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Előszó 

A tudom|nyos szakirodalom fejlődésorient|lt felnőttképzés (development-oriented adult 
education) gyűjtőnévvel illeti mindazokat a képzési területeket, tan|csadó munk|kat, amely a 
h|tr|nyos helyzetű, szegénységben élő, analfabéta vagy nagyon alacsony iskolai végzettségű 
felnőtt lakoss|g tanul|s|t segíti. A téma aktualit|sa miatt 2006-ban a fejlődés-orient|lt fel-
nőttképzésről rendezett konferenci|t a Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) együttmű-
ködve a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szövetségi Irodájával. 

 
A kétnapos program tervezésekor felmerült a kérdés: mit is értünk fejlődés alatt? A fogalom 
szélesebb tudom|nyos értelmezéséhez hívt|k a szervezők segítségül a történettudom|ny 
képviselőjét, Hahner Péter egyetemi docenst. Az előadó összefoglalta a fejlődéssel kapcsolatos 
európai gondolkodók nézeteit az egyes történelmi korszakokban, és bemutatta a fejlődés 
eszméjének |talakul|s|t, különböző történelmi form|it. 

 
Jelentősége miatt a 2006-os konferencia teljes idejének egynegyedét a felnőttek elektronikus 
tanul|s|nak témaköre töltötte ki, melyhez kapcsolódóan Kov|cs Ilma mag|ntan|r tartott be-
vezető előad|st.  

 
A fogyatékkal élők, különös tekintettel a vakok és gyengén l|tók tanul|s|t t|mogató, valamint 
Internet-haszn|lat|nak segítését szolg|ló technikai alkalmaz|sokra hívta fel a figyelmet a 
konferenci|n Vigh György, informatikai ügyfélmenedzser. Ezeknek az előad|soknak ír|sos 
v|ltozatait olvashatj|k az érdeklődők folyóiratunknak ebben a m|sodik sz|m|ban. 

 
A felnőttképzést végző szakemberek v|ltozó szerepéről, a szakterület |talakuló környezetéről 
A képzők szerepe a felnőttek tanulásában címmel rendeztük meg a 2007. évi nemzetközi egye-
sületi konferenci|nkat. A téma kiv|laszt|sa mindig a legaktu|lisabb szakmai kérdésekhez al-
kalmazkodva történik, így a négy előad|scsoport a felnőttképzés legjelentősebb v|ltoz|si ir|-
nyairól szólt. 
 
Kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött a program, amely a hazai felsőoktat|sban zajló nagy 
|talakul|sról, az andragógus-képzés elindít|s|nak és megújít|s|nak helyzetelemzését nyúj-
totta. A beszélgetésben résztvevő szakemberek közül Sári Mihály és T. Molnár Gizella a felső-
oktat|sban andragógus szakon indított képzések tartalmi kialakít|s|t mutatt|k be tanulm|-
nyukban. Elemezték a Bologna-folyamat részeként zajló struktur|lis |talakít|sok v|rható ha-
t|s|t is. 
 
Külföldi előadó adott t|jékoztat|st a n|lunk még kevéssé ismert vil|gmozgalomról, a tanuló 
v|rosok programról. Choi Don Min professzor a dél-koreai péld|n keresztül mutatta be a kö-
zösségi alapú, a v|rosfejlesztési programokkal összekapcsolt „tanuló v|ros” koncepciój|t. Ha-
rangi László, a téma hazai szakembere m|s kontinenseken alkalmazott modellek ismertetésé-
vel egészítette ki a nemzetközi kitekintést. Pécs v|ros közlekedési v|llalat|nak munkat|rsai-
val végzett tréningsorozat|nak eredményeiről, trénerként megélt tapasztalatairól tartott t|jé-
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koztatót Zalay Szabolcs, mintegy igazolva, hogy mennyire alkalmazható lenne a „tanuló v|ros” 
koncepciója n|lunk is. 
Az ön|lló felnőtt tanul|s elméleti és gyakorlati kérdéseiről vita alakult ki a konferenci|n, 
ugyanis a tanul|s-fogalom értelmezése, |tértelmezése nélkül nehezen lehet az ön|lló tanul|s 
mibenlétét meghat|rozni. Maróti Andor sok évtizedes oktatói tapasztalatainak birtok|ban a 
felnőttkori tanul|s problém|it elemezte. Gerő Péter az élethelyzethez igazított tanul|s peda-
gógiai gyakorlat|t ismertette egy konkrét képzés tapasztalatainak segítségével. Pordány Sarol-
ta az ön|lló felnőtt tanul|shoz kapcsolódó fogalmak hazai értelmezését és a kapcsolódó kuta-
t|sokat ismertette. 
 
Az FFE konferenciasorozata hozz|j|rult a hazai és nemzetközi felnőttképzési kapcsolatok erő-
södéséhez, szakmai kérdések őszinte felvetéséhez valamint a szakmai és egyéni kapcsolatok 
bővüléséhez.  
 
Az érdeklődő szakemberek és felsőoktat|si hallgatók részére online folyóiratunkban közzé 
tesszük az előad|sok ír|sos szövegv|ltozatait olyan tov|bbi ír|sokkal, visszaemlékezésekkel 
kiegészítve, amelyek a felnőttképzés fejlesztéséhez kapcsolódnak. 
 
A konferenci|k megrendezését és ennek a folyóiratsz|mnak a tanulm|nyait a Német Felnőtt-
képzési Szövetség (dvv International) Nemzetközi Együttműködési Intézete anyagi t|mogat|sa 
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani, ezért ez úton is köszönetet mondunk a t|mogat|sért. 
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