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Benkei-Kovács Balázs 

 

A validáció kutatása a komparatív felnőttképzés 

szemszögéből: célok és akadályok 
 

 

Korunk egy izgalmas alkalmazott tudományos kérdése a felnőttképzési rendszerek 

fejlesztése szempontjából az előzetes tudás elismerésének lehetősége és nemzeti 

modelljeinek vizsgálata. A validációs rendszerek implementációja szempontjából új 

inputot adhat, hogy az elmúlt évtizedben folyó átfogó nemzetközi kutatások (Oecd, 

Cedefop, Unesco) lezárultak, azok következtetéseire építeni lehet a nemzeti szintű 

fejlesztések kialakításakor.  

A nemzetközi szakirodalmi kutatásokra támaszkodva állítható, hogy a kiemelt 

oktatáspolitikai szándék ellenére a terület fejlesztése szinte minden országban 

nehézségekbe ütközik Ausztráliától, Anglián, valamint Dél-Afrikán át Franciaországig 

(Trowler 1996; Fox, 2005; Singh, 2011; Singh, 2013.). Hazánkban az utóbbi években 

elsősorban a felsőoktatási szektor fejlesztésének vonatkozásában folytak nagyobb 

volumenű kutatások (Derényi-Kocsis-Tót 2011), azonban egy átfogó nemzeti szintű 

validációs rendszer implementációról jelenleg nem beszélhetünk. 

Kutatásom kiemelt célja olyan fejlesztést kísérő társadalmi-gazdasági tényezők és 

akadályozó faktorok hangsúlyozása, amelyek az elismerési rendszerek kialakításakor 

világszerte megjelennek az oktatási reformok hátterében. A jelen tanulmányban két 

olyan nemzeti modell rövid bemutatására is sor kerül, amelyek az implementációs 

akadályok ellenére is sikereket értek el a fejlesztendő területen.  

 

 

A validációs rendszerek politikai támogatottsága és jelentősége 
 

A validáció a nyugati kultúrkörben az ezredforduló után úgy jelenik meg az 

oktatáspolitikai diskurzusban, mint a demokráciának egy olyan fontos és lényeges 

építőköve, amely redukálni, tudja, ha megszüntetni nem is, a formális úton iskolázott és 

a nem-formális úton, tudásukat az élettapasztalatok által megszerző európai 

állampolgárok között fennálló társadalmi különbséget, csökkentve a szakadékot a 

társadalmi rétegek között. 

Az egyénileg megszerzett tudások „láthatóvá tétele” (Bjornavold, 2000) tehát társadalmi 

érdekké válik, amely egyben indokot is szolgáltat a nemzeti felnőttképzési és -oktatási 

rendszerek fejlesztéséhez, azok további finomításához. Az Eu országai közül elsőként 

Írország (1999) és Franciaország (1985, 1992, 2002) fogadott el törvényeket egy 

nemzeti szintű validációs rendszer kiépítése céljából. Az Unió oktatáspolitikai 

dokumentumokban, alapelvek szintjén és kézikönyvekben újra és újra napirendre tűzte 
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a fejlesztési feladatok fontosságát (Memorandum, 2000, Európai alapelvek, 2004, 

Európai kézikönyv 2009). A nemzeti szintű implementációk az évtized második felében 

összekacsolódtak az Európai Képesítési Keretrendszer fejlesztésének kérdésével is, 

amely a validációs rendszert is integrálni kívánja magába (Singh, 2013.). 

Végleges megoldás a legtöbb országban nem született a területen, így az Európa 2020 

Stratégia részeként újra felkerült a kérdés az oktatáspolitikai napirendre. Az Európa 

Tanács 2012 decemberében új fejlesztési célú ajánlásokat fogadott el (Council, 2012/C 

398/01), amelyben újra feladatok elé állítja a tagországokat: dolgozzanak ki olyan 

nemzeti szintű eljárásokat 2018-ra, amelyek az előzetes tudás felmérésén keresztül 

teljes vagy részleges formális végzettség megszerzését biztosítják az állampolgárok 

részére. A tagországoknak 2019 december 31. határidővel kell majd a Tanács számára 

jelentést tenniük a fejlesztések előre haladásáról és a területen megtett lépésekről. 

Az Európai Unió jelenleg tehát továbbra is nagy erővel támogatja az oktatási rendszerek 

ilyen irányú átalakítását, amely eddig csupán részleges sikereket hozott a kontinensen. 

Jens Bjornavold oktatáskutató 2013-ban felhívta a figyelmet a fejlesztési folyamat 

sajátos kettősségére az európai kontinensen belül (1. ábra): Ha feltesszünk egy 

eldöntendő kérdést azzal kapcsolatban, hogy a validációs rendszer kiépítésének első 

fázisa (1995-2012) jelentős eredményeket hozott-e Európa számára, akkor a válasz 

ambivalenciát hordoz magában. 

 

1 Ábra: A validációs rendszer kiépítés első fázisa eredményes volt-e Európában? 

 

(Forrás: Bjornavold 2013: 5) 
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Az 1. ábráról leolvasható, hogy az európai fejlesztés az erőforrások ellenére és a 

tudásbázisok kiépülése mellett, a politikai elkötelezettség hiányából, és a projekt-alapú 

fejlesztés részben elszigetelt, töredezett jellegéből kifolyólag nem hozott egyelőre átütő 

sikert.  

Az európai térségen kívül, az Oecd és az Unesco világszervezetek legfőbb előremozdítói 

a validációs rendszerek kialakításának. Komparatív vizsgálataikkal, a nemzetközi jó 

gyakorlatok példaként történő bemutatásával próbálnak hatást gyakorolni 

tagországaikra, hogy azok integrálják oktatási rendszereik fejlesztése során a tanulási 

eredményekre alapozott validációs eszközöket. (Werquin 2010; Singh 2013.) 

 

 

A validációs rendszerek társadalmi-gazdasági környezete 
 

Az elismerési rendszer kialakítása adott társadalmi szereppel bír, amelyet minden 

államban más-más tényezők befolyásolnak döntő módon. „Az elismerés potenciális 

előnyei szétválaszthatatlanul kapcsolódnak a gazdasági helyzethez.” (Werquin 2010: 

46.) Mivel a gazdasági helyzet folyamatos változásban van, az elismerési rendszer céljai 

is igazodhatnak ehhez. A gazdasági tényezők közül a gazdasági növekedés az a 

környezet, amelyben eredetileg kialakult a jelenség: nemzetgazdasági szinten a 

munkaerő-piaci hiányt leggyorsabban és legolcsóbban egy validációs rendszeren 

keresztül történő átképzéssel lehet orvosolni. Jelenleg, a globális recesszió időszakában, 

azonban a vállalatok humánerőforrás fejlesztésének költséghatékonysági szempontjai 

kerülnek inkább az eszköz alkalmazása során előtérbe, mint nemzetgazdasági szintű 

hasznosíthatósága. 

2. ábra: Az elismerési rendszerek társadalmi kontextusa 

 

(Forrás: Benkei-Kovács 2012: 45.) 
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A politikai tényezők az elmúlt évtizedben az elismerési rendszerek kialakításának 

kedveztek, különösen Európában, ahol a lisszaboni, majd a 2020-ra kitűzött célok 

teljesülésének egyik előmozdítójának tekintetik. Az innováció létrehozásának 

oktatáspolitikai irányultsága szerint két alaptípust különböztethetünk meg: az ún. top-

down (’felülről irányított’) fejlesztéseket (erre példa Franciaország), és az ún. alulról 

induló kezdeményezések (’bottom-up’) alapján kialakult rendszereket (amire a legjobb 

példák Hollandia és Svédország elismerési rendszerei). 

A szociális tényezők közül általában az oktatási esélyegyenlőség érvényesítése, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (munkanélküliek, migránsok, leszakadók, 

alacsony iskolázottsággal rendelkezők) re-integrálása mozgatja az elismerési 

rendszereket. Ezzel a felnőttképzés általános „második esély” funkciójának betöltésére 

kínál egy új alternatívát. Számos országban, mint Hollandia és Németország, ahol nem 

csupán a leszakadó helyi társadalom felzárkóztatására, hanem a bevándorlók jelentős 

tömegének integrációjához is hasznosítják a validáció eszközét, az oktatáspolitikai 

fejlesztés jelentősebb és tartósabb sikereket ért el. 

A technológiai tényezők közül az új technológiák megjelenése erősen befolyásolja az 

elismerési rendszerek elterjedését. Az IKT eszközök egyrészt a validációs rendszerek 

technikai kiszolgálói (tájékoztató honlapok, internetes adatbázisok). Másészt az új 

technológiák elsajátítása gyakran a formális oktatási rendszeren kívül létrejövő tanulás 

keretében zajlik, és az így létrejövő új kompetenciák elismerése válik szükségessé. 

A demográfiai tényezők közül jelentős hatást gyakorolhat az elismerési rendszerek 

megerősödésére Európán belül az, hogy egyre nagyobb a népességen belül az aránya 

azoknak, akik szükségképpen a formális iskolarendszeren kívül szerezték meg a 

tudásukat, ugyanakkor igénylik ennek az elismerését − részben a népesség 

öregedéséből, illetve a növekvő bevándorlásból kifolyólag. 

Az oktatási rendszerek fejlettsége tekintetében meghatározó az elismerési rendszer 

kialakításánál, hogy egy adott ország rendelkezik-e egységes képesítési 

keretrendszerrel, amely az elismerés referenciájaként szolgálhat. A képzések szerkezeti 

felépítése (moduláris szerkezet), illetve tanulási eredmény-orientáltsága egyaránt 

befolyásolja a fejlesztést. Az elismerési rendszer bevezetésére meghatározó hatással van 

továbbá az is, hogy milyen mértékben centralizált az adott ország oktatási rendszere. 

(Benkei-Kovács 2012: 44-46) 

 

 

A validációs rendszerek fejlesztésének főbb akadályai 
 

A validációs rendszerek kiépítésének számos akadálya van, amelyek részben tetten 

érhetőek a lokális aktorok rövidtávon jelentkező közvetlen ellenérdekeltségében. Ennek 

orvoslására áthidaló megoldást hosszú távra kidolgozott fejlesztési stratégiák és 

koncepciók jelenthetnek.  
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Az UNESCO Felnőttképzési Központjának kutatási záró-beszámolója mind az öt 

kontinensre kiterjedő, 23 tagországot górcső alá vevő makro-szintű vizsgálat legfőbb 

tapasztalatait foglalja össze (Singh 2013). Kutatási következtetéseinek újdonsága, hogy a 

fő tényezők között nem csupán a területen „piacvezető” és fejlett országok 

perspektíváját, hanem a harmadik világ országaiban jellemző oktatási trendeket és 

lehetőségeket is igyekszik számba venni a lehetséges fejlesztési alternatívák, illetve a 

felmerülő akadályok bemutatásakor. Az UNESCO kutatás alábbi nyolc fő pontban 

ismerteti a validációs rendszer kiépítése során megjelenő akadályozó tényezőket és 

kihívásokat: 

1. Nehéz az adatgyűjtés a validációs rendszerek hatásáról és eredményességükről 

Még azokban az országokban is kevés adat áll rendelkezésre a validációs eljárásban 

résztvevő jelöltek számáról, akik régóta törekednek ilyen típusú oktatási eszközök 

fejlesztésén (mint például Norvégia). Franciaország centralizált oktatás rendszerének 

köszönhetően a világon egyedülálló módon pontos statisztikákkal rendelkezik ugyan a 

résztvevők számáról, azonban az előzetes becslésektől eltérően ezek mennyiségileg nem 

igazolták az előzetes elvárásokat. A számszerűsíthető mutatók hiánya az 

oktatásfejlesztés többi területétől eltérően (például az Eurostat Lifelong Learning 

felmérése vagy az OECD PISA vizsgálatai) bizonyos tekintetben mostoha sorsra juttatja a 

validációs rendszerek fejlesztését, mivel a fejlesztendő terület komplex jellegéből 

kifolyólag az egyszerű összehasonlítások nem lehetségesek. 

2. A támogató jogszabályi környezet hiánya 

A támogató jogszabályi háttér hiánya nem teremt tiszta helyzetet, sem a validáció 

alkalmazási lehetőségei, funkciói tekintetében, sem pedig a finanszírozási kérdéseket és 

az eljárási költségek teherviselését illetően.  

3. A validációs rendszerek szektorközi jellege és az érdekeltek kölcsönös 
bizalmatlansága 

Mind az oktatási rendszeren belüli alszektorok, mind az oktatási szektor és a vele 

kapcsolatban álló munkaerőpiac, valamint a civil szféra együttműködése nem alakult 

harmonikusan a validáció implementációja kapcsán. A szereplők bizalmatlanok az 

innovatív eszközzel szemben, a társadalmi bizalom hiányában azonban egy új alternatív 

képzési út nem vezethető be. 

4.  Az érdekeltek tájékoztatásának hatásfoka gyenge 

Az érdekeltek megfelelő szintű tájékoztatása a lehetőségekről, a validációs funkcióiról 

kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy a politikai szándéknyilatkozatok szintjéről a 

tényleges implementációs szakaszába lépjenek a nemzeti rendszerek, és széles körűen 

elterjedjen használatuk. 
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5. Kulturális hagyományok és nézetek a tanulás formális / nem-formális típusairól 

Számos országban nehézséget jelentett elfogadtatni azt a szemléletet, amely szerint a 

formális képesítés és az élettapasztalatok útján, illetve a munkahelyeken megszerzett 

nem-formális tanulási eredmények egyenértékűek lehetnek. Dániában a képzőket volt a 

legnehezebb meggyőzni arról, hogy a validáció bizonyos esetekben, speciális 

célcsoportoknál, a legjobb megoldás lehet. Érdekes módon ezzel kapcsolatban nem 

csupán az akadémiai közegben, illetve az iskolarendszer oldaláról, hanem a munkáltatói 

oldalról is jelentkeztek fenntartások. 

6. Az oktatási rendszerek nem kellően fejlettek az implementációhoz  

A fejlődő országok csoportja esetében jelentkezik ez a tényező elsősorban akadályként, 

hiszen ott az oktatási rendszerek strukturális tekintetben még nem rendelkeznek 

azokkal az (európai) sztenderdekkel, amelyek egy-egy validációs rendszer kiépítésének 

feltételeként meghatározhatóak (mint a képzések kompetencia alapúsága vagy a 

nemzetik képesítési keretrendszerek kiépítettsége). 

7. Az informális gazdaságban megszerzett ismeretek elismerésének akadálya 

A nem formális úton megszerzett ismeretek egy részét a fejlődő világban (például 

Ghánában, Indiában vagy Burkina Fasóban) a dolgozók az állami szabályozáson kívül 

eső gazdasági tevékenységekhez kötődő informális gazdaságban sajátítják el. Ezen 

ismeretek elismerése és integrálása különös akadályt és egyben kihívást is jelent az 

elismerési rendszerek fejlesztői számára. 

8. A felnőttképzés pótló funkciójának integrálási nehézsége 

Szintén elsősorban a harmadik világbeli országok számára jelent kihívást, hogy nem a 

formális oktatási rendszer keretei között biztosítják az alapkészségek oktatását a korai 

iskolaelhagyó népesség számára, hanem bizonyos esetekben civil szervezetek látják el 

ennek feladatát. Ennek az alrendszernek az integrálási módja elismerési eljárások révén 

a nemzeti képesítési rendszereikbe külön nehézséget jelent (Singh 2013: 29-34). 

Elmondható továbbá, hogy a világszerte makro szinten érezhető politikai törekvések, 

valamint a tudományos felismerések ellenére, viszonylag kevés országban született 

határozott törvényi szabályozás a validációs rendszerek fejlesztése kapcsán. Sok esetben 

megragadt a folyamat az elgondolások szintjén, más esetekben pedig egymástól 

elszigetelt, sikertelen implementációs kísérleteket követően nem alakult ki homogén 

nemzeti validációs rendszer az egyes országokban. Jól látható az UNESCO-elemzés 

alapján, hogy az akadályozó tényezők összességében jelentős súlyt képviselnek, melyek 

megjelenése országról országra változó lehet. Számos esetben meghiúsítóivá váltak 

olyan implementációs kísérleteknek az elmúlt évtizedben, amelyek hátterében gyenge 

vagy csupán látszólagos, „stratégiai szintű” oktatáspolitikai támogatás állt, anélkül, hogy 

konkrét feladatokat, funkciókat, finanszírozási módot és szabályozást rendeltek volna a 

validáció eszköze mellé. 
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Jó gyakorlatok a nemzeti szintű implementációkra  
 

Portugália 

Portugália esete jó példa a nem formális és informális úton megszerzett tanulási 

eredmények formális tanulási végzettségek formájába történő elismerésére. A validáció 

eszközének implementációja az alacsony iskolai végzettségű lakosság felzárkóztatását 

célozta meg elsősorban. A helyi oktatáspolitika a 90-es évek vége óta foglalkozott 

intenzíven a lakosság képesítési szintjének megemelésének a kérdésével, amely itt volt a 

legalacsonyabb Európán belül az ezredfordulón: a lakosság több mint kétharmada nem 

rendelkezett befejezett középiskolai végzettséggel, köszönhetően részben a négy 

évtizedes politikai diktatúra időszakának is. Az Új Lehetőségek Program (Iniciativa 

Novas Oportunidades in Portuguese) a társadalom ilyen irányú felzárkóztatását tűzte ki 

célul 2005-ben, a validáció eszközének felhasználásával. A program keretében 

létrehozott 450 validációs (RVCC) központban valósították meg az eljárás alkalmazását. 

(Singh 2013: 184-186.) 

Bár a program eredeti célkitűzését nem érte el - a 2005 és 2010 közötti ötéves időszak 

alatt egymillió felnőtt tanuló képesítését, amely munkaképes korú lakosság 20 %át tesz 

ki -, talán a terv túlzottan grandiózus jellegéből kifolyólag (Singh 2013 : 185). Ettől 

függetlenül jelentős sikereket értek el a társadalmi felzárkóztatási programjuk által: 

2010-ig 324 ezer felnőtt tanuló szerzett végzettséget validációs eljáráson keresztül. A 

nemek megoszlása tekintetében megállapítható, hogy az eljárásban részt vevők 55 % nő 

volt, a legtipikusabb életkori korcsoport (a résztvevők 40%a) pedig a 35-44 évesek 

köréből került ki (Pires2010: 8) 

Dél-Afrika 

Dél-Afrika bizonyos tekintetben hasonló fájdalmas történelmi örökséget hordoz magával 

mint Portugália: az apartheid korszak emlékeit őrzik a társadalom tagjai. Viszont a 

népesség általános végzettségi szintje ma kifejezetten magasnak mondható, 2010-ben az 

érettségizettek aránya meghaladta a vizsgázók életkori kohorszában a 67,8 %os arányt. 

Az ország népességének oktatásáról (közel 50 millió fő) egy jól szervezett, 33 ezer 

intézményből álló állami hálózat gondoskodik.  

Dél-Afrikában a 90-es évek közepén kezdtek komolyan gondolkodni egy validációs 

rendszer kiépítéséről, és a társadalmi okok egyértelműen alátámasztották ennek 

szükségességét – egyedül egy a nem-formális és az informális tanulási eredményeket 

elismerő rendszer képes kiegyenlíteni az apartheid azon örökségét, hogy a fekete 

állampolgárok gyermekei számára alacsonyabb szintű oktatás jutott osztályrészül az 

1953as bantu oktatási törvény miatt. (Ezáltal a fekete lakosság az egyetemi 

tanulmányoktól elzárva, az alacsony képzettséget igénylő munkakörök fel lett 

tömegesen irányítva.) A Dél-Afrikai Képesítési Ügynökségre (SAQA) vonatkozó törvény 

így már magában foglalta a validációs eszközök iránti nyitás gondolatát 1995-ben, ami 
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elsősorban az egyetemi felvételi követelmények alóli mentességet jelentette volna. 

Ennek alkalmazását azonban ellentétes jogszabályok sokáig megnehezítették. (Singh 

2013: 72.) 

A kulturális hagyományok átalakulása lassan, lépcsőzetesen következett be, és az 

átalakulást az elmúlt két évtized év során tudományos kutatások (Singh 2011) és 

törvényi-politikai reformok egyaránt előmozdították. Az elmúlt évtized végére vált 

működőképessé és elfogadottá a rendszer, így például 2009ben a validáció eszköze 

révén 6439 végzettség megszerzését és 45 ezer modul elismerését regisztrálták. (Singh 

2013: 72.) 

 

 

Összegzés 
 

Egy sikeres validációs rendszer bevezetése elsősorban oktatáspolitikai kérdés, és az 

egyes államok társadalmi rendszerének belső dinamikáján, valamint a politikai 

támogatottság egyhangúságán múlik az, hogy egy ilyen innovatív elemet képes-e egy 

nemzetállam sikeresen implementálni. A bemutatott példák esetében közös volt, hogy a 

hivatkozott országokban megtalálták azt a társadalmi mozgatórugót, amely a 

felnőttképzés ezen eszközének reformját előre tudta vinni. Hazánkban tartósan akkor 

lehet sikeres egy ilyen komplex eszköz alkalmazása, hogyha fajsúlyos társadalmi célok 

kapcsolódnak annak implementációjához. A határozott, hosszú távra kitűzött célok talán 

a jelentkező akadályokat is segíthetnek majd leküzdeni. 
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