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The „learning pressure” of our days – aligning trainings 
among disadvantageous adults. There is no doubt about that 
the educational and training system should assist lifelong 
learning in case of the different social strata. A great number 
of disadvantaged people live among us, whose integration we 
can help by providing them the appropriate trainings. For this, 
it is essential to develop the institutions, to reconsider and 
expand the offered trainings taking into account the needs of 
the disadvantaged groups. (Farkas 2010, Kerülő 2009, Ba-
jusz–Németh 2011). It is becoming an increasingly important 
task for the andragogists to become familiar with the adult 
learning processes, as the “compulsion” of learning is no 
longer limited to the obligatory age for schooling or young 
adulthood, but turns into a task for all stages of life, it is 
becoming a way of living.  

The aim of the project, code number GINOP-6.1.1-15 
(GINOP-Economic Development and Innovation Operative 
Programme) “Training for the underqualified and for the 
public employed” is to encourage people with low 
educational attainment, who lack competences or 
qualifications required in the labour market, to participate in 
the adult training. The project is aimed to provide the 
possibility for these people to acquire the labour market 
relevant qualifications, knowledge, skills and competences.  
In case of the participants of our research in 2015 (15 people) 
we used the methods of observation, and focus group 
interviews. We took into consideration the experience we 
gained through such training, examining the participants’ joy, 
success, hardships and problems through the eyes of an 
andragogist, because the main goal of this training was not 
just knowledge acquisition, but rather integration into society, 
the sense of usefulness and the emergence of a possible new 
vision of the future.  

Keywords 
adult education, 
disadvantageous 
situation,  
remedial training 

Acta Medicinae et  
Sociologica (2018) 

Vol. 9. különszám (15-21) 

doi:10.19055/ams.2018.9/00/2  

UNIVERSITY OF 
DEBRECEN 

FACULTY OF 
HEALTH 

NYÍREGYHÁZA 



16 Acta Medicina et Sociologica – Vol 9., különszám 2018  
 

 

We found that - in addition to obtaining the required 
certificate - in many cases it was more important that the 
participants learned new skills, they disciplined each other 
during the classes, they introduced a system in their lives, and 
last, but not least their approach changed from multiple points 
of view, they provided a positive example for their families 
and acquaintances. 
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Absztrakt: Nem kérdés, hogy az oktatás és képzési rendszer-
nek segítenie kell az egész életen át tartó tanulás érvényesü-
lését a különböző társadalmi rétegek körében. Nagyon sok 
hátrányos helyzetű ember él közöttünk, akiknek a beilleszke-
dését a megfelelő képzések biztosításával segíthetjük. Ehhez 
elengedhetetlenül fontos az intézmények fejlesztése, a kép-
zési kínálat átgondolása, kibővítése a hátrányos helyzetű tár-
sadalmi csoportok igényeinek figyelembevételével. (Farkas 
2010, Kerülő 2009, Bajusz–Németh 2011). A felnőttkori ta-
nulási folyamatok megismerése egyre fontosabb feladat az 
andragógusok számára azáltal, hogy a tanulás „kényszere" ma 
már nem korlátozódik a tankötelezettség korára, illetve a fia-
tal felnőttkorra, hanem minden életszakaszban jelentkező fel-
adattá, mintegy életformává vált.  

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek 
és közfoglalkoztatottak képzése” célja, ösztönözze az ala-
csony iskolai végzettséggel, vagy szakképesítéssel nem ren-
delkező felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben 
kiemelten a közfoglalkoztatottakat és lehetőséget biztosítson 
számukra a munkaerő-piaci szempontból elengedhetetlen is-
meretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. 2015-ös 
vizsgálatunk alanyai estében (15 fő) résztvevő megfigyelés 
módszerét és fókuszcsoportos interjút alkalmaztunk. A kép-
zésen nyert tapasztalatokat vettük számba, andragógiai szem-
pontok szerint vizsgálva a képzésben résztvevők örömeit, si-
kereit, nehézségeit, problémáit, hiszen ennek a képzésnek 
nemcsak az ismeretszerzés, sokkal inkább a társadalomba 
való beilleszkedés, a hasznosságérzet, egy esetleges új jövő-
kép kibontakoztatása a fő célja.  

Azt tapasztaltuk, hogy az elvárt bizonyítvány megszer-
zése mellett sok esetben nagyobb jelentősége volt annak, 
hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodtak, az órák alatt 
egymást fegyelmezték, egyfajta rendszert vittek az életükbe, 
és nem utolsó sorban, több szempontból is módosult szemlé-
letük, pozitív példával szolgáltak családjuk és környezetük 
számára. 

 
 
Ez a tanulmány a XI. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencián (2017. 12. 01., Nyíregyházi 
Egyetem) elhangzott előadás alapján készült. 
 
 



 Acta Medicina et Sociologica – Vol 9., különszám 2018 17 
 

 

Bevezetés 
 
A tartós munkanélküliség jelenléte, a munkanélküliek számának és körének szélese-
dése napjaink egyik legégetőbb gazdasági és társadalmi problémája. A piaci alapokra 
építő oktatási rendszer következtében a rosszabb anyagi körülmények között élő, ne-
hezebben tanuló, eleve hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tanulási esélyei nagy 
léptékben csökkennek. Ez a hátrány egyrészt folyamatosan halmozódik, hiszen az ala-
csony iskolázottság következtében a munkaerőpiacon is előnytelen pozícióba kerül az 
egyén, másrészt könyörtelenül újratermelődik a jelenség. Az Európai Unió Lifelong 
Learning Munkaprogramjának egyik legfontosabb célkitűzése az Európai Unión be-
lüli oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának növelése, külö-
nös tekintettel a 24 és 64 év közötti populáció körében (Eurostat, 2012). A felnőttkép-
zés eredményessége azonban több tételtől függ. Alapvető fontosságú a kitűzött célok 
eléréséhez a tanterv gondos megtervezése, hozzá a megfelelő minőségű tananyag el-
készítése, természetesen a felnőttképzés módszertani alapelveinek figyelembevételé-
vel. Az eredményes munka érdekében meghatározó szerepe van a tanári munka mi-
nőségének is, így a képzési folyamat eredményességének legjelentősebb fokmérője a 
felnőttoktató szakmai, módszertani, emberi felkészültsége, rátermettsége. Nem kétsé-
ges, hogy a tanulás hatékonysága nagymértékben növelhető, ha az oktató jól ismeri a 
felnőtt tanuló sajátosságait, elvárásait és az eredményes tanulást biztosító ismeretszer-
zési folyamat mozzanatait. 

Több szakember is azonos nézeteket vall abban a tekintetben, hogy a képzési piac 
elvárásainak változásai feltételezi azt az igényt, hogy a felnőttoktató a szakismeretek 
mellett biztos felnőttképzési, módszertani ismeretekkel és jártassággal is rendelkez-
zen. Ez a feltétel elengedhetetlen ahhoz, hogy az oktatott ismeretanyagot a felnőttkor-
ban tanulók összetételének megfelelő, legjobb módszerválasztással és a legeredmé-
nyesebben tudja oktatni (Farkas, 2013; Bajusz – Németh, 2011). A tanár-diák vi-
szonyban az alá-fölérendeltség helyett a partneri viszony a kívánatos és célravezető 
felfogásmód. A szakmai felkészültség mellett az empátia, a rugalmasság, az előítélet 
mentesség, a hitelesség a felnőttoktató kívánatos személyiség jegyei.  

Ezen szempontoknak és elvárásoknak a figyelembevétele a hátrányos helyzetű fel-
nőttek esetében fokozottabban érvényesek. A hátrányos helyzetű és speciális csopor-
tokkal foglalkozó andragógusoknak speciális kompetenciákkal is kell rendelkezniük. 
A célcsoportok iskolai végzettsége alapján külön kiemelendő az alacsony 
iskolázottságúak célcsoportja. Esetükben a képzés fő célja nemcsak a hiányzó alap-
készségek és az alapműveltség pótlása, hanem a munkaerő piacon keresett és használ-
ható kompetenciák elsajátítása is. Amennyiben a képzés fő célja a hiányzó alapkész-
ségek pótlása, úgy bizonyos tanítóktól elvárt módszertani felkészültséggel kellene 
rendelkeznie a felnőttoktatónak (Bajusz, 2009). 

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése” című kiemelt projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettség-
gel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező 
felnőtt lakosság részvételét az oktatásban, képzésben, és lehetőséget biztosítson szá-
mukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, 
kompetenciák megszerzésére.  
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Kutatási eredmények ismertetése 
 
Az „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” elnevezésű projekt lé-
nyege, hogy a már meglévő hat elemi osztály befejezése után a 7-8. osztályt is sikere-
sen elvégezzék a hallgatók, ezzel lezáruljanak – a korábban valamilyen oknál fogva 
félbemaradt – általános iskolai tanulmányaik. Az oktatás rendkívüli előnye, hogy 
mindössze fél éves időintervallum alatt (450 óra) elvégezhető, ami a nappali képzés-
ben egyébként két évig tartó 7. és 8. osztályt. A résztvevők szempontjából igen fontos 
tény továbbá, hogy a tanfolyam ingyenes, és a képzés ideje alatt úgynevezett megél-
hetést biztosító juttatást is kaptak havonta. Emellett lehetőség volt helyközi autóbusz 
bérletek térítésére is. Sokaknál ezek a juttatások jelentették a legfőbb motivációs erőt, 
ami sejteti nehéz anyagi helyzetüket, szociális gondjaikat. 

A képzési program 11 modulból (tantárgyból) álló tananyagcsomagot tartalmazott: 
magyar nyelv és irodalom; matematika; fizika; kémia; informatika; környezetvédelem 
– földünk és környezetünk; biológia; pályaorientáció; történelem és állampolgári is-
meretek, művészeti ismeretek; idegen nyelv (angol). A tananyagcsoportok az alábbi 
kompetenciák megszerzésére irányulnak: Matematikai ismeretek (a mindennapi élet-
hez kapcsolódó számítási műveletek önálló elvégzése, ezáltal a szakmai számítások 
megalapozása), Magyar nyelv és irodalom (magabiztos írás-olvasás, a különböző mű-
fajú olvasott szöveg lényegének, illetve önálló gondolatoknak a megfogalmazása szó-
ban és írásban), Informatika (tudja kezelni az alapvető informatikai eszközöket, tud 
az interneten keresni és levelezni), Történelem és társadalomismeret,Természetisme-
ret (ismeri a kémia, fizika, biológia és a földrajz témaköreit, ezeket felismeri a hét-
köznapi tapasztalatokban, illetve környezetében), Idegen nyelv (tud köszönni, bemu-
tatkozni, el tud olvasni egyszerű tájékoztató feliratokat).  

A nyíregyházi csoport 2015 májusában 15 fővel indult – 4 férfi és 11 nő –, végül 
6 fő fejezte be sikeresen. Korösszetétel alapján igen változó a kép, a legfiatalabb hall-
gatók 18-20 év közöttiek, a legidősebb pedig a 60. életévét is betöltötte. 

A 4 férfi a „B” kategóriás jogosítvány és építőgép kezelői jogosítvány nyolc álta-
lános iskolához való megkötése miatt jelentkezett a képzésre. A szakmában való el-
helyezkedés illetve a továbbtanulás csak néhányukat motiválta, ami korcsoportonként 
is megoszlást mutat. Középfokú végzettségre inkább a fiatalabb korosztály szeretne 
szert tenni a későbbiekben (9 fő), az idősebbek (6 fő) inkább valamilyen biztos meg-
élhetést, anyagi hátteret jelentő szakmát tanulnának, mint például szakács, fodrász, 
bolti eladó. 

A tanfolyami oktatást egy általános szűrés előzte meg, melynek célja volt, hogy a 
képzésre legalkalmasabbak – legmotiváltabbak, leginkább rászorultak, mentálisan 
legrátermettebbek – kerüljenek be a tanfolyamra.  

Az igen vegyes csoportösszetétel miatt – minden tantárgy esetében – először is-
métléssel egybekötött szintfelmérést végeztek az oktatók, majd az egyéni készségeket, 
képességeket is figyelembe véve igyekeztek személyre szabott oktatást megvalósítani. 
Bár az alacsony óraszámok miatt feszített volt a munkatempó, nagyon fontos volt, 
hogy minden tanulónak próbáljanak időt hagyni a felzárkózásra, a tananyag megérté-
sére, elsajátítására. A fiatalabb korosztály számára kezdeti előnyt jelentett, hogy ők 
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nemrég fejezték be tanulmányaikat, így emlékezetükben még frissebben élt a tan-
anyag és a tanulói légkör sem volt idegen számukra. Az idősebbeknek nemcsak a hi-
ányos ismeretek okoztak gondokat, de maga a tanulás tevékenysége is megerőltető 
volt. Mindezek ellenére sokkal érdeklődőbbek, elszántabbak, motiváltabbak voltak, 
sokan odahaza saját gyerekeikkel együtt tanultak, ismételtek még az iskolai tanórák 
után is. „Alapvetően örültek, bár eleinte a gyerekeim megmosolyogtak, amikor beje-
lentettem, hogy iskolába fogok járni. De aztán látták rajtam, hogy mennyire komolyan 
veszem a tanulást és ez nekik is példa volt, amit remélem, jól meg is jegyeztek.” (Jó-
zsef, 27 éves). 

A program indulásakor mindannyian tartottak attól, hogy nem fognak megbirkózni 
az iskolai követelményekkel. Ebben segített az első másfél hét alatt lezajlott ráhangoló 
és motiváló tréning, amely nehezen indult, sokaknak céltalannak tűnt. Ezek az embe-
rek rengeteg gátlással és félelemmel érkeztek az órákra, így ezeket a feszültségeket 
oldani kellett a komolyabb tanulás megkezdése előtt. A tréning alatt többen megje-
gyezték, hogy már előre féltek a tananyag mennyiségétől, mondván, hogy ez nekik 
eddig sem ment - náluk különösen fontos volt a megerősítés és a sikerélmény. „Én 
másodikos voltam, amikor kivett anyukám az iskolából, tovább nem engedtek a szü-
leim iskolába járni. Mindig is nagy vágyam volt, hogy megtanuljak olvasni és le tud-
jam írni jól a nevemet.” – válaszolta Éva (38, éves). 

A csoport nagy része valamilyen tanulási nehézséggel küzdött. Beszédhibát és ta-
nulási zavart is diagnosztizáltak náluk általános iskolai tanulmányaik során. Néhá-
nyuknál diszlexiás, diszgráfiás tünetek is jelentkeztek, egy két kivételtől eltekintve, a 
folyamatos olvasás, írás is nehézséget okozott. Írásuk olvashatatlan volt a kezdetek-
kor, de a tanfolyam végére írásképük olvashatóbbá vált és könnyebben olvastak. 
„Nagy dolog az, hogy kap az ember egy számlakivonatot és el tudja olvasni, mi áll 
benne. Jó érzés, hogy helyesen tudjuk leírni, hogy hol lakunk. A csoportból nem csak 
engem érintett ez a probléma, hanem többeket is, de itt mindenki nagyon sokat tesz a 
fejlődéséért és sokan vagyunk, akik őszintén akarunk!”(Ilona, 29 éves). 

Volt egy anya (nagymama) és lánya páros, akik az unokával együtt tanultak otthon, 
sőt a nyári szünetben a gyereket is hozták magukkal az órákra. „Én nem nevettem ki 
őket, hogy olyan feladatokat kapnak anyáék, amiket én is tanulok az iskolában… 
büszke vagyok rájuk, ahogyan ők is örültek a jó bizonyítványomnak.” (Kitti, 8 éves). 

De nemcsak ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzése eredményezett si-
kerélményt a résztvevőknek. Nemcsak az a cél, hogy piacképes készségeket nyújtsunk 
a munkanélküli fiataloknak, és idősebbeknek, hanem az, hogy pozitív hozzáállást ala-
kítsunk ki bennük a tanulás és egy magasabb életminőség iránt. A tanulást ne intéz-
ménnyel, tanárral, ne félelmekkel terhelt helyzettel kapcsolja össze a felnőtt, hanem 
szabadsággal, örömforrással, pozitív életérzéssel. Erre példa Marika, a képzés legidő-
sebb résztvevőjének interjú válasza: „Van 11 unokám, 4 dédunokám, segítek nekik 
ezzel a kis pénzzel is, amit a tanulás mellé megélhetési támogatást kaptunk.” – mondja 
Marika (60). „Megbecsülnek a gyerekeim, én is itt a fiatalokat, szót értek mindenki-
vel. Tudom, hogy szegény vagyok s nem okos, de jó embernek tartom magam. Voltam 
az öngyilkosságig elkeseredett, de az iskola nekem segített: nem vagyok depressziós, 
reggel vidáman kelek, alig várom, hogy a padban legyek. Tudom minden nap: hova 
megyek, nyugalomba, ahol elfogadnak, nem bánt senki, s sokat tanulok. Akarok újabb 
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ismereteket szerezni, ha lehet, még ezután is! Nem akarok arra gondolni, mi lesz, ha 
vége a tanfolyamnak.” 

Ezek az interjúrészletek tanúsítják, hogy az aluliskolázott rétegek számára a tanu-
lási képességeket, a szociális alapkészségeket fejlesztő, önbizalom növelő tréningek 
sokat segítettek a kezdeti félelmek leküzdésében, ezért a tréneri kiképzés is fontos 
része lehet a csoportot fejlesztő felnőttoktatók felkészültségének. Akkor tanultak lel-
kesebben, ha bevonták őket a tanulási feladatokba, ha a feladataik összhangban voltak 
önképükkel, felnőttes felelősségtudatukkal. Egyik interjúalanyom kérdésemre, mely-
ben arról érdeklődtem, hogy mivel volt elégedett a képzés során, elsőként az oktatóval 
kapcsolatos elégedettségéről beszélt: „a tanárok nagyon jók voltak, magyaráztak is, 
és kérdeztek minket is. Azt oktatták, amire kíváncsiak voltunk, meg amivel ők is fog-
lalkoztak…” „Nem az a katonás rend volt, nem úgy oktattak, mint régen az iskolában. 
Szabadabb volt a légkör…” Ebből is látszik, hogy mennyire jelentős a naprakész, gya-
korlatias és hiteles oktató, aki a felnőttek igényeinek megfelelően, a felnőttképzés di-
daktikai módszereit alkalmazva irányítja, segíti a képzésben résztvevőt. 
 
 

Következtetések, javaslatok 
 
Az alapvégzettséget meg nem szerzett vagy alulképzett felnőttek esetében jellemző 
motivációhiány oka legtöbb esetben a korábbi rossz iskolai tapasztalatokban, a tanu-
lási kudarcélményekben keresendő, valamint abban, hogy családjuk, környezetük, s 
így önmaguk számára sem érték a tudás, illetve a tudásszerzés folyamata (Farkas, 
2010; Kerülő, 2009; Bajusz – Németh, 2011). Környezetükben nem jelenik meg min-
taként az az életforma, mely természetes folyamatként kezeli akár az iskolai, akár az 
iskolarendszeren kívüli tanulás felnőttkori megjelenését. Mivel munkaerő-piaci hely-
zetük is labilis, a külső motivációs tényezők hatására sem ülnek vissza az iskolapadba. 
Így nem alakul ki az a motiváció, melynek hatására létrejöhetne a tanuláshoz szüksé-
ges anyagi fedezetet, a családban a tanuló felnőtt segítését szolgáló munkamegosztást 
és nyugodt érzelmi hátteret megteremtő attitűd (Farkas, 2010; Kerülő, 2009). Vissza-
tartó tényezőként hat a felnőttre, ha nem látja világosan a képzés által nyújtott tudás, 
képesség reális, értelmes célját, megtérülését, ha a megtanultakkal kapcsolatban nem 
kap kellő időben és módon visszacsatolást, ha nem kezelik felnőttként – kiváltképp, 
ha ehhez párosul egy korábbi rossz tanulási tapasztalat –, ha nem veszik figyelembe 
felmerülő problémáit, életkörülményeit, vagy ha rossz, esetleg fenyegető érzettel tölti 
el a csoportlégkör (Zrinszky, 2008). 

Azt tapasztaltuk, hogy lényeges a felnőttoktató szociálpszichológiai felkészültsége 
is, hiszen a csoportokban való tanulás olyan hatásokat is kifejt a csoporttagok maga-
tartásának, viselkedésének, tudásának a változására, amit részben tervezni, részben 
kontrollálni érdemes. A valahová tartozás tudatának kialakítása szintén olyan előny, 
amelyről nem szabad megfeledkezni. Jelenleg az ilyen fajta erkölcsi hozadékot az em-
berek nem mérik fel, így elfelejtik a várható pozitív eredmények közé sorolni.  

Ajánlatos erősíteni a nem formális tanulás során szerzett kompetenciák elismeré-
sére szolgáló mechanizmusok rendszerét is, hiszen a nem formális környezetben – 
akár önkéntes munka során is – folyamatosan fejlődhetnek a képességek. Nemcsak a 
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beszámítás céljából fontos a nem formális környezetben szerzett tanulási eredmények 
felmérése, hanem azért is, mert ezáltal „szembesíteni” tudjuk a felnőttet, hogy sokkal 
többet tud és sokkal többre képes, mint azt saját magáról gondolta volna (Farkas, 
2013). Hangsúlyozni kell, hogy a tanulás örömforrás, tartalmasabbá és könnyebbé te-
heti az emberi életet. Olyan erkölcsi többlettel jár, amely a közösségen belül kiemelt 
helyet biztosíthat. A tanulás a szabadság eszköze is, mivel nagyobb fokú szabadságot 
ad az, ha az ember mer önállóan dönteni, saját sorsát a kezébe venni. Mivel a felnőtt-
oktatás multidiszciplináris alapon nyugszik, a felnőtteket oktató szakemberek, 
andragógusok, oktatás-, és képzésszervezőknek kell megtenniük, hogy sok irányban 
tájékozódjanak, hogy ismereteiket összevessék saját tapasztalataikkal, és személyes 
megközelítést, saját elképzeléseken alapuló munkamódszert alakítsanak ki hallgató-
ikkal, a tanuló felnőttekkel. 
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