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Németországban és a többi fejlett ipari államban a felnőtt~épzés,a neveléstudomány részdiszciplÍl1ájává vált. A felnőttekkel való pedagógiai foglalkozás részben máselméleti l1leg.,.
köz~lít~sfcé,~,~~~iri~~e~já~ási lllpd~~a~ köv~t~!~;g,lI1illt at~erek~~e~v~gy ~atalokkal
való f~~~~o~*s.;r<ülöll()se~\~gyjeITnt~s~gú az elit1éITt,é~ g)'~0r,~~tarán~a,'~ely afel~
nőttk~Pr~~l1ek lUiIlt,~t!j~l,é~~~?ll,1ányi y~s~diszciplín,a'önáílóságán~jel~IltŐsrész~t képe~i: .....

An1i.?~~l1ev,elésrő~.·.és.Ö~!~~ról,ge~t~ln~W·.és.~ok~d9,~ánY9S/eflexiók~gyát~éPT:'

zik, az}~~4ig~s. pe~g(,~iaife~~~~ltvolt.~,~p~d~~?~ia~'~~óval~g~ici,tll,1ódon'agyer;n.Fk:"
kort d~ti~Mják.(eze,gxéblc~l1t: .•~YBY~~~~~ak;:fl1l1ié~'~;,Jel1l9ttRe~a~?gia"~elyett"gYaK
ran az?,,~nB~~gógia~'foBalm~t.~~s~ll~lják):!M~~visz.()l1yl~g~j.,ke~~lli.d,0l~.~~>,hogy a,fe4}őt..
tekre ~~t'Tulókta~.Illmt.anevelés. é~ k~B~é,s.• ~í~etteÍI"~ J~lcillts.lli}k·I ~~apal1l1i j ~IF~~ö:,
ségre~z.~~~[.~m~lt,,~~~~~ ~()~~P~ ~j~. t~tt.;s~t~,.abb~n~~dö.b~~;·~ikd~ .~;,~olgári e
cipáciq~.~TIl.9rga~*1)~:és~:~.~trrc()tó .•. ~l.l11J(.~~9,si;tilY·~?raH)an .• ~~pz~tt~ég,'a t.itrsadalrrii
harcoklc~~PR1ti>.~s,~?~éYFy~It..Af~~nőtte~ 'klln{frális;B()l,itik~±, '~lüllán~~ · • ps sZ~ll1ély~ez
kötőd?k~IJz~~~n~~ ~toeIiilt!t~~;~.~g.tÍ}~;i~~~~~Rőt~ f?rrá~Óf?pl~4p!~lko~~;I)e•.
aJd,\0riban isj:lfllt1ú:~zett .•;:•. ~$(t"f~~~~o9b·~~~d~~cial&nt~·afeln?mc~Bzé~n,:ke~~h~a~ik 'forr~sa
is, nev?z~t7sfn.a~.~~~ •.~s . ',~zrfVt~e~·~er~1~enterténŐ;~z~éBz~stA . .n~rnűv,elé~i•. é~'·.1l1}l~

lllan-

a;

ll1ár.

káSrnŰ.Y~t9g~si.!erii!~.~~~)t:t;r~IAe!p:s~ágpÉll1'.1l1~;~.~eim~l«)zt~~~.~~g.t~ejé.~.a~otmányj?~
gilagr.Ö~~ítet~é~,~g~s~aRri~~ .k~p.t!sít~S: azüz,~llle~. ~aj~~~pmp,~t~nciáJa 1l1~adt,.. ' •......' .....•'

Nérnrrorst:~g8an __ ~s~nlq~Na~t~r.itanniához,az~gyes~ltkl1~okhot:~s~a·.~~alldináv
orszá~9khoz -. cs~jó~annínC:é~\Tele~~lőtt kezdtek in,tenzívnyilvánosvitába •. afe1n~ttk~p
zésnek a . . t~s'HialoÍll. h~lad~~a,.;.és· ·t9~*Dbft!j~p~ése •.. szeInPoll~á?~l'petö1tött .··s~~r~p~ről ... A
felnőtt?lct~tá~l a toXáQbkép~~s~el" 'átkép~ésselé~a toyáqbi sz~ai'~ép~s.ítés~k· mepszerzésévele~)'Ütt. :,negye~*ok~~~iterii}etnek"pyily~t()~,é~~tö~élly:ek; . finansz~()~ási

pro~~?~:és~t~~éllyi.• h~~()tal~i~pí,tés~yel bi~t()sít?Hák.Í~y NéIl1~t?!s,zápb~~ .iskol~~ •. a

duálisszaklcépz~s,.· és ,a •fOis~()l~ '. tpe!~e~ .• létr~jöttegy .' inté~énye,~ell·.sJ~turá1t. képzési
terület.. Ha:ztfl..területetamásik.~áro~~11l1ateriáli~szemBolltl?ól.össze~as()rilítjuk,akkor
ez ugy~.fi~si,· de llgyan~or, fel~~(!V .a(példál]1.~.né,próisk91~koll' f().ly~) ~ul~llf;~lisművel~
déstől.a .cs~akszerv~~eli . . o~tatásilc?~P?llt()kbari. yé~eJt) . politikál,~~Rz~senkeres~tül; e?észen
a (nagyv~11alatok, s~ákKéPtési. inté~~n)'eib~n folyó )~~F.isz~éI?1;é;sig terj(!d()t~rülete~et.
A németországi felnőttoktatás kvantitatív és' kvaliÚltívsz~rlc.ez~~ér915lső il1f'0rriláci~~él~az
általam írt, angolul, németül, ~anciául és magyarul' is megjeleiitFeln6ttképzés Németor;.
szágban cÍmű publikáció nyújt, más európai orszá;::0k strukturális sajátosságaiba az ALICE
ad b e p i l l a n t á s t . . < . ; . ; . . . . . i . . . . . . ...... ; ' . .
A nyolcvanas évek elejétől kezdve Németországban is elkezdődött a. feln6ttképzés átalakulása.Növekszik a továbbképzésbenvaló •. részvé~~l; főkéntpedig'a szakmaiképz~sbenvaló
részvétel, . ~. . s~akmai prograIIlokkínála~ak anÍIl)'a. eIilelkedik,a .területállami<:~sZközökhől
történő finanszírozása csö~en,nő a felIlöttk~pzés~ kínálók aránya;·Aiegészternletfejlődé:.
sére jellemző, hogy erőteljesebben· piac orientált, közepes '. szisztematikájúoktatási rendszer-
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ré alakul át. A felnőttképzés területén folyó szakmai vitára és politikára olyan kérdések és
problémák a jellemzőek, mint az információ, a tanácsadás, a médiák használata és újabban
pedig az önszerveződésű és önirányításúautonóm,tanu~ás kérdései. ,A többi oktatási területhez ~lw például,~.isk()~.flf~n?szerű és ',a ,f~lsö~oklí~~!~~sh?: ,___ f~ődő ~ak0r1ati kapcs?l~t
ugyanakkorigen'csekély: Ezen az 1996-b8ri az életet végigkísérő tariulás'évének megliifCle=,'
tése sem segített, mely eszme az európai politikában azóta is érvényes" és amelynek köszönhetőentervezik a kívülről és saját szervezésben folyó tanulás rendszerének kiépítését. Ennek
a tanulásnak a jellemzője, hogy ~.z egész életen keresztül tart, és a mindenkori egyéni lehelő
ségek(~sfrdeklő?~si terpl~tfkérvényesiih1et, be!1.1le,. ,Qsszt(gezve ehnondp,atj~,hogy a
felnőttképzés és továbbképzés jelentősége egészében nő.
'
!,.~;L} ',~';.:),~_;"

~'>._:::'.<.'-~:,:~.>';

Agyakodattól azelméletig

Megy,*t,~i~ká.~~";~#gy"egy"ll,,tű~oniári)'l'~í,,~I~nf~·el1l1~1~t,'~~·a.gX~Rl"~~~.rí~~?~

nyáv~li(oglalko~? ", 8i1fkP~fbPHé.t1jll~lye~:,a,.cil%.dfj~rf~.~)W~~I'l~tEYH.őd;~s~1l~~S~~i4

vázla~t".Ji~. "~'~W()hP~~&,rfl,~~sadll~orntuq()pt~y:i é~!~l1P~~Zf!~g()m~y~ "we~~,~m~~és

rnóds~el"~iQe1},.~o!,~'VéleffiénY~lll.\~t~rillt,~bbanr~j~I~~··ROg~ ,'fl:s.tr()Bi~I.i.~-:~s,t~rSfl<;lELtgitl~~~
dorn~n~t.~g;uktW:álc,.~,?:YT#1f,~,gy~()r!I~Wani.kialaIw.I.<)~Yí,f~~~t,;~g;.e~',',egye,s.,~e,rw~s~9~~T
dornCW}ii,r,QIYaIll[lté)~\ts~t.~l:J~ll; 1,: h:a;,ez~~~t;al~B()~a~~~é,~t~MWgyr;Y :~ss,sz~, 7"m~S~~~~i:V[~:
ezekn~t.~;. W~a~ltl1i:;f~H~dé~i. foly~at9k ,~?,~~~if'.~ ,t~~~s~etÍ}lq?'~~~9:s.~e!~~11ltré§~~~t

(pél<lá14!i,~~t()~~Pw.kifeJ.I.~~?t~~~L~m~g~as~~s.al~:pj.fu1.. :EZ,,~t9RW. tt!~és~e~e~e~j~fis
társa<i(l4ni·.f(!jl?qés~.~Jl~VekvB<ener.~i&sz~~égl(;!t.k9.ve~~z,t~~~.nöszt?~ö.z~~.~!~j<:ltás~~a.p,.
A

f~ln~~~pz'~~it~4?wáI1y~.al~?s~:<)r,o~ab~~,k,a:pF~o.18gikiWgy~*~.~~~I~Hlá,s,{thoz;,'~H

gyan •. ;%.{y~,llptpcépz~st,·9HM~p;:teI"i.t1.~tI1~*, isrn~rt,éJiel" ;~IY%l ~,m~rt~~gt!g:~zil~clVJtmeg~·J~k
nőttk~J?~~.~impmIl~~aA§·••lj~~~ter~L:á~ball·i~\,~~~g,:~?(8r.;~~:,~Pr,ji~2L:t~J~fr~!a~;ew~tr;

rnekel!~~;[Qis~ol%~))).l1l~~f~I~J(),t~sz,~k,Yk,yt,~mikgLW~·~·~~y~$,tmtBmán~ql<:,el.fo~~4t~.,~
felnő~~p~H~si.t()rv~n)'.yk,nh~~.·]·9~97~s,.évek ,k,9zep~~1.~i~~X:(!t~W~f~~i.a.,r7Ipő~~:pz~~".1\i,énl..
tése épIJens~gg~l.,vir;~~p~át"élteJ ~.S,.,7sa1p.T11J.nlÍndi~,an~vYJ~~W4(}wÍÍl1yi,,' f~IWs.?~pJ}.~~i

dolgozg11.()k~tás~r . ~s.. ku,~tá$i'súlyp'ölltok fopnáj~tl.n ,t~~~nt.'., Err~ . azid?~.e •. ~t.h~t().".~első
,,felnp;t%~pzésbQl."d~pJ()l,l1áfha~()',Pt~g~~sok,ta,nllIm~)j~~~~*J~1;l~~~,~.kJ~()Jg()z~$~,i~:",.,
Mi~tC~?gyana~~g~; öl1~lló diszcfPlí~~,ya~, r~~~<!i~zcip1ínafi~~~m~~~1.Jt~i sz,~~p~t,
ezt tÖ?~1.lyir(!~másB.l4qm~~()s 'teIiil~tl"ől "yá~t9k'\Q~!e.~r~etQ~n,fŐ~~&)1.szo~i?ló9~a,'ps~i;
chológi,~.~s, ;gen;l1al1is.fti~a.t,t!-ql(!t~r()I,\~r~t!2:()lc)i val~~ta,&Y~~r:I~}bó,l:j,qyqs2:ak~ro.~,~rt;lc ..(a

felnőttk~pzés, '. es~tében .• rÓk~n!a~orább~népf9~s~ol~~tt~~~ttfn ,', .4:0l,g()~? i' pe4~~q91.lS,<?lf)
végzik,,:ek,bz,.· e'múl~hP~~:}v1Jel1 N"~llletors:l~g1Jfll!ii~' Kelpoftk~pzésselk~IJG~ol~!~1;lll [q!,yó
tudom~Y9s.yitákb~ ,61\ .y?l~,a"megh[ltán)zq, t~l1:xez(}~., ~j~l)pan,azonPé.lIl<e~en.Jtért1.l.is
változ,~sq~'11l11~m:oW*: .,%9},'I:t!·.H~~Qpb s.szitmQ?ll.!1(!YY:lIlYk:~.• ;9!Yat1~Jl1~P:iOk~}, ,'" a.kA<:, ,az
önáll()leJI()cl!!sét.megt~}~J~SZc1i~~fiplína" (;!&~es ,,~tá!Gjó:i,tptj~,', \,~lffl~nt olYaIl SZake,~beft
ket,ak:W,;~qr~pban,azHf(!~ •. ~z~~i~ép~~s1JYl1. ~oI9()f~'" Ané11lefqI"szági, fe1J.lőttképzési
tudo11l~Y;.}trnlet~11, i' golgq:ló.~kQrébel}t~llát ,vált0:lá~ ,követk~:l~~,d),Yf3rn,iaz ,e~övt!U<:tZŐ
évekbeI1j"m~g .[okozog~1Jh m~I1~lG:í lesz.
',.

A felnőttképzés

el~él.etének

kialakítása

Németországba,l1..afelnQ1tl<:~p:~é~tllQotp.áJ1yamag4t a. "gYakorlatlJól merítő.,és 'a~ gYakQrla+
tért teyékenYkedő'r tudolllánynal(t~kinti .• Ez;~ al~pely, ll111eIYIUtlrEr;ch:W~niger,~hnéleti
koncepfiój(tban ,is fdlylhető", ,<;lZ" 196Q~as, évek·közep~n végbe],l:l~l1~~:?eUemtuqpIllán,yi. ;p~da"
gógiának a:gyakorlatorielltáltságú, pedagógia.:által,' történt (elváltáSaóta tö.bbé, kevésbé álÍfllánosan elfogadottnak számít. Németországban eZl a "realista' fordulatot" a Strzelewicz,
Raapke és Schulenberg által 1966-ban a felnőttek érdekeit, motivációit, részvételi rnagatar-
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tását éstaImlásieredményeitkutat(»,,Felnöttképzéséstársadalmi tudat'.' címmeL megj elen~
tetett elllpiú.kustanulm(mytfém,jelezte>AgYakorlati orientáltságúneveléstudományi Jelnőtt~
képzésneKi?- •mint a legtöbh sZts'n~mtudománynak ~ . van. egy .fel vi1ágosítói.törekvése, .
azonban nem annyira ideológiailag fogalmaz meg, .vagy etkö1csiJelhívásforrnájápan juttat
kifejezésre, hanem sokkal inkább a reális tartalmakon keresztül.
A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozóé~'azis~~lákj?l~;?;Fr:':FZ(;!tt/gt(lfp'rlatL!~rületé5,~
támaszkodóneveléstudománnyal szemben a gyakorhiti 6rientáltságú feln?ttképzési tudo:'
mányna!s.X~ll .. egy.pr~gl~m~ja:•. !gYetk:?r1~~~ak. ~teI1ne,tf!;r~ndkívül,.s~e,ne,*g~Q,ih(;!te,ro~éll,.és
határaL(l1!9;~Ö!V()l1ttl~~t?k:. '.JAJQ,e?~g!.{)1}fél~pb)i.•·mllI1ka!1elye,lce,I}i ,()ly()~etapít~stJ()IY~m~";'
toktól~e~~ye,,~.toXápb~~pz~~i.·~?~miIlárulllo1confkere,s2:tjit.egé,s?ill'tttqp9éyes, ;sz~{i;i
képzett~~ge~,1l}Újtó()~~t~si •.• form~ig,,~.. e,gye,di. • e,19adáso1ctól.1c~L:qye,;~,t!st.i4lnt()IYfll11o:kPIl
keres2:t,W)e,gés2:e,n a,~1l~m~~yi ..~z!lP,a4~*g·.~f1ttilc~Pt~sig". arny:~e,lö4~~i!c.~If1/u~~so~Ólé:l
'i.

atnit

médi~ ;Pr:()~5Ul,19ko1l. ke,W.§~t\iJ·~g~s,z,eni(lZ.·.okta;iói sZtt:kképe§!t~is,.J.llegsz.e,~~s,~ig,.i"".e,t;Tin(t.~

felnőt~~~t,~.steI'Ülete.··I)f!.tt·.{e,II19J~~Pt~S~~f.··,tartozik,az,.•oktai4~~'I:\·~di~2:P()n*lás;:,;~erN~2:~.~,
tanác§~~.~,".taJék()zt~tás< . ;m~dia::al}y~~()k •.lcész,ítése, . GSI:\Pélt11l1I%~).tl~gsz~nT~;~~.§(;!,.i~:.·.GoaRl.1iI1~
és m~gJ~19~iimás:te\'~lc~l1ys~gl!~~x~~g~~en elfogadgtt t~h~t~all~f~t, ·.l.18~x;eI1ll~k..értu~()1
mányn~ ••~". tárgyát~e,~éZ;.J)~~t?;~éll,l.w~~atfFoZ11~, .;~s ,Inég;;.~.éisj411~cl9,.Hált<?zá~panVal1~
Valam,~I.W:yi'0kta~§i.t~rii,I~tlc9tiill:\ .·.f,~ln()tt.()~t*s.reag~l~ .1~~gyor§ffbq~J;ra:tePtw()légiai . és
társa~l1l.l~;y~1toz~s()1a"a".~s ~l1~l1~ó~n . ~j;Jo~at" ·J:l1ócisze,rt1k.et ~s.J!~11111~si. foly,fimtttPfélt
alakít.~~~f? . tucl()1ll~ytei;üle! • h~~ozlltlan·.·1c9rvoml111il?pl.él.<iócl8.h~u-~y.,tPciomány()s.;sz~m;
pontból nézve egyúttalelönytisjeien( az előny pédlg·.afelnöt*~pz.~§!fQ.lY.~»Hffpkd~~káj áb~?Vfll~irlt li.?k.f~,~t!.t~riil~,t~1Je~~.s • ~okegymá,ssa.l.yaló • ()ss~~k~PE~.q18cláli~ban.r;ejlík,
arnine~;g8yxt}(ez,téb.crll;t!z. ;"1,,He,V.t:.l~litllcl()fI1ányi;x~szcli§z9ip1iIla. nagyon'}(9~~1.k.~ml.·1:\ társ,ttdéll omeIl11~1(;!tiAsSZQCiq.ló,g~él.~J~ir:á.s()k.,r~11~~z,~remez ....,.. •.•.• .• . . ..•. ,~ ,.' . . i' .Ci •;".< ,'" . '.• '.'. " . . . ·i.;'
A.fe~q}~~p~~~.;!1l.q()in~xáp~.;J()y~gbi.p'~()b~emfit,~k.~j.fi;tl~.l11~~~,ttg~~~2r!a;!9.~I . pri~~t.~lt
ságú iellcl~z,e~~nek" ai.tI~i~s~~étl:\d84*, l.1ane,me .tudo11lányn~·. m~§,tllcl01Jlányo,s;.cliszSiplí ~
nákh9~·(ií?§?P; visz,()llY~P9L iS·.·Így;;p~E!~lll:a ;1'Jémet.(:)];~~ágbfi~, •• cle.m~~i.?~~z~g9.~paIl;.isi.a2:
"isko!Í:tp~~g;9gil:\"AltaL'·m~W~1irrO~8i(általéffi.()s:Il~y~lés~q()Illápxltq~\;.}'~lóyis~S)llya • Inég
nem. J()gÍ:tIW~Qdgtt:I,!leg,egy~r:t~4Ilű~Il'" .4·· gy~~@k,e*~L~~;~~~()!Í:t{fIlsi,~~;e!.ke~etei.}(9~q~t
fol~at()tt.I>e<;l;lgógiai)~~~.• lc~rd~s~i, .. problétpái,'1l1~gk9zem~~i m,ódjai '. és.f~lisll1eré~ei
i

teljes~nim*i:sú~YP9Ilt()~:1cBmlhe!y~~~cll}~1c:~.1;iITI!Ilt~i1yen;·szilárcl:~!!téATIéllyi~stIl1lqúr*~

kon k~yül,Jprté1l,()<.f,e,ln9t~~~e!'iXI:\19,l?~Il*sm9cl~~.:AfeIIl<?tt1c~ptés· .•. ~?eP;1~~mtjápqlJ~ny~gt!seIl
fontosaqg •. ;J.••.stPciQlpgjÍ:t;ésa..p~~is~9J9gia,.melye1c.ttfylllőtt1cép~é,s.;vRI1atX0~*s,áP:w1cözp9Ilti
jelentösé,~.~*tté,rtuclOIlláp.t"lY*V*.1tak~.··.1}.,.S2:09~()19gia.As·.·~l111~;lIlP.dsferei.fqIlt()§.~k •.tt.célc,s()~
portok",Í:t.W'~I:\cU,lIrni; prqpléw%" '.• ~., ()1f~t*s,!. f()ly~ato!<.1lle,g1cö2elít~§~.~s,;. ~·. . ,~,I;t:é1ces!tés,i
struktllf*i~z~Il1p0l1tj*P9h. l1líg;a,i<1c:lilÖIl~\s,e,n.a .P~cl~gó,gi~ié~~a.-téuml~§ü·ps~iq!191qgia•. foIltos
ismet:~!r1cet Ilyújt a.Jl1()tjy~ci9,a.tapul()i v~.sf!kieflés,a.lll~gis,lll~r~sif()b[~a.{()k, az. észle.1ési
módoz~~()tS.é§.tt s,t()cMJist5111u14s .(qlya.llltt!a.i,1l1l.k. a .1cérciéseiye\}mpcs,olatplln, .•......•.•. ". 'i' J." ..•. Ji' .
A ,~!Rváb:Il1c~pzésne:k"' •. !llilltiIl~gYt!J!ik()~t*s,i t~lÜlet j~I~IltRs,~géIle1ci.:k,ibőv;ültpia.c.f}. ~9:v~t~
keztében legújabban egyre nagYQb~~~2:e,[~p~! ·.Mp:á?i:lize,m~a,zclas*g,lIlint.·11*ttér.ft199n1~ny,
mi ve1.Jlla~Xtlráz~ti1l1qd~1!~.~@~cé~ .t~f>réll1M~~;1))'lÍjt.~; f~ll1.é)J!~~Pt~~,P~.<!é!g()g~ai;sz,~J'y,ez~tei, a
tanulás.h~t~lc0nyság~x~lA~s~~~r~xel.ka~Rs()l~to~yit~, .a. (e.lJ:t.öt*~P:l~s.t<p:sI:\4a..lq111g3fdasági
he1yeAs;~.egyre ·i,%~kRm~gicöv~t~lt,\pe4agógiai. Xa..!a..rnil1tk9:?:~~c4:sági·R~1~itl1,z~sek:et

integr;ál.?.s~~m!~!~t~~~z,~~a..:.A1)y.e1yé~:l~~i~~>k:0Il1111lll1*ác~p,stllclqm~nY9kis,e~yreiM~PP

lénye~~!s.tp()1:l1S!n~()tjM~~3I}~ •.a..lelIl()tP5épzés.s()k •. t~rü,l~t~n~),t!r~gmé.I,+xek.é~rl1()clSz~l"®1i

eljárá~9~i~~tWP()l1tj~kól:.•Q§§ze~,~~g§b.eJ:l.~lg1()l1dhatj~,;h()gY·.~.f~lI1Qltlf~p:l~si·r~s~gi~:lRiplípa

j ó harp#l1~.~ry,~J~~~l§tti}(ia..lfllql!~sa..Ma.."~~(I~! i9~!1!it*.~~~tl·/A N~m~!.~.eyel~s~l,l901J.1~yi
Társ~$~gAl1et<!k:~s··!ki:lót:ts~gánWc .• e~Y~.~:?;fllwíai.koll(erel1<;~áján ·ez,t·a..:k9W1mét:lYf:;él, felnQttképzésben egyidejűleg ható centrifugális és ceIltrip~~!istem:l~nci{tkkal jellem,eztékAtár-::
gyának élesen nem körülhatárolható jellegéből következő széttagolódási folyamatok ellen-
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súlyoz~sára intenzív törekvések folynak,>. amelyeknek '. célja;hogy.megtalálják:a. tudomállj"os
diszciplína központi magvát; azt'. leírják és.meghatározzák;'hogy a-;gyakor1atbólm~rítő'és'a
gyakorlatéJJt.tevékellykedő ..,:.;fehlőttképzés·társadalmiidentitásáftnÍIldazelméletben,mipd
pedig ajgyakorlatba11megteremtsék.

: , -~ . \, ,,-: " ,,' ~': '.': -:,,-' :. ':'~";'-~ ~.:,- '> ' ," :,-~-,' - :'.' " ; "~o
.',~", ,< ",:',( .. : ,,'::,>'. :-~ ':' ",.o.~,'
_'-',_~-'>.-', ;: _:,: -~:<._::-::~.-:' " C;,"-:' -: ", ,~' _..' ;' ';, :: .' '_ '. _~ :-:?;:.:::~,~:;?";:~
A f(!fnőtt](épzé~\tUg~ll1{m~a i~e~titásálUik: e~~~ít~~~tf,é~~ótör~~~~~~~': ~. !el~~t~t :ésa··gx~
: :,':, " l

"

,

' ; " ',' " ".', ,'_','

: " '.:'

korlat··~~wr~s.kapc~?I~tií??lfa~atinilk···.'P..·feln~~tk~gze~fo~t~s.~e~g~e~~~é,si:~~~ja· ez~~R.~n'

hogyne~'akibé~ítestk7~~si·•. e!5yr~~z~.atlldom{my~ltallui?s.~~ub~Z~~ló.l?gi1(~j~.·.és.·.~·::~~~~

korlat~lönleg~s . . l11i~d~~~~i" ·.helTI1~n~lltilaíj~;'k?~ött;, harie~ ..mt!.~Rf?~ál"fö~;etí~:~i'}';:e,
kettő·.~,()fött. Ez.a'~9.~Y~tí~~s.·aJelri.9ttképzést~yakor1at?a.Irmű~~19~·~s.·~ •.azz~l'~d~niLlilt~"'
san fo~l~lkozóká.tg?nd~ltítélő~épe~ségét • célo~~.~e~;;A;felIlőtik~Rzés.~.Htiéle~e·és .'~~~r
lata .k9~9ttik9z~~ií1~~k9~Pco~ti·í)z~~ezete .•Né~etor~~~~R~a.~~~et~~~ll?~~l?zes,i~~é~f!'
amely:a'l~~l<ül~n?()zp?b~.·I?rmak~aI1'. (ko~eref1ciák;~R%~~SOR?rt()~;.W~~l~~Fió~,.· ·t~y~~p
képzése~?~r~bá:lj ~::,~~~léözelíteni . • az7h~él:t~! •.,;~s'~:gy~?~I~f?t;u!5~~ii!ff?~kidolgozz~' ri
minde~9ri:J(~~ö~os,~p~ke~,ésértekeli :~tuq?n:á,ny?s)'Wtlc~l"e~~J.lYc~~t.<,.....'" i, .' ' .. '................. j ' ·c. •
A fe~l1őt~épzé~?,~n;. fóf~ó~ell1l~le,t~sgyé!k?rl~f ~özőtti~ö~yT:tít~~.u~X~~()l"rniIldigE~H~

dést is j~f~J.lt. . .A: fel119;~egt~l1í~~~~ya1)é':s . ~u,lá~ávalfr~p~.í)?lat()sI1!?del1e~.~t,.1(onc.epciPlc~t~s
tanteryélCet.fejles~t~ne~·lci,ö~ll~yana~or azie~é,leti"11legközel~t~sr~~~()katés .m~~r~~\.

zatokatjs~llal1d~~nfeji,~~~~ikc:.· '.c .....•.....•

:/~..
.'.'>.,".
Enn~f'Pfldája~ént.m~g~lnlít11etjük·ar~~~tIelllőttkép~é~i.In~éz7t~~~.(~~)lci~ol!5?~()tt
i,

• • C'

•• '
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'. ' . . . . . :
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,,kutató .továbbképzés"'e111evezésű.koncepció~.. '·~nnek.· ~~~~Í;éb,eJ.l'?l,r~.toy~b,Qké~~é~t.lc~t

kíná1n~~.: amelye~;a• feln?I*~p~é.ss~~1"~7zet~i!5en~~j~p····~yo~r~z~~1(~t~tt·y~1t?~á~ok ~~~~j á~
nak szellteli~ .m~f~~t'llll1el~~,s3~r~~~et~lci~k ~~)'fe.fcrö!~ljr.s~g~.~~· ~~f.~!1!~?q~~illc.·k~!~.a
terüleüikö~.·'ura11{od9,·placi· • h~I~~tl1~::J\]?fE·e~7k·i~~i~:;mehe%sweN~~I,;xe~~t~si .~~W~'
r.•

retekk~1;·1TI~rket!n~g~~;?co,.tp?r~t:.i4ep,~~ty~~al:·· •. g~ga~á~Rs~;~ggab • Rö~t~ég~.c•.·.érs':~;lje~íttp~llY
számítá~sal' stb .• ~aB~solat?~·pr?gi~Hál~tb~~t~iztosí!·.·~3~~?~n .• a'.r~sZ}Y7v?k;é~4e~el!~~:
hiszen . ~. itt.·szerzett'ismeret:k~~tTIa~iik i~lTIeg·akarják'valósítari.~tezmepYiitgya,kb~l~1á~
ban. A·t?V~bb,képz~s~ki-~ké,~d~s~lck:Y ~r~~kl?4~~t ~:r(i~eteklc7~ • . ~~.p;~?ql~~.~~1 • . ~1"~~~~~,
és ezek7·t a továb15~~Rz~~.so:ánJo~Y9~s~ecset;~~11~PIlZ?t~ }nyúj~ott.~~~~t~~t~*a!5~alk~p:
csolatb,a'ho~ák;'E~~l(azelm~l~tH~g~etl,llkál( o~ta~si,kÍl}ála~pt;?y~l~nt. 'élZ·:.ill<itgctiy

módonfel~.~é:aés:~ekésp:o?lé~rua:~ezt~~;sy~?:!~tb~n:tö~éh$.·~11;R-8;f~~.ét" ~'~ffi

azután!kiértékeli .•·Az:.é.rtékel~se~ből;·azlltán.islTI~retef:etszet7z1l~ka'si~:X~L:étekbén v~~~~~
menő válto~~~i. folral11at?~ót.az.ott:rogla\k?rt~t?~tEtKlll?ti vác~()j{u-ql·~s.~11.1á~i'tr47~1!?~é~i
köréről;:valarrtil1~.7's'~ty~9ll1~~?s;.fejlőQFs~Z7IllPOlltjá9Ól. ez' a}(!~fontos~bp~;~··. ~?~~bpi
tudományos .kutatólll~aszall1~a:felte.tt .• ~érdése1a-ől~ .~,~~~ek.'··.~. . ki~!1é~elt t~v~Pb.ké~i~~i
folyam~toknakaz e~edIIl~~y~ként.lllód?sulazo~t~t~sil(~nál~t~s ~~~yá~t?~ga,~.e:~~~Yággk,
val~t)kiin~uló' .alapot~yújtanal(}fe1~őttk~p'z~s . ~zerv~~~t,éveI . . •és "~nt,éflllén~esíté~~Xt!l
kapcsolatos.to~~bbikut~tásiteyé~e,~xsége~fejle~zié~~~ezis;;~,> .•,.•.;.;,.; ...•.• I;: . "" ..•.<. . . ..
Ez a \p~ldIlcisl11~tatj~,Jl0~ta.fe!nőt~épzés··.71p.1él~té.; KtallllcitEísállfiK'~~~~ak?rl~ti'·móc:lsie:;.
rei meg~~~ozás~llkgeIÜkíséflet~útOt;t.:kel1t?rténn:ie,~~ne11lki~rt~*elé~e~és·ai.·~l111ele!
által kíssrt:)yako~l~t~tj~n:';IJg~a~~?r'~felIl§~~~épze~~ud(}Iri4~~átlak.~é!5,r~~~ ••si](~riW
kidolgo~?iW'sajáti~l~r~~e~:it,anÜp~Cli~l~'.'önálló.•tudpI11~nyo~~dls7~ipl41~ • m7P:~~r~l11t~.~~~#:tc
fontos .·feltétele.,·~ásney~Jéstuq~l11ánxi:te~ül:tekt-ől,'.~>~t?ci?1?giápór,:é~"R~~~~~ológi~p.~~
származó.;·~rték~lési'ln~~~zere~et~azo~ball·.lnin~ene~ette,"l!1ár .• széles.• ~~~rR~l1a~arffit,ta1c.·,é~
módosítottak•. nev~léstu~~lllányifér~é§ek.~§pro,~lém~céljártt.. tY.t~leN~~t. ftT!yze~p'~~\g
tudományos 'll1ódszertanban egy:faJtá.;,társa.~alori:itudoinányi módszer "egyYeleg"bon~ozik
ki, amelYaz·önálIó módszeralapját képezhetné:
,.
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Kutatási,területek '
Tárgya .dinamikáj ának megfelelő~natiémetországkll~;veléstu.4olllfwy j ~ll;!~(!g:~is{)sorb€U1
az alábpi~~~dés~kk~Lés .1~llmt~~i terol~!~l4celfoglall<0~i:k.. . . ,} /,,:, '. . .·<,""'::'.'c ,',
Inté~ép!,fifetleszt~s .. l?nnek.s:or~;~()~:~tgfolYaIll(.ltQl§a:t,·figy~l~~me~~c!c~;vS!liJ\~,és;értélce"7
lik ki,,~elyeka ..ifemőttképzési,~~~[;iiI~tifq~?~R~Ó~i?i~S,Q~S!llt,~1tS~&(.l,;].(Öy~*~~~pen;fJZ.jntéz"7
mény ésU~:.sz(!rvez~~",s~I3.1ll?r~~N~é~tr~~l~ntJc~?!l~].(... F,• t~L®t~~1:>~nyáltqz~~o].(,fíW~lh~tőK
meg az;q~tási.váUalko~ásO~,r(.l;sz~l&41ja~~Q~>ll.·1sQl,llagellci(.lé~:.(.lz;WPQIW~~],Y:()1~Wtf9?ás*:
ban. UgyM<>sal(:vtllto~ás9lctaP~s~~ll}~tól\~J,o~tó.).(.~s •.·•.(.l.•.taI11l1ó1s• '~okÍ[ltá,s.·q~IY(!tt!s?olgá,l~;
tás), a'.'11e~g9giai.::és .• g~dasá,gi.ncé1,9l\ipy,1];1~Ilt.i'~i;{~WQ~ép:~és;:inté~épy~iFés'.~'"állWJl
közötti.:Yis?pnyban.&jJ1téW1é~yic~tlltQftlSll~.és~JPf,ll"(.l4igW:}J;yáltá,sn~k:~z!~.·•. ~g~szl<011JPl~;7
xuma ép;p~gy.tüla:özŐdik;'a?:f~W~Si~l11Piri19-Is' 1s8t;(.ltií~il}1~AA"RSJ.J1'mint.·(.lcfelsQql<tl];t*SPM ;é'~
a külön}),ö~ő.intézetekbep {olY,6.,.to~tllJ?l,(~pzési;,é.~,J.~Il~c,saq6im\111káQWli~. ... 5 : " ' ; > ; .
Önirán~ított.tanulás..Ezen at~fÜl~.t~n';~lső~o:rpam;wól;v(.lJ1;szQ,hogy~.példá1l1új+m~cli11T
mok segítségével- ~gyre több ember tanul a szervezettoktatá,sikereteken kí:ruL E kutatások
során azt vizsgálják, hogyan alakítják ezek az emberek saj~t1~ul~~~. ;fo~Y:~~urif~t,;~o,gy~
tudj ák~lsaj átítani.· önirányíto~ talllllást,és. hogymikéntkapCsolhat6~ö"ssze'.ái;önfránYított
tanulá~!f1;~y\\lről .• sz~nreL:e~;Íél}l;l!M~tJ~lYlffi1a~g~~l,.hogx~:,l~n.~t~li~memiL~.~;;~~,~a,;;.ta~
nulási:. t~~F.sítInénX~~~t.,h~~~~»~gZí11J:~té?~.;a ,~anul~stisi~tf~~~ .és•. w~~~~n~.s(!;gít~~~e.t.le~etne
nyújtapi·":·.·i>.,é,"....'.,.·,.,· ...•;;.':;,; •• i·i;;fI:."·••·•.·•·• ·.~;.;;1:.'ji(;{:;"J·./,;...L);,;,··,···.'.·.;i ..

az

Medi4Ii~·~WlnHkl..s.,i~~~n.l];:k~~~~;~~?Jö~IR~Nt~;~~~t~M~! tan}!l~§;~~$~mlJBRt~~ih~i~~g~lj ftk'i;~'S

megfe1~lőe~Rnlu,mo,k(.lt. ya~,~pt~8n~~R~ió,1,(~!,.~~jl~~~t~v~f·}?·;,I~Jll}~f.~Q:r~nX8~~Ilt~ól
van SZQ~;"ifq?y.~· tw;t~l*~ .~~~ll1P;Rl}~~]:i~)F~1~v4Il~.m~<1j~~t,,'p.él~~lli.~F;R~~Q~.~stB;);.h8gYM

kell el1cé;s~U~~~.~~~tw~1?f~~;q~~~.~~j~t~J,11g~lltB?1.J1}igR~ít~~,~rt~~~lt1\c,~9Y~BP~, ,1!RsY
az új ·m~m~~!!c~P7~91~to~.:Il19\?~.~~t0~;n#~~~l}.tl~SlC~~$~int.m~,~,.• m~1.~:-~3~c;~,~lf~~z;sz~f'v:~

zett tan~lási folyamat()k m<lg~~~~~j.~m~1~~ne~ • ~. jsm~f~1te~~~tt~§-\~~i,~~t()t5~(j;ás.;itóds~t~
rei, ~s,bg9Y[,éls~9RiáH~an, §t~ry~~~tt~R~~~i.f9;lXmna;,tBk~~ ~il~~~~\~9H()1;1Ref())~ás()lj~ iHetve vál~9~*~~~~g.él ;ll1,~4i,~fi~.;ism-~~.e*R,~y~~ít~s:iNtéll[~()s~7A~~~-~f:~~'."3.: , . ;...( j/' ....... ' .• je:
Ko"'Brt~11)?iad:(!JJ(!sft~f.; . ;ltm1-ef-:.az.~NjR9l·.·f~l$1~y~n~1~tt)r!c()#~~p~i9na~.,él~$I"e~~ik()zött ...~t
vizsgáli~"h8g)',~·,~Wber~~~llliJy~f1,m9d()11,~~~~e~; ,S~trt·~()mp~~~J:l.qiá~él[ •.és. sJ~épesí~~.,
sekre .~~mf~:(?lWtt~~h,.~é.tftnlJ!á"~i.{oJY~~tRW?l}.k~UH?l1.aÍl~m.mf.l!?{uÍ~·f.l;1:1é~()tt!~pi . . '.~.~.$~:
helyz~!~~~k va~,~:lttktna~ ~Y:~Rrlf1t~~~etneKél.k~r~tép~.tl:.~1W~~\S9~~,yi~~g~lj[tK a,.l}~*gz~

napokb'm,i.~.p1v%ab~b"ek~l1•. é~';~()g~tá~i.·it~téZWélly~.1<k~l·VéllR:.~IlPC;~R~f.l1:tatW~Panlétrej~vp

tanulási~i.•.·.~.~• ·~OIIW1W1~tlció~·•. t~rüle~e~et,-~()~fel,1.ciR]q~t~1~ld~,~.,ki,:~·~élirfulYo8,:.ll.a~észt
önsz~~~~rtti~9t,UIJ~1~l1Gi~,.. )~* ~z~l%ép:~~ít,é~ie.lsaj~YUís,~~,~érAé~ejFqk.~ép~§í!~si . kriNf:ill~
mokat .~s~ol1cepc,i,~~(1ti.<iq~g9zn,(.l~19~;m!11}l(~~1)'~~~ll ;~olyótan!1I~~l:lé,lgyop9;s,t~r~pér9i.~s
átalakímsftróí.
..
....
.
.
Az elsajátított ismeretek mérése. Az ismeretekmérésévei' kap~sötatb~'tÖlyó' tUd~inátlyos
vita még viszonylag új, és az ismeretek mérése nem ugyanaz, mint a teljesítmények mérése.
E ku~~sg~n~ élZa, ~élja,. ~~~YOl)'~Ul kgmg~ti?Hi~ ~~ittél~szfer~lll~t(),. j~mer:t'imérés~ket
fejlesszenek~ki, amelye~~bizo~yítvanyoReg~~lu~~ln1a~abl:iá és.m?bilisabb~iválórendSze
rében a tanulási folyamatok"és a' t(.lnulási si~ereK qasZllgsság,ának'és'alkalrilazhatóságának a
garanciáját nyújtják. A német szakmának a tudományos.·és gy(.lkorlati eszmecserének különöseneb,Q~ll(.lygl1atk9:l.~~*bal}. van J1l.tI;!AA.í vl:leFe!1fQ,~tt<:apc;s()lélta~. iii" • .••.... '.... ...,.' .•.. ....•..•..•

.

Az.~g~~~,.:.tl#t~tvég(g!cJ~~r(j"tarz,l!lq~·ijtt,~,t.Yiz;§g~ljá,f;é~.'~~~mP*,·JJ,<)gy.az'()n~z;er,y~zésű

tanulási:,életI>álYák(1t~~l1tl~h,~P?C~JtRAAto~~llÖ.ssz;~](apcsolJ1i ésJq)()p(!t:~!ív,m(>:doJ1t:~sz;~yé
tenni.fl.ihétk(j~l1api Y()l1fl.,~()z;~B:1aJ.11}lásik~erek int~?WéllyeiY~J((Wi0c;la,j~lCQla.~.:§zakW~P7

zés, szakmunkásképző. iskola, .f(!lllőtp<:éP:z.és),~z;at~Iiiletmégcsak'k.ial~lób~uLyan,
struktúr~. mygllatár.oz,ó sz;~r:epe,az,onbfl.nig~n .llagy,·miy~lsokprojekt{oglalkozil<.azintéz11lé
nyek ilY~l1 jeHegű ~ kélPCsol(.ltáyal;~Pllszervezé~űta,lllll~snélk~ ,jllt~~ényi ,progratnkínál~-
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