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HÁBER HAJNALKA MÁRIA 

Andragógiai „válaszok” a társadalom elöregedési 
folyamata által életre hívott „problémákra” 

Bevezetés 
Tanulmányunk a XXI. század versenyhelyzetében jelentkez ő  társadalmi változásokat, az 
általuk életre hívott gazdasági, oktatáspolitikai szükségleteket helyezi a középpontba, 
rávilágítva a társadalom elöregedési folyamatának eredményeként „megfogalmazott” 
alkalmazandó andragógiai elvárásokra is. A feln ő ttképzési folyamat determinálta célcso-
portok, jelen problémafelvetésben az id ő sebb korosztály igényeinek megfelel ő en nyer-
nek realitást azok az oktatástervezésben használatos alternatívák, melyek a változó igé-
nyeknek, az európai egység elvű oktatás eszméjének is kulcselemei és korunk tudástár-
sadalmának mozgatórugói. A felső oktatás intézményrendszerének keretein belül vizsgál-
juk az élethosszig tartó tanulás eredményezte paradigmaváltás gyakorlati megvalósulását 
„tapasztalt korban”, felnő ttképzési aspektusból. A képzési rendszer által biztosítható 
mobilitás létjogosultságát is alátámasztjuk az érintett korosztályon belül, az oktatás és a 
munkaerő piac rendszerében, a továbbképzéseken való részvétel tükrében. Arra a költ ő i 
kérdésre igyekszünk „válasszal” szolgálni, hogy képesek vagyunk-e az elöregedési fo-
lyamat által realizálódott kihívásokra válaszolni, és amennyiben igen, akkor mindezt 
mekkora hatékonysággal tudjuk teljesíteni? A problémakör jelent ő ségébő l eredeteztethe-
tő  kérdések megválaszolására, saját kutatási eredményeinkre támaszkodva igyekszünk 
alternatívával szolgálni, megtéve az els ő  lépéseket a versenyképeses, innovatív „tapasz-
talt” korúak felnő tt-, majd idő sképzés, mint elérhető  társadalmi és oktatáspolitikai cél 
felé. Jelen értelmezési keretbe ágyazva a tapasztaltabb korosztályra vonatkoztatjuk ész-
revételeinket, az andragógia tudományrendszerén belül maradva, de már közelítve ez 
által a gerontagógia tudománya felé. 

A társadalmi korfa változása alapján, a lakosság egészéhez viszonyítva megállapít-
ható, hogy egyre inkább növeked ő  tendenciát mutat az érintett korosztály aránya. A 
magyar lakosság 20%-a 60 évesnél id ő sebb, így Magyarország vonatkozásában megálla-
pításra került, hogy minden ötödik ember már a 60. életévet betöltöttek táborához tarto-
zik. Az átlagéletkor folyamatos növekedésével párhuzamosan alakul ki és kerül be a 
köztudatba az elöregedő  társadalom definíciója. Létjogosultsága egyre er ő teljesebben 
igazolódni látszik. A folyamat tendenciaszerű felgyorsulása figyelhető  meg. A társada-
lomban bekövetkező  változások hatására, az id ő  múlásával a fent említett arány a ren-
delkezésünkre álló elő rejelzések alapján 2015-re már a 25%-ot is elérhet.(monostori, 
2009). Sajnálatos módon a születések száma, a gyermekvállalási kedv a fiatalabb korosz-
tályon belül nem növekedik ezzel arányosan. Az id ő skorúak rétegének munkaképessége 
jelentő s, szellemileg és gazdaságilag még aktivitást mutatnak. Mindezeket az adottságo-
kat, tényező ket az ország gazdasági teljesítményének növelése és társadalmi helyzetének 
javítása érdekében tudatosan és hatékony módon fel lehet használni, adaptálni lehet a 
komplex rendszerbe. Az andragógia tudományának feladata, hogy kell ő  figyelmet fordít-
son testi, szellemi frissen tartásukra, életminő ségük képzésorientált fejlesztésére. 
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A munkaerő piacról történő  kiszorításuk, illetve meghosszabbított benntartásuk to-
vábbi megoldásra váró problémaként értelmezend ő . A munkaerő piacról történő  kilépé-
sük a felhalmozódott szabadidejük hasznos elöltésének kérdéskörét is maga után vonja. 
Kiss Gabriella, tanulmányában ugyancsak felhívja a figyelmet a szabadid ő höz való hoz-
záférés fontosságára az „ő szülő  társadalom” esélyegyenlő ségének megteremtésén keresz-
tül. A szabadidő be és a képzésbe fektetett energia megtérülése abban mutatkozik meg, 
hogy a két folyamat egymáson keresztül történ ő  megerő sítése a korosztály életminő sé-
gének javulását eredményezheti, és a szellemi aktivitás frissen tartását biztosítja a gya-
korlati mechanizmusokon, impulzusokon keresztül. Az id ő skorúak szabadidő  felhaszná-
lásban szociológiai aspektusból paradigmaváltás következett be, ami abban gyökerezik, 
hogy többek között a feln ő ttképzés tudománya is differenciáltabban reflektál a célcso-
port generálta igényekre. (KISS) 

A kitolódott nyugdíjkorhatár, ami a megváltozott korfa következményeként értel-
mezhető , mindinkább indokolttá teszi az andragógia és gerontagógia kett ő sének egyre 
fokozottabb térnyerést a „tapasztalt” korúak körében. A célcsoport életkori lehatárolása 
azért érinti az 50 éven felüli korosztályt is, mert a kutatás eredményei 2006-nál korábbi 
adatokat is tartalmaznak -1990-tő l 2006-ig terjedő  képzési idő szakot öleli fel - és akkor 
még sokakra a korábban törvényileg lehatárolt nyugdíjkorhatár vonatkozott, melynek 
értelmében a nő k 55, míg a férfiak 60 évesen nyugállományba vonulhattak. Ma a nyug-
díjkorhatár 62- 64 évben realizálható, igazodva ez által az EU követelményeihez, ajánlá-
saihoz, illetve a társadalmi változásokhoz, a korfa átalakulásához. A korkedvezményre 
és egyéb alternatívákra jelen problémafelvetésben nem térünk ki, nem képezi kutatásunk 
tárgyát. (1997. évi LXXXI. Törvény) 

A felmerülő  problémák kezelés sürgő s. Tudományos szemléletváltás indokolt az el-
öregedő  társadalom által életre hívott problémák megoldásának érdekében, andragógiai 
és gerontagógiai megközelítésben. Megállapításra került, hogy korunk társadalmának 
idő sebb korosztályának tanulási képességeiben nincs jelent ő s eltérés a fiatalabb korosz-
tály tanulási képességeihez képest. Fontos feladat az interdiszciplinarítás keretein belül, 
hogy az eltérő  tudományágak biztosítsák annak lehet ő ségét, hogy tényleges tudásátadás 
valósulhasson meg a generációk között, szem el ő tt tartva az intézményesült keretek 
fejlesztését is mindezzel párhuzamosan. Az 50 éven felüliek, mint andragógiailag meg-
határozott célcsoport képzési lehető ségeinek elő teremtése és folyamatos biztosítása 
alternatívát jelent számukra a munkaerő -piaci aktivitás stabilizálására és nem utolsó 
sorban a szabadidő  hasznos eltöltésére, illetve a társadalomba, gazdaságba történ ő  visz-
szakapcsolódásra, reintegrációra. Munkavégezési és tanulási motivációjuk jelent ő s mér-
tékben megnő , amennyiben a társadalom hasznos tagjának érzik magukat. Motiváltságuk 
arányában változik a tanulási teljesítményükre, munkavégzési aktivitásukra, szabadide-
jük hasznos eltöltésére és életminő ségük javítására szánt idő . A gyakorlat során meg-
szerzett kompetenciáik ismeretében megvalósítható a teljesítményük fokozatos növelése, 
„iskolában” és a munka világában egyaránt. A tapasztalatszerzés, és sok gyakorlás hoz-
zájárul mentális kondíciójuk fejlesztéséhez, folyamatos frissen tartásához. A gazdasági 
és társadalmi mutatók, adatbázisok elemzései sem hagyhatóak figyelmen kívül az okta-
táspolitikai felvételek vonatkozásában. Az elöregedés, mint többtényez ő s folyamat kiha-
tását a társadalom szerkezetének átalakulására egyértelműen alátámasztják a rendelke-
zésre álló elméleti keretek és statisztikai adatok. A folyamat meghatározza a szakpoliti-
kák mozgásterét, fejlesztési törekvéseit, kondícióit, kihatással vannak a gazdasági élet 
minden területére, a szociális ellátórendszerre, a kulturális fogyasztásra és a tudományok 
fejlő désére. 
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Napjainkban vitatott kérdés a feln ő ttképző k körében az idő skorúak folyamatos kép-
zése, szellemi frissen tartása és aktivitásuk fenntartása, fenntartható fejlesztése, továbbá 
nincs meg a megfelelő  szakemberképzés sem. Gazdasági, szociális, oktatási-képzési 
statisztikai adatok bizonyítják, hogy az elöreged ő  népesség társadalmi helyzetének javí-
tása elkerülhetetlen, az azonban nem a munkaképes korú réteg gazdasági teljesítmény-
növekedésébő l, hanem a még aktív, tevékeny id ő södő  ember részmunkaidő s munkájából 
származó értékekbő l finanszírozható. A képzésfejlesztés pedig generálója az id ő södő  
ember hosszabb távú, stabilabb foglakoztatásának. 

Mindezek alapján a következő kben a „tapasztalt” korúak andragógiai lehet ő ségeit 
mutatjuk be a teljesség igénye nélkül, interdiszciplináris megközelítésben, az andragógia 
tudománya által generált reflexióként a társadalom elöregedési folyamata által életre 
hívott problémákra. 

Kutatási módszerek 
Kutatásunk első dleges célja az volt, hogy rávilágítsuk az andragógia létjogosultságára, 
társadalmi szerepvállalásának jelentő ségére az 50 éven felüli korosztály élethelyzetének 
figyelembevételével az interdiszciplináris megközelítés keretei között. 

Az alkalmazott kutatási módszereket tekintve, els ő sorban egy korábbi empirikus ku-
tatás részeredményeire hagyatkoztunk. 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Feln ő ttkép-
zési és Emberi Erő forrás Fejlesztési karán – továbbiakban FEEK- és jogel ő d intézmé-
nyeiben végzett hallgatók körében végeztünk kérd ő íves lekérdezést tanulmányaikra, a 
karon átélt képzésekre, a szakmai-munkahelyi életútra és a személyes adottságaikra, 
élethelyzetükre vonatkozóan. Ebben a tanulmányban, a hangsúlyt az 50 év felettiek feln ő tt-
képzési tevékenységeinek –továbbképzések, továbbtanulási tervek, oktatói hozzáállás- bemu-
tatására helyezzük. 

Ismereteinket a témával kapcsolatos szakirodalmak feltárásával b ő vítettük, továbbá 
a rendelkezésünkre álló országos statisztikai adatokat is a probléma értelmezési keretébe 
helyeztük. A rendelkezésünkre álló kiadványokra, könyvekre támaszkodtunk az általunk 
felvetett probléma minél pontosabb értelmezése érdekében. Másodlagos forráselemzést 
végeztünk, illetve desk-resarch módszert alkalmaztunk. 

A témával kapcsolatos konklúzióinkat és javaslattételeinket mindezen információk 
feldolgozása alapján fogalmaztuk meg. 

Interdiszciplináris megközelítés 
Az interdiszciplináris megközelítés több szempontból is alátámasztást nyer. A kutatott 
célcsoport életkori sajátosságai és a minta bemutatásául szolgáló alapmutatók egyértel-
műen megerő sítik, hogy kutatásunk több tudományágra kiterjed ő , több szakterületet egy 
idő ben közösen érintő . 

A konklúziók levonásánál szempont volt, hogy vizsgáljuk a nemek közötti eltérése-
ket, az életkori adottságokkal magyarázható jelenségeket, továbbá a szociokulturális 
tényező k ráhatását a folyamatos képzés iránti igényekre. 

A téma tudományos megközelítése az interdiszciplináris keretek között azzal magya-
rázható, hogy az andragógiai és gerontagógiai tudományának kapcsolódása az 
antropagógia az embernevelés tudományrendszerében módszertanilag és az elméletek 
szintjén is újszerűnek tekinthető , melynek alapját a pedagógia tudománya adja a kompa-
ratív embernevelés rendszerében. Válasszal szolgál a feln ő ttség, mint szociológiailag, 
pszichológiailag, jogilag determinált állapot eredményezte tudományos kérdésekre. 
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Gazdasági aspektus 
A gazdasági tényező k és az 50 év fölöttiek munkaer ő -piaci pozíciójának pontos megha-
tározása elhanyagolhatatlan a téma pontos megismerésénél. Az 50 év felettiek formálása 
a munkaerő piacon aktívak életébe nem csak gazdasági, hanem egyértelműen társadalmi 
és azon belül is oktatási- képzési feladat. 

Jelen tanulmányban az érintett célcsoport konkrét munkaer ő piaci helyzete nem kerül 
bemutatásra, de további kutatások alapját képezheti, hogy milyen összefüggés figyelhet ő  
meg a munkaerő piacon elfoglalt hely és a továbbképzések gyakorisága között. 

Szociológiai néző pont 
A téma minél teljesebb értelmezés szempontjából nem hagyható figyelmen kívül a szo-
ciológiai determináltság sem, az életkori, nemi, családi háttér meghatározottsága a kép-
zés vonatkozásában. A szocializációs színterek, mint a család, az iskola, jelent ő s befo-
lyással bírnak az andragógia rendszerében. A feln ő ttképzés feladatai közé tartozik a 
szocializációs terek közötti különbségek csökkentése, a kiteljesedettebb szociológia 
élettér megteremtése. 

Komplex társadalmi értelmezés 
Mindezek alapján igazolást nyer, hogy a társadalmi folyamatok komplex vizsgálata el-
hanyagolhatatlan a téma pontos értelmezésénél. A társadalom által életre hívott problé-
mák megválaszolása az andragógia tudományrendszerén keresztül csak abban az esetben 
lehetséges, ha az interdiszciplináris megközelítés társadalom orientált és ebbe a keretbe 
helyezzük a gazdaság, oktatás és a szociológiai tudományrendszerét. A feln ő ttképzés csoport-
jai intézményesült kereteken kívül és belül egyaránt specifikus társadalmi környezetben 
jönnek létre (Ruddock, 1980.) 

A kutatás alapjainak bemutatása 
A Pécsi Tudományegyetem Felnő ttképzési és Emberi Erő forrás Fejlesztési karán – to-
vábbiakban FEEK- és jogelő d intézményeiben végzett hallgatók 11%-ának (1247 f ő ) 
válaszai szolgáltak kutatásunk alapjául. Mivel igen hosszú id ő távra tekinthetünk vissza1, 
az életkori adottságok figyelembevételénél szükséges volt a minta további sz űkítése a 
célcsoportunk sajátos jellemző inek bemutatásához. A vizsgált korosztály - 50 éven felü-
liek- a teljes minta 41%-a (512 f ő ). Az SPSS statisztikai program által biztosított statisz-
tikai mutatók, kereszttáblák szolgáltak a változók közötti összefüggések feltárására. 

Az értelmezések során rálátásunk lett az érintett korosztály szocio-demográfiai ösz-
szetételére. Vizsgáltuk a nemek szerinti megoszlást is, amib ő l megállapítottuk, hogy a 
nő k részvételi aránya növekedő  tendenciát mutat a felnő ttképzés területén. A nő k aránya 
az 50 éven felüli korosztály vonatkozásában 65%-os a feln ő ttképzésben. 

A kulturális tő ke felhalmozását és a kompetenciák elsajátításának motivációját befo-
lyásoló szociokulturális tényez ő ket is megvizsgáltuk az 50 év felettiek körében. Lakóhe-
lyüket tekintve első dlegesen (80%) nagyvárosban, urbánus – magas településstátuszú 
területeken, a legtöbben Budapesten élnek. 

A szabadidő  eltöltésének alakulásában és a folyamatos képzési folyamatban, való 
részvételben a hazai és nemzetközi mérések alapján nagy valószínűséggel meghatározó 
tényező  a családi háttér, továbbá az iskolázottsági mutatók. Az érintett magasan kvalifi-
kált, olykor több diplomával rendelkez ő  korosztály szüleinek több mint háromnegyede 

                                                             
1 A lekérdezés évében a legfiatalabb hallgató 22, a legid ő sebb 76 éves volt. 
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alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. 2 A célcsoport felső oktatásban való részvétele 
felülreprezentált a szülő k iskolai végzettsége ellenére. 

A továbbiakban a mintára jellemző  legfő bb sajátosságok vonatkozásában térünk ki a 
„tapasztalt” korúak felnő ttképzési sajátosságaira. 

Andragógiai vonatkozás 

Tagozatok szerinti megoszlás 
Az egykori hallgatók szakjának és tagozatának jellemz ő  adatait a diplomaszerzési idő be-
ni állapotok szerint regisztráltuk. Ennek megfelel ő en a felső oktatás képzési rendjét te-
kintve alapvető en a képzések négy formáját kell megkülönböztetnünk, melyek a követ-
kező k: nappali, esti, levelező  és egyéb képzési formák. 

A teljes populáció 81%-a levelező  tagozatos. Kutatásunk célcsoportján belül, az 50 
éven felüliek esetében ez az arány 40,5%-os. 37,6% férfi és 62,4% n ő  választotta a leve-
lező  tagozatos képzést felső fokú tanulmányai elvégzéséhez, a feln ő ttképzés intézménye-
sült keretein belül. 

Továbbképzések 
A továbbképzések száma a feln ő ttképzés aspektusában azért meghatározó, mert körvona-
lazza, hogy az érintett korosztály milyen tanulási motivációval rendelkezik. Amennyiben 
a továbbképzések száma magasabb, a korosztály agilitására és a változásokhoz való 
alkalmazkodó képességük meglétére következtethetünk. 

A továbbképzés szintje, mint új változó módszertanilag a továbbképzések száma 
alapján került kialakításra. Mindezek alapján két újabb kategória keletkezett. Alacsony 
továbbképzési szint alatt azt értjük, hogy maximum egy továbbképzésen vett részt a 
hallgató. Abban az esetben, ha több mint kett ő  továbbképzésbe kapcsolódott be és végez-
te el sikeresen, magas továbbképzési szintr ő l beszélhetünk. Az első  táblázat illusztrálja, 
hogy az 50 éven felüli korcsoport esetében magas továbbképzési szintr ő l beszélhetünk, 
ami igazolja azt is, hogy egy életúton belül az ember többször kerül kapcsolatba a képzé-
si rendszerekkel és válik részesévé az egész életen át tartó tanulás (LLL) folyamatának. 

2. táblázat: Az 50 éven felüliek által elvégzett továbbképzések száma 
 Férfi Nő  Összesen 

Nem vett rész továbbképzésben 85 fő  
(36%) 

155 fő  
(64%) 

240 fő  (37%) 
650 fő bő l 

1 továbbképzés 41 fő  
(32%) 

86 fő  
(68%) 

127 fő  (39%) 
322 fő bő l 

3 továbbképzés 11 fő  
(34%) 

23 fő  
(66%) 

35 fő  (54%) 
64 fő bő l 

5 továbbképzés  7 fő  
(34%) 

14 fő  
(66%) 

21 fő  (75%) 
28 fő bő l 

                                                             
2 A szülő k iskolázottsági szintjének meghatározásához az apa és az anya befejezett iskoláinak 
összesített mutatója szolgált alapul. Az iskolai végzettség átlagától kett ő  eltérő  típust különítettünk 
el: az alacsony iskolai végzettséggel rendelkez ő k és a magas iskolai végzettséggel rendelkez ő k 
kategóriáit. Ez utóbbihoz tartozik minden olyan szül ő i iskolai végzettség, amely érettségi bizo-
nyítványt, vagy annál magasabb képesítést jelez. A házastársak iskolai végzettségének alacsony és 
magas szintjeit ugyanezzel a statisztikai módszerrel állapítottuk meg. 
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Továbbtanulási tervek 
A kérdő íven belül lekérdezésre került az is, hogy terveznek-e további tanulmányokat. A 
„tapasztalt” korúak esetében a továbbtanulási hajlandóságot, továbbtanulási kedvet a 2. 
táblázat illusztrálja. Ez alapján megállapítható, hogy a már feminizálódott fels ő oktatás, 
felnő ttképzés további elnő iesedésére lehet számítani. A végzett nő i hallgatók nagyobb 
arányban kapcsolódnának be ismét a tanulási folyamatokba. 

3. táblázat: Az 50 éven felüliek továbbtanulási kedve  
 Férfi Nő  Összesen 

Szívesen továbbtanulna 83 
(36%) 

157 
(64%) 

244 (34%) 
722 fő bő l 

Nem tervez további tanulmányokat 79 
(40%) 

118 
(60%) 

197 (61%) 
321 fő bő l  

 

Pedagógiai tevékenység- oktatói hozzáállás 
Az oktatók pedagógiai tevékenységének vizsgálata nem hagyható figyelmen kívül a 
probléma értelmezésekor, hiszen az antropagógiai rendszerén belül a pedagógiai mód-
szerek képezik alapját az andragógia módszerek kifejlesztésének, az életkori adottságok-
nak megfelelő en. A két tudományterület módszertani összehasonlítása a gerontagógia 
módszertani megalapozásának is táptalajaként szolgálhat a jöv ő ben (Kraiciné, 2004: 33). 

Az értékelés egy 5 fokú skálán történt, ahol az osztályzatoknak megfelel ő en az 1 
(elégtelen), míg az 5 (példás) minő sítést jelent (3. táblázat). A kutatás hiányosságaként 
értelmezendő , hogy konkrét módon nem kerültek lehatárolásra a pedagógiai módszerek. 

4. táblázat: Az oktatók pedagógiai tevékenységének értékelése 
 Férfi Nő  Összesen 

1 (elégedetlen) 0 1 1 (33%) 
3 fő bő l 

2 5 
(42%) 

7 
(58%) 

12 (38%) 
32 fő bő l 

3 23 
(35%) 

42 
(65%) 

65 (30%) 
217 fő bő l 

4 82 
(32%) 

172 
(68%) 

254 (39%) 
648 fő bő l 

5 (elégedett) 60 
(36%) 

107 
(64%) 

167 (52%) 
320 fő bő l 

 

Az oktatók pedagógiai tevékenységével párhuzamosan a hallgatókhoz, feln ő ttekhez 
való hozzáállásuk is fontos tényez ő ként játszik szerepet a felnő ttképzés alakításában. 

5. táblázat: Oktatói hozzáállás az 50 éven felüli célcsoport megítélése szerint  
 Férfi Nő  Összesen 

1 (rossz, negatív) 0 1 1 (33%) 
3 fő bő l 

5 (jó, pozitív) 84 
(36%) 

151 
(64%) 

235 (48%) 
493 fő bő l 

 

„A „második esély” lehet önálló intézmény, tagozat, csoport, ez a kérdés ugyanis je-
lenleg mellékes. Az a fontos, hogy ott más legyen a módszer, a megközelítés, a tanár-
diák (hallgató) kapcsolat stb. …a fenntartók, az iskolavezet ő k és pedagógusok más „vi-
láglátását” kívánják meg.” (MAYER, 2002:117-118.) 
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Munkahelyek száma 
A társadalmi mobilitás esetében meghatározó tényez ő ként kell figyelembe vennünk, a 
továbbképzések számán kívül, hogy a karon végzett hallgatók hány munkahelyen dolgoz-
tak eddigi életútjuk során, ami ugyancsak hasznosítható adatokat biztosít az andragógia 
számára a „tapasztalt” korban jelentkező  gazdasági problémák felnő ttképzési kezelésére, a 
felmerülő  kérdések „megválaszolására”. 

A munkahelyek számának pontos meghatározására is egy új összevont indexet hoz-
tunk létre melynek segítségével a kategorizálás egyszerűbb, ami maga után vonja a 
könnyebb értelmezhető séget is. Ennek értelmében két csoportot kell megkülönböztet-
nünk. Az egyik szekcióba tartoznak azok, akik eddig 1 vagy maximum 3 szervezetnél 
álltak foglalkoztatásban. A második csoportba természetesen azok kerültek, akik ennél 
több munkahelyen igyekeztek bizonyítani rátermettségüket, szakmai felkészültségüket. 

Az életkori jellemző ket sem szem elő l tévesztve egyértelműen leszögezhető , hogy 
alapvető en így is azok képviseltetik magukat nagyobb számban, akiknek kevés számú 
munkahelye volt eddig. Nem általánosítható az, hogy ahogy az ember id ő sebb lesz, tör-
vényszerűvé válna, hogy munkahelyeinek száma fokozatosan gyarapodik, de jelen eset-
ben a „tapasztalt” korúak magasabb munkahely számmal rendelkeznek. A vizsgált cél-
csoport (52%) munkahelyeinek száma magas. (5. táblázat) 

6. táblázat: A munkahelyek száma a „tapasztalt” korúak körében 
 Férfi Nő  Összesen 

Alacsony - maximum 3 munkahely 100 
(39%) 

155 
(61%) 

255 (35%) 
734 fő bő l 

Magas – több mint 4 munkahely 78 
(30%) 

179 
(70%) 

257 (52%) 
495 fő bő l 

Összegzés 
A tanulmány során választ kaptunk arra a kérdésünkre, hogy korunk társadalmában az 50 
évesnél idő sebb korosztály hol helyezkedik el az andragógia tudományának, mint rend-
szernek – szervezetnek a struktúrájában a jelentkez ő  társadalmi és gazdasági változások 
közepette. Javaslattétellel szolgáltunk arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen szerepet 
kellene betölteniük, milyen további funkciók teljesítésére válhatnak alkalmassá a feln ő tt- 
és idő sképzéssel foglalkozó „intézmények” a fent említett problémák által generált tár-
sadalmi helyzetben, az elöregedési folyamat során. 

A kutatás hozadékaként kapott eredmények valóban alapját képezhetik az andragó-
gia képzési területeinek fejlesztésének. A feln ő ttképzés központú elemzés hatékonysága 
abban nyilvánul meg, hogy feltárja az olvasó el ő tt a felnő ttképzés lehető ségeit, reflektál-
va az életkori sajátosságokra, a tudományos, szociológiai, gazdasági, oktatáspolitikai 
megközelítésekre, mint komplex társadalmi értelmezés. 

Megvilágításba kerülnek azok a területek, eljárások és szempontrendszerek, melyek 
hasznosíthatók a képzésben és ezáltal a „tapasztalt” korúak társadalmi szerepének növe-
lésében. Mindezek összegzéseként jelenik meg a kutatók javaslata a képzés interdiszcip-
lináris tartalmi változtatására vonatkozóan. Elemzéseinken keresztül arra igyekeztünk 
felhívni a figyelmet, hogy meghatározó a célcsoport több szakterületet átölel ő  életút-
vizsgálata, és ezzel összefüggésben a megszerzett információk hasznosíthatóságának 
részletes ismerete, az andragógiai képzés fejlesztése, hatékonyságának növelése szem-
pontjából. Kirajzolódik, hogy milyen társadalmilag, gazdaságilag determinált élethelyzet 
jellemzi korunk társadalmát és ez irányelvként szolgálhat a képzési rendszer alakítását 
illető n az 50 éven felüli korcsoport esetében. 
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Mindezek összegzéseként elmondható, hogy az andragógia fejlesztésének hatékony-
ságát abban látjuk, hogy a képzés fordítson minél több hangsúlyt az interdiszciplináris 
megközelítésre, fejlesztésére. A felnő tt-, és idő sképzés feladata mindezek alapján, hogy 
a korábbi életkori szakaszokban elsajátított, sokszor rosszul beidegz ő dött magatartásokat 
tovább formálják, így biztosítva, hogy a „tapasztalt korúak” élethelyzetének alakításában 
továbbra is aktív szerepet tudjanak játszani. 
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