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Feketéné Szakos Éva: 

Egy menedzserképző Socrates Grundtvig program az egészségne-
velésben 

 
 
A felnőttképzők szerepe egy változó világban 
 
Átalakuló, v|ltoz|sokkal teli korunkban a felnőttképzők szerepe folyamatosan újraértelmező-
dik. Ma az egyik legalapvetőbb elv|r|s egy felnőttképzővel szemben az, hogy segítse a felnőt-
tet aktu|lis problém|i megold|s|ban, kérdései megv|laszol|s|ban. A kérdések és a lehetséges 
v|laszok is oly sokfélék lehetnek azonban, hogy a felnőttnek személyre szabott t|mogat|sra 
lehet szüksége m|r az inform|ciókhoz való hozz|férés, illetve az inform|ciók között való el-
igazod|s terén is. Ahhoz, hogy péld|ul egy új tudom|nyos eredményből a felnőtt életminősé-
gét javító életgyakorlat v|ljék, szükség van a felnőttképzők professzion|lis közvetítő, „tolm|-
csoló” szerepére. A mai felnőttképzők „tud|smunk|sok”, „tud|smenedzserek” is, akik a felnőtt 
problém|it, kérdéseit és meglévő, sokszor diffúz tud|s|t segítenek hozz|értéssel rendezni, 
szervezni, kiegészíteni annak érdekében, hogy a kérdező megtal|lja a sz|m|ra és az emberi 
közösség sz|m|ra legmegfelelőbb v|laszt.  
 
Amíg új problém|k, igények és új ismeretek, v|laszlehetőségek lesznek, a felnőttképzők sze-
repfelfog|sa is folyamatos megújít|st tesz szükségessé. Ha a problém|k, kihív|sok európai 
viszonylatban jelentkeznek, és megold|sukhoz a felnőttképzés is hozz|j|rulhat, érdemes a 
felnőttképzők szerepének innov|ciój|ról is európai kontextusban gondolkodni. 
 
Európai szakemberek interdiszciplináris együttműködése: a „Fertility Management 
Program” 
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Az európai demogr|fiai és egészségügyi helyzet, a gyermekv|llal|s kérdésköre komplex, a 
felnőttképzők szerepével együtt interdiszciplin|risan vizsg|lható összefüggésrendszer.  
 
Az utóbbi évtizedekben a férfi és női életp|ly|k Európa-szerte jelentős v|ltoz|sokon mentek 
keresztül. A nők képzési és foglalkoztat|si lehetőségei megnőttek, és a csal|dtervezési mód-
szerek segítségével p|rjukkal meg tudj|k hat|rozni, hogy mikor és h|ny gyermeket v|llalja-
nak.  
 
A kérdés kapcs|n a fiatalok sokféle hat|ssal, életkoncepcióval tal|lkoznak, és nehéz döntési 
helyzetbe kerülhetnek, amellyel sokszor magukra maradnak. Hogyan egyeztethető össze pél-
d|ul a tradicion|lis csal|dmodell, mint életcél a karrierrel? Milyen a nők és férfiak szerepe, 
felelőssége a szexualit|s, a termékenység és a csal|dtervezés rel|cióiban? Mi szükséges ahhoz, 
hogy egy p|r az értékrendjének megfelelő, perspektivikus, autonóm döntést hozzon? Elegen-
dő és megfelelő inform|ció birtok|ban vannak-e a h|tr|nyos helyzetű csoportok (péld|ul az 
elmaradott vidékek lakói, az etnikumok stb.) a nekik megfelelő v|laszok kimunk|l|s|hoz? 
Milyen segítséget nyújthatnak a felnőttképzők az egészségnevelésnek ezen a területén a kü-
lönböző célcsoportoknak a tabuk lebont|s|ban, az ismeretek hozz|férésében és a kultúra-
specifikus kommunik|ció előmozdít|s|ban? 
 
A Termékenységszab|lyozó Program (Fertility Management Program) olyan képzések kifej-
lesztését célozza, mely a p|rkapcsolatok, az ehhez kötődő nemiséggel kapcsolatos kérdések, a 
szexualit|s, a termékenység-tudatoss|g, a csal|dtervezés és a p|rkapcsolati élet témaköreit 
ölelik fel. A képzések lehetővé teszik majd, hogy a felnőttképzők olyan célcsoportokhoz jussa-
nak el, melyek valamilyen szempontból akad|lyoztatva vannak, mint péld|ul a vidéken élő 
lakoss|g, a bev|ndorlók, valamint azok a férfiak, akik nem motiv|ltak abban, hogy a termé-
kenységgel kapcsolatos döntések folyamat|ban partnerükkel részt vegyenek. Ezen kívül a 
projekt tervében szerepel még egy felnőttképzőknek szóló munkatankönyv kidolgoz|sa, va-
lamint speci|lis tananyag kifejlesztése a fenti célcsoportok sz|m|ra. A tananyagok pedagógiai 
és felnőttképzési (andragógiai) alapismereteket, a termékenység biológi|j|ról szóló inform|-
ciókat, a tan|csad|s pszichológiai aspektusainak magyar|zat|t és célcsoport-specifikus okta-
t|si segédanyagokat tartalmaznak. 
 
A program olyan felnőttképzők kiképzésére koncentr|l, akik t|jékoztatj|k, tan|csokkal l|tj|k 
el és t|mogatj|k a termékeny életkorban lévő p|rokat. 
 
A képzés lehetőséget ad a hétköznapi élethez kötődő alternatív tanul|si módszerek alkalma-
z|s|ra, melyek ösztönzőleg hatnak és egyúttal szórakoz|st is nyújtanak. Ilyen péld|ul a sze-
repj|ték, a „tevékenységközpontú tanul|s” és a mikrotanít|s. A résztvevőket arra ösztönzik 
majd, hogy a folyamatban ön|llóan tevékenykedjenek (ön|lló tanul|s), miközben a tanulók 
közötti személyes kapcsolatok is fontos szerephez jutnak. A résztvevők elemzik a termékeny-
ségszab|lyoz|s jelentését, és értékekkel (pl. kultur|lis értékekkel), valamint norm|kkal és 
jövőképekkel kapcsolatos kérdéseket is megvitatnak. 
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Az úgynevezett „szelíd” pedagógia szerint a résztvevők nemcsak hallgatni és beszélgetni fog-
nak, hanem alkalmuk lesz „l|tni, érezni és megérteni” is. Bevezetésre kerül az audiovizu|lis 
eszközök és az Internet haszn|lata összejövetelek és csoportok ir|nyít|s|ra, célok meghat|-
roz|s|ra, kommunik|ció előmozdít|s|ra, döntések előkészítésére és meghozatal|ra, valamint 
motiv|l|sra. 
 
A közvetlen célcsoportot a felnőttképzés területén azok a gyakorló szakemberek alkotj|k, akik 
az oktat|si, a szoci|lis és/vagy a közegészségügy területén dolgoznak (pl. csal|dközpontok-
ban, egészségközpontokban, és közösségi oktat|si központokban működő felnőttképzők, csa-
l|di tan|csadók, szülésznők valamint védőnők, pedagógusok, jegyes-oktat|sban tevékenykedő 
személyek és TCST tan|csadók). Ők alkalmazottként, megbíz|ssal vagy önkéntesként is dol-
gozhatnak a közintézményekben vagy civil szervezetekben. 
 
Célok és megvalósulás 
 
Az Európai Unió Socrates programj|n belül működő projektben Magyarorsz|gon kívül hat 
orsz|g civil szervezetei és egyetemei vesznek részt, többek között a litv|niai Kaunas Vitautas 
Magnus egyeteme, a spanyolorsz|gi Navarra Egyetem, valamint tan|csadóként a gödöllői 
Szent Istv|n Egyetem. A program koordin|tora a kölni székhelyű M|ltai Közegészségügyi és 
Prevenciós Központ. 
 
A közreműködők felnőttképzési, nevelési szakemberek, orvosok, pszichológusok, EU szakér-
tők, felnőttképzési, szoci|lis, csal|dvédő szervezetek és intézmények. Az előkészítés sor|n a 
partnerek a következő célokat tűzték ki: 

1. Növelni a különböző célcsoportok termékenységről szóló ismereteit és termékeny-
ség-tudatoss|g|t. 

2. Képessé tenni és ösztönözni a p|rkapcsolatban élő nőket és férfiakat, hogy termé-
kenységüket ön|llóan szab|lyozz|k.  

3. Fogékonny| tenni a p|rkapcsolatban élő nőket és férfiakat a nemiséggel valamint a 
termékenységszab|lyoz|ssal összefüggő kérdések és problém|k ir|nt. 

4. Elősegíteni a p|r csal|dtervezéssel és a csal|d méretével kapcsolatos közös dön-
téshozatal|t.  

5. A termékenységről szóló ismeretek terjesztésével és a termékenységről szóló neve-
léshez való pozitív hozz||ll|ssal hozz|j|rulni a reproduktív egészség fenntart|s|-
hoz és/vagy javít|s|hoz.  

6. Elősegíteni az egész életen |t tartó tanul|st, és jobb| tenni a p|rok és csal|dok éle-
tét.  

7. Kifejleszteni a termékenység tudatos szab|lyoz|s|nak európai multikultur|lis 
megközelítését.  

8. Nevelni és oktatni a nyelv, etnikum, kultúra, vall|s vagy lakóhely elmaradotts|ga 
miatt h|tr|nyos vagy halmozottan h|tr|nyos helyzetű célcsoportokat 

 
A kétéves projekt 2006. október 1-én indult. A tesztkurzust az elmúlt ősszel Hollandi|ban 
rendezték, melynek előkészítése egy budapesti projekt-tal|lkozón történt. Tov|bbi képzések 
Bécsben (2008. június) és Barcelon|ban (2008. július) lesznek. 
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A projektről szóló inform|ciók a (http://www.fertilitymgt.eu) honlapon tal|lhatók. 
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