*
Dr. Kaposi József

*
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.
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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.
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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).
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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.
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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
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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).
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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.
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* Jellemzői:
* Szerkezeti vázak, amelyek megmutatják miként lehet az elsajátítandó
tudást elrendezni, rendszerbe foglalni, osztályozni,

* Egymásra épülő és minden tudásterületen egységesen alkalmazható
keretrendszerek,

* Rendszerezési elvek, ahol a tartalom csak az illusztráció szerepét tölti
be

* Szintjei:
* tudás (knowledge),
* a megértés (compre hension),
* az alkalmazás (application),
* az analízis (analysis),
* a szintézis (synthesis) és
* az értékelés (evaluation)
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*Jellemzői:
* Konkrét és értékelhető tartalommal foglalkoznak
* Szakterületi specializációk
* Leíró jellegűek, azt fejezik ki, milyen tudás várható el a tanulóktól
egy adott tárgyból egy adott évfolyam után

* Közvetlenül inkább az oktatásban hatnak és csak másodlagosan az
ehhez igazodó értékelésében

*Típusai:
* Egységes,
* Általános,
* Részletes
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*Jellemzők:
*tartalmi leírások, amelyek körülhatárolják a tudást,
*a tudás részletes, rendszerezett leírását adják,
*implicit módon kifejezik mit lehetne/kellene tudni
*meghatározzák mit lehet/érdemes felmérni
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*Matematika, természettudomány

*A képességek és készségek fejlődése
*A fogalmi fejlődés, a tartalmi tudás változása
*A tudás szerkezete, szerveződése

*Humán tárgyak és társadalomtudomány
*Az oktatási célok megfogalmazása:
hagyományok
*A tudás szerveződési elvei
*A háromdimenziós modell

történelmi
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