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Az UNESCO Felnőttoktatási Világkonferenciája 1960ban, Montrealban deklarálta az egész életen át tartó,
permanens tanulás eszméjét és elkerülhetetlenségét.
Azt is megállapította, hogy az egész életen át tartó,
permanens tanulás már tény, bár egyenlőtlenül és
különböző intenzitással van jelen a nemzetek, a
társadalmak életében.
A világkonferencia dokumentumainak megjelenését
követően a téma alapművét Paul Lengrand 1970-ben
adta ki Introduction a l’ education permanente címmel.
A hazai reagálás nem sokat késett. Marx György
könyve, a Gyorsuló idő 1971-ben látott napvilágot.

Az eredeti montreali céleszme permanens tanulássá
lerövidítve is – egyetemes emberi értékeket hordoz:
- olyan fejlesztést tételez fel, amely az általános
műveltség és a szakműveltségek harmonikus
egységére építve, minden ember (a személyiség)
minél teljesebb kibontakozását célozza.
- A nevelés, a képzés egyszer csak megszünteti
önmagát, átadva a helyét az önnevelésnek, az
önképzésnek.

Az LLL kifejezetten és kizárólag ökonómiai célú, tudáspiaci
irányú tanulásról szól, túlmutat a szaktudáson, mivel összetett,
soktényezős ismeret- és képességrendszert, az általános
műveltség és a szakműveltségek összerendezéséből kialakuló
tudásokat tételez fel, amelyeket mostanában szívesen neveznek
kompetenciáknak.
 Olyan fejlesztési tartalmakat tart kívánatosnak, amelyek az
emberek (a személyiség) minél teljesebb személyes és
társadalmi kibontakozását szolgálják.
 De mindezek a tudások (kompetenciákként is) az emberi
tudás humántőke mivoltát, a gazdaság számára akkumulálódó
emberi erőforrás-minőségét fejezik ki.
A lifelong learning típusúvá lett céleszme a Homo sapiens-t
kizárólag Homo ökonomikusként tételezi, és az emberi tanulás egész
életen át tartó funkcióit ennek megfelelően értelmezi.

Az egész életre kiterjedő tanulás új modellje a
lifelong learning fogalom mellett, azt kiterjesztve
és kiegészítve tartalmazza a lifewide learning
kifejezést is.
Ez utóbbi az élet teljes szélességét átfogó, az élet
egészére kiterjedő tanulásként értelmezhető, és a
tanulásnak egy újabb, eddig ritkábban szóba került
dimenzióját jelenti. Ez a modell jól leírható egy
kétdimenziós keretrendszerben.

Míg a lifelong learning az idő-dimenzió mentén helyezi
el a tanulás folyamatát, addig a lifewide learning a
tanulást minden életterületre és élethelyzetre kiterjedő,
horizontális jellegét helyezi előtérbe.
A függőleges tengely mentén haladva az egyén
életciklusának különböző, egymást időben követő
tanulási folyamatai következnek egymásra. Ez az
élethosszig tartó tanulás, az egész életre kiterjedő tanulás
vertikális dimenziója.
A vízszintes tengely pedig a különböző kontextusokat,
helyeket és helyzeteket jelenti, amelyekben az adott
időpillanatban a tanulás éppen történik. Ez a horizontális
dimenzió az élet minden területét átfogó tanulás.
Az egész életre kiterjedő tanulás = az élethosszig tartó
tanulás (LLL) + az élet minden területét átfogó tanulás
(LWL).







A formális tanulás (formal learning) a hagyományos oktatási rendszer
keretein belül történik erre a célra létrehozott intézményekben,
pontosan definiált időbeosztásban, előre meghatározott tanulási
tartalmakkal és szabályozott belépési, kilépési és a rendszeren belüli
továbbhaladási feltételekkel. A követelmények teljesítését igazoló
államilag elismert bizonyítványok zárják.
A nem formális tanulás (non-formal learning) az oktatási rendszer fő
áramán kívül történik, és nem mindig jellemző rá a részvétel
végbizonyítvánnyal történő elismerése. Ide tartoznak a munkaerő-piaci
tréningek, szakmai továbbképzések, civil szervezetek, művészeti és
sportegyesületek szervezésében történő képzések, tanfolyamok.
Az informális tanulás (informal learning) a mindennapi élet
természetes velejárója, az egyén életének valamennyi színterén zajlik,
így a formális és a nem formális tanulás során is. A tanulásnak ez a
formája nem szükségszerűen tudatos, illetve szándékos, az elsajátított
tudás gyakran nem elismert tevékenységek „melléktermékeként”
alakul ki. Aki ilyen módon tanul, gyakran észre sem veszi, hogy tanul,
hogy megszerzett valamilyen tudást vagy kompetenciát.

1.) az EU Oktatás és képzés 2010 munkaprogramja, amely az
oktatási, képzési rendszerek átfogó megújítását, az egységes
európai oktatási térség létrehozását az élethosszig tartó
tanulás perspektívájában, az unió globális versenyképessége
érdekében határozza meg;
2) a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (EC, 2000)
című stratégiai vitaanyag, amelyben kiemelten jelenik meg a
foglalkoztathatóság megteremtését szolgáló képzés-fejlesztés
és az élethosszig tartó tanulás realizálásához szükséges
hatékony tanulási módszerek és a tanácsadás fejlesztése;
3) az élethosszig tartó tanulás európai térségének megvalósítását
előirányzó és a beavatkozási kulcsterületeket meghatározó,
MELAR rövidítéssel ismert szakmapolitikai anyag (EC, 2001),
valamint
4) a tagállamok részére 2006-ig nemzeti szintű LLL-stratégiák
létrehozásáról szóló 2002-es EC Határozat.

Az Európai Bizottság 2001-ben kulcsüzenetekben
fogalmazta meg a lifelong learning implementációjára
vonatkozó közös európai célkitűzésekre irányuló
javaslatait.







Új alapkészségek biztosítása mindenkinek
Több beruházás az emberi erőforrásokba
Innovációk a tanítás és a tanulás területén
A tanulás értékelésének javítása
A tanulási tanácsadás újragondolása
A tanulás közelítése az otthonokhoz

Az LLL EU-stratégia a tanuló egyént helyezi a
gondolkodás középpontjába, így építőelemei:
 A tanulás elismerése;
 Az információ, az orientáció és a tanácsadás
fejlesztése;
 Az idő és pénz invesztálása az oktatásba;
 A
tanulók és a tanulási lehetőségek
összehozása;
 Az
alapvető
képességek
fejlesztése
(kulcskompetenciák);
 Innovatív pedagógia fejlesztése (pl.: IKT).

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az
élethosszig tartó tanulás meghonosításának egyik
legfontosabb eszközévé vált az oktatási rendszerekben.
Célja: közös viszonyítási keretrendszer létrehozása,
amely megfeleltetési eszközként szolgál a különböző
képesítési rendszerek és szintek között.
A képesítési keretrendszerek teszik lehetővé a nem
formális és az informális tanulás elismerését is,
megfogalmazva a képző intézményektől független,
tanulási eredményekben kifejezett követelményeket, s
lehetővé téve ezzel a minden képző intézménytől
független tanulás elismerésének lehetőségét.
Nemzeti szintű Keretrendszerek (NKKR) nemzeti
képesítési keretrendszerek kidolgozása és illesztése az
EKKR-hez.







A formális képzés keretein kívül megszerezett tudás
elismerése a különféle tanulási utak egyenrangúságának
elfogadása. Társadalmi célja a képzésből kilépők
visszatérésének ösztönzése, az egész életen át tartó tanulás
ösztönzése, minden tanulásra fordított idő hasznosítása, a
tanulás láthatóvá tétele, a foglalkoztathatóság javítása.
Az elismerési eljárás a tanulási eredmény láthatóvá tételéül
szolgál. Célja a formális képzésbe való belépés
megkönnyítése, részképesítés megszerzése, speciális
kompetencia.
A tudás elismerésének nemzetközi gyakorlata már hosszú
évtizedekre nyúlik vissza, de a nemzeti szintű fejlesztések
körüli diskurzusok csak az ezredforduló körül kerültek
nemzetközi szintre.

A felnőttképzés iskolarendszerbeli és azon kívüli formái
egyszerre segítik:
- a tanköteles korban meg nem szerzett tudás- és
képességtartalmak kialakítását (második és többedik
esély),
a továbbképzést,
a megváltozott élethelyzetekből adódó átképzési
követelmények kielégítését
a művelődés, a szabadidő hasznos eltöltésének a
lehetőségét.
E célt a felnőttképzési és közművelődési
intézményrendszer szolgálja, amelyet csaknem ötezer
képzési vállalat, valamint az informális oktatás és a
távoktatásn változatos formái egészítenek ki.

Magyarországon a felnőtteknek a leginkább derűlátó
becslések szerint is csak a 8–9%-a tanul, amely kisebb, mint
az EU által elvárt 12,5%.
 A magyar vállalatok 18–37%-a nyújt képzést dolgozóinak az
EU 25–57%-os átlagával szemben.
Célok:
 a felnőtt oktatók fokozott képzésére és az e téren elérhető
európai tapasztalatok fokozott átvételére
 a felnőttképzés jelenleg még sok esetben külső igényének és
kényszerének „internalizálása”,
 az élethosszig tartó tanulás örömet hozó, az egyén
életlehetőségeit kiteljesítő vonásainak és annak a széles körű
tudatosítása,
 hogy minden új élethelyzet egyben tanulási helyzetként is
értelmezhető és új és új tehetségtartalmakat eredményezhet.


Ma a hazai szakemberek két területen látják fontosnak a
felnőttkori tanulást.
Az idegen nyelv elsajátítása területén, ami leginkább
Európához tartozásunk feltétele, illetve az általános képzés
területén, mivel a 15 évesnél idősebb népesség egynegyede
nem rendelkezik alapfokú végzettséggel. Vagyis a
funkcionális analfabéták felszámolásában fontos szerepet kell
vállalnia a felnőttképzésnek.
Magyarország a képzésben részt vevők aránya szerint
azonban messze elmarad más európai és az OECD-államoktól
is. A résztvevők végzettsége szerinti összetételében pedig azt
tapasztalhatjuk, hogy éppen az iskolázottabbak aránya a
legmagasabb, vagyis az ifjú korukban a formális képzésben
már egyszer elbukók nem sok eséllyel indulhatnak a
felnőttképzésben. Ennek következményeképpen a magyar
népességen belül egy markáns iskolázatlan csoport termelődik
újra és újra.

A felnőtt lakosság (25–64 éves korúak) formális képzésben
való részvételében is komoly a lemaradásunk. Egy 2008-as
adatfelvétel szerint Magyarországon mindössze 2,5% azok
aránya, akik valamilyen formális képzésben vesznek részt.
Ezzel a második legrosszabb mutatóval rendelkezünk
Európában. Az európai átlag 6%, de a skandináv országok
(Svédország, Norvégia) mutatói jóval kedvezőbbek (16%).
Nemzetközi szinten a magyar lakosság képzésben való
részvétele igen alacsony. Nem tudni, hogy ennek oka vagy
következménye az, hogy a felnőtt népesség olvasási és
szövegértési képességei terén is az utolsók között
kullogunk Európában. Az OECD SIALS felmérése szerint,
amely a felnőttek írásbeliségét vizsgálta, a legjobban
teljesítő országok Svédország és Norvégia, míg a
legrosszabbul Lengyelország, Portugália és Szlovénia.
Magyarország a részt vevő 20 ország között a 15. helyen
szerepelt.

Céljai: a magyarországi felnőttek tanulási
tevékenységének ösztönzése időben, tartalmában
és minőségében, a felnőtt tanulók létszámának
növelése és tanulási lehetőségeinek minőségének
javítása.
- A hátrányos helyzetűek át- és továbbképzésének
kiemelt támogatása.
- „Második Esély Iskolája”.
- Az informális tanulás támogatása.
- Felnőtteknek szóló tanulási kínálat megújítása és
kiszélesítése horizontálisan és vertikálisan is.

