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FARKAS PÉTER 

A felnőttképzés pszichés vonatkozásai  

Az oktatás- és a foglalkozáspolitika nagy figyelmet fordít a felnőttek tanulására, 

mert egyes országok gazdasági fejlődéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek  csök-

kentéséhez nagymértékben hozzájárulnak azon lehetőségek kihasználása, melyeket a 

life long learning hordoz magában. Az iskolázatlan, szakmával nem rendelkező cso-

portok az idő előrehaladtával kiszolgáltatottabbá válnak a munkaerőpiac változása i-

nak, megnő körükben a társadalom perifériájára való kerülés kockázata is.  

A mentálhigiéné szerepe 

Az ember élete egyszerre már több színtéren zajlik, s ezért párhuzamosan számos 

szerepet kell betöltenie az személynek. Ezen szerepek meghatározásához illetve ezen 

„státuszoknak” való megfeleléséhez egyrészt meg kell határozni az egyén életese-

ményeinek színterét, vagyis azt a környezetet ahol a szocializáció zajlik, másrészről 

a társadalmi események szintjét szükséges megjelölni, amely a különféle közösségi, 

intézményi élet színhelyei, harmadrészt pedig az eszmerendszerek szféráját érdemes 

körülhatárolni, amelyek során az adott személy a filozófiával, vallási eszmékkel, 

erkölcsi és etikai gondolatokkal kerülhet kapcsolatba. Ezen színtereken való helytá l-

láshoz nemcsak testi, erőnlétre van szükség, hanem pszichés terhelhetőségre is. A 

mentálhigiéné az említett szerepek betöltéséhez szükséges lelki „ráhangolódásában” 

tud segítséget nyújtani. 

A lelki egészségnek nincs egységes definíciója, a többféle megközelítésnek van-

nak közös pontjai. Eszerint a lelki egészség egy olyan állapot, amelyben az egyén 

érzelmileg, testileg és szellemileg egyaránt optimálisan tud teljesíteni, miközben a 

felmerülő problémákra adekvát válaszokat is meg tud fogalmazni. Ehhez járul hozzá 

a világra való nyitottsága, a hasznosság tudata és az élet értelmében vetett hit is. A 

mentálhigiéné olyan folyamategyensúly, melyek működtető elemei személyre szóló-

an anélkül tanulhatók meg, hogy mereven és általánosan meg kellene állapítani az 

egészséges életmód, vagy az egészséges lelki élet optimális, minden személyre érvé-

nyes mértékét. 

A mindennapok gyakorlatában egy olyan szemléletmódot takar, amely többek 

között magába foglalja az egészséges társadalom kialakítására irányuló politikai 

lépéseket, a szociális gondoskodást, a közművelődést. Ezen – az emberek minden-

napi életminőségét is befolyásoló – területek közös céljai közé lehet sorolni az egés-

zségfejlesztő tevékenység kiterjesztését, valamint a lelki zavarok, betegségek – mi-

nél több szereplővel történő – megelőzését. A lelki egészség csak úgy tud társadalmi 

méreteket ölteni, ha az adott közösség biztosítja az egészséges életmód kialakításá-

hoz elengedhetetlen feltételeket. 

A fenti fogalom és gyakorlat, mára szélesebb körében ismertté vált köszönhető-

en az egészséges életmód fontosságának felismerésének, valamint a különféle, men-

tálhigiénés ismereteket is magukban foglaló képzések elterjedéseinek. Ez felgyors í-

totta a mentálhigiéné értelmezési tartományának kiszélesedését. Míg a XX. század 

első felében az orvosi hivatás monopóliuma volt a lelki egészséggel kapcsolatos 
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tevékenység, addig a II. világháború utáni időben a mentálhigiénés gondolkodás 

megjelent a szociológia, a szociálpszichológia, a kulturális antropológia tudomá-

nyokban, illetve ezzel párhuzamosan a pedagógiában is teret nyert. Ezáltal a század 

végére elfogadottá vált az a vélekedés, mely szerint a mentálhigiéné, mint eszme-

rendszer a szociális munka, pszichológusi tevékenység és az oktatásban dolgozók 

mindennapos teendőinek szerves részét alkotja. E szemlélet követői az elsődleges 

célként az egészség megőrzését és a prevenciót jelölték meg, ezen felül mára már 

megkérdőjelezhetetlen alapelvnek fogadják el az egészséges promóció gondola t-

rendszerét is, amely arra a szemléletváltásra hívja fel a figyelmet, hogy elsősorban 

az a priori kérdés, hogy miképpen lehetünk egészségesek, ahelyett, hogy arra kere s-

nénk a választ, hogy miképpen ne legyünk betegek. Ennek a „pozitív mentálhigiéné-

nek” a legfontosabb céljai közé tartozik az adott személy ellenálló -képességének a 

károsító hatásokkal szembeni erősítése. Az egyéni szinten a lelki egészséges sze-

mély többek között képes adekvátan érzékelni a valóságot, nyitott az integráltság 

elérésére, mások önállóságát tiszteli, törekszik az autonómiára, valamint meg tud 

küzdeni a feszültségeivel, stresszes helyzeteivel. Ha szükséges, szociális támogatá-

sokat is képes igénybe venni, szeretetet adni és elfogadni, tanulni tud a tapasztalata-

iból, és figyelembe veszi környezete érdekeit is. 

A pszichológia tudománya lélek egészségének a megtartásában nagy szerepet tu-

lajdonít ezek mellett a koherencia-érzésnek, vagyis annak az „élménynek” az átélé-

sének, amely során a személyiség érzi, hogy meghatározott helye és szerepe van az 

adott társadalomban, valamint képes az élete során felmerülő problémák, krízishely-

zetek megoldására, kezelésére. A koherencia azt a biztonság érzését is jelenti egy-

ben, mely szerint a világ kiszámítható, illetve a környezetben zajló eseményekre az 

egyén is befolyást gyakorolhat. A lelki jelenségekre azért is nagy hatással lehet a 

koherencia érzése, mivel magába foglalja azt a hozzáállást, hogy a krízis nem mi n-

den esetben egy elkerülendő állapot az élet során, hiszen olyan dolgok összességét 

jelenti, amelyek alkalmassá teszik az egyént arra, hogy a személyiségfejlődés maga-

sabb szintjére jusson. 

A lelkileg „egészséges társadalom”feltételrendszere 

A demokratikus országokban nagy figyelmet fordítanak a társadalmon belüli szociá-

lis- gazdasági lemaradás egészségre gyakorolt negatív hatásainak hangsúlyozására. 

Hazánkban Kopp Mária és munkatársai is rámutattak arra, hogy az egyén egészségi 

állapotára nem a gazdaság abszolút mértéke hat a legerősebben, hanem a társada l-

mon belüli gazdasági szintbéli eltéréseknek érzékelhetőek leginkább negatív hatásai. 

A mára már népbetegségnek számító depresszió- melynek pszichés aspektusai köz-

ismertek; kialakulásához a pesszimizmusra való hajlam mellett az egyén világlátása, 

beállítottsága, céljai, valamint lehetőségeinek kihasználásának esélyei is hozzájáru l-

nak. Az irreális teljesítménybeli elvárások, valamint a bizalmatlanság érzése is növe-

li a depresszió kialakulásának lehetőségét. Ezek a hatások negatívan befolyásolják 

az egyén munkaerőpiaci helyzetét, hiszen szellemi teljesítőképességének csökkenése 

mellett a szociális, társadalmi stabilitás, kapcsolati rendszere is megrendülhet. Az is 

köztudott, hogy a depresszióra való hajlam elsősorban egyéni „adottságoktól” függ, 

azonban ezen személyes tényezők mellett fontos faktorként jelenik meg a társadalmi 

szintű kohézió erősége, amely mögött a közösségi életbe való szocializáció feltétele 

rendszere húzódik meg. Parsons két fajta társadalmat különböztetett meg. Amíg az 

egyik esetben „csupán” a beilleszkedést és a kollektív szabályok elfogadását várja el 
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azoktól, akik csatlakozni szeretnének az adott közösséghez, addig a másik típusú 

társadalomba nehezen lehet integrálódni, mivel nincsenek konkrét kollektív kere t-

rendszerek, amihez lehetne az egyéni szinten kapcsolódni. Míg az előbbi társada-

lomban a személy minden tevékenységét egy adott közösség érdekében végzi, ebből 

adódóan a nevelés egyik fontos célja is az egyén minél teljesebb integrálása, addig 

az utóbbi kapcsolati rendszerben élők a különféle tevékenységüket más -más közös-

ségben végzik. 

A magyar társadalom szerkezetére a polaritás jellemző, amely a tágabb közössé-

gi konfliktusok fő kiváltó oka, valamint ez, a feszültségekkel teli helyzet közvetett 

úton az egyéni egészségi állapot romlásához is vezet. Így ezeket a hatásokat figye-

lembe véve, különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a tanulási lehetőségek kiszélesí-

tésére, hiszen ezen alkalmak biztosításával rövidtávon a gazdasági és az esélyegyenlőt-

lenségi mutatók javíthatóak valamint az adott közösség egészségügyi állapotát pozitív 

irányba lehet mozdítani. 

A felnőttkori tanulás és a lelki egészség kapcsolata 

A felnőttek esetében elmondható, hogy az életkorukból adódóan már meghatározott, 

konkrét célok eléréséért vállalják a tanulással járó esetleges nehézségeket. Az is 

tény, hogy az egyik legfontosabb tanulást motiváló erő az esetükben a munkaerőpia-

con való helytállás biztosítása. 

A fentebb már említett depresszió kialakulásának legnagyobb rizikófaktorai közé 

sorolják a tanultság hiányát is, hiszen a tanulás nemcsak az információ megszerzé-

sét, vagy a kompetenciák kialakítását jelenti, hanem többek között a  társadalomba 

való integrálódás egyik kulcslépését is takarja. A tanulás prevenciós szerepét abban 

érzékelhetjük, hogy a felnőttek számára szervezett képzések erősítik, és egyben 

bővítik az egészség szempontjából oly fontos szociális hálót, vagyis azoknak a sze-

mélyeknek a körét, akikre a felnőtt a nehéz élethelyzeteiben támaszkodni, számítani 

tud. Másrészt az iskolázottság, illetve a műveltség közvetlenül is pozitívan hat a 

problémákkal való megbirkózási képességek kialakulására, megerősödésére. Ezeken 

felül az egészséges életforma kialakításában is jelentős szerepet tölt be a tanulás, 

mint folyamat. Ahhoz viszont, hogy a tanulás jótékony hatásai a társadalom számára 

is érzékelhetővé válhassanak, nemcsak az egyéntől várható el a pozitív hozzáállás, 

hanem a felnőtteket oktató intézményeknek is nyitottnak kell lenniük az egészség 

megőrzésére irányuló programok megvalósítására. 

A felnőtt oktatóknak ahhoz, hogy eredményesen tudjanak megfelelni a társada-

lom és a gazdaság által támasztott elvárásoknak,– és a saját egészségüket is meg-

őrizzék –, szükségük van különböző kompetenciákra. Munkájuk sikerességéhez 

szakmai és controlling kompetenciákkal kell rendelkezniük, valamint az együttmű-

ködési kompetencia, azaz az adott rendszer átlátásának képessége, összefüggésekben 

való gondolkodás tudása. A hatékonyságot befolyásolja a kommunikációs jártasság 

az információs, valamint a személyes kompetenciák megléte, amelyek egyrészt a 

hitelességet erősítik, másrészről a tanulók és az oktatók lehetőségeinek feltárásában 

is segítséget adhatnak. 

A felnőttoktatás a hátrányos helyzetűekért 

A felnőttoktatás egyik priori célja azon rétegek tagjainak bevonása a különböző 

képzésekbe, amelyek valamely okból kifolyólag hátrányt szenvednek a munkaerő -

piacon. Az andragógia kiemelten foglalkozik a megváltozott munkaképességűekkel, 

45 év felettiekkel munkanélküliekkel, pályakezdőkkel, gyermeknevelésből visszaté-
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rő nőkkel. Ezen csoportok kiszolgáltatottságát, a munka világához való viszonyulá-

sukat akkor lehet a társadalmi szinten pozitív irányba megváltoztatni, ha az adott 

rétegek problémáit megismeri a tágabban vett környezet, és ezeket mérlegelve a 

politika fel tud vázolni számukra lehetőségeket a jövőre nézve. Természetesen a 

munkaerő-piacra való integrálás nehézségeinek nemcsak „magatartásbeli”, hanem 

tudásbeli hiányosságok is lehetnek az okai. Ahhoz, hogy az egyén közelebb kerüljön 

a tanuláshoz, egyrészt fel kell mérni a képességeit, miközben ki kell hangsúlyozni a 

tudás szerepét a személyes és társadalmi célok megvalósításában. Napjaikban ugya-

nis a tanulás lehetőségének bármilyen korlátozó aspektusa növelheti a hátrányos 

helyzet kialakulásának kockázatát. Ennek a helyzet leküzdésének egyik eszköze 

lehet egyéni szinten a felnőttek részére meghirdetett képzésekbe való bekapcsolódás 

lehetőségeinek kiszélesítése. Ennek érdekében a felnőttképzők számára is prioritás-

ként kell megjeleníteni a hátrányos helyzetű, leszakadó társadalmi rétegek felzárkóz-

tatását. Ennek megfelelően a perifériára került társadalmi csoportok számára kom-

penzációs céllal ki kell szélesíteni az intézményesített szolgáltatásokat. 

Ehhez viszont elengedhetetlen az oktatási rendszer nemcsak mennyiségi, hanem 

minőségi átalakítása is, hiszen, a XXI. század munkaerőpiac igényei paradigmavá l-

tást vár el az oktatástól is. Ezért az andragógia elsődleges célja felnőtteket felkészít-

se a folyamatosan változó kihívásokra, miközben a társadalmi és a gazdasági kohé-

ziót elősegítésére is figyelmet kell szentelnie. A tanulási képességeikben gyengébb 

felnőttek számára is szükséges biztosítani az oktatásba  való bekapcsolódási lehető-

ségeket, miközben a speciális igények kielégítésére is hangsúlyt kell fektetni. A life 

long learning által kínált lehetőségek kiteljesedéséhez szélesíteni kell a felnőttképzé-

si alternatívák repertóriumát, miközben együttműködést szükséges ösztönözni a 

termelő ágazatokkal a gyakorlatorientáltabb képzés megvalósítása érdekében.  

Segítő szakmák, segítő identitás 

Mivel az andragógusi munka központjában a felnőttek képzéseinek megszervezése, 

tanulásuk támogatása áll, ezért ezt a szakmát a humán hivatásokhoz, azon belül is a 

segítő foglalkozások közé is sorolható. A felnőttoktatás, mint hivatás is magán viseli  

a humán szektor szakmáinak jellegzetességeit, aktív érzelmi életet élnek meg ezen a 

területen tevékenykedők is, azaz munkájuk során olyan emóciókkal dolgoznak, mint 

a mások problémáira való érzékenység, együttérzés, segítőszándék vagy az embe r-

szeretet. Sajátossága ennek a szakmáknak – amiből konfliktusok származhatnak – az 

aszimmetrikus, mégis felnőtt- felnőtt közötti alapvetően szimmetriára törekvő kap-

csolat. Az olyan foglalkozás, amelynek a tartalma a segítés, nagyobb lelki megterhe-

léssel is jár, ezért is elengedhetetlen felhívni a figyelmet arra, hogy a segítő fogla l-

kozás képviselői – így az andragógusok is – a munkahelyükön több, szélesebb körű 

mentálhigiénés lehetőséget kapjanak a saját lelki egészségük fenntartása érdekében.  

A segítő kapcsolatban az emocionális kontaktus, mint szolgáltatás jelenik meg, s 

nem ritkán a segítő szakmai és magánélete között elmosódnak a határok, így a  túl-

terheltség érzése szinte elkerülhetetlenné válik. Ennek okai a „természetes” és a 

„kulturális” attitűdök intenzív megjelenése mellett az is, hogy a társadalom részéről 

megfogalmazódnak olyan elvárások, melynek „illik” megfelelni, miközben a segítő 

foglalkozásúaknak az emberi kapcsolatokban megszokott határokat a munkájuk 

sikeressége érdekében nem egyszer át is kell lépniük. Az érzelmi munka annál na-

gyobb megterhelést jelent az adott személy számára, minél erősebben követeli meg a 

munkahely szabályainak betartását. Carl Rogers szerint a segítő kapcsolat olyan 
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képességeken alapul, mint az empátia, a hitelesség, illetve a másik személy elfoga-

dása. A hatékony segítő ezen tulajdonságai mellett is képes reálisan látni saját ma-

gát, valamint el tudja fogadni saját korlátait, s a munkája során keletkezett feszültsé-

geket is fel tudja dolgozni. A segítő lelki egészségének megőrzéséhez ezeken túl 

lényeges a természetes önszeretet valamint az önjutalmazás képességének kialakítá-

sa. 

Segítő szakmák kockázati tényezői 

A segítő személyek munkájuk során több olyan hatással is szembesülhetnek, melyek 

károsan hathatnak a lelki egészségükre. Egyrészt a munkájuk fenn említett érzelmi 

töltete hatással lehet egyaránt a testi és lelki egészségi állapotukra, hiszen a hosszan 

tartó érzelmi munka kiégéshez is vezethet, főképpen abban az esetben, ha a segítő 

túlzottan bevonódik emocionálisan is a kliense helyzetébe. Viszont az érzelmi mun-

ka pozitívan is befolyásolhatja a segítő szakmabeliek lelki egészségét abban az ese t-

ben, ha a tevékenységük erre a részére úgy tekintenek, mint a foglalkozásuk izga l-

mas, jutalmazó szegmensére. 

A fokozott érzelmi igénybevételhez az is hozzájárul, hogy a saját emócióikkal 

való foglalkozás mellett a klienseik reakcióit – amely sok esetben negatív is lehet – 

tudniuk kell kezelni. Nehézséget jelenthet a folyamatos „szolgálatban állás” érzése 

is, melyet a munkáltató és a kliens is elvár. Ezeken felül kockázati forrásként jelenik 

meg a határokat rugalmas kezelése, hiszen többször nem lehet éles választóvonalat 

húzni a munka és a szabadidő, vagy a különböző érdekorientációk közé. A munká-

nak nehezítő körülményei közé szokták sorolni ezen felül még, hogy a segítő a saját 

agressziójának vagy más negatív érzelmeinek nagyon korlátozott, leszabályozott 

keretek között adhat csak teret. 

A humán szférában dolgozók egészségi állapotaira hatással lehetnek olyan té-

nyezők is, mint a felfokozott kezdeti lelkesedés időszak utáni a „szürke”, hétköz-

napok munkájába való beletörődés, valamint az az érzés, hogy a teljesítményüket 

sok esetben nem tudják objektív módon mérni, így kevés olyan visszajelzést kapnak, 

amelyek a munkájuk minőségére vonatkozik. Azt is nehezítő tényezőként említhető, 

hogy munkájuk által megkövetelt felelősség- és képzettségi szintjéhez képest általá-

ban alacsony a jövedelmük. E munkák sajátosságai között szerepel az a tendencia, 

ami arra mutat rá, hogy ha egy segítő személyt előreléptetnek, egyre távolabb kerü l-

het a segítségre szorulóktól, hiszen már más munkafázisokért lesz felelős, s egyre 

inkább felléphet az „eredeti” szakmája iránti vágy. Ezek mellett a lelki és testi egés-

zségi állapot megőrzésére általában nincs megfelelő anyagi és intézményi támogatás, 

így az egyénnek – ha van rá igénye –, önállóan kell megoldania a lelki, testi feltöltő-

dést. 

A segítő hivatások kockázati tényezői miatt egyre inkább szükség van a mentá l-

higiénés felkészültségre, hiszen a segítőknek a fokozott érzelmi igénybevétel miatt 

egy „védőhálót” érdemes a saját lelki egészségük megőrzése érdekében kiépíteniük, 

mely során tudatosítják azon technikákat melyek segítségével a felmerülő stresszt 

képesek kezelni, illetve segítséget kérni, ha nem sikerül problémáikat megoldani.  

A kiégés, mint a humán foglalkozások veszélyforrása 

A kiégés egy emocionális, fizikai valamint mentális kimerülés állapota, amit tartós 

stressz vált ki, amellyel az érintett személynek folyamatosan meg kell küzdenie 

munkavégzése során. A megtapasztalt kiégés önmagában is egy stressz, így nem 
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csak az eredeti stresszel kell megküzdenie az egyénnek, hanem a burn out okozta 

traumával is. 

Veszélyforrásként lehet tekinteni a mindennapos munkához szükséges motiváció 

alacsony szintje mellett a segítő hivatásokban tevékenykedők közötti alacsony 

együttműködési hajlamra, s ennek következményére a dehumanizálódásra, mintegy a 

szakmai elmagányosodás érzésére. Figyelmeztető jelzés lehet egyéni szinten, ha a 

munkánk rutinná válik, és beletörődünk a munkánkat is befolyásoló értelmetlen 

túlszabályozásba. Ezek mellett környezetünkben érdemes odafigyelni azokra a sze-

mélyekre, akik egyre többször bizonytalanodnak el, azokra, akik folyamatosan leér-

tékelik önmagukat, vagy ha egyre kevesebb időt szeretnének munkájukkal fogla l-

kozni, esetleg ha pályaelhagyás gondolatát mérlegelik. Ezeken kívül azok az egyé-

nek tartoznak a veszélyeztetettek közé, akik viszonylag hosszú időn át az emberekre 

irányuló, állandó koncentrálást és érzelmi igénybevételt igénylő munkát végeznek, 

miközben nem számíthatnak gyors, vagy látványos eredményekre.  

A kiégésre való hajlam azon munkákban erősebb, ahol többségében állandóan 

ugyanazon feladatok monoton követik egymást, vagy ahol szoros határidőkkel kell 

számolnia, illetve ahol a ranglétrán való előrejutási lehetőségek korlátozottak. A 

kiégésnek leggyakoribb következményei lehetnek a gyakori hiányzás, a munkahely 

gyors váltogatása, az alkohol- vagy drogproblémák kialakulása, vagy a munkahelyen 

és a magánéletben egyre több felmerülő konfliktushelyzet, és az ebből adódó társas 

támogatás csökkenése. 

A kiégés kockázatát csökkentheti egyaránt a szűkebben vett közösség, és az 

adott személy is. Az intézményes megoldási módszerek közé sorolják azon munka-

szervezeti formákat melynek keretében lehetőség van hét évenkénti egy „szabad, 

fizetett év” kivétele. Emellett érdemes a „forgórendszert” is alkalmazni a kiégés 

kialakulásának veszélyének csökkentése érdekében, hiszen ezen eljárás módot bizto-

sít a humán intézmények közötti szabad átjárhatóságára, így őrizve meg az egyén 

számára a munkáján belüli változatosságot. Elengedhetetlen lenne a munkahelyi 

belső védőrendszer kidolgozása, mely estemegbeszélő, szupervíziós csoportok létre-

jöttének nyithatna kapukat, melyek segítségével a dolgozók csökkenthetnék a saját 

stressz-szintjüket. 

Egyéni kiégést elkerülő módszerek közül ajánlott a munkatársakkal való 

együttműködés erősítése, a munkaidő racionalizálása, az önismereti csoportokba 

való részvétel, de a munkahelyen kívüli örömforrások keresése is. A tanulás is a l-

kalmas a kiégés veszélyeinek csökkentésére, hiszen a tanulás egyrészt fiatalít, má s-

részt pedig olyan közösségnek válhat tagjává az egyén, amelyen keresztül új kapcso-

latokra tehet szert, vagy maga a közösség is kizökkentheti a szürke hétköznapok 

megéléséből. 

Jelentős prevenciós ereje lehet a társas támogatásnak, melynek jótékony hatása 

abban áll, hogy az egyén az érzelmi megnyilvánulásokból pszichés nyereséget kap a 

személy, másrészről a pozitív személyközi kapcsolat kognitív szinten is erősíti a 

személy saját énképét. Ezek mellett a társas támogatottság érzése magában hordozza 

azt a potenciális lehetőséget, hogy ha az egyénnek szüksége lenne segítségre, azt 

meg is kapná. (Pikó, 1995.) 

Érdemes kiemelni, azt a véleményt is, mely szerint kiégésnek lehetnek pozitív 

oldalai is, hiszen a kiégést „megtapasztalva” a személynek kialakulhatnak olyan 

képességei, melyekkel a későbbiekben a nehéz helyzeteket pozitív feladatokká tudja 



A felnőttképzés pszichés vonatkozásai 

 87 

átalakítani. A kiégés megélése másrészt az egyén önmagával való foglalkozás elind í-

tó tényezője is lehet, illetve az erőforrásaik mobilizálásának hajtóerejét is jelentheti.  

A mentálhigiénés többlettudás lehetséges pozitív hatásai 

A segítő szakmában tevékenykedők körében különösen fontos lehet a mentálhigié-

nés többlettudás, hiszen ezzel egyrészt saját maguk lelki egészségét őrizhetik meg 

eredményesebben, másrészről pedig azoknak a személyeknek is tudnak lelki támaszt 

nyújtani, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. A segítő szakmában dolgo-

zók a mentálhigiénés többlettudással nem egy új szakmát sajátíthatnak el, hanem 

alternatív gondolkodásmódot ad, illetve más szakmákbeliekkel való együttműködési 

stratégiák felismeréséhez járul hozzá. 

A mentálhigiéné elméleti ismeretanyaga interdiszciplináris jellegű, többek kö-

zött a szociológia, pszichológia, pedagógia, a jog tudományainak eredményeit is 

felhasználja. Ez a jellegű széles látókör segít a humán szektorban oly fontos képe s-

ségek mélyítésében, mint a társadalmi önismeret, az érzékenység, vagy a mások 

tisztelete. Továbbá olyan irányultságok fejleszthetőek, mint az értelmes élet iránti 

igény, vagy a saját erőforrás optimális kihasználása. Készségek közül a kooperációs, 

az autonómiát fejlesztő, vagy a sikeres projektek szervezéshez szükséges adottságok 

mélyítésében érhetünk el eredményeket. A mentálhigiénés kompetenciákkal rende l-

kező segítő képes ezeken felül a saját szakterületén humán-lélektani problémákat 

felismerni illetve kezelni, valamint javaslatot tud tenni a lelki egészséget negatívan 

befolyásoló kockázati tényezők csökkentésére. 

A mentálhigiénés andragógus személyiségét a „rogersi kategóriákkal” (kongru-

encia, empátia, feltétel nélküli elfogadás) is jellemezhetjük, hiszen ismeri kompeten-

cia határaival, ezáltal a felkelti a felnőttek figyelmét a pszichés jelenségek fontossá-

gára. Ezeken túl a személyisége a munkaeszköze, így elengedhetetlen számára a 

saját lelki egészségének karbantartása, hiszen személyes példaadása, egyéni mentál-

higiénés modellje többet elárul az általa képviselt értékvilágról. Meghagyja a kör-

nyezetében élők szabadságát, miközben tevékenységével, érzékenységével, célirá-

nyos döntéseivel és eljárásaival munkájának olyan gyakorlatát valósítja meg, mely a 

rábízott személyek szabadabb, teljesebb kibontakozását teszi lehetővé . 
A mentálhigiéné jelentőségét az andragógia tudományában az is jelzi, hogy a 

felnőttképzést folytató szervezeteknek lehetőségük van a felnőttképzési szolgáltatá-

sok keretein belül többek között mentálhigiénés tanácsadást is folytatni. Ezen feladat 

ellátásához elengedhetetlen az andragógia területén tevékenykedők mentálhigiénés 

ismeretekkel való felkészítése mind az iskolarendszerű tanulmányaik alatt, mind a 

munkaerőpiacra való belépésük után. 

Az andragógus, elsődleges feladatai közé tartozik a felnőtt tanulási lehetősége i-

nek minél szélesebb körű megteremtésére. A felnőttkori tanulásnak, mint ismeretes 

természetesen vannak hátrányai is, amelyek az adott egyén gátló tényezőként élhet 

meg, ezért az andragógusnak –mentálhigiénés tudással felvértezve – tudnia kell ezen 

hátráltató faktorokat felismerni, valamint megoldási javaslatokkal szolgálni. A 

felnőttoktató felelőssége ezen felül azon lehetőségek megláttatása, mely a tanulással, 

vagy már az új ismeret birtoklásával az adott személy előtt megnyílnak.  

A tanulás révén olyan képességekre, ismeretekre tehet szert az egyén, amelyek 

megnövelik a munkaerőpiaci esélyeit, illetve magánéletében is erőteljesebb igényt 

ébreszt az értelmes életvitel kialakítására. A különböző kutatások eredményei alap-

ján megállapítható, hogy az iskolázottabb egyének általában egészségtudatosabb 
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életmódot folytatnak, amely kihat a tanuláshoz való viszonyulásra is. Az a tendencia 

is ismeretes, mely szerint minél „tanultabb” egy közösség, annál jobban csökken a 

bűncselekmények száma, valamint annál inkább megnő a közügyek alakítása iránti 

igény, ezáltal az emberi kapcsolatok minősége és mélysége is új távlatokat kap. De 

facto, minél nagyobb hangsúlyt fektet egy közösség az egészséges életkörülmények 

kialakítására, annál többen fogják úgy érezni, hogy felnőttként tanulásra is érdemes 

időt, energiát áldozni. 
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