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Benkei-Kovács Balázs 

 

A rejtett tudás feltárásának rendszerszintű modellezése a hazai 

felnőttképzési szektorban 
(Recenzió Dr. Farkas Éva: A rejtett tudás című könyvéről) 

 

„Mily különös dolog a tudás! Ha egyszer beléakaszkodott,  

rátapad az elmére, mint moha a sziklára.” (M. Shelley) 

 

 

Dr. Farkas Éva, a Szegedi Tudományegyetem innovatív szemléletű kutató egyetemi docense 

izgalmas és aktuális problémakört elemez frissen megjelent könyvében (A rejtett tudás. A 

nem-formális környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése, 2014). A gondosan 

szerkesztett monográfiában a nem formális tanulási eredmények hitelesítésének kérdése 

áll a középpontban, amelyet számos aspektusból, gazdag szakirodalmi forrásanyagra 

támaszkodva mutat be a szerző. Kötetét egyedivé teszi dr. Farkas Évának praktikus 

látásmódja: nem ragad le kizárólagosan az elméleti kereteknél, hanem a gyakorlati oldalról 

is, módszertani útmutatóval és jó példákkal kiegészítve segít megvilágítani a felnőttképzési 

rendszer fejlesztésének lehetséges irányát a vizsgált területen. 

A kötetet kezébe véve az olvasó már első ránézésre is megnyerő, elegáns kiadvánnyal 

találkozik: kellemes kék hátterű borítóról impozáns jéghegy köszön ránk, amely kettős 

metaforaként is értelmezhető a tartalomból kiindulva. Egyrészt a rejtett tudások 

címválasztás és a borító kép a Goldmann-féle jéghegy modellre utal. Ezáltal az olvasó 

számára előrevetíti a szerző, hogy a rejtett tudások fontosságukat és mennyiségüket 

tekintve az emberi élet során jelentős, sőt hosszabb időtávot figyelembe véve meghatározó 

szereppel bírnak a formálisan igazolt ismeretekhez képest. Ezért ezen kompetenciakészlet 

feltárása és hitelesítése, és az oktatási-felnőttképzési rendszer ez irányú fejlesztése 

egyszerre fontos személyes és társadalmi érdek is. Másrészt, a kutatással és fejlesztéssel 

foglalkozó szakemberek, és az oktatáspolitikai innovációk terültén munkálkodók számára 

üzenet is lehet ez a jéghegy, amely jelzi, hogy az érintett kutatási területen Magyarországon 

még csupán a problémakör felszínét ismertük meg, bizonyos tekintetben kezdeti 

stádiumban tartunk. Az elkövetkező évek fejlesztőmunkája során számos ismerettel fogunk 

gazdagodni, valamint nem várt nehézségekkel szembesülni a hitelesítési rendszer 

kialakítása és bevezetése során –tehát a munka nagyobb része még hátra van, és láthatatlan 
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számunkra, mint a jéghegy vízalatti része. Szerencsére azért nem sötétben tapogatozunk, 

hiszen a nemzetközi jó példák, amelyekből a szerző is bemutat számunkra egy csokorral, 

vezetőként szolgálhatnak a terület előmozdítása során. 

A könyvben a témával most ismerkedők és a már kicsit jártasabb szakemberek is számos 

választ fognak találni a kérdéseikre, a kötet ugyanis strukturált látásmóddal, az alapokig 

visszanyúlva mutatja be a vizsgált andragógiai kutatási területet. A feldolgozott anyag 

gazdagságáról tesz tanúságot a könyv terjedelme is, amely több mint háromszáz oldalon 

keresztül, logikus szerkezet mentén vezeti olvasóit. A hiánypótló kutatómunka a Magyary 

Zoltán posztdoktori ösztöndíjprogram támogatásával készült el; dr. Farkas Éva a desk-

research adatfeltáró és forrás-elemző módszer mellett személyes adatgyűjtésre (interjúk 

hazai érdekeltekkel és külföldi jó gyakorlatok megvalósítóival), dokumentumelemzésre, 

valamint az elméleti rendszerfejlesztés, és a gyakorlati mérőeszköz-tervezés módszereire 

egyaránt támaszkodott a könyvben bemutatott komplex kép felrajzolása során. 

A vizsgált terület a hazai és nemzetközi szakirodalomban az elmúlt két évtized során került 

az érdeklődés középpontjába, részben az egész életen át tartó tanulás eszméjének egy 

fontos járulékos elemeként, és ekképpen épült be az európai felnőttképzési politikába is. 

„Az egész életen át tartó tanulás új megközelítést jelent a korábbi oktatásügyi 

gondolkodásmódhoz képest. Nem egyszerűen több tanulást vagy felnőttkorban való tanulást 

jelenti, hanem az oktatási rendszer megváltozatását is”- írja a szerző az 1.1. fejezetben (18. 

oldal). A hatékony felnőttkori tanuláshoz szükség van egy rugalmasabb felnőttképzési 

rendszerre is, amelynek a „rejtett”, nem formális úton megszerzett tudásokat elismerni és 

hitelesíteni is képes felnőttképző intézményei alapvető egységei. A felnőttképzési 

intézményrendszer ilyen irányú átalakításához ad a könyv új perspektívákat és 

módszereket.  

Ezen típusú fejlesztésen már számos európai ország átesett, elsőként Franciaország és 

Írország voltak azok az európai kontinensen, amelyek viszonylag korán, az ezredforduló 

környékén, törvényi szinten szabályozták a rejtett tudásokat hitelesítő elismerései 

rendszereiket, és azóta működőképes eljárásokat fejlesztettek ki (Benkei-Kovács 2012). 

Hazánkban is zajlottak korábban a területen kísérleti projektek, azonban ezek eredményei 

nem hasznosultak átfogó módon, működőképes rendszerszintű fejlesztésre eddig nem 

került sor a felnőttképzési szektorban, ami részben a hosszú távú oktatáspolitikai 

támogatás hiányával indokolható. A legnagyobb volumenű, fenntartható eredménnyel 

záruló projektek a felsőoktatási szektort érintették a közelmúltban (Derényi-Kocsis-Tót 

2011). A felnőttképzési szektorban lenne azonban a legnagyobb jogosultsága egy ilyen célú 

tanulástámogató eszköz bevezetésének, ami jelenleg komoly rendszerszintű hiátus 

hazánkban. Az európai politika továbbra is sürgeti ennek az eszköznek kidolgozását, 

továbbfejlesztését és bevezetését: az Európa Tanács 2012 decemberében kelt ajánlásában 
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új határidőt tűzött ki (2018) a nemzeti szintű hitelesítési eljárások kialakytására és 

bevezetésére. Ezen aktualitások figyelembevételével állítható, hogy dr. Farkas Éva új 

könyve katalizátorként szolgálhat arra, hogy a téma ismét a tudományos és oktatáspolitikai 

közbeszéd fókuszába kerüljön, és ott egy jelentősebb diskurzus tárgyaként elfoglalja 

megillető helyét, mint az egész életen át tartó tanulás rendszerének egy fontos és 

megkerülhetetlen építőköve. 

A monográfia szerkezeti íve jól követhető módon dolgozza fel a problémakört: 

Elsőként fogalmi síkon járja körül a témát a szerző, a bemutatott definíciók pontosan 

tisztázzák a jelenséget és a hozzá kapcsolódó fogalmi hálót (1 fejezet). Az alkalmazott 

terminológia tekintetében figyelemreméltó, hogy a szerző a rejtetett tudásokat szolgáló 

elismerési rendszerek és eljárásokat összefoglaló módon egy magyar terminus technikus 

bevezetésével, „hitelesítési eljáráként” határozza meg. Ez a megoldás eltér az elmúlt évek 

fejlesztéseitől, amelyek párhuzamban az európai tendenciákkal a „validáció” kifejezés 

meghonosítására-magyarítására tettek kísérletet 2009 és 2013 között. Világszinten nincs 

egyébként összehang egy általánosan elfogadott kifejezés alkalmazása tekintetében: az 

OECD, az UNESCO valamint a CEDEFOP is más-más kifejezést használtak, amikor makro-

szinten komparatív módon vizsgálták a jelenség alakulását (Benkei-Kovács 2012). Ezért a 

fogalomra javasolt magyar nyelvű névhasználat („hitelesítés”) nem áll szemben a 

nemzetközi trendekkel, és talán könnyebben is megjegyezhető lenne széleskörű beveztése 

esetén, mivel nincs idegen hangzása. A szerző jó stílusban érvel, sok esetben személyes 

példákkal is gazdagítja elméleti gondolatvezetését, ami már a fogalmak tisztázása során 

világosan megjelenik. Az elemzés keretein belül megvilágítja hitelesítési eljárásoknak 

rendszertani helyét is az egész életen át tartó tanulást támogató eszközök tárházában, és a 

tanulási eredmények központú szemlélet, amely az egész kötetnek az egyik vezérgondolata 

lesz, már itt megjelenik (1. fejezet). 

A második fejezetben nemzetközi kitekintésben ismerhetjük meg a jelenséget. A szerző az 

európai oktatáspolitikán belül áttekinti a vizsgált téma közel két évtizedes történetét, jól 

összefoglalva a legmeghatározóbb EU dokumentumokat és nemzetközi kutatásokat, 

országrangsorokat. A jó gyakorlatok közül Hollandia, Belgium, Spanyolország és Románia 

hitelesítési eljárásait mutatja be részletesen, amelyek hasznos tanúságokkal szolgálhatnak a 

további magyar rendszerfejlesztés számára (2. fejezet). 

A hitelesítési eljárás csupán az egyik az európai tanulástámogató eszközök közül, amelyeket 

az EU javasol tagországai számára. A szerző a hitelesítési eljárással párhuzamosan olvasóit 

bővebben megismerteti a többi tanulástámogatási eszközzel is, amelyek az egész életen át 

tartó tanulás megvalósulását szolgálják: az Europass portoflió, az Európai- és a Magyar 

Képesítési Keretrendszerek, az Európai szakképzési kreditrendszer (ECVET), és a tanulási 

eredmények alapú szemlélet (3. fejezet.). 
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A negyedik fejezetben kerül sor a korábban lezajlott hazai kísérleti pilot-projektek és 

fejlesztő-munkák részletes bemutatására és elemzésére. A lezárult fejlesztési programok 

mellett (HEFOP és TÁMOP projektek), ismertetésre kerülnek az aktuális magyar jogszabályi 

keretek, és a megvalósuló hazai jó gyakorlatok. A hazai helyzetkép kapcsán megerősítésre 

kerülnek azok a tények, amely korábbi vizsgálatokban már részben igazolódtak: 

• „az előzetes tudás mérése és beszámítása periférikus ügy, hiányzik a 

kormányzati, munkáltatói, képző intézményi és felnőtt tanulói elköteleződés” 

• „az oktatáspolitika és az oktatási rendszer nem tud elszakadni a formális 

besorolási rendszertől és az oktatás szektoriális megközelítésétől” 

• „nincs meghatározott funkció rendelve az előzetes tudásméréshez” (125. oldal) 

A fejezet erénye és komoly eredménye, hogy kísérletet tesz a sikertelen fejlesztések mögött 

álló okok feltárására, amlyek a jövőbeni együttműködés számára kulcsfontosságú 

tanúsággal szolgálhatnak (126-129. oldal). A legfontosabb sürgető feladatként az eljárás 

„céljának és funkciójának”, valamint a „működés és a fenntarthatóság” feltételeinek 

kidolgozását látja a szerző (4. fejezet.). 

A hitelesítési eljárás kialakítása ugyanis nem képzelhető el jól meghatározott politikai és 

gazdasági célok nélkül: a következő fejezetben a tanulási eredmények társadalmi és 

gazdasági funkcióinak elemzésére kerül sor, és önálló alfejezetekben tárgyalja a 

fogalalkoztatási, az egész életen át tartó tanulásba való bekapcsolódást ösztönző, valamint a 

szak és felnőttképzési rendszer minőségi fejlesztését segítő funkcióit. (5. fejezet) A fejezet 

során a szerző kiemeli, hogy a „tanulási eredmények hitelesítési eljárásának a képzésbe való 

bekapcsolódás támogatásán túl kiemelt funkciója lehet a foglalkoztatás növelése is.” (130. 

oldal) 

A rendszerfejlesztés legeredetibb elemét a következő, hatodik fejezetben mutatja be a 

szerző, amely során javaslatot tesz a bevezetésre kerülő hitelesítés eljárás általános 

modelljére is. Ezen felül számba veszi a magyar képzési és foglalkoztatási rendszer aktuális 

állapotának függvényében a konkrét feltételeket egy országos hatáskörű rendszer 

bevezetéséhez, és felvázolja a szükséges infraksturturális háttérhez illeszkedő intézmények 

kialakításának modelljét (6. fejezet). 

Az utolsó két fejezetben a praktikum kerül előtérbe: kidolgozott módszertani útmutatóval 

kívánja segíteni a felnőttképzésben dolgozók tevékenységét, amely egyrészt a tanulási 

eredmények megfogalmazásához (7. fejet), másrészt a tanulási eredmények felméréséhez 

és értékeléséhez (8. fejeze) jelentenek hasznos segítséget. 

A munka értékes elemét képezi a melléklet, amelyben a módszertani fejezetek 

meghosszabbításaként gyakorlati illusztrációját láthatjuk annak, hogy milyen módon 
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valósítható meg papíralapú tesztek segítségével az előzetes tudás felmérése, külön 

választva az ismeretjellegű tudás és a képesség jellegű tudástípusok felmérését. A választott 

példák alaposan kidolgozottak, és két-két eltérő típusú modul esetében adnak a mintát és 

megoldókulcsot a kompetencia-alapú mérés és értékelés megvalósítási módjára, egy jól 

kidolgozott folyamatleírás kíséretében. 

A monográfia stílusa világos, érvrendszere és gondolatvezetése jól követhető, sok 

tekintetben meghaladja a szigorúan vett tudományos kutatómunka kereteit: egyszerre 

érezzük a hitelesítési eljárások fontossága mellet érvelő és meggyőző vitairatnak, a 

megvalósult fontosabb erdeményeket közreadó ismeretterjesztő munkának, elméleti 

kereteket tisztázó rendszerfejlesztésnek, valamint praktikus módszertani útmutatónak. Ez 

a stiláris változatosság azonban nem válik a tartalom rovására, azonban tükrözi a téma 

összetettségét és kiforratlanságát, amely a teljesség igényével történő bemutatást 

indokolttá, sőt szükségessé is teszi.  

A szerző rendszerszintű következtetései helytállóak, a hazai rendszerfejlesztésnek először 

világos célokat kell kitűznie maga elé, azonban a „a jövő célkitűzéseinek megfogalmazásán és 

egy strukturális átalakítás elindításán túl a múlt beidegződéseit, tradicióit, megszokott 

struktúrákat, gondolkodásmódokat, attítüdőket is át kell hangszerelni.” (228. oldal). A közös 

gondolkodáshoz és fejlesztéshez dr. Farkas Éva kutatása rendkívül fontos impulzust 

biztosít, azonban a siker záloga az lenne, hogyha ezáltal a hitelesítési eljárás kérdése a 

tudományos és a szakpolitikai vitákban is jelentősebb fókuszt kapna az elkövetkező 

időszakban. 
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