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Magyar nyelvű tanulm|nyok 

Feketéné Dr. Szakos Éva: 

Felnőttképzési szakemberek nézeteinek felmérése a magyarorszá-
gi felnőttképzésről. Az első hazai andragógiai Delfi kutatás 

eredményeiből. 
 
 
Az Európai Unió kihív|sai, a radik|lis szerkezeti, tartalmi és elméleti-módszertani v|ltoz|sok 
közepette az identit|s|t kereső és azt reflektíven kifejezni sz|ndékozó hazai felnőttképzésnek 
és a benne működő szakembereknek szükségük van nemcsak külföldi, hanem hazai, reflektív 
módszereket alkalmazó andragógiai kutat|sok eredményeire a tudom|nyterület helyzetére 
vonatkozóan. 
 
A kutat|s céljai és metodológi|ja 
 

Felnőttoktat|si szakemberek, ezen belül kezdő és működő andragógusok konceptu|lis kérdé-
sekre vonatkozó nézeteinek szisztematikus feltérképezését, és többek között összehasonlító 
elemzését tűztük ki célul. A kutat|s „vezérlő elméletéül”, értelmezési keretéül a konstruktivis-
ta ismeretelmélet szolg|lt. 
 
Módszerként a hazai neveléstudom|nyban még nem alkalmazott Delfi technik|t v|lasztottuk, 
amelyet szakemberek nézeteinek feltérképezésére, kommunik|ltat|s|ra és a nézetek elemzé-
sére haszn|lnak valamely tudom|nyterület konceptu|lis kérdéseinek tiszt|z|sa és a szakterü-
let lehetséges fejlesztési ir|nyainak megvitat|sa célj|ból. 
 
A többfordulós Delfi procedúra első fordulój|ban a résztvevő szakemberek öt kérdéscsoport 
alapj|n esszészerű v|laszokban fejtették ki nézeteiket: 
 

1. a felnőttoktat|s mibenlétéről; 
2. az andragógia és a pedagógia egym|shoz viszonyított st|tusz|ról; 
3. az andragógia mai és jövőbeli koncepciój|nak orient|ciós pontjairól; 
4. a felnőttoktat|s elméletének és gyakorlat|nak viszony|ról, valamint 
5. vallottak saj|t ars poetic|jukról. 

 
A m|sodik és harmadik forduló kérdőívét a megelőző fordulók v|laszai alapj|n |llítottuk ösz-
sze, és a szakemberek a m|sodik kérdőívet a többi v|laszadó első fordulós v|laszainak isme-
retében töltötték ki. 
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Az adatok feldolgoz|sa kvalitatív és statisztikai elemzéssel (|tlag-, szór|s- és gyakoris|gsz|-
mít|sok, keresztt|bla-elemzés, korrel|ciósz|mít|s stb.) történt. 
Eredmények és következtetések a fönti 1. és 2. kérdés vonatkoz|s|ban 
 
A 70 hazai működő és kezdő andragógiai szakember körében végzett (a konstruktivizmus 
elméleti keretében értelmezett) vizsg|latok kvalitatív és statisztikai elemzéseken alapuló, in-
formatív képet adtak a v|laszolóknak a felnőttképzésről alkotott nézeteiről, amelyek mint 
konstruktumok, azaz aktív, reflekt|ló, értelmező folyamatok sor|n létrehozott kognitív és 
emotív struktúr|k az elemzések eredményei szerint a következőképpen jellemezhetők: 
 

 Sem a működő, sem a kezdő szakemberek nézetei, szakkérdésekre vonatkozó tud|sa 
nem egységes, gondolkod|sukban nem haszn|lnak egységes kategóri|kat, terminuso-
kat, az |ltaluk értelmezett fogalmak nagy szór|st (diverzifik|ciót) mutatnak, az egyes 
v|laszok között alig tal|lhatók |tfedések. 

 
 A v|laszok alapj|n a kezdő és működő szakemberek nézeteiben jellegzetes különbsé-

gek mutathatók ki. 
 

A működő szakemberek konstruktumai nemcsak differenci|ltabbak, hanem integr|l-
tabbak is, mint a főiskol|sokéi; ezt mutatta a definícióalkot|skor a felnőttképzés fogal-
m|nak egy t|gabb kontextusba (pl. az élethosszig tartó tanul|s kontextus|ba) való el-
helyezés nagyobb gyakoris|ga a szakembereknél vagy péld|ul a felnőttképzés t|rsa-
dalmi aspektusai említésének hi|nya a főiskol|sok esetében. 
 
Ezek az eredmények al|t|masztj|k a „kezdő” és „szakértői” gondolkod|s különbségei-
ről a szakirodalomban közölt elméleteket. 
 

 A v|laszolók a tekintetben sem egységesek, hogy az andragógia leg|tfogóbb elnevezé-
sére a felnőttnevelés, a felnőttképzés vagy a felnőttoktat|s fogalm|t haszn|lj|k-e. A 
terminológiai vita egyrészt abból adódik, hogy egyesek az |tfogó német 
„Erwachsenenbildung” mint|j|ra a „felnőttképzés” kifejezést tartan|k a legalkalma-
sabbnak (Felkai), amit al|t|maszt Zrinszky L|szló 1996-ban megjelent könyvének a 
címe is: „A felnőttképzés tudom|nya”. Az UNESCO 1997-es felnőttoktat|si vil|gkonfe-
renci|j|hoz készített magyarorsz|gi dokumentumok a felnőttoktat|st haszn|lj|k leg-
gyakrabban. (Az alig néh|ny éve megalkotott, és nemrégiben módosított „Felnőttkép-
zési Törvény” a felnőttképzést nevezi a leg|tfogóbb kategóri|nak.) Durkó M|ty|s és 
munkat|rsai következetesen ragaszkodnak a felnőttnevelés elnevezéshez, mint leg|t-
fogóbb kategóri|hoz, mely mag|ban foglalja a felnőttoktat|st illetve a felnőttképzést is. 
A v|laszok egyértelműen jelzik a konszenzus hi|ny|t a kérdés megold|s|ban. Noha el-
vileg és gyakorlatilag is lehetséges a szakemberek meg|llapod|sa, a konstruktivizmus 
ennél fontosabbnak tartja a különböző |ll|spontok és érvek felszínre kerülését és 
kommunik|l|s|t. 
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 Ugyanígy nem egységesek a nézetek az andragógia tudom|ny-rendszertani st|tusz|t il-
letően sem. A vélemények a két véglet (az andragógi|t a pedagógi|tól elkülönítetlenül 
szemlélő és az andragógi|t autonóm tudom|nyként felfogó |ll|spontok) között szór-
nak. A legtöbben az andragógi|t egy |tfogó, az ember művelődésére, nevelésére, kép-
zésére, oktat|s|ra és tanul|s|ra vonatkozó (nem „pedagógi|nak”, hanem péld|ul „ne-
veléstudom|nyoknak” vagy „embernevelésnek” nevezett) tudom|ny egy viszonylago-
san független aldiszciplín|jaként tartan|k jól kezelhetőnek. 

 A két kérdés egyesített adathalmaz|n végzett összefüggés-felt|ró elemzések eredmé-
nyeként 233 szignifik|ns (p<0,05) ill. erősen szignifik|ns (p<0,01) korrel|ciót tal|l-
tunk, melyek közül 82 a két kérdés itemei között értelmezett keresztkorrel|ció. A v|la-
szolókra vonatkozó h|ttérv|ltozók függvényében végzett elemzések 19 szignifik|ns, il-
letve erősen szignifik|ns korrel|ciót mutattak ki. 

 Péld|ul erősen szignifik|ns korrel|ció adódott a felnőttképzés meghat|roz|s|ban a 
„tanul|s / önképzés” item és „a felnőtt igényeinek / érdeklődésének / szükségleteinek 
/ motiv|cióinak figyelembevétele a képzésben” item között. 

 
Ez az eredmény al|t|masztani l|tszik péld|ul a felnőttek tanul|s|nak (önképzésének) mind 
az elméletében, mind a gyakorlat|ban egyre jelentősebbé v|ló „e-learning” szervezési mód 
létjogosults|g|t, mint olyan tanul|si módét, amely a legink|bb képes alkalmazkodni a felnőtt 
egyéni igényeihez, érdeklődéséhez, időbeoszt|s|hoz stb. 
 
A szakembereknek a kutat|s sor|n feltérképezett preferenci|i és az itt helyszűke miatt nem 
közölt tov|bbi vizsg|lati eredmények minden bizonnyal szakmai kommunik|ciót, megvitat|st 
indítanak el andragógusi szakmai körökben. Ezek ösztönzést adhatnak a napjainkban az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakoz|s szempontj|ból is egyre ink|bb a figyelem középpontj|ba kerü-
lő magyarorsz|gi felnőttoktat|si praxis elengedhetetlen elméleti reflexiój|hoz, és ez |ltal az 
elmélet és gyakorlat közeledéséhez és kölcsönös tov|bbfejlesztéséhez. 
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