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„Az elítélt nem tárgya a büntetés-végrehajtásnak, hanem alanya, 
akinek  jogai és kötelezettségei vannak.”1 

 
 
Bevezetés 

 

Dolgozatom tárgyául a European Infonet Adult Education online magazinjának 2014. 

szeptember 24-én megjelent Life story book from prison c. cikkében szereplő Second Chance 

(Második esély)2 elnevezésű kétéves andragógiai projektet választottam, melyen keresztül a 

politika és a felnőttoktatás egy kapcsolati lehetőségét igyekszem értelmezni. A Grundtvig-

program részeként indult projekt 2013-ban kezdődött, és e dolgozat keletkezésének idején is 

tart. 

A hivatkozott angol nyelvű írásokból származó gondolati idézeteket saját fordításom 

alapján közlöm. 

 

Politika és felnőttoktatás 

 

A felnőttoktatás történeti, politikai és társadalmi dimenzióiról Németh (2014a) írja, hogy 

napjainkban a demokratizálódási folyamat következtében a felnőttképzés részévé válik az 

oktatáspolitikának. Ez a változás a XIX. és XX. században kezdődött, amikor a legtöbb 

skandináv ország egyenlő jogokat adott az oktatásnak és a felnőttoktatásnak. 

Németh (2014b) szerint a háborúk (első és második világháború) óta eltelt időben az 

európai társadalmak energiáikat és reményeiket ugyan az oktatásra összpontosították, ez a 

remény és energia mégsem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy egy erőszakmentes világot 

tudhassunk magunkénak, melyben az oktatásról szóló eszmék valósággá válhatnak. A 

felnőttoktatásban tevékenykedő szakembereknek fel kell vállalniuk azt a történelmi és 

politikai feladatot, melynek megoldása érdekében kutatják a fejlődés irányába mutató, 

erőszakmentes oktatási módszereket, hiszen Európában olyan fejlesztésekre van szükség, 

amelynek eredményeképpen megvalósulhat a felnőttoktatásba történő, haszonnal kecsegtető 

politikai és társadalmi befektetés. A továbbiakban egy, a fentiekben leírt szemlélet mentén 

született programról írok. 

                                                
A fedlap-illusztráció forrása: http://www.infonet-ae.eu/images/second-chance.jpg (letöltve: 2014.11.27. 17:51) 
1 Az Alkotmánybíróság 13/2001. (V. 14.) számú határozatából. URL: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/48D2200B1269D1FAC1257ADA00529F4C?OpenDocument (letöltve: 
2014.11.24. 11:16) 
2 Saját fordításom alapján 
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A Grundtvig-program 

 

A 2007–2013 közötti időszakban az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának 

része volt a Grundtvig-program, mely támogatta az egyéneket és szervezeteket az európai 

képzési tevékenységekben és projektekben való részvételben, ideértve a nem-formális tanulás 

tereit is. 

A Grundtvig-programot mostanra felváltotta az Erasmus+, egy új, európai finanszírozású 

program, mely az oktatáson felül támogatja a képzéseket, az ifjúságot és a sportot is.3 

 

A cikkr ől 

 

Az online magazin közlése szerint a büntetés-végrehajtás intézményrendszerében 

megvalósuló oktatás sok fogvatartott számára a második esélyt jelentheti a társadalmi 

integrációra. Ez, a felnőttek készségeinek fejlesztésére irányuló tevékenység olyan eszközöket 

igyekszik megteremteni, amelyekre a börtönökben élőknek szükségük lehet a társadalmi 

részvételre történő felkészülésük során. A szakemberek munkájukkal közvetlenül, illetve 

közvetve valósítják meg a szabadságvesztés-büntetésüket töltő elítéltek részére az 

ismeretátadást. Ez az európai projekt része a Grundtvig egész életen át tartó tanulás 

programjának, s az OAPEE (Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos4) 

támogatását élvezi. A projektben hat ország: Olaszország, Törökország, Románia, Észtország, 

Lengyelország és Spanyolország vesz részt. A Second Chance projekt 2013 szeptemberében 

indult, és 2015 júniusáig tart. 

Már az első évben összegyűjtött információk lehetővé tették az addigi munka elemzését, 

amin keresztül a szakemberek előtt realizálódtak az ismeretátadás lehetőségei. A 

munkacsoportok tagjai kérdőívben számoltak be az addigi eredményekről, ami elősegítette az 

értékelést, valamint további ötletek megszületését.5 Ahhoz, hogy megvalósuljon a második 

esély fogvatartottak részére történő biztosításának eszméje, a projekt második évében 

javaslatokat kell megfogalmazni a tanítási módszerek fejlesztésére. 

A vizsgálat során interjúkon, élettörténeteken és fókuszcsoportokon alapuló kvalitatív 

kutatási modellen keresztül sikerült hozzájutni néhány, a fejleszteni kívánt személyekkel 

                                                
3 Grundtvig – Lifelong Learning. URL: http://www.grundtvig.org.uk/ (letöltve: 2014.11.27. 12:54) 
4 Európai Oktatási Programok Független Hivatala (saját fordításom alapján) 
5 Ld. a mellékletben. 
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kapcsolatos adathoz, miközben a cél az volt, hogy e program főszereplői maguk a fejleszteni 

kívánt személyek legyenek. 

A projekt kivitelezésében részt vevők összevetették a múltban szerzett és a friss oktatási 

tapasztalatokat annak érdekében, hogy növeljék a munka hatékonyságát. Az összes részt vevő 

ország egyetértett az irányelvekben, s ennek fényében használták fel az interjúkat. 

A végső cél az volt, hogy megtudják, hogyan élik meg az elítéltek érzelmileg ezt a 

„beiskolázást”, mit jelent számukra egy börtönbeli oktatásban történő részvétel, valamint, 

hogy megismerjék a fogvatartottak véleményét az alkalmazott módszerek tükrében, továbbá 

összehasonlítási pontokat találjanak a korábbi tapasztalatokkal. Az iskolai tapasztalatok 

elemzésének három fő szempontja: 

− a személy, 

− a társadalmi környezet, 

− az oktatási intézmény. 

Az interjúk legértékesebb eredményének az élettörténetek megszületése nevezhető. Arra 

kérték a fogvatartottakat, írják le, miként értelmezik emlékeiket, gondolataikat a tények és az 

érzések kontextusában. A minta értékelésekor figyelembe vették többek között a vizsgált 

személyek tanulási múltját, továbbá kapcsolatukat a börtönbeli oktatással. A 

fókuszcsoportokkal végzett munka során az élettörténetekből megállapított következtetéseket 

vették a további munkafolyamatok meghatározásának alapjául. 

A projekt alkalmával a csoportok további személyekkel bővültek abból a célból, hogy 

szembeállíthatók legyenek a különbségek, s így a szakemberek megerősíthessék (illetve 

megcáfolhassák) az élettörténetekből levont következtetéseket – ezzel is eredményesebbé téve 

a kutatást. Ilyen fókuszcsoportokat minden részt vevő országban szerveztek. A 

fókuszcsoportos vizsgálatokból megfogalmazott következtetések javaslatokat generáltak a 

tevékenységek javítására, melyeket a projekt második évében valósítanak meg. A kutatás 

második éve alatt minden országnak ki kell választania azokat a fejlesztésre szánt 

javaslatokat, amelyeket elvégeznek, valamint elő kell készíteniük és végre kell hajtaniuk a 

tervet. A javaslatok célja, hogy a kutatók választ kapjanak a projekt által megfogalmazott 

kérdésekre. 

Annak érdekében, hogy a projekt második fázisában megvalósítsák a fogvatartottak 

közvetett, illetve közvetlen részvételét, különböző csereakciókat szerveztek az országok 
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között, mint például levelek, levelezőlapok küldése és egyéb közös tevékenységek 

lebonyolítása.6 

 

Reflexió a Second Chance program küldetésére 

 

Andragógusként, a társadalomban való hatékony szerepvállalás tekintetében alapvető 

követelménynek tartom a rendszeres, folyamatos tanulást. A felnőttek kompetenciáinak 

bővítését legalább olyan fontosnak értékelem, mint a gyermekekéiét. Azt tapasztalom, hogy 

az életkor előrehaladtával az emberekben könnyebben tudatosulnak a célok, és a felnőttek 

nagyobb felelősséggel választanak a tudás forrásaiból. 

Azzal, hogy a dolgozatom alapjául választott cikkben szereplő projektet andragógiai 

projektnek neveztem, ki szeretném fejezni az andragógia fogalmának általam elfogadott 

értelmét. Feketéné (2014) megfogalmazásában a tudományos terminológia teret ad e fogalom 

széleskörű értelmezésésnek. A szerző által leírt andragógia-értelmezések közül, hozzám „a 

felnőttek tanulásának és képzésének tudományos megközelítéseként” való értelmezés áll 

legközelebb (Feketéné, 2014. 39. o.). 

A társadalomban, a mindennapi életben, a család és munka világában való részvételhez 

nekünk felnőtteknek képesnek kell lennünk értelmezni és feldolgozni a szembejövő 

információkat. Lükő (2011) szerint a tanulási folyamatok állandósulására van szükségünk 

ahhoz, hogy munkavállalói alkalmasságra tegyünk szert, ezzel is erősítve helyünket a 

társadalomban. Az alapismereteken túl elengedhetetlen a rendszerszemlélet, az irodalmi és 

filozófiai műveltség, a nyelvtudás, valamint az ítéletalkotás és döntés képessége. Ezek a 

kompetenciák a Lifelong Learninggel, tehát az élethosszig tartó tanulással érhetők el és 

tarthatók karban. 

A cikkben szereplő program neve közvetlenül utal arra, hogy az embereknek a különböző 

élethelyzetekben szükségük lehet a második esélyre. A felnőttek esetében ezt az esélyt 

speciális támogatással kell megadni. A második esély szükségességét Bajusz (2014) több 

kontextusban vizsgálja. Az egyén, különböző okokból megélheti a lemorzsolódás állapotát (a 

korai iskolaelhagyás fogalma azokra a 18–24 évesekre vonatkozik, akik legfeljebb alsó 

középfokú végzettségűek, oktatásban, képzésben nem vesznek részt). A lemorzsolódás okai 

között szerepel a szegénység, a családi problémák, az egészségi problémák, a képességek 

                                                
6 European Infonet Adult Education. URL: http://www.infonet-ae.eu/articles-projects-49/2203-life-story-book-
from-prison (letöltve: 2014.11.13. 07:54) 
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hiánya. Erre az összetett problémára tehát olyan megoldások kellenek, amelyek több oldalról 

támogatják a foglalkoztathatóság javítására irányuló törekvéseket. 

Saját tapasztalatom szerint, a felnőttek élethelyzetei igen összetettek; a munkahelyi és 

családi körülmények nagymértékben megnehezíthetik a tudáselsajátítás megszervezésének és 

kivitelezésének körülményeit. Ezért úgy gondolom, a Second Chance különleges értéket 

közvetít azzal, hogy a tanulás fejlesztésére irányuló projektjével az emberek ilyen speciális 

csoportját célozta meg. Úgy vélem, a börtönökben végzendő oktató munka közvetlen 

haszonnal járhat az egyénre – közvetve pedig elérheti a társadalom szélesebb köreit. A 

börtönökben folyó oktatási tevékenységről Szegál (2007. 25–37. o.) azt írja, hogy igen sok a 

tennivaló: tantervet, órarendi szerkezetet, eszközöket kell fejleszteni, meg kell oldani a 

megszerzett ismeretek minősítésének módját, valamint az oktatás feletti felügyeletet. Nehezíti 

a „börtöniskola” megvalósítását, hogy az elítéltek nagy része nem rendelkezik tanulási 

kultúrával. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni az oktatásgazdaságtani szempontokat 

sem, nevezetesen, hogy az oktatásba befektetett pénznek meg kell térülnie. E megtérülés az 

elítéltek eredményes reszocializációjában keresendő. Az oktatási programok eredményességét 

megítélni viszont csak hosszú idő múlva, a fogvatartottak szabadulása után, az újonnan 

kialakuló életmód minősége alapján lehet. 

A Second Chance projekt, a 2015-ös zárás alkalmával bizonyára elegendő információval 

és tapasztalattal fog rendelkezni a fogvatartottakba történő tudásberuházás feltételeinek és 

lehetőségeinek meghatározásához. Ezek között, feltehetően megjelennek a gazdasági, 

társadalmi és andragógiai nézőpontok is. Az oktatásnak, a képzésnek tervezési szintjei 

vannak. Zrinszky (2008) öt különböző szintet tárgyal, melyek a szóban forgó projekten belül 

is megtalálhatók. 

1. Transznacionális szint: a nemzetközi együttműködések szintje. 

2. Makro-szint: az országos oktatáspolitika és a törvénykezés szintje. 

3. Mezoszint: a lokális szempontrendszerek és a lokális tervezés szintje. 

4. Intézményi szint: az oktatással foglalkozó szervezetek szintje. 

5. Az egyes oktatók szintje: a „hidden curriculum” alkalmazásának a szintje. 

A csoportokkal történő foglalkozás további lehetőségeket rejt magában. A fogvatartottak 

különösen nagy segítséget kell, hogy kapjanak a normakövető életvitel eszméjének 

befogadása céljából. A minőségi segítségnyújtáshoz szakképzett személyekre van szükség. 

Az információátadás egyik módja a tréning, melynek hatékonysága a hétköznapi életben nem 

vitatott. Endrődy-Nagy (2013) tanulmányában közli a kommunikációs tréning 

személyiségfejlődésre gyakorolt hatásait. A szerző utal arra, hogy a kommunikációs tréningek 
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sajátélményű csoportként működnek, ami az érzékelés fejlesztését, illetve a személyiség 

megváltozását szolgálja. 

Az sem elhanyagolható, hogy a tréner miként kezeli a tréning résztvevőit és hogyan vonja 

be őket az ismeretátadás folyamatába. Sz. Molnár (2009) szerint itt igen fontos a résztvevő-

központúság elvének alkalmazása. A felnőttekkel résztvevő-központú szemléletben történő 

foglalkozás nem hagyja magára a tanulót az információ-feldolgozás folyamatában. A szerző 

hangsúlyozza, hogy a tudás nem lenyomata a tananyagnak, hanem személyes értelmezése 

annak. A résztvevő-központúság segíti a tapasztalati tanulást, ugyanakkor az új tudásnak a 

meglévő tapasztalatokkal való összekapcsolására ösztönöz. 

Fontosnak tartom még elgondolkozni arról, hogyan élik meg az elítéltek érzelmileg a 

börtönbeli tanulást. Ezzel kapcsolatban vannak személyes tapasztalataim. 2013-ban kísérleti 

jelleggel csoportfoglalkozásokat tartottam egy magyarországi fegyintézetben, mellyel a 

börtönbeli kompetenciafejlesztés gyakorlati bővítési lehetőségeit vizsgáltam. Munkám három 

hónapja alatt egyre tisztábbá vált előttem a fogvatartottak tanuláshoz való hozzáállása. A 

tizedik gyakorlati alkalom után már élesen láttam a büntetés nevelő funkciójában rejlő 

fejlesztési lehetőségeket. Tapasztalataim alapján úgy gondolom, érdemes energiát fektetni a 

fogvatartottak andragógiai fejlesztésébe. Vizsgálódásaim eredményeképpen meggyőződtem 

arról, hogy különleges figyelmet kell fordítani a büntetés-végrehajtási intézetekben 

szabadságvesztés-büntetésüket töltő fogvatartottak mentális energiáinak pozitív irányú 

felszabadítására. Véleményem szerint több önfejlesztő eszközt kell az elítéltek kezébe adni, 

hogy attól kezdve ne csak kívülről várják a segítséget a társadalomba vezető út 

megtalálásához, hanem képesek legyenek önerőből is technikákat alkalmazni az emberiség 

méltó tagjává, a társadalmi normák tudatos követőjévé válásuk érdekében. 

 

Összegzés 

 

A Grundtvig-program egy időszerű kérdés vizsgálatát tűzte ki céljául. Olyan speciális 

területet érint, ahol az emberek a választásban korlátozottak. Sok esetben helyettük mások 

hoznak döntéseket, mely döntésekben igen nagy felelősséggel kell eljárni. 

Andragógiai szempontból olyan ötletekkel indultak el a szakemberek e projekt 

megvalósítása felé, melyekkel a tudásba, alapvetően az emberbe történő beruházás valósul 

meg. Hogy ez a beruházás megtérüljön, a fejlesztési szándékkal megkeresett személyek 

együttműködésével kell számolni. Én magam a projekttől akkor várok sikert, ha megvalósul a 
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fogvatartottakkal történő együtt dolgozás, és ha biztosítva lesz részükről a további (a projekt 

zárása utáni) együttműködés. 

Örömmel tapasztalom, hogy most, a dolgozat megírásának időszakában találtam egy 

éppen működő projektet, amely lehetőséget kínál annak figyelemmel kísérésére, egyúttal 

hozzájárul andragógiai ismereteim bővítéséhez. 
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Melléklet 
 
Időközi kérdőív a munkacsoport tagjai részére7 
 

 
Grundtvig Learning Partnership 

 

SECOND CHANCE 

 

Interim evaluation questionnaire 

 

1. Project progress 

 

1. What are the working positions (teacher, educator,  etc.) of the participants 
of the project in your  institution/organization? 

 

Directors, teachers, administration staff, librarian, trainers, IT specialist, psychologists. 

 

2. Which of the following best describes the roles of participants in SECOND 
CHANCE project in your team (please, write down numbers)?  

 

(1) Project Co-ordinator 

(6) Group leader 

(48) Group member 

(5) Other...................................... 

 

3. How clear are the general goals of SECOND CHANCE project to you? 
 

The general goals of the project are absolutely clear for all the partners: they are directly 

connected with main activities, they are challenging and favouring to gain more experience 

and confidence in  order to complete the tasks, working session, groups and the project in 

general.  

 

4. How clear is the task of your own working  group to you? 

 

All the tasks were defined at the moment of writing the project application and were 
explained in details at 3 project meetings. The tasks were equally distributed among all the 
partners considering every partner's expertise and competencies.  
 

                                                
7 Adult Education and Culture Lifelong Learning Programme – Grundtvig 
http://grundtvigcfajacintverdaguer.wordpress.com/ (letöltve: 2014.11.03. 07:56) 



 11 

5.  How are you satisfied with your task progress so far? 

 

All partners are satisfied with the work done and the stages passed. The results obtained during the 

first project year motivate for further work.  

 

6. What have been the challenges arising from the work so far? 

 

There were different challenges mentioned: 

 

1. English language skills – 3 partners. 

2. Interaction with Ministry of Justice and prison administration, problems with obtaining 
permission for work in prison – 3 partners. 

3.  Lack of time for the project activities and necessity to incorporate them in the main work  
– 2 partners. 

The following challenges were mentioned by just one partner-organization: 
1. Getting the credit of the partners. 
2. Managing the working groups in order to reach mutual understanding and a common 

vision of developed materials.  
3. Lack of teachers working in prison on full-time basis. 
4. Direct interaction with inmates. 
5. Difficulties with managing discussion about education with adult inmates. 
6. Creating contact with released students. 

 

7. If problems were encountered why did they occurred? 

 

Two working groups have not encountered any problem.  
Three organizations mentioned strict orders of the prison administration, that exercises stringent 
control over project activities and documents, as well as the problems with getting the permission for 
an interview and focus groups. 
Two working groups mentioned difficulties with recording the interview and focus group discussions 
because of strict prison orders. 
Two working groups believed that the main problems were unrealistic distribution of time, ambitious 
project idea and exceeding the initial project plans. 
 

8. Have you been able to use your expertise in the working group? 

 

Five working groups think that they used their expertise quite a lot and only one thinks that 

enough. Every partner underline commitment and participation of every participant in the 

working groups according to the competencies.  
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9. Have you gained any new expertise or knowledge while working in SECOND 

CHANCE project?  

  

Five working groups considers the expertise  as very big one and only one as enough. In 

terms of content the experience is characterized as follows:  

1. Learned more about student's life and prison and their attitude to our role 
at school.  

2. Learned more about students needs and expectations, hence 
understanding how we could adapt lessons activities to their real needs.  

3. Sharing the experience and ideas enriches everyone.  
4. Increased knowledge about qualitative analyzes, e.g. how to conduct 

interviews and focus groups.  
5. Meeting the challenges and solving difficult tasks gives rich experience.  
6. Collaboration with different working groups enriches, collaboration in 

your own group positively influence an organization.  
7. Continuing reflection over project activities enriched us personally as well 

as professionally.  
8. Improved English language skills. 

 

10. Please describe the impact of the SECOND CHANCE partnership on your 

organization. 

 

The influence of the project SECOND CHANCE on the participating organizations is very beneficial, 
since it gives the educational staff an experience of participation in European projects and 
possibility to improve their professional skills. It also helps the teachers and also students 
broaden their knowledge about different countries and cultures. The project provoked interest of 
other prison schools, so it gives an opportunity to share our experience with colleagues.  The 
working groups have started to reflect about prison education. The number of the courses offered 
and their quality have increased.  

 

11. How would you describe the use of time during the previous partner 

meetings (in Turkey, Estonia and Italy)? 

 

5 working groups find that there was enough time spent on the discussions of aims and 

objective of the project, project schedule, implementation and technical realization, materials 

development. One group finds that there was too much time spent on the aforementioned 

elements of the meeting. All working groups think that there was enough time spent on the 

discussions on administration and financial requirements, dissemination and social events. 

Good relationships and commitment of all the partners are additionally mentioned in the 

comments. 

 

12. How are you satisfied with the progress of SECOND CHANCE project 

between the partner meetings? 

 

All the working groups are fully satisfied with the progress of the projects between the 

partner meetings, because all the groups completed their tasks, helped each other in 

presentation of the results, developed common standards. Working process strictly followed 

the initial plans. All the working groups had serious and conscientious attitude to work.  
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2. Communication 

 

Five working groups assessed the communication as excellent, one as very good. They also 

underline timely communication via emails and in Facebook, high responsibility and 

the role the main coordinator in the project communication.  

 

3. Project coordination 

 

1. How would you describe the SECOND CHANCE project coordination? 

All the working groups, except the coordinator, assessed the coordination as excellent. The 

following elements were mentioned as the best ones:  

 

1. Preparation of all the materials for discussion at the partner meetings; 
2. Clear and useful presentation of all the materials at the working meetings; 
3. Perfectly organized working sessions lead by Spanish partner; 
4. Development of new models of the documents for collateral work; 
5. Debriefing of every partner meeting and planning of further activities; 
6. Clear and bright vision of the tasks and recommendations of every group; 
7. Responsibility and conscientious in work; 
8. Initiation of communication between partners; 

 
This is why partner organization do not have any suggestions for improvement, however 
the coordinator organization believes that it is necessary: 
 

1. to have more time to plan the working sessions of the meetings.  
2. to send the working sessions to the partners before, that would help the other partners to 

do new proposals. 
3. to write more detailed working sessions of the meetings. 
 

4. Thinking ahead 

 

1. What are your 3 project priorities for the next project year? 

 

Besides the planned project activities, the following main priorities were mentioned:  

1. Proposals for improvement of methodology; 
2. Maximum dissemination of the project results;  
3. Sufficient time allocation for the evaluation in order to know the efficiency of the project. 

 

2. Please describe what dissemination tools you have found most effective in 

promoting SECOND CHANCE project locally. 

 

As the most effective dissemination tools the partners mentioned: 

1. Social networks, websites of the partner organization and the project website; 
2. Conferences and seminars; 
3. Video about the project; 
4. Presentations about the partner meetings for colleagues and students; 
5. Grundtvig/ project SECOND CHANCE corner in the organizations; 
6. Presentation of the project to the headmasters of Catalan Justice Department and 
Catalan Education Department. 

 


