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A felnőttnevelési tevékenységek gyakorlati megvalósulására

jelentős hatást gyakorol az adott országban érvényes jogszabályi

környezet, amely egy időben befolyásolja a felnőttnevelési

szakemberek szerepét és tevékenységi körét is. Nemzetközi

kutatások bizonyították, hogy a felnőttnevelési szakemberek birtokolt

tudásával szemben eltérő elvárásokkal, valamint különböző

foglalkoztatási feltételekkel találkozhatunk a munkaerőpiacon, úgy

nemzeti, mint nemzetközi szinteken. Ez azonban negatív hatást

gyakorol a szakma társadalmi presztízsére, a felnőttnevelési

szakemberek felkészültségére, a szakmai tevékenység minőségére,

valamint a szakkáderek alkalmazotti státuszára is. Az országos szintű

jogszabályi előírások és stratégiai feladatok kiemelt jelentőséggel

bírnak a felnőttnevelési szakemberek előnyös munkaerő-piaci

pozíciójának kialakításában és erősítésében, valamint a

felnőttnevelési tevékenység minőségi megvalósulásában.

A jelen kutatás célja a felnőttnevelési szakemberek

működésére vonatkozó jogszabályi környezet elemzése

Magyarországon és Szerbiában. A dokumentumok

tartalomelemzésénél arra kerestem a választ, hogy az adott

jogszabályi előírás, stratégia tartalmaz-e a felnőttoktatók, valamint a

felnőttnevelési szakemberek szakmai és iskolai végzettségére,

alkalmazási feltételeire és szakmai-módszertani továbbképzésére

vonatkozó információkat.

Az elemzés során felhasznált dokumentumokat az 1. számú

táblázat mutatja be, amely összefoglalja, hogy mely jogszabályok

tartalmaznak a felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó tartalmakat.

1. számú táblázat: A felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó

előírások megléte a vizsgált magyarországi és szerbiai

jogszabályokban

A kutatás során azon nemzeti jogszabályok és stratégiák

tartalomelemzését végeztem, amelyek a felnőttnevelési szakemberek

részvételét szabályozzák. Ezt az Atlat.ti kvalitatív adatelemző

program segítségével hajtottam végre, ahol nyílt kódolási technikát

alkalmaztam.
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a felnőttképzésről szóló törvény

végrehajtásáról

Zakon o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017

- dr. zakon, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon)

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik

RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr.

zakon i 6/2020)

Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja

odraslih (Sl. gl. RS - Prosv. glasnik br. 13/13)

Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih

sredstava i stepena i vrste obrazovanja nastavnika i

andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i

programa osnovnog obrazovanja odraslih (Sl. gl. RS - Prosv.

glasnik br. 13/13 , 18/13 )

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora,

opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno

priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih ("Sl.

glasnik RS", br. 89/2015

A kutatás következtetéseit az alábbi pontokban foglaltam össze:

 A magyarországi törvény két szakember alkalmazásának feltételeit

részletezi, míg a szerbiai törvény minden lehetséges szakemberre

kitér, aki részt vehet a felnőttnevelés lebonyolításában.

 Az andragógus végzettség mindkét ország megjelenik a

jogszabályokban, azonban nagyobb hangsúlyt kap Szerbiában, ahol

az andragógusok és andragógus-asszisztensek külön alkalmazását is

előírják a felnőttképzési intézményekben. Ezek a pozíciók kizárólag

andragógus diplomával vagy az andragógus-assisztensi

továbbképzés sikeres teljesítéséről szóló okirattal tölthetők be.

 Egyik jogszabály sem tartalmaz arra vonatkozó meghatározást, hogy

a felnőttoktatók milyen végzettséggel rendelkezhetnek. Viszont a

szerbiai jogszabály előírja az andragógiai-didaktikai kompetenciák

birtoklását minden közreműködő, így az oktatók és tanárok esetében

is. A magyarországi jogi aktusok nem tesznek arról említést, hogy a

felnőttképzés lebonyolító egyéneknek rendelkezniük kell andragógiai

didaktikai-metodológiai tudással a felnőttekkel való foglalkozáshoz.

Habár a szerbiai törvény az oktatók iskolai és szakmai végzettségét

nem részletezi, a felnőttképzési programok alapját képező képesítési

leírások viszont igen. A képesítési leírások egy elenyésző része a

Szerb Nemzeti Képesítési Keretrendszerben található meg, amelyek

alapján történik az állami engedélyeztetésre szánt felnőttképzési

programok kidolgozása. Ezen dokumentumok pontosan

meghatározzák az elméleti és gyakorlati oktatók elvárt iskolai és

szakmai végzettségét. Pl. a Számítógéphálózati adminisztrátor (4.

szintű - középfokú) képesítésére való felkészítés esetében az elméleti

oktató az lehet, aki felsőfokú és szakirányú végzettséggel rendelkezik

az elektrotechnika területén. A gyakorlati oktató pedig legalább 5.

szintű végzettséggel (specializáció) és legalább 3 év szakmai

gyakorlattal rendelkezik a szakmában.

 Mindkét ország jogszabálya előírja a szakemberek szakmai

továbbképzését. Magyarországon csak a felnőttképzési szakértőkre

vonatkozik a kötelező szakmai fejlesztés, amely legalább 20 óra

terjedelmű. Szerbiában a továbbképzés minden szakemberre

érvényes, aki az államilag elismert képzés lebonyolításában vesz

részt. Ez a továbbképzés 40 órából áll.

Konklúzió

Felhasznált irodalom

A kutatás relevanciája, célja és kérdései

A kutatási módszer

Közoktatás

Törvény megnevezése HU RS

Felnőttképzési törvény és annak rendeletei √ √

Közoktatási törvény és annak kiegészítő rendeletei - √

Szakképzési törvény és annak kiegészítő rendeletei √ √

Felsőoktatási törvény - -

Felnőttnevelésről szóló stratégia √ √

Felnőttnevelési stratégia cselekvési terve √ √

Szakképzésről szóló stratégia √ √

Kutatási eredmények

A magyarországi végrehajtási rendelet alapján (11/2020. korm.

Rendelet,12. §) a felnőttképzési szakértő rendelkezhet andragógiai

jellegű szakképzettséggel, azonban ez nem alapfeltétel. A szakmai

vezető esetében már szükség van a felnőttneveléshez fűződő

tudásra (11/2020. korm. rendelet, 19. §), pontosabban andragógia

szakképzettségre, vagy a pedagógiai szakképzettség mellett három

év felnőttképzési gyakorlatra vagy a felsőfokú tanulmányok során öt

teljesített kreditpont a felnőttnevelés területéből.

2. számú táblázat: A jogszabályokban szereplő felnőttnevelési

szakemberek köre

Ahogyan a táblázat is szemlélteti, Szerbiában a felnőttnevelési

aktivitások lebonyolításában résztvevő egyéneket négy csoportba

sorolhatjuk (Zakon 55/2013, 7. §). Az andragógusok alkalmazása

kötelező minden felnőttnevelési intézményben, akik államilag elismert

státusszal rendelkeznek. Abban az esetben, ha az intézmény nem

rendelkezik valamelyik szakmai partnerrel, az a törvény szerint

megfelelő engedély birtokában elhagyható, azonban az

engedélyszerzés módját és körülményeit a jogszabály nem

részletezi.

Szerbiában egy szakember csak három felnőttképzési

program lebonyolításában vehet részt. 2019-ben interjús kutatás

folytattam a belgrádi oktatáspolitikai szakemberek körében arról,

hogy ők hogyan vélekednek a felnőttnevelés gyakorlati

megvalósulásáról Szerbiában. Az interjúalanyok szerint nincs

megfelelő számú szakember (pl. andragógus) az országban, amely

lehetővé tenné ezen feltétel betartását. A válaszadók szerint legtöbb

alkalommal az is pozitívnak számít, ha egy felnőttképzési intézmény

képes a szükséges számú és összetételű szakkáder alkalmazására.

A magyarországi rendelet kizárólag a felnőttképzési szakértő

kötelező továbbképzését szabályozza, ezzel szemben Szerbiában

minden olyan szakembernek részt kell vennie andragógiai-didaktikai

kompetencia-fejlesztésre irányuló továbbképzésben, aki valamilyen

formában kapcsolódik a képzési programok lebonyolításához.

3. számú táblázat: A felnőttnevelési szakemberek továbbképzésére

vonatkozó előírások összehasonlítása

A szerbiai jogszabály nem szankcionálja azt, aki nem teljesíti a

továbbképzés moduljait az előírt 6 hónapon belül (Pravilnik 89/15, 7.

§). Ezzel szemben Magyarországon felfüggesztésben részesül az a

szakember, aki nem vesz részt minden második évben a kötelező

továbbképzésben (11/2020. korm. rendelet, 17.§).

A felnőttnevelési szakemberek és felnőttoktatók alkalmazási

feltételeire vonatkozó előírások gyakoriságát áttekintve

megfigyelhetjük, hogy a magyarországi törvény csak 1 db, míg a

szerbiai törvény 5 db bekezdést tartalmaz ezzel kapcsolatban. A

kiegészítő rendeletek/szabályzatok részletesebben mutatják be a

felnőttnevelési szakemberek iránti elvárásokat, amelyek a

magyarországi rendeletben 4 alkalommal jelennek meg, míg a szerbiai

szabályzatban 6 alkalommal. Az alábbiakban a felnőttképzési és

közoktatási törvények elemzéséből származó legfontosabb

információkat mutatom be.

A magyarországi felnőttképzési jogszabály kizárólag a

felnőttképzési szakértők és a szakmai vezetők tevékenységét

szabályozza. A szerbiai törvény azonban minden olyan szakemberre

kitér, aki részt vesz a felnőttképzések lebonyolításában.

A fenőttek formális tanulása az általános- és középiskolai

oktatás keretében valósul meg. Formális felnőttoktatás

Magyarországon és Szerbiában is zajlik, azonban az oktatás

lebonyolításában résztvevő felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó

előírásokat kizárólag a szerbiai közoktatási törvényben találunk.

Ebből adódóan ebben a fejezetben a szerbiai közoktatásra irányuló

jogszabályok áttekintésére kerül sor.

A szerb közoktatási törvény az andragógus-asszisztensek és a

képzett andragógusok alkalmazását is előírja azokban az általános

iskolákban, ahol felnőttek oktatása történik (ez a középfokú oktatásra

nem vonatkozik). Arra vonatkozó információt nem találunk a

jogszabályban, hogy kötelező-e az andragógus szakember

alkalmazása és milyen szankcióval jár ennek elmulasztása. Ezzel

szemben andragógus-asszisztensre vonatkozó előírás többször is

jelentkezik a jogszabályokban, ahol már pontos információt kapunk a

szakemberek foglalkoztatási feltételeiről. Az andragógus-

asszisztensek:

Az andragógus-asszisztensek jogviszonya meghatározott

időre (12 hónapra) szól, amely nem alakulhat át meghatározatlan

idejű jogviszonnyá (Zakon 88/2017, 155.§). Ennek az oka bizonyára

az, hogy a felnőttoktatási intézmények nem tudják az új tanév

kezdete előtt megítélni, hogy mennyi felnőtt fog beiratkozni a

képzésbe. Ez azt jelenti, hogy az intézmények nem tudják előre

megmondani, hogy szükség lesz-e a szakemberek foglalkoztatására

a következő iskolaévben is.

A felnőttek általános iskolai személyzete didaktikai-

metodológiai továbbképzésen vesz részt, amelynek célja az iskolai

személyzet felkészítése a képzési program sikeres megvalósítására.

Ezen belül pedig a személyzet megismertetése a képzési program

jellemzőivel, a program implementációjával kapcsolatos tudás és

megértés fokozása, a személyzet megismertetése a felnőttek

tanulásával kapcsolatos elméleti kérdésekkel, a tanulási

eredményekben való gondolkodás elsajátítása és a tanulási

eredmények értékelésének megismerése. A felsoroltakon kívül

továbbá a képzés célja a különböző oktatási módszerek és technikák

elsajátítása, amelyeket a felőttoktatás során szükséges alkalmazni,

stb

A továbbképzés összesen négy modulból áll:

A továbbképzések megvalósítása nem permanens, ezidáig 

pályázati forrásokból fedezték a felmerülő költségeket. Emiatt az 

oktatók nagy része nem vett részt a továbbképzésekben, 

valamint a nagy mértékű fluktuáció miatt a kiképzett oktatók egy 

része már kilépett ebből a munkakörből.

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI

MINISZTÉRIUM ÚNKP-19-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ

NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK SZAKMAI

TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.”

Általánosságban következtetés, hogy a szerbiai jogi előírások és 

stratégiák mélyrehatóbban foglalkoznak a felnőttoktatók 

témakörével, ahol a felnőttek általános iskolai és az államilag 

elismert felnőttnevelési intézmények oktatói gárdájára komoly 

előírások vonatkoznak. Ezzel szemben a magyarországi 

oktatáspolitika csak felszínesen érinti ezt a területet, a 

felnőttnevelésben oktatói szerepet betöltő egyének iskolai és 

szakmai felkészültségére nem találhatunk részletes előírást a 

vonatkozó jogszabályokban.

1. Modul – általános andragógiai-didaktikai kompetenciák és az

iskolai közösség (tim) kialakítása. Kötelező modul, amely

összesen 24 órát vesz igénybe.

2. Modul – Ezen modul keretében kerül sor az oktatók

felkészítésére az adott tantárgy képzési programjának

megvalósítására, amely tantárgyanként 16 órát vesz igénybe.

Ez 40 órát jelent néhány egyéb tantárgy esetében, mint a

vállalkozási ismeretek, általános életvezetési készségek és

felelős magatartás.

3. Modul – Andragógus-asszisztensek képzése, amely 16 órát

vesz igénybe.

4. Modul – Azon középiskolai oktatók továbbképzése, akik részt

vesznek az általános iskolában megvalósuló szakmai

tantárgy megvalósításában.

Magyarország Szerbia

• Felnőttképzési szakértő

• Szakmai vezető

• Közvetlen lebonyolítók (tanárok, 

előadók, trénerek)

• Szakmai partnerek (andragógus, 

pszcihológus, könyvtáros)

• Egyéb partnerek (pl. 

oktatásszervező)

• Pedagógus és andragógus 

asszisztens

Szerbiában kötelező az andragógusok alkalmazása, de van

kivétel!

Magyarországon nem kötelező az andragógusok alkalmazása, de

a szakmai vezetők esetében szükség van minimális andragógiai-

didaktikai tudásra.

Magyarország Szerbia

1. Felnőttképzési szakértő

2. Szakértői nyilvántartásba 

vételt követő 6 hónapon 

belül

3. 20 óra, legfeljebb 10 óra a 

felnőttképzési szakmai 

gyakorlatra irányul

4. A képzésért felelős szerv a 

Pest Megyei Kormányhivatal

5. Minden második évben 

továbbképzés

1. Minden szakember, aki részt 

vesz a képzésben

2. Állami engedélyt követő 6 

hónapon belül

3. 8 modul, összesen 40 óra

4. A képzésért felelős szerv a 

Belgrádi Egyetem

5. Nincs további képzés

• Segítik a felnőtteket az oktatásba történő bekapcsolódásba,

• Szakmai támogatást nyújtanak az intézmény

foglalkoztatottainak a képzési program megvalósításában

• Együttműködnek a helyi önkormányzati szervezetekkel,

intézményekkel és egyesületekkel

• Az andragógus-asszisztensi munkakör és az arra való

felkészítés a Funkcionális Általános Felnőttoktatási Program

része. Ezen szakemberek kiképzése 16 órát vesz igénybe.


