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Recenziók 

Pord|ny Sarolta: 

A felnőttoktatók képzésének szükségessége és jövője – Afrika, Ázsia 
és a csendes-óceáni szigetvilág oktatásáról 

 
Heribert Hinzen – Hanno Schindele (eds.): Capacity Building and the Training of Adult Educators 
– Present Situation and Recommendations for the Future in Africa, Asia and the Pacific. – Inter-
national Perspective in Adult Education 52 issue. Bonn, 2006, The Institute for International Co-
operation of the German Adult Education Association (IIZ/DVV) 

 
A kötet Afrika, Ázsia és a csendes-óce|ni térség felnőttoktatóinak képzéséről ad részle-

tes t|jékoztat|st. A helyzetelemzés megfogalmaz|s|hoz a tanulm|nykötetet kiadó intézet dol-
gozói meglehetősen nagy munk|t végeztek 2005-ben. Először ugyanis elkészítettek egy kér-
dőívet, amelyet eljuttattak az érintett térségek felnőttoktatók képzésével foglalkozó egyete-
meihez és non-profit oktat|si intézményeihez, az így összegyűjtött adatok és tapasztalatok 
eredményét megvitatt|k a szakterület kiemelkedő kutatóinak, korm|nyzati képviselőinek és 
civil szakembereinek szervezett konferenci|n, majd két tov|bbi úgynevezett követő-
konferenci|n. Végül mind az ismeretszerzési folyamatot, mind a kapott eredményeket ebben a 
tanulm|nykötetben dokument|lt|k. Ilyen nagyléptékű, |tfogó, több kontinenst érintő szakmai 
program megvalósít|s|ra csak olyan széles nemzetközi h|lózattal működő szervezetek, in-
tézmények képesek, mint a Német Népfőiskolai T|rsas|g Nemzetközi Együttműködési Intézete 
(IIZ/DVV),27 amely évtizedek óta végzi a vil|g egészére kiterjedő kapcsolatépítő, koordin|ló 
tevékenységét a felnőttképzés területén.  

 
A sorozat köteteit |ltal|ban angol és német nyelven jelenteti meg az Intézet, de sz|mos 

kiadv|nyt kisebb orsz|gok nyelvére, így péld|ul magyarra is lefordítanak. A térítés nélkül 
megrendelhető publik|ciók terjesztésével – m|rpedig meglehetősen nagy péld|nysz|mban 
jelennek meg a kötetek – az IIZ/DVVV a felnőttképzés elméletének és gyakorlat|nak megis-
mertetését, a szakembercsoportok közötti együttműködések erősítését kív|nja elérni.28 
Egyébként fő célcsoportjuk az európai, azon belül is a dél-, a kelet- és közép-európai felnőttok-
tat|ssal foglalkozó szakemberek. 
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A kötet nyitó tanulm|ny|ban a botswanai egyetem professzora, Frank Youngman29 tö-
mören összegzi a felnőttképzés ügyével foglalkozó vil|gszervezeteknek a felnőttképzés és a 
gazdas|gfejlesztés kapcsolat|ról az utóbbi évtizedben kiadott |ll|sfoglal|sait, nyilatkozatait. 
Nagy r|l|t|sról tanúskodó ír|sa is bizonyítja, hogy több mint huszonöt éve aktívan részt vesz 
a vil|gszervezetek rendezvényein, vil|gkonferenci|in, és m|r több tanulm|ny|ban is elemezte 
az ENSZ, az UNESCO valamint a vil|g felnőttképzési kutatóit, szervezeteit összefogó ICEA tevé-
kenységét. A hazai szakemberek ezek közül a szakmai vil|gesemények közül legrészletesebb 
t|jékoztat|st az 1997. évi Hamburgban tartott UNESCO konferenci|ról kaptak, melyet 
CONFINTEA V néven jegyzünk. A Hamburgi Deklar|ció jelentőségét Youngman is abban l|tja, 
hogy a felnőttképzést multi-szektor|lis, a gazdas|gfejlesztési politik|k integr|ns részét képe-
ző területnek defini|lja. A m|sik „nagy |llom|s” a nemzetközi felnőttképzési politik|ban az 
ENSZ Millennium Fejlesztési Célok30 programj|nak meghat|roz|sa volt, ugyanis a szegénység, a 
nőpolitika, az egyenlőség, az egészségügy és a környezetvédelem mellett az oktat|s is a ki-
emelten fejlesztendő területek közé került. Az ENSZ 2005-ben tartott öt éves időtartamokra 
visszatekintő értékelései kitérnek a célok végrehajt|sa sor|n jelentkező problém|kra, így a 
felnőttképzés területén többek között a képzők képzésének szükségességére is. Youngman 
professzor a felnőttek oktat|s|t végző szakemberek képzésével kapcsolatban öt kiemelt vita-
tém|t aj|nlott a szakmai közönség figyelmébe: a képzési programok minőségének problém|it; 
a felnőttoktatóknak a különböző képzési helyzetekben betöltendő, többféle szerepét; a szak-
ma elismertetésének, a professzionaliz|lód|snak a helyzetét; a felnőttképzők képzésével kap-
csolatos nemzeti politik|k minőségét valamint a nemzetközi együttműködés és h|lózatépítés 
jelentőségét. Helyzetelemzése szerint a felnőttképzés, felnőttoktat|s legnagyobb kihív|s|nak a 
jövőben vil|gszerte azt a különös helyzetet tekinthetjük, mely szerint egyre több ember végez 
felnőttoktat|st, ugyanakkor egyre kevesebben tekintik magukat felnőttoktatónak. Szellemesen 
úgy foglalta össze ezt a paradoxont, hogy „egyszerre vagyunk mindenhol és sehol”. 

 
A szerkesztők, Heribert Hinzen az IIZ/DVV igazgatója és Hanno Schindele az IIZ/DVV 

|zsiai felnőttképzési együttműködéseinek koordin|tora bevezetőjüket a könyv címében is 
szereplő, szakmai körökben meglehetősen divatos kifejezés, a „capacity building” értelmezé-
sével kezdik. Ez az |ltal|nos fejlesztéspolitikai elképzelés a képességeit, lehetőségeit teljes 
mértékben kihaszn|ló személy, illetve szervezet ide|j|ra épül, melynek eléréséhez vil|gszerte 
h|rom eszközt haszn|lnak: a képzést, a szervezetfejlesztést és a h|lózatépítést. A felnőttkép-
zés és a nemzetközi együttműködések fejlesztésében érdekelt szervezetek, így az IIZ/DVV is, 
ezen eszközökkel kív|nj|k megvalósítani az ENSZ 2000-es Millennium Fejlesztési Célok (MDGs) 
elnevezésű programj|t, valamint az 1990-ben (Jomtien) deklar|lt Oktat|s mindenkinek! (Edu-
cation for All - EFA) címen meghirdetett, majd 2000-ben, Dakarban pontosított célkitűzéseit. A 
szerkesztők alapos munk|t végeztek, ugyanis ennek a több évre kiterjedő, igen sok orsz|g 
szakembereit mozgató munk|nak minden mozzanat|t pontosan dokument|lt|k ebben a kiad-
v|nyban, így módszertani bemutató anyagként is forgathatjuk. Nem csak az összefoglaló ta-
nulm|nyokat közlik, hanem a résztvevőkről készített fotókat, a konferenci|k részletes prog-
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ramj|t is. Így értesültem arról, hogy előad|st tartott Chia Mun Onn is, a Szingapúri Felnőttkép-
zési Szövetség elnöke, akit – civil nemzetközi együttműködéseink eredményeként – m|r két 
alkalommal is vendégelőadóként fogadhattunk haz|nkban.31 Sajn|lattal |llapítottam meg 
ugyanakkor, hogy a többi előadó közül csak az európai szakemberek neve ismerős, az afrikai 
és az |zsiai kontinens kutatói szinte teljesen ismeretlenek n|lunk, mert tanulm|nyaikhoz, 
publik|cióikhoz igen nehézen hozz|férni könyvt|rainkban. 

 
A tanulm|nykötetben az IIZ/DVV h|rom konferenci|j|nak összefoglaló dokument|ció-

ja tekinthető |t. Az első rész a 2005-ben, Cape Town-ban (Fokv|ros) rendezett indító konfe-
renci|nak, a m|sodik Mali főv|ros|ban, Bamako-ban, a harmadik pedig Kenya főv|ros|ban, 
Nairobiban tartott követő-konferenci|knak vitaindítóit, programj|t, résztvevőit, valamint a 
résztvevő szakemberek aj|nl|sait, javaslatait tartalmazza. Az Afrika, Ázsia és a csendes-óce|ni 
szigetvil|g orsz|gai felnőttképzőinek képzéséről tartott konferencia anyagait John Aitchison, a 
dél-afrikai KwaZulu-Natal szövetségi tartom|ny egyetemén működő Felnőttképzési Intézet pro-
fesszora, a frankofón Nyugat-Afrika helyzetéről tartott konferenci|t Bernard Hagnonnou, a 
Beninben működő felnőttképzési intézet kutatója, a kelet-afrikai orsz|gok helyzetéről rende-
zettet, pedig Anthony Okech Nairobi egyetemének (CEES)32 professzora összegezte. 

 
Az |zsiai, afrikai és európai szakemberek |ltal közösen megfogalmazott sz|mos szak-

mai probléma közül – megítélésem szerint – azok a legfontosabbak, amelyek a képzések 
eredményességére, hasznoss|g|ra ir|nyulnak. Arra a minden orsz|gban felvetődő alapkér-
désre, hogy „Hogyan lehet mérni és bizonyítani a felnőttképzési programok eredményességét?”, 
Youngman professzor két javaslatot fogalmazott meg. Egyrészt jobban kell koncentr|lni arra, 
hogy az oktatott tananyag szinkronban legyen az adott szakterület tudom|nyos, gazdas|gi és 
szakmai igényeivel, m|srészt nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az oktat|sok tartalm|nak és 
megvalósít|s|nak kutat|s|ra.  

 
A felnőttképzők képzése területén van mit tanulnunk m|s orsz|goktól. Nagyon sok 

kérdés tiszt|zatlan ezen a területen, b|r örvendetesnek kell tekintenünk, hogy a hazai főisko-
l|kon elindult az andragógusok képzése. A különböző felnőttképzéseken oktató szakemberek 
had|nak ugyan ez csak egy igen szűk csoportja lesz, de remélhetőleg a fiatal, „új 
andragógusok” alkalmasak lesznek a tudom|nyos és szakmai kérdések hazai kidolgoz|s|ra és 
azok nemzetközi képviseletére is. Hiszen n|lunk is az a szakma elemi érdeke, hogy bebizo-
nyíthassuk: a képzéseken részt vevő felnőttek valóban alkalmasabb| v|lnak a kitűzött gazda-
s|gi, t|rsadalmi célok teljesítésére.  

 
  

                                                 
31

 Pordány Sarolta: Az élethosszig tartó tanulás feltételei – felnőttoktatási tanácskozás Szingapúrban. In uő: Felnőttkori 

tanulás, közművelődés. Budapest, 2002, Microtoll, 67–73.p. 
32

 University of Nairobi, College of Education and External Studies 



 
 

191/220 

Olvas|sra aj|nlom a kiadv|nyt azoknak, akik nemzetközi együttműködéseket szervez-
nek, vagy részt vesznek ilyen programokban, és bővíteni szeretnék az együttműködések me-
chanizmus|val és a szakmai nyelvezettel kapcsolatos ismereteiket. Tov|bb| aj|nlom mind-
azoknak, akik érdeklődnek a vil|got |tszövő nemzetközi szakmai együttműködések gazdag és 
színes vil|ga ir|nt.   
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