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Felnõttkori tanulás: soha nem késõ tanulni
Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye

Brüsszel, 2006. október 23.
COM(2006) 614 végleges

1. BEVEZETÕ

Az Európai Bizottság 2001-ben Az egész életen át tartó tanulás
európai térségének valóra váltása címmel kiadott Közleménye
és 2002-ben a Tanács által hozott Határozat az Élethosszig
tartó tanulásról hangsúlyozzák, hogy az élethosszig tartó ta-
nulás nem csupán a versenyképesség és a foglalkoztathatóság,
hanem a társadalmi felzárkóztatás, az aktív állampolgárság és
a személyes fejlõdés szempontjából is elengedhetetlen. Az
élethosszig tartó tanulásnak pedig alapvetõ eleme a felnõttkori
tanulás. 

A felnõttkori tanulásnak többféle meghatározása létezik,
azonban a jelen Közlemény definíciója szerint felnõttkori ta-
nulásnak tekintendõ a tanulásnak minden olyan formája, ame-
lyet felnõttek vállalnak, miután kiléptek az oktatási-képzési
rendszerbõl (történjék az akár pl. a harmadfokú [felsõfokú]
képzési szinten). 

Az oktatás és képzés kulcselemek a Lisszaboni Stratégia
gazdasági növekedésre, versenyképességre és társadalmi
felzárkóztatásra vonatkozó célkitûzéseinek megvalósításában.
Ebben az összefüggésben a tagállamok Nemzeti Fejlesztési
Programjukban (National Reform Programme) egyre növekvõ
mértékben elismerik a felnõttkori tanulás szerepét, ami többek
közt a személyes fejlõdés és kiteljesedés szempontjából is
figyelemre méltó. Néhány kivételtõl eltekintve azonban a meg-
valósítás nem kielégítõ. (1) Az oktatási és képzési rendszerek
többségének középpontjában továbbra is a fiatalok állnak, és
korlátozott mértékû haladás tapasztalható a rendszerek arra
irányuló átalakításában, hogy tükrözõdjék az egész életen át
szükséges tanulás igénye. Az élethosszig tartó tanulásban
további 4 millió felnõtt részvétele szükséges ahhoz, hogy a
részvételi arány tekintetében az „Oktatás és Képzés 2010”
munkaprogramban a tagállamok által elfogadott teljesítmény-
mutató megvalósuljon. (2) A közelmúltban végzett kutatások
(3) alátámasztják a felnõttkori tanulásba történõ befektetés
jelentõségét. Társadalmi és egyéni szinten egyrészt jobb
foglalkoztathatóságot, magasabb termelékenységet, jobb
minõségû foglalkoztatást eredményez – valamint csökkenõ
kiadásokat a munkanélküli-segély, a szociális juttatások, és az
idõ elõtti nyugdíjazás tekintetében –; másrészt a társadalmi
megtérülés is növekszik a nagyobb állampolgári részvétel, a
jobb egészségi állapot, a bûnesetek számának csökkenése és a
nagyobb személyes jólét és kiteljesedés révén. Idõsebb felnõtt-
korosztályban végzett kutatások rámutatnak, hogy a tanulásban
részt vevõ egyének egészségesebbek, aminek következtében
csökkennek az egészségügyi kiadások. (4)

A jelen Közlemény hangsúlyozza, hogy a felnõttkori ta-
nulásnak milyen lényeges hozadékai vannak, kezdve a kulcs-
kompetenciák mindenki által való elsajátításától a modern
munkaerõ-piac által igényelt foglalkoztathatóságon és mobi-
litáson át a társadalmi felzárkóztatásig. Levonja a tanulságokat
az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogram keretében a tagál-
lamokkal folytatott párbeszédbõl, valamint támaszkodik az EU
oktatási és képzési programjainak, különösen a Socrates pro-
gram Grundtvig alprogramjának tapasztalataira. (5)

Tükrözi a Communication on efficiency and equity
(Közlemény a hatékonyságról és esélyegyenlõségrõl) (6) által
vázolt megközelítést, nevezetesen hogy a reformok a
hatékonyabb és igazságosabb oktatási és képzési rendszerek
kialakítását tegyék lehetõvé. Emlékeztet arra, hogy a
Strukturális Alapok, és különösen az Európai Szociális Alap
(ESZA) potenciális támogatást nyújtanak az infrastruktúrák és
stratégiák kifejlesztéséhez. Továbbá aláhúzza olyan problé-
makörök fontosságát, mint a nemek szerinti megoszlás, az erre
vonatkozó adatok gyûjtése, az élethosszig tartó tanulás
elérhetõsége és az elõnyben részesített tanulási formák tekin-
tetében tapasztalható eltérések. 

A jelen Közlemény a 2007–2013-ra meghirdetendõ
Élethosszig Tartó Tanulási Program részét alkotó „Grundtvig”
program szükséges szakmapolitikai alapjaira is kitér. Továbbá
a 2007-ben kialakítandó cselekvési program érdekében a tagál-
lamok és az érdekeltek bevonásával a felnõttkori tanulásról
való közös gondolkodást indítványozza.

2. AZ ELÕTTÜNK ÁLLÓ KIHÍVÁSOK

Szakmapolitikai prioritások, források és konkrét érzékel-
hetõség tekintetében a felnõttkori tanulás nem mindig kapta
meg a megérdemelt elismerést, annak ellenére, hogy az elmúlt
években az élethosszig tartó tanulás politikailag hangsúlyos
helyre került. A politikai diskurzus és a valóság közötti ket-
tõsség még szembeötlõbb, ha az Európai Unió elõtt álló jelen-
tõs kihívások tükrében vizsgáljuk.

Versenyképesség

Az Európa elõtt álló alapvetõ kihívás: a gazdasági növekedés
fokozása és a munkaerõ teljesítményének növelése a társadal-
mi kohézió elvesztése nélkül. A világ más térségeiben tapasz-
talható nagy arányú fejlõdés azt bizonyítja, hogy az innovatív,
magas fokon álló, minõségi oktatás és képzés kulcsfontosságú
tényezõ a gazdasági versenyképesség szempontjából. Emelni
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Túristvándi Község Önkormányzata és az Országos
Fõépítészi Kollégium 2006. szeptember 6–8-án
Túristvándiban rendezte meg a XI. Országos Fõépítészi
Konferenciát. A tanácskozás résztvevõi a nyitó plenáris
ülésen elhangzottak ismeretében három szekcióban –
három, különbözõ megközelítésben – vitatták meg a
Konferencia címadó témáját. A Konferencia az alábbi
ajánlásokat fogalmazta meg: 

A FALU NÉMA KIÁLTÁSA

Édes Hazánk tündérkertje a vidék, s benne a falu, veszélyben
van. Az erõteljes átalakítás nem csak a mezõgazdasági ter-
melést – és ezen keresztül a tájat – változtatja meg, hanem
alapvetõen érinti a falvak társadalmát. A folyamat a
községeket fizikailag is súlyosan károsítja. Mégis van pad a
házak elõtt, még mindig ültet diófát a férfiember, tiszta még
a tekintet, egyenes még a gerinc, hitele van még a szónak,
erõs itt még a kézfogás és köszönnek egymásnak az
emberek. Ez gazdag szegénységük titka, ezért mosoly az
ország arcán a falu. Tõlünk függ, hogy gyönyörû szép ma-
gyar falvaink megmaradnak-e.

1. A Konferencia teljes mértékben egyetért és támogatja azt
az utóbbi idõben örvendetesen felerõsödõ folyamatot,
mely a tudatos vidékpolitikára, a tudatos falumegújításra
irányítja a figyelmet. Magyarország területének ugyanis
80%-a vidékies térség, e térségben lakik az ország
lakosságának 50%-a. A vidék részben az ország egésze
elõtt álló hosszú távú célok megvalósulásának színtere,
másrészt az ország egésze számára – így a városi tár-
sadalom számára is – új lehetõségeket kínál. A vidékpoli-
tika célja elsõdlegesen a vidéken élõ emberek élet-
minõségének javítása, azaz a lakóhelytõl független esély-
egyenlõség biztosítása. De célja a tudatos vidékpolitiká-
nak az ország területén élõ növény- és állatvilág, a talaj-
nak, víznek mint élõ környezetnek karbantartása, az
épített és a természetes környezet összhangjának õrzése.
Ezek tudatosítására maguknak a fõépítészeknek – társult
települési fõépítészeknek – is határozottabban kell
törekedniük és ennek fontosságát tevékenységükben
érvényre kell juttatni.

2. A falvak helyzetében csak akkor várható lényeges
javulás, ha gyökeres változás következik be a velük
foglalkozók szemléletében, a fejlesztésük és rendezésük
során alkalmazott módszerekben. Ha falvaink sorsán vál-
toztatni akarunk, nem a helyreállításukat, hanem a
megújulásukat kell elõsegíteni a vidéki lakosság szociális

és kulturális identitásának erõsítésével, a közösségfej-
lesztéssel; a regionális különbségeket és az ökológiai
szempontokat figyelembe vevõ gazdaságfejlesztéssel
(nem a társadalom van a gazdaságért, hanem a gazdaság a
társadalomért) és munkahelyteremtéssel, a falu és a táj
kapcsolatának megõrzésével, a történeti épületállomány
védelmével, az új épületek környezetbe illesztésével és
azok hagyományõrzõ módon történõ építésével.

3. A falumegújítás tartalmát mindenki számára
egyértelmûvé kell tenni. Az a rurális térségek kistelepülé-
seinek olyan komplex és programozott tevékenysége,
amely a településfejlesztési koncepcióra és településren-
dezési tervre alapozva, továbbá építve a falu hagyo-
mányaira és értékeire, egyúttal különös figyelmet szen-
telve a fenntartható fejlõdés követelményeire, integráltan
foglalkozik a település társadalmi és gazdasági  prob-
lémáinak megoldásával, valamint  a természeti és épített
környezet védelmével és fejlesztésével.

4. A falvak megújulása ugyan elsõsorban az ott élõk ügye és
ennek elõsegítése az azokat irányító önkormányzatok
feladata, de egyúttal nemzeti érdek is. Ki kell tehát dolgo-
zni a vidékfejlesztési stratégia mint országos alapdoku-
mentum önálló részeként a Falumegújítási Programot.
Csak ez a keret rendezheti végre össze a téma komplex-
itásából fakadóan a szükséges tennivalókat, támaszkodva
a nemzetközi tapasztalatokra is. Ennek érdekében
hatékony és intézményes koordinációra van szükség a
fejlesztés- és támogatáspolitika összehangolásában,
valamint ezeken a területeken növelni kell a
falumegújítást segítõ forrásokat.

5. Külön figyelmet kell fordítani az aprófalvakra, ame-
lyeknek léte folyamatosan veszélyeztetett. Jövõjüket
belsõ adottságaik, külsõ kapcsolatrendszerük, a
lokális és nemzeti érdekek kiegyensúlyozott, össze-
hangolt elemzése révén, velük együtt kell megfogal-
mazni. 

6. Egy adott táj településeinek feltétlenül együtt kell mûköd-
niük környezetük alakításában, formálásában és
értékeinek megõrzésében. Annak érdekében, hogy a fal-
vak kevésbé legyenek kiszolgáltatva az aktuális, önös
érdekeket érvényesíteni akaró táj- és településformáló
erõknek, igényeknek, biztosítani kell a közérdeket szol-
gáló önkormányzatok összefogását és hatékony
érdekérvényesítését.

Túristvándi – Budapest, 2006.  szeptember 

Országos Fõépítészi Kollégium

A FALU
A XI. Országos Fõépítészi Konferencia ajánlásai
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