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Tanulás egy életen át

„Életfogytig tartó 

tanulás”

„Élethosszig tartó 

tanulás”



LLL - LWL

Lifelong learning 

(LLL)

A tanulás a 

születéstől a 

halálig  tartó 

folyamat, bármely 

életkorban 

megtalálható.

Lifewide learning

(LWL)

A tanulás az élet 

bármely területéhez 

köthető folyamat, 

egyszerre többféle 

formáját is űzhetjük.



Képzési és továbbképzési 

lehetőségek diploma után

• Felsőfokú képzések

• Felnőttképzések

• Tapasztalatszerzési lehetőségek

• Nonformális – Informális tanulás



I. Felsőfokú képzések

• Csak felsőoktatási intézményben 

megszerezhető végzettségek

• 12 ingyenes félév

• Számos költségtérítéses képzés

• Bologna-folyamat keretében alakult át



Felsőoktatási Szakképzés

2 év

Bachelor

általában 3 év

Master

általában 2 év

Ph.D.

3 év

Osztatlan 

képzések

általában 

5-6 év 

Szakirányú 

tovább-

képzések 

1-2 év



Felsőfokú Szakképzés

6.942 fő

Bachelor

45.693 fő

Master

18.156 fő

Ph.D.
1.376 fő

2015-ben felvettek adata

Osztatlan 

képzések

általában 

5-6 év 

6.445 fő

Szakirányú 

tovább-

képzések 

1-2 év



Felsőfokú 

Szakképzés

2 év

Bachelor

általában 3 év

Master

általában 2 év

Ph.D.

3 év



II. Felnőttképzések

• Felnőttképzési engedélyű 

intézmény/szervezet nyújthatja

• Felnőttképzések típusai

• Iskolarendszerű felnőttképzések

• Engedélyezett képzések

• Más törvény alapján akkreditált szakmai 

továbbképzések

• Nem akkreditált/engedéllyel nem 

rendelkező képzések

• Munkahelyi képzések



Iskolarendszerű felnőttképzések

• 1-8. osztály pótlása (kb. 120ezer munkaképes 

korú embernek hiányzik hazánkban)

• Érettségi pótlása (kb. a munkaképes korú 

népesség 49%-a rendelkezik érettségivel)

• Ezek az ún. második esély iskolái

• Esetenként szakképzések (pl. rendőr 

szakközépiskola érettségi utáni 

iskolarendszerű képzésben)



Engedélyezett felnőttképzések

• A. Országos Képzési Jegyzék: Államilag 

elismert szakmai végzettség

• B. OKJ-n kívüli egyéb szakmai képzések

• C. Nyelvi képzések

• D. Egyéb, főként általános 

kompetenciafejlesztő képzések



Akkreditált felnőttképzések

• Más, nem a felnőttképzési törvény által 

akkreditált hatósági és szakmai képzések

• Hatósági képzések (pl. vám- és 

pénzügyőr)

• Szakmai továbbképzések (pl. Pedagógus 

Akkreditáló Testület, Közművelődési 

Akkreditáló Bizottság, Könyvtári 

Akkreditáló Bizottság stb.) – az adott 

szakma kötelező továbbképzési 

rendszerében ezek a főként elfogadottak



Nem akkreditált/engedéllyel nem 

rendelkező felnőttképzések
• Valamilyen ok miatt kevésbé fontos az 

akkreditációjuk

• Legnagyobb arányban

• Betanító képzések

• Tréningek

• Felnőttképzési szolgáltatások

• Képességfejlesztő értékük ettől még 

általában magas, ott kimondottan használják, 

ahol nem a „papír” a lényeg



Munkahelyi felnőttképzések

• A legtöbb szervezet alkalmazza

• Típusai

• Külső finanszírozott képzés (pl. diploma 

megszerzésére)

• Belső munkahelyi képzés

• Általában a munkahely finanszírozza

• Változó témájú (általánostól a szakmai 

témákig), időtartamú (1 órától a több évesig), 

kimenetű (jelenléti ívvel igazolttól az 

államilag elismert végzettségig)



III. Tapasztalatszerzési 

lehetőségek
• A képzéseket kiegészítő ún. gyakorlati 

képzések

• Szintén egész életben fontos lehet (pl. 

munkahelyváltások, álláskeresés miatt)

• Főbb típusai:

• Tanulmányokhoz kötődő

• Munkahelyhez kötődő

• Gyakornoki program tanulmányokat 

követően

• Önkéntes programok

• Nemzetközi tapasztalatcserék



Tanulmányi és munkahelyi 

gyakorlatok
• Megadott minimuma kötelező és igazolandó

• Ezen felül is ajánlott teljesíteni

• Önéletrajzban és egyébként is szakmai 

tapasztalatnak minősül

• Tanulmányi szerződés vagy munkaszerződés 

alapján történik

• Nyilvántartott gyakorlóhelyek rendszere

• Összefüggő szakmai gyakorlat: 180 óra 

szakmai gyakorlatot meghaladó idő



Gyakornoki program

• Nagyvállalatok, állami szervezetek, civil 

szervezetek egyaránt alkalmazzák

• Lehet önkéntes alapú nem fizetett (pl. bele 

akarunk tanulni egy új területbe) vagy fizetett 

(általában asszisztensi munkavégzésre)

• Több esetben a főállású munkahely 

előfeltétele az adott szervezetnél töltött 

gyakornoki idő – ekkor előírt időtartama van

• Nagy szakmai gyakorlati lehetőség (még ha 

ingyenes is), a tényleges munkavégzésre 

készít fel „védőhálóval”, amit általában egy 

belső mentor biztosít



Önkéntes programok

• 2005. évi önkéntes törvény biztosítja

• Jogviszonyt jelent (szerződést)

• Fizetést nem ad, de a költségeket téríti, 

esetenként jutalom is adható vele (évi max. 

2012-ben 18.000 Ft)

• Friss diplomásoknak nagyon jó gyakorlati 

lehetőség

• Képzés mellett, sőt meglevő munkahely 

mellett is végezhető új szakmai tapasztalatok 

megszerzésére

• Karitatív céllal egész életünkben jelen lehet



Nemzetközi tapasztalatcserék

• Az EU 26 éves korig kiemelten támogatja 

tapasztalatszerzésként később 

tapasztalatcsereként (EVS, Erasmus, MÖB, 

Gruntvig, DAAD stb.)

• Nyelvtudás szükséges hozzá – de egyben 

nyelvet fejleszt

• 1 hét – 1 év időtartam közöttiek

• Általában költségtérítést és „zsebpénzt” ad

• „Védőhálóval” kipróbálhatjuk a külföldi életet 

és munkavégzést – kifejezetten ajánlott, ha 

külföldön akarunk dolgozni valamikor



IV. Nonformális – informális 

tanulás

Formális 
tanulás

Informális 
tanulás

Nonformális
tanulás

Autonóm 

tanulás





Konklúzió helyett

 LLL

 Diplomával is, sőt diplomával 

méginkább LLL (szakmai elvárás)

 Az iskolarendszer meghatározó 

feladata: az LLL-re való felkészítés, a 

tanulási képességek fejlesztése, az 

önnevelés – önművelés képességeinek 

kialakítása



Спасибо за внимание!

Я желаю вам хорошего дня!




