Juhász Erika:

Az andragógus-képzés megújítása a hazai felsőoktatásban
A szakemberképzés intézményesülése Debrecenhez köthető, ahol 1956. szept. 26-|n nyitott|k meg a kapukat a népművelő szakra jelentkező hallgatók sz|m|ra. A képzés küldetését
jól jelezhetjük Kende Istv|n, az akkori Népművelési Minisztérium miniszterhelyettese soraival: „Legyen az új szak méltó folytatása – írja – a debreceni egyetem, a debreceni kultúra nagy
hagyományainak, segítse azoknak nevelését, akik az egykori nemes népművelők, debreceni tanítványok, Fazekasok, Csokonaik, Móriczok, Adyk és a többiek örökébe lépnek”. (Kende 1956) A
szakemberképzés alapítója Durkó Mátyás (1926-2005), akinek 1956-tól 1984-ig fő|ll|sa és
életcélja a debreceni szakemberképzés működtetése (Boros 1986; Durkó 1986). Ezt korai
kényszerű nyugdíjaztat|sa ut|n is folytatta tudom|nyos és közéleti munk|ss|g|val egészen
hal|l|ig. (Durkó 1998; Maróti 2005; Balipap 2006)
Durkó Mátyás egy szakmai klubbeszélgetésen 1974-ben
(Forr|s: DE BTK Művelődéstudom|nyi és Felnőttnevelési Tanszék tanszéktörténeti anyagai.)

A szakképzés főbb változásait T. Kiss Tam|s munk|ja foglalja össze legteljesebben (T. Kiss
2000), és ezt kiegészíthetjük Durkó M|ty|s (1995, 1997), Rubobvszky K|lm|n (1994), S|ri
Mih|ly (2000) és a szerző (Juh|sz 2003) munk|ival, valamint Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőoktatásban című kutat|sunkkal (Juh|sz 2001) és személyes szakmai élményeinkkel, tapasztalatainkkal. Mindezek alapj|n néh|ny fontosabb elem v|zlatszerűen a m|ra
m|r több mint 50 év eseményeiből:
• 1956. a Kossuth Lajos Tudom|nyegyetem Pedagógiai Tanszékén létrejön az egyetemi
népművelési szemin|rium két tan|rszakkal rendelkező hallgatók részére
• 1959. tanító- és óvónőképző főiskol|k kötelező t|rgya lesz a népművelési ismeretek
• 1961. az Eötvös Lór|nd Tudom|nyegyetemen Maróti Andor vezetésével elindul az egyetemi szintű népművelési képzés, amelyet szakp|rban lehetett felvenni
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1963. a Kossuth Lajos Tudom|nyegyetemen is indul az egyetemi szintű népművelő képzés
1962. Szombathely, majd 1963. Debrecen népművelő-könyvt|ros főiskolai szakp|r indul
1963-tól tan|rképző főiskol|k sorra tanítanak népművelési ismereteket
1970-es évek: a népművelőből közművelődési előadó v|lik
1971. a Kossuth Lajos Tudom|nyegyetemen létrejön a Felnőttnevelési és Közművelődési
Tanszék, mint a szakma első ön|lló tanszéke
1972. Gödöllői Agr|rtudom|nyi Egyetem főiskolai közművelődési képzése (később J|szberényben) elindul
1975. Eger – Ho Si Minh Tan|rképző Főiskola – főiskolai közművelődési szakképzése indul
1975. Pécs – Tan|rképző Főiskola, majd Janus Pannonius Tudom|nyegyetem keretében
indul a közművelődési egyetemi képzés
1975. Szeged – Juh|sz Gyula Tan|rképző Főiskola keretében indul a főiskolai közművelődési szakemberképzés
Tov|bbi tan|rképző főiskol|kon sorra megjelenik a közművelődési szakképzés
A rendszerv|lt|s ut|n tartalmi v|ltoz|sok figyelhetők meg, megújuló, piacképes szakma
alakul ki
1992. főiskolai szinten művelődésszervező főszakos képzés szakp|rban
1992. egyetemi szinten művelődési (és felnőttképzési) menedzser főszakos képzés ön|lló
szakként
Egyre több intézmény – egyre különbözőbb szakir|nyok (különösen főiskol|kon, intézményenként 2-8 féle)
1993. Ph.D. fokozatszerzési lehetőség megnyílik a Kossuth Lajos Tudom|nyegyetem Neveléstudom|nyi Doktori Programj|nak Felnőttnevelési és Közművelődési alprogramj|ban,
később több egyetem Neveléstudom|nyi Doktori Programja, és esetenként m|s (pl. történelmi, szociológiai stb.) doktori programja is befogadja a felnőttképzési és kultur|lis tém|kat
2001. kreditrendszerre való |ttérés
2002. főiskolai és egyetemi szinten is művelődésszervező szakként jelenik meg a képzés és
csak szakp|rban végezhető
2004. Kodol|nyi J|nos Főiskol|n is művelődésszervező szakos képzés
2006-ra (a művelődésszervező szak utolsó indít|si évfolyam|ra) 18 felsőoktat|si intézményben folyik a képzés a kifutó évfolyamokon (2010-ig)

A 2000-es évek eleje m|r a bolognai képzési rendszerre való |ttérésről, ennek megtervezéséről szólt. Az oktat|si t|rca kötelezte a felsőoktat|s szereplőit, hogy 2006-ig minden területen alakuljon |t a hagyom|nyos, du|lis rendszer a bolognai elv|r|soknak megfelelően line|riss|. A bolognai rendszer egy egym|sra építő felsőfokú képzési rendszert képez el, amely
piramis alakj|t az egyes szinteken elképzelt hallgatói létsz|moknak köszönheti. A jól ismert
„bolognai piramis” l|tható a következő |br|nkon.
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A bolognai képzési rendszer egymásra épülése és a tervezett hallgatói létszámeloszlások

Ph.D.
3 év

Master
ált. 2 év

Bachelor
ált. 3 év

Felsőfokú Szakképzés
2 év

A bolognai képzési rendszer az első évek tanuls|gai alapj|n Magyarorsz|gon felem|san valósult meg, a felsőfokú szakképzések hallgatói létsz|m|t nem sikerül a legszélesebb lépcsőfokk|
tenni, így véleményem szerint a piramis fenyőfa alakúra fogy.
A bolognai képzési rendszer hallgatói számarányainak eddigi megvalósulása hazánkban
Ph.D.
3 év

Master
ált. 2 év

Bachelor
ált. 3 év

Felsőfokú
Szakképzés
2 év

A művelődésszervező képzés bologna-konformm| alakít|s|ra jött létre a szakma konzorciuma, amely kezdetben a művelődésszervező konzorcium, később a képzés elnevezése körüli
bonyodalmak ut|n andragógiai konzorcium néven működik. Ehhez a konzorciumhoz sorra
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csatlakoztak a képzést indítani kív|nó intézmények, esetenként ak|r egy intézményen belül
két külön|lló karral, és így 2009-re 14 felsőoktat|si intézmény 17 kara csatlakozott.
Az andragógia képzés intézményei a városok alfabetikus sorrendjében – a konzorcium
Baja

EJF

Hajdúböszörmény

DE GyFK

Békéscsaba

TSF GFK

Jászberény

SZIE ABK

Budapest

ELTE PPK

Kaposvár

KE CsPFK

Budapest

ZsKF

Nyíregyháza

NyF GTFK

Debrecen

DE BTK

Pécs

PTE FEEK

Eger

EKF TKTK

Szeged

SzTE JGyPK

Esztergom

PPKE VJK

Székesfehérvár

KJF

Gödöllő

SZIE GTK

Szombathely

NyME MNSK

Győr

NyME ACsJK

A konzorciumi munka és a hivatalos szervek |ll|sfoglal|sai alapj|n kialakult a képzés alapfokozata, amelyet 2006 szeptemberétől andragógia alapszakként indítanak az intézmények,
ehhez lehetséges szakir|nyként t|rsulhat intézményenként egy-négy szakir|ny, amelyek lehetőségei: művelődésszervező, felnőttképzési szervező, munkav|llal|si tan|csadó és személyügyi szervező szakir|ny. Az új alapképzési szak jelentős előnye a tudom|nyterületi be|gyazotts|g (neveléstudom|ny), az interdiszciplin|ris jelleg, és az andragógiai területek képzésének nagyobb lehetősége. Egyértelmű h|tr|nya azonban a művelődésszervező képzés „belesüllyesztése” az andragógia területbe, a bolognai rendszerhez igazodó viszonylag sok és széles
alapozó szakasz, a szakir|nyra jutó kevés idő (egy év), és a főiskol|k kor|bbi, említett népszerű szakir|nyainak beolvad|sa/reduk|lód|sa. Mindennek ellenére a jelentkezők sz|ma az andragógia szakon a kor|bbi művelődésszervező szakhoz hasonlóan magas: a legutóbbi évben,
2009-ben 6237 jelentkezőből felvételt nyert 1997 fő. (Educatio Kft. 2009)
A képzési terület mesterfokozat|ra h|rom tervezet alakult ki, amelyek közül 2007-re m|r
akkredit|lta a Magyar Akkredit|ciós Bizotts|g az andragógia, valamint az emberi erőforr|s
tan|csadó mesterszakot, ezek indít|si kérelmei m|r beadhatók és a 2008 szeptemberétől induló tanévben m|r el is indultak, a helyszínek bővülése pedig folyamatos. A harmadik tervezet
a kultur|lis medi|tor mesterszak, amelynek az alapít|si kérelmét a konzorcium 2008 végén
adta be újra, az akkredit|ciój|t 2009 nyar|n fogadta el a MAB. Fontos azonban tudni, hogy
ezeken kívül egyéb mesterszakok is elfogadj|k bemenetként a kor|bbi egyetemi és főiskolai
művelődésszervező, és a 2009-ben a munkaerőpiacon először megjelenő andragógia alapsza-
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kot. Ilyen mesterszak péld|ul a neveléstudom|nyi mesterszak, vagy a m|sodik tan|ri szakot
jelentő andragógus tan|r és j|ték- és szabadidő-szervező tan|r mesterszak.
A mesterszakok mellett pedig a m|sik újdons|g, hogy a kor|bban meglevő ifjús|gsegítő felsőfokú szakképzés mellett a Nonprofit Kutatóműhely munk|j|nak eredményeképpen 2009. janu|r 01-től indítható a képzésünk m|sik felsőfokú szakképzése is közössségi-civil szervező
felsőfokú szakképzés néven. Ez|ltal a képzés diszciplin|ris Bologna-piramisa (vagy fenyőf|ja?) teljessé v|lt.

Neveléstudomány
Ph.D. – 3 év
Andragógus tanár
Andragógia
Emberi erőforrás fejlesztő Játék- és szabadidő-szervező
tanár
Kulturális mediátor
Tanári Master – 1-2,5 év
Diszciplináris Master – 2 év

(párosítástól függően)

Andragógia
(felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi
szervező szakirányokkal)
Bachelor – 3 év

Közösségi-civil szervező
Ifjúságsegítő
Felsőfokú Szakképzés – 2 év
A képzés perspektívái között elsődlegesen említhetjük a képzőhelyek sz|m|nak realiz|lód|s|t: a jelenlegi intézménysz|m túlzott a v|rható munkaerő-piaci igények, de a hallgatói jelentkezések tükrében is. (Az utóbbi évek jelentkezési sz|mai ezt jól jelzik.) Véleményem szerint
valamelyest v|rható a hallgatói létsz|mok növekedése, majd ezt követően stabiliz|lód|sa,
azonban a képzőhelyek specializ|lód|s, „szakosod|s” nélkül ilyen sz|mban nem tudnak fennmaradni. Megkock|ztatom azt a kijelentést, hogy még tal|n a szakosod|ssal is sok a 17 képzőhely. Az új szak nem csak a képzés nevének v|ltoz|s|t jelenti, így fontos a hozz| tartozó igényes szakmai minőség kialakít|sa, és ez|ltal a képzés szakmai presztízsének növekedése. Az
elhelyezkedési és szakosod|si igények sz|mbavételével p|rhuzamosan új helyzetet fog terem-
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teni a mesterszakok beindít|sa. Ennek hatékony és igényes működtetéséhez azonban szükség
van a szakmai p|rbeszédre, amely sor|n kialakulhatnak, illetve erősödhetnek az elméleti, fogalmi alapvetésekre ir|nyuló kutat|sok, valamint az empirikus kutat|sok egyar|nt, és ez|ltal
erősödhet a szakma tudom|nyos megalapozotts|ga, tudom|ny-rendszertani be|gyazotts|ga.
Ehhez a munk|hoz szükség van a szakmai együttműködések tov|bbi erősítésére szakm|n belül és m|s (különösen rokon) szakm|kkal egyar|nt, és ezt különösen kifejezhetjük közös tudom|nyos konferenci|k működtetésével, hazai és nemzetközi színtéren elismert szakfolyóiratok létrehoz|s|val, szakkönyvek és szakkönyv sorozatok kiad|s|val. Mindez a tudom|nyos
színvonal emelkedésével, és a szakm|ban fokozatot szerzettek sz|m|nak növekedésével j|rhat együtt, ami tov|bb segíti a szakmai presztízs és perspektíva megalapoz|s|t. Úgy gondolom, hogy a szakm|ban több évtizede fenn|lló együttműködés, és az ezt tov|bb erősítő közös
konzorciumi munka jó alapokat jelent ezekhez a kihív|sokhoz: a szakma képviselői m|r több
alkalommal jól bizonyított|k összetartoz|sukat, együtt és egym|sért munk|lkod|sukat. Ezt a
tendenci|t kellene erősíteni és egységesíteni az elkövetkezendő időszakban.
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