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MAGYAR MIKLÓS 

Az andragógiáról másként 
A pedagógiai, andragógiai évtizedeivel szembesülve, azt gondoljuk, hogy alap-
vető en megfelelő en működünk, miközben részesei vagyunk a folyamatoknak és 
a változásoknak. Melyek ezek? 

−  A tulajdonviszonyok változása. 
−  A strukturális változások (a kialakult piacok kvázi piacok), 

−  megszűnt a teljes foglalkoztatás, megjelent a tömeges állástalanság, 
munka-nélküliség. 

−  A gazdálkodás változása. 
−  A jogszabályi változások. 
−  A pénzügyi, finanszírozási változások. 
−  A társalomban bekövetkezett változások, polarizáció, 

−  megszűnt az osztályszerkezetű , tagolt társadalom, 
−  kialakult és működik az új politikai-, gazdasági-, és média-elit. 

Az alapvető  gondot az okozta, hogy az új helyzetben eredményesen működ-
tethető  szerepekre kevéssé vagy nem készültünk fel. A megoldás lehető ségét a 
változás kényszere biztosította a tanulás, a felnő ttoktatás új, rendszerszemléletű  
megközelítésével, ami fokozatosan túllép a csak esélynövelő  funkció-
értelmezésen, és a felnő ttek mindennapi élettevékenységének alakító elemeként 
kezeli. 

Foglalkoztatáspolitikai, kvázi munkaerő piaci következményként tartós kísé-
rő  jelenséggé vált a tömeges állástalanság. Mindezek felkészületlenül érték nem-
csak a munkavállalókat, és a munkaadókat, hanem az irányítással és képzéssel 
foglalkozókat is. A helyzet átképzésekkel történő , tüneti kezeléséhez fontos lett 
a felnő ttképzés. Első sorban piaci, vállalkozási szempontból. Egyfajta ellenpont-
ként rövid idő  alatt, robbanásszerűen közel nyolcezer felnő ttoktatási vállalkozás 
jelent meg képzési, oktatási kínálatával. 

Az új szerepvállalásokra történő  felkészítés egyszerre jelentett stratégiai, 
strukturális, tartalmi, metodikai, idő -dimenziós, illetve gazdálkodási feladat-
megoldást. A megvalósítás összhangban volt az új képesítési követelményekkel, 
az új szerephelyzetben eredményesen működtethető  értelmiségi szerepfelfogás-
sal. 
Ebben az összefüggésben a pedagógia és az andragógia viszonylatában a kultúra 
és környezete rendszerként jelenik meg (1. ábra). 
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1.ábra: A kultúra és környezete 
A rendszerváltás, a változások következményei (1989-1991): 
−  Stratégiai bizonytalanság, 
−  vezetési – vezető i bizonytalanság, 
−  jogi bizonytalanság, 
−  finanszírozási bizonytalanság, 
−  működési-működtetési bizonytalanság, 
−  egzisztenciális, szociális bizonytalanság, 
−  piaci bizonytalanság. 
Ezt próbálta ellensúlyozni néhány tudatosan irányított változtatás. Ezek: 
Az intézményi akkreditáció  1995 – 1999 
Az intézményi integráció 2000 
Az 1. Nat felnő tteknek 1-13 2001 
A felnő ttképzési törvény 2001–2003 
Belépés az Európai Unióba 2004 
Az új felső oktatási törvény  2006 
A bolognai képzés indítása 2006 
Az átalakuló tanulási környezet  folyamatos 
Az átalakuló kommunikáció folyamatos 
Az új és mobil infokommunikációs eszközök  folyamatos 
A társadalmi, politikai, piaci, technológia, jogi, 

gazdasági, finanszírozási, vezetési környezet változása periodikus 
 

Az eredményes működésben és a működtetésben egyszerre szükségszerűen 
érvényesül (és/vagy hiányzik), nélkülözhetetlen az intézményi és a vezetési stra-
tégia. 

Kiemelt jelentő ségűvé vált az emberi erő forrás fejlesztése, felkészítése a vál-
tozó kihívásokra. 
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2.ábra: A változások összefüggései 
A 21. század kihívásait és a megoldás felnő ttoktatási lehető ségeit már az 

1985-ös párizsi, majd az 1997-es hamburgi felnő ttoktatási világkonferencia je-
lezte és prognosztizálta. A Polgárok Európájának megalkotásához, a life long 
learning általános gyakorlatának működtetéséhez szükséges stratégiát és a nem-
zeteknek javasolt ajánlásokat 2000-ben a Lisszaboni Konferencia fogalmazta 
meg és tette közzé a memorandumban.1 Felértékelő dött a tanulás. A társadalmi-
gazdasági átalakulás, a csúcstechnika bő vülő  alkalmazása új tudás-minő séget 
igényelt a munkaerő piacon. 

Az információs társadalomban történő  átmenet felerő södése, a tudástársada-
lom, a tudás-alapú gazdaság kialakulása a tudásszerkezet folyamatos és szükség-
szerű  átalakulását igényelte, amelynek eredményességét a munkaerő piacon való 
megfelelés igazolta vissza. A tanulás már nem költségként, hanem a humánerő -
forrás-fejlesztés nélkülözhetetlen beruházásaként jelenik meg a szocializációs és 
felnő ttképzési folyamatokban. 

Ebben a résztvevő k és az érintettek is egyetértettek, a kérdés csupán az, hogy 
milyen értelemben? Pedagógiailag, ami a folyamat működését, elméletének és 
gyakorlatának vizsgálatát jelenti? Pszichológiai értelemben, ami a folyamat 
eredményeként megjelenő , vagy elmaradó változással foglalkozik? Szociológiai 
értelemben a különböző  társadalmi célcsoportok mobilizációs lehető ségeit gene-
ráló hatások egyik meghatározó tényező jeként? Andragógiai, felnő ttoktatási 
értelemben a felnő tt-képzésben történő  kettő s szocializációt támogató önálló 
tanulási, művelő dési folyamatok bemutatásaként? Esetleg humánstratégiai, köz-
gazdasági kérdésként az emberi erő forrásokat termelő  részfolyamatok lehető sé-
geinek számbavételeként? Sorolhatnám tovább a különböző  tudományterülete-
ket, hogy a végén egyfajta szintézisét alkothassuk meg a különböző  néző pontok 
analízisének. Ezt tettük eddig is. 

                                                        
1 Vö.: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról.ftp://ftp.oki.hu/eu/memorandum.pdf 

ftp://ftp.oki.hu/eu/memorandum.pdf
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A világ megváltozott. A tanulásról alkotott felfogásunk nem, illetve mégis-
csak. A 80-as évek közepétő l a szakirodalom, a média hangos az egész életen át 
tartó tanulástól. Természetesen történtek változtatási, átalakítási kezdeményezé-
sek (iskolaszerkezet, új tantervek, képzési struktúraváltás, pedagógiai programok 
felerő södése, törvénymódosítások, bolognai dokumentum stb.), de ezek csak a 
felszínt érintették, és nem voltak hathatós mélyreható megoldások. Csak a gya-
korlat nem változott. A paradigmaváltás elmaradt. 

Az ember természetes tanuló fogantatása pillanatától. Ezért célszerű  minden 
élet-helyzetben a tanulás = élettevékenység elv szerint viszonyulni a tanuláshoz. 
Ez egyaránt vonatkozik a tanulóra, a tanulásirányítóra és a tanulást támogató 
anyagok fejlesztő ire is. A tanulás akadályai és a megoldás lehető ségei bennünk 
vannak. Az elő zetes tudás, mint bázis és a kialakult tanulási szokások, technikák 
meghatározóak. A rögzült tanulási szokások, technikák, algoritmusok biztonsága 
erő síti az újtól való félelmet, ami párosulhat a kudarc, a sikertelenség, a megszé-
gyenülés lehető ségével. A felnő tt a munka- és élettapasztalatok birtokában az új 
tanulási helyzeteket mechanikusan, rutinból kezeli („a nem tanul, hanem tud” 
attitűd működik). Elhanyagolható tényező nek tekinti a tanuláshoz szükséges idő t 
(van még idő nk, vagy arra nem érünk rá!”-effektus). Nehezen fogadja el, hogy 
az új technikához, technológiához való alkalmazói, felhasználói viszony mindig 
életkor- és kultúrafüggő  (meg lehet és meg is kell tanulni.) Ezt erő sítheti benne a 
felgyorsult technológia fejlő dés miatt gyakrabban megjelenő  kognitív disszo-
nancia veszélye (amikor a korábban tanultakat túlhaladta a technológiai fejlő dés, 
és már nem működik az „én így szoktam csinálni és az jó volt” effektus). 

A 20. század második felére felgyorsult technikai, technológiai és informati-
kai, kommunikációs fejlő dés eredményeként a 21. század első  évtizede végére az 
embert körülvevő  környezet alakulása számos működési területen változásokat 
generált. Ezek: a kommunikációs környezet, a tanulási-tanítási környezet, a tu-
dásközvetítési-, tudáselsajátítási környezet. A kommunikációs (technikai, tech-
nológiai) környezet generálja az új (mobileszközöket és rendszeralkalmazást is 
használó) tanulási környezetet, ami a korábbi gyakorlattól eltérő  tanulási és ta-
nulásirányítási lehető séget biztosíthat a szereplő knek. Ez a helyzet rendszer-
szemléletű  megközelítést és alkalmazást igényel mindenkitő l, a korábbi csak 
eszköz-centrikus dominanciával ellentétben. Mára állt elő . Ebben az új helyzet-
ben egyszerre jelenik meg az elektronikus és mobil-kommunikáció lehető sége és 
kényszere, a kommunikációs szerepek (esetleges) cseréje, a nyitott és szerves 
tanulási környezet kialakulásának és eredményes kezelésének folyamata2 
(www.nive.hu/folyoiratok/admin/articles Benedek András, 2008). Miközben a 
megvalósítandó stratégiai cél és nem az eszköz a meghatározó a feladatmegoldás 
folyamatában. 

                                                        
2Vö.: Benedek András: Mobil tanulás és az egész életen át megszerezhető  tudás. 
www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11_benedek.pdf 

http://www.nive.hu/folyoiratok/admin/articles
http://www.socialscience.t-mobile.hu/dok/11_benedek.pdf
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A rendszerváltás történéseivel összefüggő  változások és hatások felsorolásá-
val kezdtem a téma kifejtését. Ha újraolvassuk ezeket a változásokat és hatáso-
kat, és szembesítjük napjaink valóságával mintha deja vu érzésünk lenne: 

−  stratégiai bizonytalanság (a közép- és hosszú-távú stratégiák helyett csak 
helyzet-kezelő  módszerek, tűzoltó technikák), 

−  vezető i-vezetési bizonytalanság (alkalmatlanság, kompetenciák hiánya), 
−  jogi bizonytalanság (az európai jogharmonizációs gyakorlat szünetelteté-

se). 
−  finanszírozásai bizonytalanság, (eladósodás, nem megfelelő  válságkeze-

lés), 
−  működési, működtetési bizonytalanság (technológiai-, kommunikációs 

kompetencia hiány), 
−  egzisztenciális-, szociális bizonytalanság (tömeges, tartós munkanélküli-

ség, drasztikus méretű  elszegényedés), 
−  piaci bizonytalanság (piaci mozgások stagnálása). 
A feltételrendszer és a megoldási (válasz)lehető ségek azonban nem azonosak 

a mai helyzet kihívásainak eredményes kezelésére. 
Milyen válaszai vannak a felnő ttoktatásnak, felnő ttképzésnek a mai helyzet 

kihívásaira? 
Az információs társadalom általánossá válása egyrészt felerő síti a csúcstech-

nika jelenlétét és a hozzáférés lehető ségét, a klasszikus szerephelyzetek aktuális 
módosulását, a kultúra folyamatos demokratizálódását.3 Másrészt hangsúlyosan 
láthatóvá teszi a szükséges eszköztudással nem rendelkező k (az analfabéták és a 
digitális írástudatlanok – jelentő s létszámú célcsoportok) leszakadási esélyét a 
kommunikáció. a művelő dés, a tanulás, a munka világában, sajátos ellehetetle-
nülésüket a mindennapok feladatmegoldásaiban. 

A tanulási eredményességét negatívan befolyásoló kockázati tényező  az and-
ragógiai folyamatokban, felnő ttképzésben működő  jelentő s számú „képesítés 
nélküli felnő ttoktató”. A felnő ttoktatók többségének az adott szakmai területre 
megtörtént a felkészítése, van érvényes szakmai képesítése, de nincs felnő ttokta-
tási gyakorlata és kompetenciája. 

Ne feledkezzünk el arról, hogy „az ember teljesítő képességét meghatározó 
tényező k”4, a mindennapokban a tanuló és a tanulásirányító esetében is rendsze-
resen funkcionálnak. A feladatok, a követelmények teljesítéséhez szükséges 
képességek, kompetenciák eredményes működtetését a munkakörülmények és a 
személyiség aktuális állapota alapvető en befolyásolják. Így szerepeink sikeres 
megvalósítását meghatározza életminő ségünk alakítása és kondicionálása. Ez 
tanulás és permanens művelő dés nélkül nem lehetséges. 

                                                        
3 Vö.: Sonnevend Júlia: A demokratikus kultúra elméletéhez –In.: Élet és Irodalom. 2008/14 
www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0814&article=2008-0406-2012 -
01VBDD-30k 
4 Vö.: Ángyán Lajos: Az emberi teljesítő képességet meghatározó tényező k. –In.: Tudásme-
nedzsment. VIII/1. PTE. FEEF. Pécs. 2007. pp. 115-121. 

http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0814&article=2008-0406-2012
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A műhelyteremtő  nagy tanítók, mesterek eredményes működésének jellem-
ző je, hogy az által alkalmazott módszer nem más, mint Ő  maga. Nélküle nem 
működik a tudásátadás, a tudásközvetítés és a tudáselsajátítás. Sem eszközökkel, 
sem azok nélkül. Ha más lép a helyébe, az már nem ugyanaz. A 21. században 
tanúi vagyunk egy olyan szereptanulási folyamatnak, ahol a tanulók éreznek rá 
az önálló, kreatív tanulás varázsára a környezetükben megtalálható digitális, 
mobil eszközök használatával. Számukra természetes az adott (virtuális?)5 tanu-
lási környezet lehető ségeinek kihasználása. Tudatosan élnek is ezzel. Működé-
sükben jelen van a médiakompetencia: az ösztönös médiakritika, a médiaisme-
ret, a médiahasználat és a média-kreativitás.6 Az informatikai kompetencia 
alapfeltétel. Ebben a folyamatban a módszer a tanuló maga. Tanulá-
suk/tanulásunk is személyiségdominanciájú. 

Az elmúlt két évtized (1989-2012) történéseinek áttekintése, felidézése köz-
ben feltűnik egy lényeges, a korábbi elemzések által nem érintett tényező : az 
emberöltő -hatás-befolyása. Az „újratörténések” az ember életében általában két 
emberöltő  elmúltával lehetségesek. Apáink még nagyapáink könyvébő l tanultak. 
Az idő  múlása, a fejlő dés emberléptékű  volt. A life long learning a fejlő dés fel-
gyorsulása, a munkakör- és az életmódváltás egy emberöltő n belüli megsokszo-
rozódása miatt vált szükségessé. Korábban minden generáció a saját felnő tt éle-
tében volt fő szereplő . Ma már az én generációm három generáció fő szereplő s 
történéseinek tanúja. A generációváltás idő tartama 22-25 évre csökkent. Az 
egymást erő sítő  tanulási, tudásátadási, tudáselsajátítási megoldások lehető ségét 
és működtetését valamennyi generáció számára az új technikai, technológiai 
eredmények kínálják fel. A klasszikus megvalósítások párhuzamos alkalmazása 
sem kizárt. 

Sajátos „történelmi fintor?”, hogy 2010-2012-ben ismét látszólag hasonló 
helyzettel találjuk szembe magunkat, mint 1998-1991-ben. Ugyanakkor a műkö-
déshez, a működtetéshez szükséges feltételek nem teljesen azonosak. A generá-
ciók nem egymást leváltva, hanem csak egymást feltételezve, kölcsönösen támo-
gatva működhetnek eredményesen. Ebben az új, együttműködő  tudásátadásban 
és tudáselsajátításban a szerepcsere (tanuló, tanulásirányító), a tapasztalatcsere 
folyamatos. Remélem az olvasó számára érzékelhető  volt, hogy honnan indul-
tunk? mi történt menetközben? hol tartunk, hol vagyunk? 

A kérdés: hogyan tovább? 
A felnő tt ember életében az andragógia szerepe felértékelő dött. Eszközfunk-

ciója a katalizátor-hatással (társadalmi mobilizáció) bő vült. Működtethető  társa-
dalmi, gazdasági, piaci, jogi, szociális stb. stratégia megvalósítása nélkül valós 
emberi erő forrás fejlesztési, humánstratégiai feladatmegoldások helyett andra-

                                                        
5 Vö.: Nyíri Kristóf: Virtuális pedagógia – a 21. század tanulási környezete. 
www.ofi.hu/tudastar/virtualis-pedagogia 
6 Vö.: Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás. 
okt.ektf.hu/data/forgos/file/Az_uj_media_UPSZ_.pdf  

http://www.ofi.hu/tudastar/virtualis-pedagogia
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gógiai alkalmazásként pótcselekvések történhetnek. Hogyan? Tovább? Igen, de 
másként, mint eddig. 

A haladás, az ember, a személyiség fejlő dése is megállíthatatlan. A tanulás = 
élettevékenység! 

Életünk egymást követő  szakaszaiban szükségszerűen jelennek meg ré-
gi/újkihívások, feladat-megoldások, szerephelyzetek, amelyek elő l nem célszerű  
kitérni. A hiányzó tudáselemek, kompetenciák elsajátítása a pedagógia, az and-
ragógia, a felnő ttképzés lehető ségeivel megoldható. Új szemléletre van szüksé-
günk. A tapasztalatok átadása-átvétele, hasznosítása szimultán, közös tevékeny-
ség lehet a generációk között. Az Újmédia, a web 2.0, a közösségi média és a 
mobil kommunikációs eszközök már működnek, a különböző  közösségek építé-
se, funkcionálása folyamatos. A bekapcsolódás lehető sége mindenki számára 
megfelelő  eszköz-tudás birtokában lehetséges. Olyan nyitott, rugalmas, minden-
ki számára elérhető  felnő tt-képzési rendszer kiépítése és működtetése szükséges, 
amelyben külön műhelyekben tanulhat és fejlő dhet a felnő tt analfabéta, a funk-
cionális analfabéta, a digitális írástudatlan, a képesítés nélküli felnő ttoktató, és 
mindenki, akinek a munkaerő piaci képzése megoldatlan. A művelő dés valós és 
virtuális környezetében, a kommunikáció, a tanulás, a tanulásirányítás horizontá-
lis, centrális és vertikális tere biztosított, működtethető .7 

Egy lehetséges társadalmi, gazdasági, piaci, jogi, szociális stb. korszakváltás 
támogatásaként a humánerő forrás felkészítése és a fejlesztése preventív módon 
és párhuzamosan is működhet a különböző  stratégiai programok valóra váltásá-
val. Célszerű  alkalmazni a rendelkezésre álló infokommunikációs és mobilesz-
közöket, szoftvereket, az ICT által biztosított tudásátadási és tudáselsajátítási 
lehető ségeket. A többi már csak rajtunk múlik. „Tudjuk, hogy mit csinálunk, 
gyakran azt is tudjuk, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk, de amit nem tu-
dunk, az az, hogy annak, amit csinálunk, mi lesz a következménye!” – írta Michel 
Foucault. 
 
 
 

                                                        
7Vö.: Forgó Sándor:A tudástranszfer lehet ő ségét támogató IKT technológiák pedagógia vo-
natkozásai. http://www.mtakpa.hu/kpa/download/1202850 . 
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