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A jó gyakorlat elnevezése: „Felnőtté képzés”, avagy egy felelős generáció nevelése
Az esetet lejegyezte: Tamás Csilla Erika
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A „Felnőtté Képzés” névre hallgató rendezvénysorozat egy olyan előadás- illetve beszélgetéssor, melynek keretén belül a mindennapokban megjelenő kérdéseket (mindennapi
közgazdaságtan, egészségügy, családi állapot változásainak bejelentése, környezetvédelem,
közösségi felelősségvállalás, stb.) igyekszünk körbejárni hozzáértő szakemberek segítségével.
A program részeként megszervezett találkozókon egy-egy, az adott témakörben járatos
szakember segítségével térképezzük fel azokat a leggyakrabban felmerülő kérdéseket,
amelyek hozzásegíthetik a résztvevőket egy tudatosabb életvitelhez, és a felmerülő
élethelyzetek egyszerűbb megoldásához. A program célja a kezdetektől az, hogy az egyes
alkalmaknak inkább beszélgetés, mintsem előadás-jellege legyen, és – bár sok kérdésre a
meghívott szakember válaszát várják, mégis – egymás hozzászólásaiból, megjegyzéseiből is
tanulhassanak a résztvevők.
A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A Felnőtté Képzés az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének
programja, amely a 2017-es Kolozsvári Magyar Napok keretében debütált. Az ötletgazda
Tamás Csilla azután dolgozta ki a program alapjait, hogy több személyes beszélgetésben is
felmerült egy-egy mindennapinak számító kérdés, amelyről azonban az érintetteknek kevés
tudása volt – legyen ez egyetemi vagy hivatali ügyintézés, adóügy vagy lakhatási kérdés. A
hátteret biztosító EMKISZ – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hathatós
segítségével – alapvetően ezekre a kérdésekre kíván választ adni a találkozók során – a
felmerülő témaköröket pedig jórészt az egyesület tagjai vetik fel.
A jó gyakorlat érdekeltjei
Mint a neve is mutatja, a Felnőtté Képzés alapvetően olyan fiatal felnőtteket céloz meg, akik
nem érzik magukat eléggé járatosnak a mindennapokban is felmerülő, de a hivatalos
oktatásban kevéssé érintett kérdések kezelésében. Bár programunk elsősorban a 18-30 év
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közötti korosztályt célozza meg, eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy sok idősebb
(legfőkébb a 30-45 év közöttiek) személy is megszólítva érzi magát eseményeink által.
Szervezési szempontból ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a beszélgetések
lebonyolítására olyan civil szervezetek képviselőit kérjük fel, akik az adott területen
tényezőnek számítanak, ezzel lehetőséget teremtve résztvevőinknek arra is, hogy
találkozhassanak az őket adott esetben képviselni vagy támogatni tudó szakmai fórumokkal
is.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Programunk alapvető célja az, hogy tudatosabb, felelősségteljesebb fiatalokat neveljen, akik
könnyedén elboldogulnak a mindennapi élet útvesztőiben. Célunk ugyanakkor az is, hogy
érdeklődésre, véleményformálásra neveljük a fiatalokat, és lehetőséget adjunk nekik arra,
hogy megtanulják a helyes kérdésfeltevés módjait is. Bár témáink nagyobb része általános
érvényű, igyekszünk folyamatosan reagálni az aktuálisan felmerülő kérdésekre is (pl.
adótörvénykönyv vagy egészségügyi rendszer módosítása), hogy naprakész információkkal
gazdagodhassanak résztvevőink.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
A Felnőtté Képzés egy nem formális tanulási lehetőség, ami a formális okatásban csak
felületesen, vagy egyáltalán nem érintett problémákra keres választ. Saját ismeretségi
körünkben is azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben nem értenek a pénzügyeik kezeléséhez, nem
tudják, mit is fedez pontosan az egyetemi vagy munkahelyi biztosításuk vagy mire van
szükségük ahhoz, hogy bejelentsenek egy családiállapot-változást, és fogalmuk sincsen arról,
hogy esetleg lakás- vagy fűtéstámogatást, kamatmentes hitelt igényelhetnének. Sokszor
olyankor szembesülünk egy-egy ilyen kérdéssel, amikor már szinte késő, és olyankor sem
biztos, hogy tudjuk, kihez vagy hová is kellene fordulnunk a megoldásért. Épp ezért
igyekszünk a lehető legtágabb körből meríteni a Felnőtté Képzés témáit.
A jó gyakorlat területi hatóköre
A Felnőtté Képzés jelenleg Kolozsváron működik, de már több erdélyi városban is találtunk
olyan partnereket, akik szeretnék saját közösségüknek is megszervezni ezeket a találkozókat –
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Székelyudvarhelyen pedig már sikerült is megtartani néhány beszélgetést. Bár a program
kezdetén tanteremben tartottuk a rendezvényt, időközben rájöttünk, hogy közvetlenebbé,
nyitottabbá kell tennünk a beszélgetéseket, és módot kell adnunk arra is, hogy időközben új
emberek csatlakozhassanak hozzánk, ezért újabban kávéházakban tartjuk meg a találkozókat.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Ennek a programnak az egyik legnagyobb előnye szervezési szempontból az, hogy
gyakorlatilag nincsen szükség semmilyen nagyobb anyagi-technikai feltételre ahhoz, hogy
létrejöhessen. A beszélgetések technikai hátteréhez maximum egy vetítőre és egy vászonra
(avagy tiszta falfelületre) van szükség, de sokszor még ezt a minimális technikát sem kell
igénybe venni. Az előadóknak honoráriumot nem, viszont egy kisebb ajándékcsomagot
szoktunk adni, illetve természetesen biztosítjuk számukra a vizet az előadás során, de nagyon
sok erőforrást ez sem igényel, és szükség esetén minden ilyen plusz finanszírozási teher
elhagyható. A program legkényesebb pontja éppen a leglényegesebb is: az előadómoderátor(ok) kiválasztása, hiszen olyan szakembereket kell keresnünk, akik hitelesek,
széleskörű tudással rendelkeznek, de készek egy nyitottabb, informális találkozó keretén belül
átadni ezt a tudásukat. A szervezet részéről is a humánerőforrás kérdése a legmérvadóbb,
hiszen bár egy-egy találkozó leszervezése nem igényel túlzottan nagy erőfeszítést, tanév
közben a havi rendszeresség megtartása, az új témák és új előadók felkeresése mindenképpen
időt és odafigyelést igényel.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
Bár a program még igen fiatal (egy éve indult el), az eddigi alkalmak résztvevői igen
pozitívan nyilatkoztak róla – minden megkérdezett résztvevő azt mondta, hogy hallott új
információkat a beszélgetéseken, és később fel is tudta használni a hallottakat felmerülő
problémái megoldására. A résztvevői létszám eddig folyamatosan nőtt (első alkalmon 12 fő, a
legutóbbin 39). Több rendszeresen visszajáró tag is van, de természetesen minden alkalmon
vannak újak is, akiket csak az adott résztéma érdekel. A meghívott szakmai előadók is igen
pozitívan értékelték a kezdeményezést, és kifejezetten érdeklődőnek látták a résztvevő
fiatalokat.
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Az elmúlt év tapasztalata alapján a Felnőtté képzés megfelelt elsődleges céljának, és
gyarapította a résztvevők „mindennapi” ismereteit. Bár a program hosszútávú hatása még nem
mérhető, az eddigi visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a beszélgetéseken résztvevő
fiatalok tudatosabban élik mindennapjaikat, és olyan helyzetekben is bátrabban vállalnak
felelősséget, amik eddig ismeretlenek voltak számukra.

A program közvetett célja – a

társadalmi tudatosság erősítése – máris megmutatkozik: számos hallgató a beszélgetéseken
elhangzottak miatt vált nyitottá a környezetvédelem, az adakozás, a civil felelősségvállalás
mindennapi lehetőségeire.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A program fenntartásának mindezidáig legsarkalatosabb pontja a szervezet részéről szükséges
humánerőforrás biztosítása, talán pont azért, mert alapvetően „kis” programnak számít, ezért
hajlamosabbak vagyunk elfelejtkezni az időben való megszervezéséről a „nagyobb”
programok szervezésének hajrájában. Azonban ezt a tényezőt kizárva a Felnőtté Képzés
meglátásunk szerint egy nagyon is fenntartható program, hiszen szervezési költsége
minimális, és a témák variabilitása valamint az új és új hallgatók bevonzása miatt
folyamatosan megteremtődik az igény az újabb alkalmak megtartására is.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
A Felnőtté Képzés talán a leginkább hely- és országfüggetlen program, hiszen még a legjobb
oktatási rendszerek sem tudnak mindenre kitérni, és mindig is felmerülhetnek újabb kérdések
a felnövő generációkban. A legfőbb tematikai irányokra bízvást lehet építeni más régiókban
is, még akkor is, ha a résztematikákat át kell szabni a helyi-regionális rendszernek, oktatási
szintnek, igényeknek megfelelően. Amennyiben van egy olyan kulturális szervezet, közösség
a térségben, amely a szervezést és az ezzel járó, minimális anyagi háttér finanszírozását fel
tudja vállalni, a program szinte változtatások nélkül, biztosan átvehető.
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