
A budapesti tanácskozás ajánlásai az andragógiai 
szakemberek szerepéről a 19. pontban írnak, kom-
petencia profi ljuk leírásának szükségességét, vala-
mint szisztematikus kiképzésük és továbbképzé-
sük fontosságát emelik ki, működésüket a felnőttek 
tanulása minőségének emelésében gondolják el.

A világkonferencia szakmai ajánlásainak terve-
zetében megjelenik a szakemberek professzionali-
zációja erősítésének igénye is.

Hogyan áll a professzionalizáció folyamata, a 
szakmaépítés ügye? Mennyiben képeznek szakmai 
tudás- és habitusközösséget az andragógiai szak-
emberek?

Milyen kérdéskörök állnak a nemzetközi szak-
mai találkozók, szakmai szervezeti élet és egyéb 
publikációk tengelyében, tematizálódik-e, s mi-
képp a professzió mibenléte a diskurzusokban, ha 
professzionalitásról esik szó, milyen értelmezések 
kapcsolódnak hozzá?

A praxis megértése magas színvonalú elméleti 
szakértelmet kíván, amelynek kiművelése, s fenn-
tartása megfelelő intézményesültséget is feltételez 
(képzési, kutatási, szocializációs rendszereket), 
azaz a professzióépítés feladatát.

Általában az adott szakma űzői önszerveződő 
közösségformákba tömörülnek, s igyekeznek kont-
rollálni a szakmába belépés feltételeit, a kiképzést 
és a szakma gyakorlásának módozatait, őrködnek 
a minőségen, és egyúttal szabályozzák a hivatást 
űzők viselkedését is. Törekszenek a kivívott társa-
dalmi elismerés fenntartására, s az ebből fakadó 
„jutalmak” biztosítására.

Az értelmiségi szakmák, a professziók megszer-
veződései a modern társadalomban tehát sajátos 
„logikát” képviselnek (Freidson, 2001.), amennyi-
ben magas szintű, minőségi mércéket megvalósító 
szakmai szolgáltatások nyújtói, de nem egyszerű 
piaci szereplők, sőt inkább a piactól valamennyire 
megvédettek, mert viszonylagos autonómiára, ön-
teremtette autoritásra tesznek szert.

A szakma iránti társadalmi bizalom kifejeződik 
az autonóm kontroll fokában. Ahhoz, hogy a társa-
dalmi elismerés, bizalom megmaradjon, folyamatos 
minőségi szakmai teljesítmény kell, s az ezt megala-
pozó tudás karbantartása, fejlesztése, azaz a kiküz-
dött autonómiáért újra és újra meg kell küzdeni.

A professzionalizáció kihívásai
Fontos elem a professzióteremtési folyamatban a 
periodikák, szakkönyvek megjelenése, az első felső-
fokú képzés megjelenése, az első doktorátus meg-
szerzése, a munkafajtát elismerő állami regulációk, 
a képesítési követelmények rögzülése, az etikai kó-
dex megformálása. A szakma elnevezéseinek meg-
alkotása is feladat. Ha a létező (nemzeti és nem-
zetközi) hatalmi-intézményi kategoriális rendekbe 
való belekerülés megtörtént, pl. az egyetemi szakok, 
diplomák, doktori iskolák, akadémiai tudományok, 
kutatások, kutatóintézetek, konferenciák, folyóira-
tok, képzettségi szintek, szakigazgatás, álláshelyek, 
fi zetési besorolások, díjak stb. tekintetében, akkor 
úgymond a professzió megteremtette önmagát.

Nemegyszer a fenti jegyek normatív követel-
ményként fogalmazódtak meg a bevett professziók 
önlegitimáló ideológiája részeként, s a professziona-
lizáció „útján” lemaradókat, az alsóbb fokozatoknál 
veszteglőket a „félprofesszió” vagy „pszeudoprofesz-
szió” kategóriával illették (Etzioni,1969.). A profesz-
szionalizáció dominációs elképzelése igazán soha-
sem volt vonzó a felnőttoktatási mozgalmi ethoszt 
megvalósító gyakorlatban, sőt komoly hívei voltak 
a radikális kritikai nézőpontnak, azaz a professzio-
nalializáció kárhoztatásának annak bázisán, hogy 
függővé tesz, az emberi önfelszabadítást gátolja.

Ez is egyik magyarázata, hogy a szakmaiság, a 
professzionalitás lesz az új paradigma, amely meg-
határozza a szakmaépítést.

Az új professzionalitás konstrukciója
A kilencvenes években a felnőttek művelődési fo-
lyamatait ösztönző szakemberek egyre többet ír-
nak szakmai folyóirataikban arról, hogy nem a 
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professzionalizációs intézményi biztosítékok, s a 
társadalmi előnyök biztosítása a kívánatos szakmai 
út, döntő a szakmaiság minőségi módja a szakmai 
cselekvésben.

Az új professzionalitás szemléleti keretében az 
egyik elem: a szakemberi dominancia transzformá-
lása, korlátozása. A kliensek szabadsága, akarata, a 
döntéslehetőségek, jogok kiszélesítése, a kialakult 
személyközi viszonyok egyenrangúsága a vezér-
lő érték. Az egyenrangú dialógus elve köré épül a 
koncepció.

A szakmaiság a partneri együttműködés ki-
alakítását jelenti, amelyben a felek a Habermasi 
kommunikatív cselekvés mércéinek megfelelő egyez-
kedésre, megértésre készek. A szakmaiság azt az 
elvet és képességet is jelenti, hogy ne konstruálód-
janak aszimmetrikus uralmi viszonyok, monopoli-
zálások, kisajátítások, a kliensek, klienscsoportok a 
saját életviláguk szakértőjeként tekintődjenek.

A dialógus, a reciprocitás koncepciója a felnőtt-
nevelésben nem újszerű irány, hisz akár Paulo Frei-
re munkássága és a kritikai-radikális orientációjú 
közösségi munka vagy Malcolm Knowles andragó-
giáról vallott felfogása, valamint Carl Rogers kliens-
központú terápiája, s a segítő kapcsolatról vallott 
nézőpontja a professzionalitás paradigmáját erre 
az alapra helyezi már a hatvanas-hetvenes évektől.

Az új módon felfogott professzionalitás na-
gyon épít Donald Schön (1983.) refl exív praxismo-
delljére is.

Az ambivalencia, a meghatározatlanság, a bi-
zonytalan tényezőkkel számolás része a praxisnak 
Schön felfogásában. A professzionalitás lényege, 
hogy az ilyen természetű kontextust a szakember 
türelmesen feltárni képes és benne hatékonyan 
működni tud.

A szakemberek a praxisban és a praxisból is 
tanulnak – refl exíve viszonyulva ahhoz. Schön a 
praxistudást, a praxisból kinövő elméleteket legi-
tim, azonos rangú, de más típusú tudásként nevezi 
meg, mint az általa „pozitivisztikusnak” megjelölt 
diszciplinatorikus tudáshalmazt. A praxistudás a 
szakmai cselekvésben, a cselekvés folyamatában 
mutatkozik meg, performatív jellegű, intuitív, az 
adott szituációban releváns szakmai tudást jelö-
li. A praxis nem folyhat elmélet nélkül, s maga is 
elméletgeneráló. Schön felfogásában minden adott 
szituációban újrakonstruálódik a szakember szak-
mai repertoárja, csak ennek birtokában tud új, nem 
megszokott kontextusokban szakmailag működni.

Az ilyen értelemben felfogott refl exív profesz-
szionális praxis eltünteti a professzió vagy félpro-
fesszió közelítésben artikulálódó „lemaradást” a 

kognitív, absztrakt tudományosság fényében, (ami 
mindig megfogalmazódott a felnőttoktatási szak-
mai terület felsőoktatásba kerülésekor), így felsza-
badító az új professzionalitást építőkre.

A professzió státus interdiszciplinatorikus tu-
dományos terület, amely valamely probléma meg-
oldása körül szerveződik.

Az andragógia a praxistudás generativitására 
épülve tudja magát létrehozni.

Egyfajta csendes forradalom, szakmaépítkezés 
zajlott, s a nyolcvanas évektől előállt a „scientifi c 
practitioner”, azaz a tudományos tudáson építkező 
gyakorlati szakember mintázata. Jarvis 1999-ben 
publikálta könyvét a kutató szakemberről (prac-
titioner-researcher), s frissen megjelent opusában 
szintén úgy ítéli meg, hogy Schön (1983.) és Kolb 
(1984.) voltak elindítói annak a mára szinte hege-
mónná váló iránynak, amely a tapasztalati tanulás, 
a problémaorientált tanulás, a refl ektív praxis, az 
akciókutatás (nem lehet más, mint tanulás) tema-
tizálásaiban jelen van a professzionalitás kifejtései-
ben. Boud, Brookfi eld, Revans, McNiff nevét említi, s 
önmagát is ebbe a csoportba sorolja (Jarvis, 2007. 
pp.168-177.). A felnőttoktatás, a felnőttek tanulá-
sa témakörét kutatók doktorátust tudnak szerez-
ni úgy, hogy a saját praxisukat elemzik, kutatják 
(practitioner doctorate). Az andragógiai szakiroda-
lom ezt a tudományos kutatás egyfajta demokrati-
zálódásaként üdvözli, hisz nem kívülről jönnek a 
kutatók a gyakorlatot elemezni, hanem a praxisban 
benne lévők tapasztalatainak refl exív transzformá-
ciójából születik maga a kutatás, amely így „saját 
tulajdon”, s mindjárt beépülhet az adott kontextus-
ba. Persze, rigorózus szakmai kontrollra van szük-
ség a tudományos kritériumok tekintetében.

A tudás felhalmozása, elméletekké, ill. fogalmi 
rendszerekké átgyúrása kollektív erőfeszítést igé-
nyel, szakmai műhelymunkák sora tudja kiformál-
ni, szükség van egy olyan folyamatos szakmai-tu-
dományos üzemi működésre, amely elemzően 
figyeli a praxist. Ennek részét képezik a szakmai 
szervezetek, szerveződések is.

1. Integratív ernyőszervezetek
A felnőttekre irányuló művelődési, tanulási moz-
galmakat, civil kezdeményezéseket, a XX. század 
elejétől egyre szélesebb integrációkat megjelení-
tő szakmai szerveződések burjánzása követi, ki-
fejezésre juttatván a szakszerűsödés feltámadó 
 igényét.

A kezdetben nemzeti keretekben működő szer-
vezetek lehatárolják azt a szakmai mezőt, amelyet 
kijelölnek a hasonlónak kategorizált tevékenysé-
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gek és értékválasztások, majd a szerteágazó szála-
kat egy szakmai kötegbe fűzve, képviselve, közös 
identitáskereteket próbálnak kreálni, s a felnőtt 
tanulás minőségi és magas fokú szakszerűséggel 
nyújtott szolgálatát állítják középpontba.

Általában expliciten nem a felnőttoktató szak-
emberek összefogását jelölik célként, hanem a 
tényleges és potenciális felnőtt-tanulók érdekeinek 
képviseleteként jelenítik meg magukat.

Pl. az amerikai szakmai ernyőszervezet (AAA-
CE1) stratégiai célként megfogalmazza a felnőtt-
képző szakemberek kohéziójának megteremteni 
akarását, a szakmai identitás megerősítésén való 
munkálkodást, s a professzionális sztenderdek és 
andragógiai tudás fejlesztését. A szakmai folyó-
iratok legolvasottabb cikkeinek listája nagyon sok 
tanulmányt tartalmaz a tanulás különféle elméleti 
paradigmáiról, a felnőttképző szakember kritikai 
refl ektív praxisáról, s facilitátori, mentori szakmai 
szerepről, a tanulócentrikus paradigmáról. Nincs 
mindenütt nagy nemzeti szervezet.

Pl. a német felnőttoktatási rendszer leírására 
vállalkozók is gyakran kiemelik,2 hogy nincs kö-
zösen integrált szakmai szerveződésük, még kö-
zös konferenciák megrendezésére sem kerül sor a 
sok szereplő (a népfőiskolai rendszer, az egyházi 
felnőttoktatás, a politikai, a munkaerő-piaci intéz-
ményrendszer, a szakszervezetek stb.) között.

A 41 ország civil felnőttképzési szervezetét tö-
mörítő Európai Felnőttképzési Szövetség (EAEA3) 
témakatalógusában nincs címszó a professzióra, 
5 területbe szervezik az információkat weblapju-
kon: a felnőttképzési szakpolitika; a tanulás tar-
talma; a módszerek; a felnőttképzési formák és 
intézmények (e fejléc alatti „egyetem”-blokkban 
van szó szakmai képzési kérdésekről), valamint az 
„ egyebek”.

A professzionalitás emelése vállalt céljuk, s ezt 
leginkább a szakemberképzés területére fordítják 
le. Az elmúlt években két olyan projektben is sze-
repet vállaltak, amelyek a felnőttoktatók szakmai 
kiképzésére irányultak. „A felnőttoktatók képzése 
a továbbképzésben és a felsőoktatásban”4 elnevezé-
sű projekt andragógiai szakok képzési modelljeit 
dolgozta ki BA, MA és posztgraduális szinten, fő 

1  www.aaace.org
2  Reischmann, J.: Adult Education in Germany: Roots, 
Status, Mainstreams, Changes.http://web-uni-bamberg.
de/ppp/andragogik/AEinGrmy.htm
3  European Association for Education of Adults: www.
eaea.org
4  TEACH= Teaching Adult Educators in Continuing 
and Higher Education

céljának a European Masters in Adult Education mes-
terszak kifejlesztését tekintette. E munkában részt 
vett az európai egyetemek felnőttoktatási szakmai 
hálózata is (EUCEN).5

A másik irány, amely fellelhető a nemzetközi 
szakmai térképen: a specializált felnőttképzők ki-
képzése, továbbképzése. A specializálódás sajátos 
célcsoportokra irányulhat (pl. időskorúak, börtön-
rabok, fogyatékossággal küzdők, bevándorlók, 
különleges munkarendben dolgozók, szociális hát-
rányokkal küzdők stb.), ill. a modern info-kommu-
nikációs technológiákra épített tanulási környezet 
használatára.

A Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa elnevezésű 
világszervezet (International Council for Adult Edu-
cation6) 89 ország 130 szervezetének együttműkö-
désével a felnőttek jogainak biztosítására koncent-
rál, a társadalmi és egyéni emancipáció eszközének 
értékeli a felnőttek tanulását, a társadalomba ágya-
zásra fi gyel, folyóiratában (Convergence) a sze-
génység, a HIV-fertőzés, Aids, az analfabétizmus, 
a kirekesztett kisebbségek, a környezeti katasztró-
fák a kulcstémák, s a tanulás adta lehetőségek.

Az Európai Felnőttképzési Szövetség szoro-
san együttműködik az Európai Bizottsággal, így 
a szakmapolitikai stratégiák kiformálására kíván 
elsősorban hatni.

Az eddig megemlített szervezetek a széles érte-
lemben vett felnőttoktatás – felnőtt-tanulás szek-
torát kívánják összefogni, s hozzákapcsolni a más 
társadalmi alrendszerekhez, különösen a politiká-
hoz, akár nemzeti, akár nemzetek feletti szinten. 
Domináns céljuknak a felnőttoktatási szakmai te-
rület társadalmi relevanciájának hangsúlyozása tű-
nik, s a szakpolitikákra hatás, nyomás és befolyás 
gyakorlásával.

2. A szaktudományos jellegű szervezetek.
A szakmai szerveződések másik csoportja az egye-
temekhez, kutatóintézetekhez kapcsolódik, az 
andragógiai tudásrendszer fejlesztőihez, kutatói-
hoz, akiknek meghatározó szerepe van a profesz-
szionalitás-konstrukciók kiformálásában.

A felnőttek tanulását vizsgáló európai kutatási 
szakmai szervezetek, például az ESREA7, s az ER-
DI8 honlapjain a szakértői konferenciák, projektek 
tartalmi áttekintése azt jelzi, hogy többet foglalkoz-

5  European Universities Continuing Education Network
6  www.icea.org
7  European Society for Research on the Education of 
Adults:www.esrea.org
8  European Research and Development Institutes for 
Adult Education: www:die-bonn.de/erdi/index/htm
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nak teoretikus nézőpontokkal, az új professzioná-
lis technológiák, módszerek beható vizsgálatával, 
szakmafejlesztési aspektusokkal. Ugyanakkor az 
is látható, hogy a 90-es évektől felerősödő, politi-
kai hátszelet kapó szakmapolitikai irányok, mint 
„egész életen át történő tanulás”, vagy a „tanuló 
társadalom „ koncepciója, s praxisa (kompeten-
ciafejlesztés, a munka világa és a tanulás kap-
csolata, előzetes tapasztalati tanulás elismerése 
metszetek) itt is a „napirend” részei. A 90-es évek 
végétől a felnőtt-tanulás fogalmi kereteinek ana-
lizálása zajlik, a formális, nonformális, informális 
tanulási folyamatok megragadása, a sajátos egyé-
ni tanulási utak, pályaívek megjelenítése, az élet-
történetbe ágyazott tanulási hatások kutatása áll 
előtérben. A társadalmi nemek kérdésével, a par-
ticipációt elősegítő és gátló tényezőkkel, az aktív 
állampolgári tagság és a tanulás kapcsolatával, a 
kompetenciák fejlesztésével, mérésével, a teljesít-
ményértékelés indikátor-alapúságával, s az isko-
larendszeren kívüli tudás- és kompetenciaszerzés 
elismerésével e szakmai szervezetek is sokat fog-
lalkoznak.

A professziófejlesztés mint továbbképzések 
rendszere is rendszeresen megvitatott témák. A fel-
nőttképzésben dolgozó tanárok képzése, a szakmai 
továbbképzés kiemelten megjelenik az ERDI 2007. 
évi fő törekvéseinél, mégpedig a szövegértésre és a 
kommunikációs kompetenciák kifejlesztésének sa-
játos célrendszere kapcsán.

A szakmai kutatás nemzetközi hálókban is fo-
lyik, feldolgozzák a fenti témakörök egyes orszá-
gokon belüli állapotait, illetve történeti kereszt-
metszetek is készülnek.

Tagsági díj, s mindennemű bürokratikus testü-
letet, jogi logikát nélkülöző globális kutatói háló-
zatra példa a 120 tagot számláló International Soci-
ety for Comparative Adult Education (ISCAE), amely 
1992-től működik a mai formában, de már 1960-tól 
van hagyománya a komparatív andragógiai kuta-
tók közös fórumainak. 2006-ban azt a témát járták 
körül, hogy miképp alakult ki a felnőttoktató, fel-
nőttnevelő szakmai pálya.9

A SCUTREA10 (Standing Conference on Uni-
versityTeaching and Research in the Education of 
Adults) 35 éve működik, brit szakmai szervezet, 
amely szorosan együttműködik az angolszász te-
rületek szakembereivel. A túlnyomórészt egyetemi 
oktatókból, kutatókból álló tagság 2006-ban a refl e-
xív professzionális gyakorlatról, idén a professzio-
nalizmus kritikai vitáiról tart konferenciát.
9  Becoming an Adult Educator: www.iscae.org
10  www.scutrea.ac.uk

A szakmai szervezetek magukévá tették, illetve 
megvalósítják Etienne Wenger (2005.) és Jean Lave 
1987-től nagy karriert befutott koncepcióját, az ún. 
egymástól tanuló praxisközösségek ideáját („com-
munities of practice”), amelynek lényege, hogy egy 
adott szakmai mező iránt elkötelezettséget mutató, 
s abban kiműveltséggel bíró egyének sűrű interak-
cióikba lépve egymással, újfajta tanulási módoza-
tokat, tanulási kompetenciát (learning capability) 
fejlesztenek ki – egyénileg és kollektíve egyaránt.

Nehezebb felfedezni a sokszínű praxis és kontex-
tus tobzódásában a közös mintázatokat, elveket, a 
professzionális egység koherenciáját biztosító ele-
meket. A szakmai tudás növelése, fejlesztése, mé-
lyítése megkívánja a szűkebb specializációkat, s az 
azokban folyó szakszerű, alapos munkát, de az új 
szakmai kategóriákkal, fogalmi hálókkal dolgozó 
szegmensek le-leszakadnak a fő vonalról, s külön 
utakat választanak maguknak, külön professzióvá 
kezdenek formálódni. A túl nagy különbségek a 
professzió művelői között, a tudásfejlesztők, a szak-
mai menedzseri szintek és a szakma frontvonalában 
dolgozók között szétforgácsolják a kohéziót.

A felnőttoktató szakma is szétesik különféle 
speciális szerepekre, illetőleg új szakmákra: tanár, 
facilitátor, értékelő, mentor, felügyelő, tanácsadó, 
instruktor, kutató, oktató-kutató, továbbképző, 
szakpolitikus, curriculum-tervező, programirányí-
tó, humán fejlesztő, szervezetfejlesztő, marketing-
szakember, távoktatási szakember stb.

A professzionális tudások hálózatokban, pra-
xis-és habitusközösségekben tudnak igazán meg-
születni, formálódni, ehhez mágnesszerűen mű-
ködő, kapcsolathálózati centrumokra van szükség, 
folyamatosságra, a szakmai cselekvők személyisé-
gétől való leoldódó tudásbázis akkumulációjára, 
az intézményesült cselekvésmódok kikristályoso-
dását lehetővé tevő mechanizmusokra.

S bár a fentebb leírt szakmai szerveződések 
mutatják a refl ektív szakmai csoportkultúrák 
erényeit, van olyan értékelés is, hogy túlzottan 
erős a fragmentáció a felnőtt tanulás világában, 
sok a részlegesen, s véletlenül csatlakozó.

A rendszerszemléleti keret alkalmazásában több 
tényező együttállása, kombinációja tudja sikeressé 
tenni az adott szakmai területet. A sajátos tudás- és 
készségrendszer minőségének folyamatos megőr-
zése, új tudásfajtákkal bővülés mellett fontosak az 
intézményes lehetőségek, a stabil jövedelemszer-
zés lehetősége a munkaerőpiacon, a kedvező jogi 
környezet, a bizalmat kiváltani tudó etikai elvek-
nek megfelelő teljesítménynyújtás.
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