
A középeurópai szakértelmiség formálódása kü-
lönböző modellek mentén történt meg,1 a folya-
matban aktuális és különböző végletes vélemények 
között érvényes fordulat a bolognai forma beve-
zetése. A pedagógiai szakértelmiség megjelenése, 
szerveződése, a modern pedagógia egyetemi és 
egyetemen kívüli alakulása egyaránt ciklikus jel-
legű. A pedagógiából kirajzó rész-pedagógiák el-
különülése, majd összeszerveződése, azok gazda-
sági, társadalmi kapcsolatrendszereinek feltárása, 
gyakorlati hasznosíthatósága szükségszerűen fel-
veti a multidiszciplináris és holisztikus gondolko-
dás érvényességét. Az egyes tudományterületeken 
számos ismeret halmozódik fel, ezek jól hasznosít-
hatók más összefüggésekben is (hálózatosodás). 
A korábban egymástól többé-kevésbé elszigetelten 
értelmezett tudományok2 – eredményeiket és mód-
szereiket tekintve – egyre nagyobb területen kerül-
nek átfedésbe egymással. A felnőttek képzése tipi-
kusan ilyen terület, akár iskolai, akár iskolán kívüli 
oldalát tekintjük. Az erőteljesen uralkodó pedagó-
gia általánosan érvényesül az oktatás minden terü-
letén, korábban a felnőtteket a pedagógusok, mint 
antropológiai alakzatokat értelmezték.3 A pszi-
chológia, szociológia, a munkatudományok sora 
vezetett a felnőtt jellemzőinek feltárására, a foglal-
koztatás munkajogi intézkedései korosztályos vál-
tozásokat indukáltak. Ebben a folyamatban a peda-
gógia szükségszerűen hozta előtérbe a felnőtteket 
érintő tudományokat, kénytelen-kelletlen teret 
adva az andragógiának. Nehezen érthető, hogy az 
akadémiai pedagógia miért gördített olyan sokáig 
különböző akadályokat az andragógia érvényesü-
lése elé, amikor a pedagógia/andragógia együttes 
– szükséglet szerint alkalmazott tudománya és esz-
közrendszere – feltétele a sikeres felnőttképzésnek. 
A felnőttképzés sok paradigmaváltás-értelmezése 

1  Németh András: A magyar pedagógia tudománytör-
ténete. Budapest, Gondolat, 2005.
2  Banús Elek: Összefüggések a kultúra, a gazdaság és a 
politika között. Kultúra és Közösség. 1995. 175-181.
3  Géczi János: A szocialista gyermekfelfogás, a túlkoro-
sok és a felnőttek oktatásának ikonográfi ai megjelenítése 
(1956-1964.) Magyar Pedagógia, 2006. 155-167.

mellett az igazi paradigmaváltás abban áll, hogy a 
korábban a beilleszthetőséggel, megoldhatósággal, 
időbeosztással és a felnőtt valamilyen meggyőzése 
érdekében dolgozó felnőttképző, ehhez a helyzet-
hez igyekezett pedagógiáját illeszteni. Ma a fel-
nőttképzés az iskolarendszer része, az andragógia 
tudománya kimunkált, integráló jellegű,4 megfele-
lő oktató személyiség kezében hatásos. 5

Az andragógián – akárcsak pl. a pedagógián, a 
LLL- programon stb. – részben beteljesült Jacques 
Maritain „A nevelés válaszúton” című könyvében 
leírt fordulat: a folyamat önérvényesítővé, immár 
mozgalommá lett.6 Maritain a pedagógiatudo-
mány önérvényesítő törekvéseinek veszedelmétől 
aggódik. Attól tart, ha ez bekövetkezik, csak az lesz 
a fontos, hogy milyen a John, akinek meg akarjuk 
tanítani a matematikát, de az nem, hogy mi az a 
matematika, amit meg akarunk tanítani Johnnak. 
A fontos az, mi a pedagógia, a LLL, az andragó-
gia – azaz miképpen közvetítsük a keretet, de hogy 
milyen elemeket, tényeket, gyakorlatot, mit közve-
tít a képzés/nevelés, azzal kevésbé törődünk.

A szervezetekbe allokált tudást az andragógus 
globális-lokális információs kapcsolatrendszerben 
kezeli. A személyes és társadalmi tudástőke fel- és 
kihasználása túlmegy a felnőttképzés tartalmán. 
Meghatározó az a tudatállapot és tudatfejlesztés, 
amely az andragógus menedzseri személyiségén 
is múlik. Ebben a stratégiai menedzsment üzleti 
szempontjai alapján jár el, 7 ami a szervezetre vo-
natkoztatva a konzisztenciában (a stratégia megala-
pozott, nincsenek egymásnak ellentmondó célok 
és eszközök), a kellő matematikai megalapozott-
ságban (statisztikai és valószínűségi számítások, 

4  Durkó Mátyás, Szabó József : Az ezredforduló kihívá-
sa: az integráló andragógia. Magyar Pedagógia, 1999. 3. 
307-321.
5  Lánczos Ágnes: Bologna andragógussá tette a felnőtt-
oktatót. Népszabadság, 2006. szeptember 14. 19.
6  Maritain, J. [é. n.]: A pedagógia válaszúton. In: Vá-
logatás a 20. század külföldi pedagógiai irodalmából. 
OPKM, Budapest. 
7  Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: 
Stratégiai szafari. Útbaigazítás a stratégiai menedzs-
mentben. HVG, Budapest. 2005. 38-39.
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kontrolling, benchmarking, SWOT, BCG mátrix 
stb.), rugalmas alkalmazkodás (a személyi és kör-
nyezeti változásokra), előny (a stratégiának egy 
kiválasztott tevékenységi körben biztosítani kell 
a versenyelőny létrehozását és/vagy fenntartását, 
arányos megvalósíthatóság, a stratégia és a végre-
hajtás ne rójon túl nagy terhet a rendelkezésre álló 
forrásokra). Mindezek együttesen az andragógia 
hagyományos hierarchiáján alapulva integrálják 
és szervezik egyéb tudáskörök bevonását, hozzá-
járulva az andragógia tudáspiaci sikeréhez.

Az andragógus, az andragógia szükségszerűen 
alkalmazkodik a piacgazdasági tudásszükséglet-
hez. Ennek néhány kategóriája:

– A tények ismerete (know-what). Általában ezt 
nevezzük információnak, jellemzője, hogy kisebb 
egységekre bontható, rendszerezhető, csoportosít-
ható, továbbítható. Az információ keresését, sze-
lektálását és felhasználását is tanulni kell.

– Az okok ismerete (know-why). A természetben, 
az emberi elmében és a társadalomban végbemenő 
változások alapelveinek és törvényeinek ismerete. 
E tudás megszerzéséhez elengedhetetlen a befek-
tetés a tudományok és a közoktatás fejlesztésébe, a 
képzésben pedig nélkülözhetetlen a kísérletezés, a 
terepmunka, a tapasztalatszerzés.

– Az út ismerete (know-how). A képességek és a 
készségek fejlesztésével elsajátítható szakértelem 
minden tevékenységben meghatározó. A tudás 
legkevésbé megközelíthető és a legbonyolultabban 
átadható válfaja, ezt a legnehezebb mások által is 
használható információvá alakítani, hiszen tartal-
ma az elsajátítás folyamán is szüntelenül változik. 
Van elméleti és gyakorlati része, nemcsak egyének-
ben, hanem közös területen működő csoportokban 
is kifejlődhet.

– A megfelelő személyek ismerete (know-who). Az 
információkhoz jutás ismerete és a szociális kap-
csolatok fontosak a termelésben és az említett há-
rom tudásfajta megszerzésében is. Ez a tudásfajta 
magában foglalja a társas kapcsolatokra való kész-
séget, a kommunikáció és az együttműködés ké-
pességét is.

A tudás bármely formájáról legyen is szó, a 
kulcskérdés az, hogy kinek és milyen módon kell 
biztosítani a tudás megszerzését, és a szervezet ér-
dekében hogyan működteti? Ezért kialakítandók és 
fenntartandók azok az arányok, képzési formák és 
tartalmak, amelyek a tudást, mint köz-, illetve mint 
magántulajdont képesek előállítani, kezelni. A tár-
sadalom nem adhatja át teljesen a beilleszkedéshez 
szükséges tudás közvetítését a magánszférának, de 

nem is vállalhatja fel például, a speciális termelé-
si ismeretek oktatását. A közoktatás feladata, hogy 
az ismeretszerzést lehetővé tevő készségeket, ké-
pességeket kiépítse. A tudásalapú gazdaságban a 
verseny a technológiák között is kiéleződik. Ezért 
kiemelt fontosságú a kutatás és fejlesztés támoga-
tása, illetve a szaktudást igénylő technológiákat al-
kalmazni képes „humán erőforrás” képzése. Mára 
a leszűkítetten csak a fogyasztás és termelésével, 
a GDP növelésével, a technológiai hatékonyság 
bővítésével a pénzügyi forgalom biztosnak látszó 
fenntartási igyekezete elérte a csak tőkefelhalmo-
zást szem előtt tartó rétegmagatartást, amelynek 
következményei globális krízist tartanak fenn.8

A gazdaság követelményeire válaszoló felnőtt-
képzés:

A személyeket a gyorsan változó szakmai életre ké-
szítse fel.

A gazdasági siker és a társadalmi kohézió feltétele a 
másokkal való interakciókon keresztüli tanulás.

A lassabban haladóknak biztosítani kell a feltételeket 
ahhoz, hogy részt vegyenek a gazdasági tevékenységek-
ben és a társadalom életében.

Az egész életen át tartó tanulás érdekében a felnőtt-
képzés széles választéka szervezendő.

Morális kérdés a társadalmi tőke növeléséhez való 
hozzájárulás, ezért nő a nevelés felelőssége.

Az oktatás és a nevelés eredményessé tétele nem vár-
ható el egyedül az oktatási intézményektől. Más munka-
megosztásra és együttműködésre van szükség a termelő 
ágazatok, a magánszektor, valamint a tanulás régi és új 
helyszínei között.

A gazdaságban eltérőek a szükséges ismeretek és 
készségek, és az ennek megfelelő tanulási körülmények. 
Ezért szükséges a közoktatás alapozó jellegének megerő-
sítése, fi gyelemmel a specializált oktatás iránti konkrét 
igényeire és a gazdasági szervezetek, más intézmények 
képzési feladataira.9

Így az andragógia azokat a célokat szolgálhatja, 
amelyekre korábban ténylegesen szerveződött – a 
gazdaság résztvevőinek szakmai meg- és betanítá-
sához megalapozott rendszert nyújtva. Tehát nem 
az andragógiát, a felnőttképzést tanítja meg, ha-
nem ennek rendszerét és eszközeit használja fel a 

8  Pl. George Soros: New Paradigm for Financial Mar-
kets. The Credit Crisis of 2008 and What It Means. New 
York. 2008. Soros szerint a válság a rendszerből követke-
zett. Népszabadság, 2008. november 11. 20.
9  E kérdésben végletes vélemények fogalmazódnak 
meg, pl. Bokros Lajos: A reformok kritikus tömege. 
Élet és Irodalom. 2009. január 23. A magyar közoktatás 
megújításáért. 2008. Zöld könyv. Szerk. Fazekas Károly, 
Köllő János, Varga Júlia. Ecostat, Budapest, 2008. 
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képzéshez, 10 ami a társadalom egyik strukturális 
kérdése.11 Ebben azt a tudatosan szakiskolai jelle-

10  Struktúrák és folyamatok. Az oktatás strukturális 
problémái. VII. Nevelésügyi Kongresszus 2008. augusz-
tus 25-28. Program és összefoglalók. Budapest, Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2008. 
131-134.
11  Bihall Tamás: A gazdaság szerepe a szakképzésben. 
Struktúrák és folyamatok. 2008. 140.

get vállalt gyakorlatot követi, amely tudatos, funk-
cionális, kimenet-orientált céllal készíti fel hallga-
tóit a mesterségtudást nyújtó pedagógiai tárgyak 
és gyakorlat kiválasztásával, a szakmák megtaní-
tásához.12

12  Csapó Benő: A tanulás és tanítás tudományos meg-
alapozása. A magyar közoktatás megújításáért. 2008. 
Zöld könyv. Szerk. Fazekas Károly, Köllő János, Varga 
Júlia. Ecostat, Budapest, 2008. 217-233.


