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Barta Fruzsina 
 

Felnőttképzési statisztikák Európában 
 
 
A világ oktatáspolitikájában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a lifelong learning, azaz 

az egész életen át tartó tanulás eszméje. A világ társadalmai, ezen belül Európa is olyan 

változásokon megy keresztül, amelyek megkövetelik azt, hogy az emberek folyamatosan 

fejlesszék tudásukat. A gyors technikai fejlődéssel párhuzamosan olyan kompetenciák 

válnak elengedhetetlenné a mindennapi munkavégzéshez, amelyeket azok, akik 20 vagy 

30 éve végezték el alap- és középfokú tanulmányaikat, nem birtokolnak. 

Egyrészt fennállnak bizonyos, a társadalmakban végbemenő változások, mint például a 

fejlett országokra jellemző öregedő társadalom, a posztadoleszcencia megjelenése és a 

globalizáció. A gazdaság szintjén is problémák jelennek meg, mint az egyre növekvő 

munkanélküliség (főleg a gazdasági válság hatására).  

Ezekre az újfajta kihívásokra a klasszikus iskolarendszer nem készíti fel megfelelően az 

egyéneket, a változások gyorsasága miatt a csak gyermek és fiatalkorban tanultak már 

nem elegendőek ahhoz, hogy az emberek el tudják látni munkahelyi és az élet egyéb 

területén adódó feladataikat. 

A kihívások kezelésére új iskolarendszer kialakítására van szükség. A követelményeknek 

leginkább az élethosszig tartó tanulás koncepciója felel meg. A lifelong learning „olyan 

kora gyermekkortól késő öregkorig tartó kognitív folyamat, amely magába foglalja a 

formális, azaz az iskolai oktatást éppen úgy, mint a non-formális (bizonyítványt nem 

adó, kötetlen, öntevékeny szervezetek keretei között végbemenő, nálunk a 

közművelődési jellegű), valamint az informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi 

környezetben történő) tanulást.” (Harangi 2003:225). Az egész életen át tartó tanulás 

európai térségének valóra válása című Európai Uniós dokumentum meghatározása 

szerint „minden, az életben vállalt olyan tanulási tevékenység, amelynek célja az 

ismeretek, a készségek és jártasságok fejlesztése személyes, polgári, társadalmi és/vagy 

foglalkoztatási szempontból”. (Bizottsági Közlemény… 2001:10) 

 

 

Az élethosszig tartó tanulás nemzetközi dimenziója 

 

Európában számos szervezet foglalkozik valamilyen szinten a felnőttképzéssel és az 

élethosszig tartó tanulással. A legmeghatározóbb szerepet Európában a lifelong learning 

koordinálása és szabályozása terén az Európai Unió tölti be. Az Unió ösztönző 

intézkedésekkel segíti a tagállamok munkáját az oktatás fejlesztése és a rendszerek 

egymáshoz való közelítése terén. Ezenkívül különböző dokumentumok, állásfoglalások 

és munkatervek, statisztikák kiadása által segíti az élethosszig tartó tanulás fejlesztését. 

1992-ben a maastricht-i szerződés közösségi politikai szintre emelte az oktatáspolitikát. 

Ezek után egy sor dokumentum jelent meg az élethosszig tartó tanulás jegyében, 



 

8 

különböző iránymutatásokat és javaslatokat fogalmazva meg. Ezek közül a 2000 

októberében megjelent a Memorandum az egész életen át tartó tanulásról című Európai 

Uniós jelentés volt a legjelentősebb, mely azóta is megszabja az oktatási politika 

irányvonalait Európában. A szintén ebben az évben elfogadott lisszaboni stratégia 

keretében kidolgozott Oktatás és képzés 2010 munkaprogram különböző, a tagországok 

által teljesítendő célkitűzéseket fogalmaz meg, és ez a munkaterv határozta meg a 2000-

es évek elejének oktatáspolitikáját, majd 2009-ben ezt váltotta fel, a jelenleg is 

érvényben lévő Oktatás és képzés 2020. 

Az Európai Unión kívül még számos szervezet foglalkozik valamilyen szinten és 

formában a felnőttképzéssel. Ilyen szervezet az UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization – az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos 

és Kulturális Szervezete) mely átfogóan foglalkozik a kultúrával, a tudománnyal és az 

oktatással. Az UNESCO világkonferenciák szervezésével és különböző tanulmányok és 

dokumentumok kiadásával járul hozzá az ezen a területen történő fejlődéshez. A 

szervezet által kiadott legmeghatározóbb és legismertebb mű a - legtöbb helyen csak 

Delors – jelentésként említett - Az oktatás – rejtett kincs című jelentés, mely szerint a 20. 

század által támasztott kihívásoknak való megfelelésben az oktatás tud segítséget 

nyújtani, ezen belül is az élethosszig tartó tanulás a legmegfelelőbb, mivel rugalmas, 

változatos, térben és időben elérhető és a szakmai képzéseken túl fontosnak tartja az 

ember személyiségének folyamatos fejlődését is. (Delors 1997) 

Egy másik nemzetközi szervezet, az OECD (The Organisation for Economic Co-operation 

and Development) vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet is aktívan 

foglalkozik a szóban forgó területtel. Mivel az OECD főleg gazdasági fejlesztéssel 

foglalkozó szervezet, ezért a felnőttképzéssel kapcsolatban is túlnyomó részben annak 

gazdasági oldalával foglalkozik, elsősorban a munkaerő-piaci képzésekkel, 

továbbképzésekkel. 

Az oktatás fejlesztésével foglalkozik még továbbá a Világbank, mely főképp hitelek és 

segélyek biztosításával támogatja a felnőttképzés fejlesztését (például Magyarországon 

Világbank- i segítséggel jöttek létre a kilencvenes évek elején a Regionális Képző 

Központok); a CEDEFOP, vagyis az Európai Szakképzés- Fejlesztési Központ az Európai 

Unió Bizottságának háttérintézménye, melynek feladata, hogy tudományos és technikai 

tevékenysége révén támogassa a Bizottságot a szakképzés és szakoktatás 

előmozdításában és közös politika kialakításában. 

 

 

A lifelong learning mérése 
 

Mivel az élethosszig tartó tanulás az egész világra kiterjedő, és a nemzetközi 

oktatáspolitikát meghatározó elvvé vált, valamint az Európai Unió tagországainak saját, 

a lifelong learning-et szabályozó nemzeti stratégiával kell rendelkezniük és meg kell 

felelniük bizonyos nemzetközi elvárásoknak és a nemzetközi együttműködés is kialakult 

ezen a területen, szükségessé vált különböző, oktatási rendszerekkel foglalkozó 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyesült_Nemzetek_Szervezete
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adatbázisok és statisztikai gyűjtemények létrehozása. Fontos szempont, hogy az adatok 

egymással összehasonlítható és jól körülhatárolhatóak legyenek és nem csak a múlthoz 

képest végbement fejlődést, előrehaladást (esetleg visszaesést) legyenek képesek 

kimutatni, hanem az egyes országok közötti különbségeket is. 

Világszerte számos, az élethosszig tartó tanulás mérését szolgáló kutatás folyt vagy 

folyik ma is, ám ezek általában kisebb szervezetek vagy éppen egyetemek által folytatott 

kutató tevékenység keretében valósulnak meg, és nem tartós és folyamatos felmérések, 

csak viszonylag rövid életű projektek.  

Európa első összehasonlító LLL indikátora a német Bertelsmann Alapítvány 

(Bertelsmann Stiftung) kutatói által kifejlesztett European Lifelong Learning Indicators, 

vagyis az ELLI, mely lehetőséget nyújt a lifelong learning helyzetének áttekintésére a 

kontinensen. 2008-ban hozták létre azzal a céllal, hogy átfogó felmérést végezzenek a 

tanulási aktivitásról különböző életszakaszokban és eltérő tanulási színtereken (iskola, 

közösség, munka és család). A Delors - jelentésben maghatározott négy pilléren nyugszik 

a felmérés, 17 indikátorral és 36 speciális mérőeszközzel méri a tanulási aktivitást 

európai országokban. 23 ország adatai alapján lehetőséget biztosít arra, hogy az 

élethosszig tartó tanulás helyzetét össze lehessen hasonlítani a különböző országok, 

illetve - ahol arra lehetőség van - az egyes országok különböző régiói között. (Kozma- 

Teperics-Erdei-Tőzsér 2011) 

A megtanulni tanulni (learning to know) dimenziójában túlnyomórészt a fiatalok 

részvételét a formális oktatásban mérő indikátorok találhatók. A megtanulni cselekedni 

(learning to do) dimenzióban az élethosszig tartó tanulásban való részvételi arányoknak, 

a tanulási lehetőségekhez való hozzáférésnek és a munkához kapcsolódó készségekbe 

való befektetések mértékének vizsgálata kerül a középpontba. Megtanulni együtt élni 

(learning to live together): a szociális kompetenciákat mérő indikátorcsoport, mely az 

emberek nyitottságát, más kultúrákkal szembeni toleranciáját és a politikai és a 

közösségi életben való részvételi arányát vizsgálja. A megtanulni létezni (learning to be) 

dimenzióban pedig a kulturális és közösségi tevékenységek során végbemenő informális 

tanulásra helyeződik a hangsúly. (Hoskins–Catwright–Schoof 2010) 

Az előbbiekben felsoroltakat kiegészítendő a felmérésben különböző gazdasági és 

szociális mutatók is szerepelnek (például: az egy főre jutó GDP nagysága, a 

termelékenység, a foglalkoztatottság, különféle egészséggel kapcsolatos adatok, az 

emberek elégedettsége, valamint a társadalmi kohézió és a demokrácia szintje). Ezen 

gazdasági és társadalmi indikátorok és a „négy pillér” adatainak összessége segít 

differenciálni az országok teljesítményét, mivel így nem csak kizárólag a tanulásra 

vonatkozó adatokat használnak, hanem az azt befolyásoló tényezőket is figyelembe 

veszik. Ez alapján állapítják meg az ELLI Indexet, mely segítségével összehasonlíthatók 

az országok teljesítménye az élethosszig tartó tanulás terén. (Hoskins–Catwright–Schoof 

2010) 
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Természetesen oktatással összefüggő tevékenységével kapcsolatban az Európai Unió is 

gyűjt adatokat, statisztikai hivatalán, az Eurostat-on keresztül. A szervezet feladata, hogy 

olyan európai szintű statisztika felméréseket végezzen és tegyen közzé, melyek lehetővé 

teszik a különböző országok és régiók összehasonlítását. A nyilvánosságra hozott 

statisztikai adatok egyrészt segítik a döntéshozók munkáját, másrészt biztosítják a 

társadalom fejlődése ellenőrzésének lehetőségét, valamint a kitűzött célok felé való 

haladás nyomon követését. (Introduction 2013) Az Eurostat nem gyűjt adatokat, azokat 

a tagországok statisztikai hivatalaitól gyűjti be. Ezeket a statisztikai adatokat 

konszolidálja és biztosítja azt, hogy a különböző országokban gyűjtött adatok 

összehasonlíthatóak legyenek. (What we… 2013)  

Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos adatokat két felmérésből nyerik, az egyik az 

Adult Education Survey (AES), amely elsősorban a felnőttkori tanulásra koncentrál és az 

Európai Unió és az EFTA tagországokban méri a felnőttek tanulási aktivitását. Kiterjed 

az élethosszig tartó tanulás fogalmába tartozó tanulási tevékenységekre (formális, non-

formális és informális tanulásra egyaránt), beleértve a munkához kapcsolódó tanulási 

tevékenységeket is. (Adult Education… 2013) A másik, a Labour Force Survey (LFS) a 

munkaerő-piaci helyzet szempontjából vizsgálja a lifelong learning témáját is, 

elsősorban a munkaerőpiacra koncentrál, a foglalkoztatás és a munkanélküliség 

adataira, de találhatók az adatok közt az élethosszig tartó tanulás szempontjából is 

fontos adatok. (Employment… 2013) 

A másik, Európai Unióhoz kapcsolódó adatgyűjtés az Európai Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Ügynökség (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) 

által működtetett Eurydice hálózat. Feladata, hogy elősegítse az európai szintű 

együttműködést a lifelong learning terén, tájékoztatást nyújtson a tagországok oktatási 

rendszereiről és politikáiról. A hálózatnak 37 tagországa van: a 28 uniós tagállamon 

kívül az EFTA országai, is tagjai a hálózatnak. Az Eurydice annak érdekében 

tevékenykedik, hogy el tudja látni az oktatási rendszerek döntéshozóit, olyan európai 

szintű elemzésekkel és információkkal, melyek segítik őket munkájuk során. Elsősorban 

a rendszerek felépítését és szervezettségét vizsgálják az oktatás minden szintjén. A 

szervezet által nyilvánosságra hozott adatok között találhatók: részletes leírások és 

áttekintések a nemzeti oktatási rendszerekről, összehasonlító tematikus jelentések, 

különböző indikátorok és statisztikák, különböző, az oktatási rendszerekkel kapcsolatos 

tények és adatok gyűjteménye (mint például az oktatási naptárak vagy az oktatásban 

dolgozók fizetéseinek összehasonlítása). 

Ezen kívül az Eurydice készíti az Eurypedia elnevezésű adatbázist, vagyis az 

Európai Oktatási Rendszerek Enciklopédiáját (The European Encyclopedia on National 

Education Systems), melynek célja átfogó és pontos képet adni a kontinens oktatási 

rendszereiről, intézkedésekről és reformokról. A nyilvántartás 33 ország 38 oktatási 

rendszerének bemutatására terjed ki (Belgium esetében három, Nagy-Britannia 

esetében pedig négy különálló oktatási rendszer kerül bemutatásra). Az itt található 

információkat folyamatosan frissítik, és minden elérhető angolul és az érintett ország 

nyelvén. (About… 2013) 
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Az OECD által 1992 óta évente megjelentetett Education at the Glance kiadvány 

megbízható forrásból eredő, pontos adatokat nyújt az oktatás helyzetéről világszerte. A 

2013-as kiadás összesen 44 ország adatait tartalmazza, és azok oktatási rendszerének 

szerkezetéről, finanszírozásáról és teljesítményéről szolgáltatnak adatokat. A kiadvány 

információkat nyújt az oktatásban felhasznált pénzügyi és humán erőforrások 

mértékéről és az oktatási és tanulási rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújt 

segítséget. (Education at the Glance 2012) 

Az Education at the Glance kiadványnál is használt adatok több forrásból származnak: 

egyrészt az ún. INES (Indicators of Education Systems) program adatait, valamint az 

UNESCO, az OECD és az Eurostat által évenként végzett felmérések adatait használják. 

Továbbá az OECD által koordinált PISA (Programme for International Student 

Assessment), TALIS (Teaching and Learning International Survey)és PIAAC (Programme 

for the International Assessment of Adult Competencies) felmérések eredményeit is 

felhasználják. Ezenkívül ad-hoc felmérések, a tagországokban felvett adatait is 

közreadják. (OECD Indicators… 2013) 

 

 

A felmérések által mutatott eredmények 
 

Az élethosszig tartó, illetve a felnőttkori tanulást mérő statisztikák általában 

ugyanazokra a témakörökre helyezik a hangsúlyt, ugyanazon területeit vizsgálják a 

tanulásnak. A lifelong learning európai dimenziójában vizsgálódó statisztikai felmérések 

végeredményei általában ugyanabba az irányokba mutatnak. Vannak olyan országok 

melyben kifejezetten jók az adatok a felnőttek tanulási részvételére vonatkozóan és az 

emberi erőforrásokba való befektetések terén. Ebbe a csoportba tartoznak az észak-

európai országok, skandináv államok (Dánia, Finnország, Svédország) és Hollandia, 

valamint az angolszász régió. A német nyelvterületű (Németország, Ausztria) és a 

nyugat-európai országok (Franciaország, Belgium) alkotják a következő csoportot, majd 

általában a közép és kelet-európai, a korábbi szocialista blokkhoz tartozó országok a 

sereghajtók. Ezen sorrend természetesen az élethosszig tartó tanulás különböző 

dimenziói mentén sokszor változik vagy differenciálódik. Általánosságban elmondható, 

hogy a legjobban teljesítő országok a skandináv államok (kiegészülve Hollandiával), és 

az angolszász régió, azaz Nagy-Britannia. Az Eurostat adatai szerint 2013-ban Nagy-

Britanniában a felnőtt lakosság (25-64 éves korosztály) 16,1%-a vett részt valamilyen 

képzésben a felmérést megelőző négy hétben, a skandináv országokban ez az érték 

átlagban jóval 20% fölött van (Dánia: 31,4%, Norvégia: 20,4%, Svédország 28,91%). 

Ezek az értékek jóval felette vannak az Európai Uniós átlagnak, amely 10,5%.  
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1. ábra: Részvétel az élethosszig tartó tanulásban a 25-64 éves korosztályban az 

Európai Unió országaiban az Eurostat adatai alapján a teljes lakosságra vetítve (%) 

 

(Forrás: Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&

pcode=tsdsc440) 

 

 

2. ábra: ELLI Index 

 
(forrás: Hoskins–Catwright –Schoof 2010:39) 
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A kiemelkedő teljesítmény lehetséges okai 
 

Annak hogy egy ország miért teljesít jól az élethosszig tartó tanulásban való részvétel 

tekintetében, több oka is lehet. Kutatásom során az Európában átlag felett teljesítő 

országok, vagyis a skandináv térség országainak (Dánia, Finnország, Svédország) és 

Hollandiának, valamint az angolszász régió, vagyis az Egyesült Királyság felnőttképzési 

rendszerét vizsgáltam. Az említett államoknál megfigyelhetők bizonyos közös vonások, 

melyek, ha nem is feltétlenül önállóan okai a jó teljesítménynek ezen a területen, de 

nagyban elősegítik a lakosság nagyarányú részvételét a felnőttkori tanulásban. 

 Nagy múltra visszatekintő hagyományok 

Mind az angolszász, mind az észak-európai régióban hamar kialakult a felnőttek 

oktatásának hagyománya, hamar felismerték annak fontosságát. Bár különböző céllal 

kezdték oktatni és képezni a felnőtteket, a terület szükségességének korai 

felismerése, nagyban meghatározta a további fejlődést, illetve a társadalom 

hozzáállását az élethosszig tartó tanuláshoz.  

Nagy-Britannia (illetve Anglia) az első országok között volt Európában, ahol fejlődni 

kezdett a felnőttek oktatása. Itt elsősorban a szakmai képzések, továbbképzések 

kerültek a középpontba. Az ipari forradalom terjedésével megnőtt a kereslet a 

képzett munkaerő után, mely problémán a képzetlen munkaerő tanításával 

segítettek.  

A skandináv térség, azon belül is elsősorban Dánia tekinthető az európai, nem 

szakmai témájú felnőttképzés hazájának és kiindulópontjának. Nikolaj Frederik 

Severin Grundtvig protestáns teológus 1844-ben Röddingben megalapította az első 

bentlakásos népfőiskolát. (Maróti 2010: 27-28) Máig ez az intézménytípus maradt 

ennek a térségnek a legjellemzőbb felnőttképzési intézménye. 

 Kiterjedt és sokoldalú intézményrendszer 

Mindkét térségre jellemző a felnőttképzést nyújtó intézmények sokoldalúsága. 

Nagyszámú és sokféle típusú intézményben van lehetőségük a felnőtteknek képezni 

magukat. Az intézmények az elsajátítható tudás széles spektrumát kínálják, így szinte 

mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Nagy-Britanniában az ország 

legnagyobb felnőttoktatási intézményében, az 1969-ben alapított és 1971-ben 

működni kezdő Open University-n majdnem 500 egyetemi modul, 60 szakmai 

továbbképzés és 146 posztgraduális képzés érhető el. (Facts and… 2013) Az 

intézményben magalapításától mostanáig körülbelül 4 millió tanuló szerzett 

diplomát, vagyis az Open University jelentős értelmiség fejlesztő tényező a 

szigetországban, és annak határain túl is. (Harangi 2010a) Ezen kívül Nagy-

Britanniában számos olyan kezdeményezés és intézmény működik, amely a lakosság 

tanulásban való részvételét ösztönzi. 
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A skandináv térség legmeghatározóbb intézménytípusa a már említett népfőiskola. A 

Dániában működő több mint 150 intézmény között találhatunk gazdaságra, 

mezőgazdaságra, testnevelésre specializálódottat, de külön intézmények állnak 

rendelkezésére a nyugdíjasoknak és a fiataloknak is. Az általános, azaz grundtvigi 

népfőiskolák nem elkötelezettek semmilyen szellemiség mellett, ennek ellenére 

mindegyik sajátos arculattal és tematikai irányultsággal rendelkezik. Ezen kívül 

léteznek különböző mozgalmakhoz és politikai pártokhoz tartozó népfőiskolák is. A 

népfőiskolákon különböző fajtái érhetők el a tanfolyamoknak, vannak rövid (egy-

három hetes) és hosszú (egy-tíz hónapos) tanfolyamok. Természetesen a dán 

felnőttképzés nem korlátozódik csupán a népfőiskolák rendszerére, fontos szerepet 

töltenek be az 1987-es Oktatási Törvény értelmében létrehozott felnőttoktatási 

központok, melyekből 70 található az országban, körülbelül 90 ezer hallgatóval. Ezek 

az intézmények középfokú oktatást nyújtanak felnőttképzés keretein belül. Az 

általános képzések körét bővítik a közművelődési szervezetekkel karöltve működő, 

ún. esti iskolák, melyek lényegében a tanfolyami ismeretterjesztés szervezett 

formája. Ilyen esti iskolából több mint 3000 található az országban és az általuk 

nyújtott tanfolyamok igen sokfélék, a háztartási tanfolyamoktól egészen az idegen 

nyelv oktatásáig terjednek. 

A skandináv térség másik jellegzetes felnőttképzési „intézménye” a Svédországra 

jellemző tanulókörök. Ez a non-formális tanulási forma igen elterjedt az országban, 

az ország lakosságának mintegy egy negyede vesz részt a körülbelül negyedmillió 

tanulócsoport működésében. A tanulókörök „teljes mértékben önirányított 

tanulócsoportok, közösségek, amelyek saját maguk határozzák meg tanulásuk 

tárgyát, célját, módszereit és az értékelést is önmaguk végzik.” (Harangi 2010c:87) 

Sokféle művelődési aktivitást ölelnek fel, az önirányított művészeti tevékenységtől a 

szakmai képzésekig, a témák között a művészeti, valamint társadalomtudományi 

témák vannak többségben. Működésüket a résztvevők által fizetett összegekből 

oldják meg, de általában a helyi önkormányzatok is finanszírozzák ténykedésüket. 

 Az állam jelentős részvállalása 

Mindkét térségre jellemző, hogy az állam jelentős szerepet vállal az intézmények 

fenntartásában, azok működését pénzügyileg támogatja. Jó példa erre Nagy-

Britanniában az állam által 2010-ben létrehozott, a továbbképzési és szakképzési 

szektor finanszírozásáért és szabályozásáért felelős Skills Funding Agency, a szintén 

az állam által létrehozott helyi oktatási hatóságok (Local Educational Authorities, 

LEA) és az azok irányításáért és finanszírozásáért felelős non-profit, nem 

kormányzati szerv, a Foglalkoztatási és Szakképzési Bizottság, vagyis a UK 

Commission for Employment and Skills (UKCES) (a szervezet költségvetése 2011-

2012-re 73,7 millió font volt). Ezenkívül a brit állam programok, kampányok és 

különböző támogató kezdeményezésekkel próbálja elősegíteni a lakosság magasabb 

részvételét a tanulásban.  
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A dán népfőiskolák fenntartásában is jelentős részt vállal az állam. Az intézmények 

fenntartása költségeinek általában 85%-át az állam fizeti, a fennmaradó részt a 

tanulók által fizetett tandíjakból fedezik. (Harangi 2010b) 

A svéd tanulóköröknél is jellemző a helyi önkormányzatok hozzájárulása a 

tevékenység finanszírozásához. 

 A rendszer rugalmassága 

A magas részvételi arányt nagyban elősegíti az alternatív közvetítési módok széles 

körű használata. Elsősorban a távoktatás van jelen mind a két térségben (Nagy-

Britanniában a már említett Open University az alternatív közvetítési módok, 

elsősorban a távoktatás legnagyobb képviselője; a dán népfőiskoláknál is jelen van a 

távoktatás, illetve a kihelyezett és este megtartott foglalkozások). A rugalmasság más 

aspektusai is megfigyelhetők. Ilyenek például az alternatív közvetítési módok, a nyári 

iskolák vagy a helyi lakosok számára megfelelő közösségi helyeken történő oktatás.  

Nagyban segíti a magas részvételi arány elérését az átjárhatóságot biztosító validáció 

és a modularizáció (például Skócia az első olyan országok közé tartozott, amelyek az 

1980-as években más modulrendszert vezettek be a szakmai továbbképzésben). 

 Nagyfokú befektetések 

A kiemelt két térségre jellemző a magas ráfordítás az oktatásra és képzésre a GDP 

arányában, mind az állam, mind az állampolgárok, civil szervezetek részéről. A 

munkáltató által a tanulásra és az alkalmazottak képzésére fordított összegek 

mindkét térségben magasan meghaladják az átlagot. 

 

 

2. ábra: A munkáltatók által az alkalmazottak képzésére éves szinten fordított összeg 

a GDP százalékában 

 
(forrás: Education at the Glance 2012:408) 
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Természetesen a nagyfokú befektetések nagyban megkönnyítik az oktatási rendszerek 

fejlesztését, azoknak az újszerű igényekhez és az emberek szükségleteihez igazítását. Az 

pedig, hogy a munkaadók befektetésnek és nem „kidobott pénznek” tekintik az 

alkalmazottak képzésére fordított összegeket, segíti az emberek alkalmazkodását a 

munkaerőpiacon és szakmájukban bekövetkezett változásokhoz, ezáltal elősegíti a 

hatékonyabb munkavégzést.  

 

 

Összegzés 
 

Bár az angolszász és a skandináv típusú felnőttképzés két különböző irányvonalat 

képvisel (a briteknél inkább a szakmai és munkaerő-piaci képzések a jellemzőbbek, míg 

az észak-európai országokban az öntevékeny, az általános műveltség emelésére 

koncentráló képzések vannak többségben), mind a kettő jó eredményeket tud felmutatni 

a lifelong learning és az abban való részvétel terén, így mindkettő követendő példaként 

kezelendő.  

A jól teljesítő országok adatainak és intézményrendszereinek vizsgálata hasznos lehet az 

élethosszig tartó tanulásban kevésbé előrehaladott és fejlett állapotban lévő országok és 

térségek vezetői, oktatáspolitikusai számára. A fejlett országok jó példával járhatnak elől 

a kevésbé jól teljesítő országok számára, akik sokat tanulhatnak ezen államok által 

folytatott tevékenységekből és intézkedésekből és az általuk működtetett 

intézményekből. 
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