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Társadalmi célok:Társadalmi célok:
teljes foglalkoztatottság elérése, teljes foglalkoztatottság elérése, 
tanuláshoz való jog biztosításatanuláshoz való jog biztosítása

aki akar és tud:  dolgozhasson

aki képes és akar: tanulhasson

aki dolgozik és tanul:
teljes emberi életet tudjon élni



Társadalom fejlettsége =Társadalom fejlettsége =
= tudás és gazdaság minősége= tudás és gazdaság minősége

• Tudásgazdaság:
iskolázottság szintje

• Tanuló társadalom:
korosztályonkénti aktivitás

• Egész életen át tartó tanulás:
formális, non-formális, informális



A felnőttképzés céljai I.A felnőttképzés céljai I.

A tudástársadalom kialakulásának
és funkcionálásának segítése 

Az egész életen át tartó tanulás 
támogatása



A felnőttképzés céljai II. A felnőttképzés céljai II. 

A gazdaság változó igényeinek megfelelő, A gazdaság változó igényeinek megfelelő, 
szakképzett munkaerőszakképzett munkaerő képzéseképzése

A munkaerő alkalmazkodását segítőA munkaerő alkalmazkodását segítő
képességek és készségek fejlesztéseképességek és készségek fejlesztése

A hátrányos helyzetűek társadalmi és A hátrányos helyzetűek társadalmi és 
munkaerőmunkaerő--piaci beilleszkedésének segítésepiaci beilleszkedésének segítése

Mindenki által hozzáférhető Mindenki által hozzáférhető 
oktatásioktatási––képzési infrastruktúra biztosításaképzési infrastruktúra biztosítása



A felnőttképzés célcsoport A felnőttképzés célcsoport 
rendszererendszere

alacsony iskolai végzettségű
szakképzetlen
gyenge tanulási képességű 
gazdaságilag és szociálisan hátrányos rétegek,

és                                        
magasan kvalifikált
számítástechnikai, nyelvi műveltséggel 

rendelkező
távtanulást igénylő csoportok 



A korszerű program A korszerű program 
követelményei követelményei 

Igazodik az előképzettségéhez

Igazodik a tanulási képességhez

Igazodik a tanulási (élet) körülményekhez

Igazodik az anyagi lehetőségekhez



Az Az EE--learninglearning programprogram
követelményei követelményei 

Moduláris felépítés 

Induló tudásszint felmérése

Tudás-szintnek megfelelő alprogramok

Egyéni képességhez igazodó ütem és módszer

Folyamatos tudásmérés, visszajelzés és
korrekciós lehetőség



Az Az EE--learninglearning képzés  előnyei I.képzés  előnyei I.

Tudástartalom egyenértékű terjesztése 

Földrajzi távolságok áthidalása 

Korszerű információs technológia

Szerves illeszkedés az Internet-kultúrába



Az Az EE--learninglearning képzés  előnyei II.képzés  előnyei II.

Variábilis képzési igények kielégítése

Nyilvános „minőség” 

Képzéshez való tömeges hozzáférés

Gyors képzés-indítás



Az Az EE--learninglearning képzés  előnyei III.képzés  előnyei III.

Erős és megújuló motívációs lehetőség 

Térszemlélet fejlesztése

Komplex gondolkodás fejlesztése

Önálló tanulás képességének fejlesztése



Finanszírozás fejlesztéseFinanszírozás fejlesztése

Állami költségvetési támogatások

Munkaerőpiaci Alap

Foglalkoztatási alaprész
MPA FA felnőttképzési célú kerete 

Uniós források kihasználása

Egyéni források támogatása
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