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PINTÉR ISTVÁN 

Új utakon az andragógia 
A XXI. század, napjaink legnagyobb ellentmondása, hogy a világban felgyorsult a 
tudás termelésének üteme, néhány területen 3-5 év alatt elavulnak az ismeretek, 
ezzel szemben az embereket viszonylagos állandóság jellemzi. Személyiségük, tudá-
suk, ismereteik, képességeik, értékeik, hitük, szükségleteik, szokásaik, innovációs 
hajlamuk, megújulási képességük messze elmarad attól a változási ütemtől, amely 
azt biztosítaná, hogy lépést tartsanak a különböző mozgásokkal. Mindig kialakul egy 
innovációs „csoport”, főleg a fiatalok, akik újonnan szerzett kompetenciáikkal egy 
ideig meglovagolják a hullámokat, hogy azután átadják a helyüket másoknak. Hul-
lám hullámot követ, és a nagy „munkaerő csoportokból” egyre többen maradnak le, 
és egyre kevesebben jutnak tovább. 

Az andragógia legnagyobb kihívása erre a folyamatra épül. Kiegyensúlyozottá 
tenni a mozgásokat. Képessé tenni az embereket arra, hogy nyomsávon maradjanak 
– ha keskenyebben is; hogy minél tovább befogadók legyenek az új dolgokra; bírják 
azt a frusztráltságot, amely relatív lemaradásukból fakad; tapasztalataikra építve 
megfontoltabb választással döntsenek lehetséges alternatívák közül – ezzel javítva 
saját pozícióikat. 

Az ember társadalmi lény. Gazdagodása mások által, mások révén lehetséges. A 
diák tanára, a beosztott vezetője által, a munkatársak egymás tapasztalataira, a kol-
lektíva, a munkacsoport a közös tapasztalás segítségével. A tapasztalat tudást termel, 
és ha többen élvezik előnyeit, a tapasztalatcsere természetessé válik. Ennek feltétele 
az együttműködés. Nincs olyan iskolarendszer, amely képes lenne erre a dinamikára. 

Az andragógia legnagyobb kihívása a XXI. században: az emberi és csoport 
együttműködést biztosító attitűdök, kompetenciák fejlesztése, illetve az ezt biztosító 
módszerek elterjesztése. Nincs ember, aki tagadná az együttműködés előnyeit, hasz-
nát bármilyen más vezetési stílussal, hatalomgyakorlással szemben. Mégis! Ha kö-
rülnézünk kis hazánkban, számtalan példáját látjuk a kirekesztő, a hatalmat célként 
és nem lehetséges eszközként használó vezetőknek, vagy akár csoportoknak. A prob-
léma hihetetlenül kiterjedt. 

Az együttműködésnek vannak politikatudományi aspektusai. Azt hiszem, min-
denki ugyanúgy látja a politikai pártok, más érdekcsoportok egymásnak feszülését. 
És szinte mindegy, melyik oldalról nézzük a másikat. A szembenállást tapasztaljuk. 
Szakemberként az ember tudja: energiák pazarlása folyik. Nem a jobb megoldások 
keresése zajlik, hanem a lélektani hadviselés taktikai, stratégiai elemeinek a kidol-
gozása. Jó ez az országnak? Nekünk? Gyermekeinknek? Tetszik, nem tetszik, ezek a 
makro dimenziók átszövik a munkahelyek szociális viszonyait. Akkor is, ha nem 
beszélünk róla. Egyesek esetében távolságtartást, más esetekben összeborulást 
eredményez. Bármi is történik, nem biztos, hogy szakmailag a legjobb kapcsolati 
rendszer jön létre. Ezen a csoportképződményen zajlik a „segítő szándékú” informá-
lis alájátszás is. A tulajdonosi tudat, megerősítve valamilyen ideológiai hit-, szük-
séglet-, érték- és érdekrendszerrel egyirányúsíthatja a folyamatokat. Akiket „vissza-
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fogásra” kényszeríttettek, vagy hatalmi pozíciókból erőteljesen kértek, esetleg meg-
fenyegettek, másként vesznek részt a közös problémamegoldásban, mint az egy 
húron pendülők. 

Az együttműködésnek vannak pszichológiai, szociálpszichológiai, szociológiai, 
didaktikai dimenziói. A szervezeti magatartást meghatározó összetevők, (1.) a szoci-
álpszichológia, benne elsősorban a csoportdinamika relációi, (2; 3; 4) az érzelmi 
intelligencia mozgásirányai (5, 6) azt jelzik, hogy sokszorosan determinált problé-
mával állunk szemben. Ennek összetettsége ma még nem biztosítja, hogy az egész 
egy modellbe álljon össze, és ez által átlátható, kezelhető legyen mindenki(?) számá-
ra. Kinek-kinek tapasztalata, paradigmatikus alapállása, probléma-megoldási rend-
szere, és főleg a személyisége fogja meghatározni, hogy milyen oldalról vizsgálja az 
együttműködés lehetőségeit és esélyeit. 

Akkor járunk el helyesen, ha az egész folyamatot társadalmi, gazdasági, szociá-
lis közegbe helyezve vizsgáljuk, és ezen az alapon keressük a kilábalást és az útke-
resést. Nem kis gond, hogy az életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése még 
várat magára, bármilyen sokat beszélünk is a life long learning kérdéséről. Egy „ál-
landó” megújulásra kényszerített szervezetben ma egyszerűbb az érintett munkaerő 
állandó cseréje, akik mindig képesek lesznek a szinten tartásra, mintsem az egész 
szervezetet ráhangolni a tanulásra. Ez ugyanis befektetés-igényes. A csere olcsóbb. 
Az ilyen fajta agyelszívás belefér az erre szakosodott fejvadász cégek tevékenységé-
be. Sajnálatos tény az is, hogy a társadalom egy karrierirányt ismer el és támogat: a 
vezetőit. A szakmai karrierív ma még meglehetősen ritka. Általában a vezetőihez 
kapcsolódik és néhány szervezettípus sajátja. A leírt jelenségnek számos diszfunkci-
onális hatása is van: 

− Az előrejutásnak taktikai elemekkel átszőtt vetélkedés a feltétele és az lesz a 
vezető, akinek több támogatója van a stakeholderek között; 

− Az előny a simaszájúaknak, a taktikailag képzetteknek az oldalán van; 
− A pályázati rendszer a kommunikatívabb személyeket, a megnyerőket támo-

gatja. Bár nincs „hátrányos megkülönböztetés” valamilyen preferenciák mű-
ködnek; 

− A feszes szakmai program ritkán nyer a víziókkal szemben; 
− A megalakulás mindig magában hordozza a leszámolás, a félreállítás lehető-

ségét; 
− A döntési rendszerbe bevont laikusok képtelenek szakmai programok megíté-

lésére; 
Ugyanakkor vannak szervezetek, amelyek sikert sikerre halmoznak, mert jelen 

van bennük valami, amit úgy hívnak: együttműködés, és kialakulását a szervezet 
gerjeszti. Az együttműködés előnye, hogy viszonylag kis befektetéssel óriási energi-
ákat képes felszabadítani. A vezetéstudomány fejlődése viszonylag jól leképezi ezt a 
folyamatot. A hatalomgyakorlásban a kezdeti egyirányú befolyásolást felváltotta a 
paternalizmus, majd előtérbe került a szervezeti demokrácia, míg mára egyre inkább 
teret nyer az összefogás, az együttműködés. Ezt erősíti, hogy egyre inkább tudatosul: 
a munkatárs különleges ismeretek hordozója, amit ki kell nyerni „belőle”. Ezt pedig 
direkt módon nem lehet. Kell valami, ami ezt elősegíti. Az ipari forradalom a mér-
nököt emelte magasra, a mérnöki problémamegoldással. Később megjelentek a pszi-
chológusok, az informatikusok, mind egy-egy tudomány paradigmatikus látásmódjá-
val. Az információs társadalom felé haladva a kognitív szféra művelése kerül előtér-
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be, és csak remélni tudom, hogy egy tudomány sem akarja kisajátítani magának 
ennek művelését, és interdiszciplinárisan működhetünk együtt a munkatársi együtt-
működés kibontakoztatásában. 

 

Ipar előtti társadalom 
 Hagyomány, karizma 
Ipari társadalom I. kapitalizmus 
 Mérnöki tudományok 
Ipari társadalom II. imperializmus 
 Mérnöki tudományok + magatartás tudományok 
Ipar utáni társadalom 
 Mérnöki tudományok + magatartás tudományok + kognitív tudomány 

1. ábra: A gazdaság forrása 
 

Az együttműködés igényének specifikuma, hogy olyan tudati tényezőkre épül, 
amely értékek, érdekek, szükségletek, hitek, magatartásminták harmonikus, vagy 
kevésbé harmonikus rendszere, amit a saját tapasztalás erősít meg és tesz a szemé-
lyiség részévé. Az együttműködés megvalósulásának feltétele, hogy az érintett felek 
mindegyike rendelkezzen: 

− az együttműködés eredményességébe vetett hittel; 
− az együttműködés megvalósításához szükséges kompetenciákkal; 
− az együttműködés hasznának, eredményének az elbirtokolhatóságával; 
− az együttműködő partnerek iránt érzett bizalommal. 

Az együttműködés igényének fejlődési trendje 
Az együttműködés igénye az előzőek alapján is jól beilleszthető a társadalmi gazda-
sági fejlődés folyamatába. Ezt a primer, a szekunder és a tercier szféra egymáshoz 
viszonyítása alapján tehetjük meg. 

Feltételezésünk: 
1.) A primer szféra (mezőgazdaság, halászat, erdőgazdálkodás, bányászat) bel-

ső tartalmát tekintve leginkább egyszerű munka, mely autokrata módon 
szabályozható. Az együttműködés viszonylag kevés ember kötelezettsége. 

2.) A szekunder szféra (feldolgozás) összetettebb, egy része egyszerű munka-
ként jelenik meg, más része – különösen a fejlesztés – óriási együttműködé-
si igényt feltételez. 

3.) A tercier szféra, a szolgáltatások (elosztó; termelői; társadalmi; személyi) 
inkább együttműködést feltételeznek, ám az egyszerű munkaelemek is szá-
mottevők. 

A korábbi feltételezésre építve a társadalmak fejlődésével nő az együttműködés 
igénye. Annál is inkább, mert a szervezetek egyrészt tudáskoncentrációra kénysze-
rülnek a munka kvalifikációjának megfelelően, ahol az összetett feladatok miatt 
elkerülhetetlen az együttműködés. Másrészt a lehetőséghez képest részekre bontják a 
megoldandó feladatokat, hogy egyszerű munkaként elvégezve takarékoskodjanak a 
munkaerő-költségekkel. A tevékenységek által megkívánt együttműködést szabály-
zatokkal váltják ki. Azaz az egyik oldalon hihetetlen mértékben nő, - mert növelik az 
együttműködés szintjét, - a másikon igyekeznek takarékoskodni ennek költségeivel. 
Áttörés akkor várható, ha a közelebb kerülünk az információs társadalomhoz, ugyan-
is a mai technikai, technológiai színvonal sok területen konzerválja tudástőke szint-
jét, és semmi sem indokolja a beosztottak tudásának intenzív fejlesztését, vagy ki-
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nyerését. Az ezzel kapcsolatos hiányok ugyanakkor már jelen vannak egyes ágaza-
tokban, mindenek előtt a műszaki területeken. 

 
2. ábra A vezetési akciókat meghatározó tényezők 

 

Ha a hazai helyzetet elemezzük, akkor az alábbi változásokat látjuk. 
A szolgáltató szektor részesedése az aktív népesség számából (7): 

1964 1970 1980 1991 1998 2001 
28,3 31,9 38,9 50,8 61,3 59,6 

 

autokrata együttműködő 
befolyásolás 

büntetés jutalmazás 
tevékenység eredmény 

unszimpatikus szimpatikus 
személyészlelés 

passzív aktív 
előfeltevés személyekről 

korlátos megengedő 
környezet 

feladat-orientált humán-orientált 
személyiségbeállítódás 

egyszerű összetett 
feladat nehézsége 

ellenséges együttműködő 
csoport 

rossz jó 
vezető-beosztott viszony 

éretlen érett 
személyiség érettsége 

alacsony magas 
személyiség szocializáltsága 

alacsony magas 
egyén önelfogadása 

alacsony magas 
szervezettel történő azonosulás 

alacsony magas 
szervezet szabályozottsága 

alacsony magas 
vezető elfogadottsága 

alacsony magas 
egyén elfogadottsága 
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A szolgáltató szektor részesedése a bruttó hozzáadott értékből (7) 
1975 1980 1986 1991 1998 2001 
31,5 42,9 43,5 57,9 59,2 64,5 

 

3. ábra Az együttműködés igényének növekedése 
 

A trend viszonylag egyértelmű, egyre nő azok száma, akik együttműködésre kö-
telezettek. Ha a munkaerő száma változási ütemét nézzük, vagy a társadalmi beren-
dezkedésünk demokratikus átalakulását emeljük ki, a fejlődés üteme rendkívül nagy. 
Az elmúlt években a bevezetőben leírt ellentmondás inkább erősödni látszott. 

Szervezeti oldalról vizsgálódva azt mondhatjuk, hogy a ma dolgozó felnőtt kor-
osztály és a vezetők nagy része egy paternalisztikus rendszerben szocializálódott, 
amit egy sajátos szociálpszichológiai játékmező tett változatosabbá. Hasonló eszköz-
rendszert alkalmaznak, mint elődeik. Az elmúlt évtizedben a helyzet keveset válto-
zott. Ám gyermekeink, a ma tanulói már egy más értékrendbe kaptak betekintést. 
Igényeik teljesen mások és ennek hangot is adnak. Mivel felkészültnek tartják ma-
gukat, szükségszerűen beleszólási jogot kérnek olyan területekbe is, ami korábban 
nem volt jellemző. 

A makro szférák változását tekintve kötelező lenne az együttműködés a szolgál-
tatást igénybe vevőkkel. A mindennapi tapasztalás azt jelzi, hogy a szolgáltatók 
inkább hajlamosak hatalmi pozíciókból „szolgáltatni”. A haszonelvűség miatt, a 
megszokások alapján a változás nem éri el a kívánatos mértéket. A felsorolás .jelzi, 
(szállítás; raktározás; távközlés; nagykereskedelem; kiskereskedelem; bank; biztosí-
tás; ingatlan; építészet; számlázás; könyvelés; üzleti, jogi, orvosi, egészségügyi 
szolgáltatás; kórházak; oktatás; jóléti-; vallási szolgáltatás; nonprofit szervezetek; 
postai szolgáltatás; kormányzás; szakértői és szociális szolgáltatás; háztartási szol-
gáltatás; szállodai szolgáltatás; étterem, italbolt; javító; mosoda, vegytisztítás; 
fodrászat, kozmetika, szórakoztatás, üdültetés; személyi szolgáltatás), hogy óriási 
területről van szó ennek kapcsán ellentmondásos kép rajzolódik ki előttünk. A ma-
gánszféra érzékeny a szolgáltatás minőségére, mert csak így tudja megtartani ügyfe-
leit. A nagy „közösségi” tulajdonon szerveződők, az államhoz ma is erősen kötődők 
ugyanakkor kifejezetten válsághelyzetben vannak, mert az ott dolgozók többsége 
nem érzi át szolgáltatói mivoltukból fakadó kötelezettségét. A szolgáltatói attitűdök 

primer

szekunder

tercier

ipar előtti 
társadalom 

ipari társada-
lom 

ipar utáni 
társadalom 

információs 
társadalom 

együttműködés 
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hiányoznak, mert a változásokat nem képezte le egy emberi erőforrás fejlesztési 
akciósorozat. A rendszerváltozás folyamata lefedte ezt a szükségszerű igényt. 

Az együttműködés keretei 
Együttműködés mindig valamilyen összetett emberi tevékenység eredménye, és mint 
ilyen valamilyen csoportban vagy csoportok közötti relációban zajlik. A vezetés lesz 
az, ami generálja, formálja, megszabja irányát, tartalmát és kereteit. 

Ez a vezetés – befolyásolás. Emberi tevékenység, amely összetett interakciók, 
egymásra hatások révén alakul ki. Az aktív, a befolyásoló lesz a vezető, és aki ezt 
elszenvedi – a vezetett. A probléma specifikuma, hogy ez az egymásra hatás mindig 
kétoldalú. Nincs abszolút engedelmesség és szembenállás sem. Nincs olyan vezető, 
aki ne venné figyelembe beosztottját, aki ugyancsak aktív lehet vezetőjével szem-
ben. Sőt! Ezek a szerepek felcserélődhetnek. Az egyén személyisége, felkészültsége, 
hozzáértése, mások általi elfogadottsága, szocializációja, hite, értékrendje, attitűdje, 
jóról és rosszról vallott felfogása, attribúciója és még egy sor tényezője megjelenik 
abban az eszköztárban, amivel környezetét, embertársait, saját érdekei alapján szer-
vezni kívánja. Ezt az eszközrendszert természetesen behatárolja az, hogy a környe-
zete, a társadalom mit engedélyez. A társadalmi hatások mellett megjelenik a mikro-
környezet és maga a szervezet is. Nem mindegy, hogy erőszakszervezetnek, bürok-
ratikus szervezetnek, vagy más, esetleg szolgáltató vagy expresszív, önkifejezést 
biztosító szervezetnek vagyunk a tagjai. Ezek között az eszközök között sokszor 
nincs transzformálási, átviteli lehetőség. A befolyásolási módszerek szervezet-
specifikusak. Az expresszivitást nehezen tolerálják egy hatalmi bürokratikus szerve-
zetben, és viszont. 

A vezetés a szervezetek világában problémamegoldás. A szervezetnek léteznek 
„szervezeti” problémái, melyek a működés módjából, hogyanjából, az alaptevékeny-
ségek tartalmából fakadnak. Ezek többnyire anyagi-technikai-pénzügyi eredetűek, és 
megoldásuk inkább kvantitatív megoldásokat kíván. Ez lesz a szervezeti vezetés, 
amit általában a menedzseri tevékenységek alá sorolunk. A menedzser ugyanis első-
sorban szervezeti problémákat old meg. 

A szervezetek másik nagy problémamezeje az emberi, a csoportkapcsolatokból 
ered. Ezek a szervezeti magatartás témakörébe tartoznak, és megoldásuk humán 
ismereteket feltételez. Ez a leadership (személyes vezetés, csoportvezetés) területe. 
A leader a szervezet emberi problémáit kezeli és oldja meg. 

Az általunk elképzelt vezetőnek egyszerre kell kezelnie szervezeti és emberi 
problémákat. Az nyilvánvaló, hogy a szervezet jellege eredendően meghatározza, 
hogy a menedzseri vagy a leaderi tevékenységek – szerepek – lesznek-e túlsúlyban. 
Ez olyan determináns, ami sajátos alapot, nézőpontot – paradigmát ad a vezetés 
gyakorlásához. 

Vegyük sorra azokat a tényezőket, melyek befolyásolják, meghatározzák a veze-
tő-beosztott kapcsolatokat. A vezetés mint a befolyásolás eszközrendszere egy kép-
zeletbeli skála mentén ábrázolható. Ebben az egyik oldalon az autokrata, a másikon 
az együttműködő vezetési stílus jelenik meg. Ezen belül akaratunkat sokféle módon 
juttathatjuk érvényre. Nézzük meg, hogy ezek hol helyezhetők el egymás mellett. 

A magyar nyelvben a skála elemei sajátos kommunikációs struktúrában jelennek 
meg és mindenki érzi, hogy hol van a nem akarás, a szembenállás, az ellenvetés, 
vagy az ellenállás határa. 
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4. ábra A vezetői befolyásolás végpontjai 
 

A kooperációban kölcsönös előnyök alapján egymást segítve, támogatva dolgo-
zunk. Ellenállás nélkül. A felkínált alternatívákból választani lehet. Minél több a 
lehetőség, annál nagyobb a szabadság. Az ajánlás már csak egy lehetőséget takar, de 
még fennáll ennek a módosítási lehetősége. A meggyőzés már csak egy területre 
korlátozódik. A többi alternatíva direktebb elemeket tartalmaz. Saját élettapasztalata 
alapján már mindenki találkozott ezek, vagy hasonló ráhatások különböző variációi-
val és mindig pontosan tudott volt, hogy „mennyire ajánlatos” a végrehajtás. 

A büntetés vagy a jutalmazás fontos eszköztára a vezetésnek. Ha ezek hiányoz-
nak a vezetői eszköztárból, csak a könyörgés marad, ami a szervezetben szánalmat 
kelt, és nem kívánatos. A könyörgés az általunk vizsgált szervezetekben formálisan 
nem fordulhat elő. Éppen ezért a vezetőnek rendelkeznie kell a büntetés és a jutal-
mazás eszközeivel. Ennek nagysága, mértéke jelentősen szélesíti vezetési módszereit 
és hozzájárul a fegyelem fenntartásához. A jutalom motivációs tartalmával növelheti 
a feladatokkal történő azonosulást. A büntetés pedig kikényszerítheti a cselekvést. A 
dolog nem ilyen egyszerű. A kérdés mindig az, hogy akire a vezetői akarat irányul, 
mit tekint jutalomnak, és hol az a határ, amit már büntetésként érzékel. Ha leegysze-
rűsítjük a problémát, akkor azt mondjuk, hogy személyiségfüggő kérdésekről van 
szó. A jutalmazás és büntetés eszköztára beépül a szervezet formális rendszerébe. A 
kérdés az, hogy a vezető mivel rendelkezik. A magas presztízsű vezetők lehetőségei 
természetesen sokkal szélesebbek, – mint azoké, akik csupán pozíciójukra építhet-
nek, – mert ők személyre szabott, informális eszköztárból is gazdálkodnak. 

A büntetés és jutalmazás természetesen sokkal szélesebb területet fog át, mint a 
szervezeti szabályozás lehetőségei. A csoporttagok, de maga a csoport is rendelkezik 
a jutalmazás és a büntetés eszközeivel. Ha ez a formális vezetői akarattal, hatalom-
mal, célokkal szembehelyezkedik, nem lesz nagy eredménye a vezetői akaratnak. 
Sőt! Az informalitás eszköztárába belefér az adott projekt kudarcának „előidézése” 
is. Persze ez is együttműködés révén. 

Az együttműködés dinamikáját befolyásoló tényezők 
Az együttműködés dinamikáját több tényező egymásra hatásaként alakítja ki. Az 
egyik ezek közül magával az elvégzendő tevékenységgel kapcsolatos. Nem mindegy, 
hogy a munka egyszerű vagy összetett. Az egyszerű munka ugyanis inkább szerve-
zői tevékenységet feltételez. A munka környezete lehet megengedő, de szabályozott 
is. A kohó mellett ugyanis rendkívül szabályozott tevékenység zajlik, ami elviselhe-

kooperáció ajánlás unszolás utasítás, parancs 

alternatívák 
felkínálása 

meggyőzés tanács 

együttműködő 

jutalmazás büntetés büntetés 

autokrata 



Pintér István 

 10 

tetlen lenne egy kutatóintézetben. Kapcsolható ehhez a területhez a technológia, a 
technika fejlettsége is. 

Az együttműködés másik determináns területe a személyiségben keresendő. A 
szervezet szelekciós mechanizmusaival a „hozzá” illőket választja. Bár ez óriási 
szórást jelenthet, de nem mindegy, hogy milyen az egyének beállítódása: feladat 
vagy személyiség orientáltak-e, hol helyezkednek az érettség szintjén, de az sem 
mindegy, hol helyezkednek el az önelfogadás skáláján. Így kaphat hangsúlyt a meg-
jelenés, a kommunikáció, az egyén regulációja, a belépő és a kulcskompetenciák. 

Mint harmadik determináns, lényeges, hogy milyen a szervezet kultúrája. Milyen 
az elvárt lojalitás, a szervezettel történő azonosulás, a szocializáltság szintje, az 
elvárt együttműködés. Milyen a szabályozottság mértéke, a vezetők és beosztottak 
kapcsolata, a csoportszerveződés, és ezekben a csoportokban milyen tevékenység 
zajlik. 

A 2. ábra vázlatos betekintést enged e területbe. Meg kell és lehet jegyezni, hogy 
a vizsgálat szempontjából a dimenziók száma jelentősen bővíthető. 

Összefoglalás helyett 
A XXI. század legnagyobb kihívásaként jellemzett ellentmondás a fejlődés üteme, 
az ehhez kapcsolódó elvárt magatartás – és az emberi, csoport attitűdök viszonyla-
gos állandósága között sajnos valóságos szinkron problémák vannak. Az elemzés 
kiegészíthető filozófiai aspektusokkal: Jelen van az elidegenedés; az erkölcsi fellazu-
lás; az értékvesztés, értékválság. Sokoldalúan elemzettek a szociálpszichológiai 
jelenségek: előítéletesség, rasszizmus, csoportok közötti konfliktus… 

A kérdés az, hogy miként viszonyuljunk hozzá. A lánglelkűek számára ez nem-
zetsors. A látnokok számára beteljesült jóslat. A pesszimisták számára nemzethalál. 
A politikusok szerint a másik oldal bűne. 

Számomra fejlődési zavar. 
Múltunk, történelmünk, fejlettségünk nem enged többet. A nagy átalakulás fo-

lyamatában vagyunk, melyben erősen jelen van a múlt, jelen van jövő, és amelyben 
még nem általános az, amit igazán sikeres nemzetek tettek. A megosztás helyett 
elmozdultak a kooperáció irányába. Felnőttként. Az andragógia legnagyobb kihívá-
sa: szakmai, szakértői támogatás az együttműködés intézményesülésének kibonta-
koztatásában, szervezeti, csoport, egyéni magatartásminták közvetítése az érdekeltek 
felé. 
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