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Magyar nyelvű konferencia-előad|sok 

Az előad|sok elhangzottak a „Tanuló v|rosok – a felnőtt tanulók elv|r|sai” című V. Nemzetkö-
zi Felnőttképzési Konferenci|n 
Szervező: a Felnőttképzési Fejlesztésért Közhasznú Egyesület 
Helye és ideje: TIT Székh|z, Budapest, 2008. november 10-11. 

Harangi László: 

A felnőtt tanulóval szemben támasztható követelmények 
(bővített és szerkesztett változat) 

 
 

Előad|sunkban azokkal a m|sodlagos, személyi vagy munkahely kompetenci|kkal, fog-
lalkozunk, amelyeket, mint követelményeket a felnőtt tanulókkal szemben t|maszthatunk. 
Személyi vagy munkahely kompetenci|kon, esetünkben, azokat a készségeket, ismereteket, 
attitűdöket értjük, amelyek a szakmai kompetenci|kat kiegészítik, teljesebbé teszik. Vil|g-
szerte különös jelentőséggel esnek a latba ezek a tulajdons|gok, elsősorban a fejlettebb v|lla-
latok munkaerő-gazd|lkod|s|ban, és az új munkaerők felvételénél nem egyszer megelőzik a 
tanult, szakmai kulcskompetenci|kat. Angli|ban, egy munkaügyi vizsg|lat sor|n, a munk|lta-
tók fontosabbnak tartott|k a jó kommunik|ciós készséget, az olthatatlan tanul|si v|gyat, a 
problémamegold|s képességét, és az önmenedzselés készségét, mint a technikai, szakmai is-
mereteket (Hasketh, 2ooo). Ezzel cseng össze egy m|sik angliai vizsg|lat is, amelyben a meg-
kérdezett v|llalatvezetők azért tulajdonítottak nagy jelentőséget a munkav|llalók kezdemé-
nyezésre való törekvéseinek, erős motiv|lts|g|nak, mert – tapasztalataik szerint - egy belülről 
inspir|lt, tanulni szerető munkaerő, könnyűszerrel elsaj|títja majd a szükséges ismereteket és 
készségeket a munkahelyi képzések sor|n, ha vannak bizonyos hi|nyoss|gaik is ismereteik-
ben. Kevésbé értékes az a dolgozó, aki ugyan rendelkezik a szükséges tud|ssal, de nem érez 
hajlandós|got az önművelésre, tov|bbtanul|sra (OECD, 2oo1). 

A szakirodalom szerint a munkahelyi, személyi kompetenci|k egyfelől (a) interperszo-
n|lis készségek: teammunka-képesség, együttműködési készség a közös cél megvalósít|s|ra, 
vezetői képesség; m|sfelől (b) intra (belső) személyi képességek: motiv|ció és attitűd, tanul|-
si képesség, probléma megold|si képesség, hatékony kommunik|ciós képesség, analitikus 
készség (Stasz, 2ooo). Ezeket a kiegészítő, komplementer kompetenci|kat, itthon és külföldön, 
legink|bb a fejlett, tud|salapú vagy afelé haladó gazdas|gok követelik meg legink|bb a mun-
kav|llalóktól, ugyanakkor minden munkahelyen, legyen az ipar, szolg|ltat|s vagy mezőgazda-
s|g, keresettek azok a munkaerők, akik a szakmai kompetenci|kon kívül birtok|ban vannak 
ezeknek a személyi tulajdons|goknak, képességeknek is. Nyilv|nvalóan az alapkompetenci|k 
(ír|s, olvas|s, sz|mol|s, matematikai és természettudom|nyi alapismeretek) és a szűken ér-
telmezett szakmai ismeretek, valamint a személyi kompetenci|k, az |ltal|nos műveltséggel 
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együtt, nem különülnek el élesen egym|stól, és összességükben teszik alkalmass| az egyént, a 
tanulót a munkaerőpiacba való bejut|sra, pozíciój|nak megtart|s|ra és a p|ly|n való előbbre 
jut|sra. Megjegyzendő, hogy a megfelelő személyi és emberi tulajdons|gok a rendszerv|lt|s 
előtt is megkövetelt kritériumok voltak a „dolgozók” megítélésében, amely bizonyos pozíciók 
betöltéséhez kiegészült a politikai megbízhatós|ggal is. 

Ez alkalommal a hazai, európai és amerikai szakirodalom alapj|n a kommunik|ciós 
készségek közül kiv|lasztottuk a hatékony beszéd-, olvas|si és ír|skészséget, a személyi kom-
petenci|k közül pedig a problémamegold|s képességét és a kreativit|s készségét, amelyről 
úgy gondoljuk, hogy nem lehet őket eléggé hangsúlyozni mind a tanulóval, mind a munkav|l-
lalóval szemben, végül bemutatjuk a knowledge workerek személyi kompetenci|it. 
 
Az adekv|t beszéd-, olvas|si és ír|skészség tanulóval szemben t|masztott követelményei 
 

A beszéd filogenetikus emberi tulajdons|g. Alapvető követelmény, kompetencia, hogy a 
21. sz|zad tanulója, munkav|llalója legyen birtok|ban a t|rsadalmi helyzetének megfelelő és 
elv|rt beszédkészségének, képes legyen gondolatait, érzelmeit beszédben tömören és lényeg 
megragadóan kifejezni, a mondottak m|sok |ltal való megértését is megvalósítani, ellenőrizni. 

Nyilv|nvalóan m|s beszédkultúr|t és t|rgyal|si készséget kell feltételeznünk egy PR 
menedzsertől, egy tud|sgazdas|g projektigazgatój|tól és egy egyetemi hallgatótól, mint egy 
rutinmunk|t végző betanított munk|stól. Szóbeli megnyilatkoz|saikban azonban mindh|r-
muknak, a saj|tkörülményeik között, logikusan kell felépíteni gondolataikat, a célnak megfele-
lő hosszús|ggal, kiv|lasztva a megfelelő szavakat, kifejezéseket, figyelembe véve a mondat-
szerkesztés követelményeit. Vil|gosan kell érvelniük, bizonyító részletekkel al|t|masztva |llí-
t|saikat. Fontos követelménye a beszédnek, melyet szintén ismernie kell a tanulónak, a t|rsa-
dalmi, foglalkoztat|si hierarchia egyes szintjein megnyilatkozó közszereplőnek, munkav|lla-
lónak egyar|nt, hogy a beszéd stílusa, jellege, esztétikuma alkalmazkodjék a retorika célj|hoz, 
funkciój|hoz, kontextus|hoz. A t|rgyal|si készség, magatart|s fontoss|g|ra a Jacques Delors 
jelentés is felhívja a figyelmet, tekintettel a munka „elanyagiatlanod|s|ra”, a szolg|ltat|s elő-
retörésére, amelyben nagy szerepet kap a verbalizmus, a szóbeliség. Ezért fontosabb, mint 
valaha a vil|gos, lényegmegragadó, logikusan felépített értelmes beszéd, p|rosulva magabiz-
tos fellépéssel, érdekérvényesítéssel, ha nyilv|noss|g előtt kell szerepelni. 

A megfelelő olvas|si készség alapkészség, de a magasabb rendű olvas|si készség egy-
ben a szakmai ismereteket kiegészítő nélkülözhetetlen személyi kompetencia is. Ezúttal 
ugyanis nem puszt|n felnőtt szövegértési készségről van szó, amelyben az OECD vizsg|latok 
szerint a nemzetek harmadik harmad|ban vagyunk, hanem egy olyan célir|nyos olvas|sról, 
amelyben az olvas|s meghat|rozott pragmatikus és |ltal|nos emberi célok megold|sa érde-
kében történik. Teh|t, aki ilyen olvas|si készséggel rendelkezik, m|rpedig egy bizonyos fog-
lalkoztat|si szinten felül ilyen igényt is t|maszthatunk munkav|llalókkal, tanulókkal szemben, 
egy |ltala fel|llított stratégia szerint olvas könyveket, tanulm|nyokat, ír|sokat, amely tanul|-
s|t, munk|j|t, szakmai előrehalad|s|t, de személyiségének gazdagod|s|t segíti. Ennek sor|n 
képes a szükséges írott inform|ciókat felkutatni, elolvasni, feldolgozni életének teljesebbé 
tétele, munk|j|nak, tud|s|nak gyarapít|sa célj|ból. Tanuls|gokat tud levonni olvasm|nyaiból 
a jelen t|rsadalmi, gazdas|gi, politikai, kultur|lis valós|g|ra, ugyanakkor olvasm|nyainak 
kritikai elemzésére, esztétikai megközelítésére is képes. Mindez természetesen a foglalkozta-
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t|s jellegének velej|rója, a megkív|nt szakmai kompetencia tartalm|nak, intellektu|lis, krea-
tív karakterének a függvénye. Minél ink|bb tud|sra alapozott egy v|llalat vagy egy intézmény, 
ann|l ink|bb szükség van ilyen igényes, pragmatikus, de ugyanakkor magasan művelt olvasó 
munkat|rsra is. Teh|t az ide|lis olvasó ebben a megközelítésben a „kognitív”, a tanuló, tud|st 
gyarapító és nem a puszt|n kikapcsolód|st, szórakoz|st kereső olvasó. 

A kommunik|ciós készség kreativit|s felé mutató megnyilv|nul|sa az ír|skészség, b|r 
a szép, értelmes és tartalmas beszéd is lehet alkot|s. Minél ink|bb haladunk felfelé a foglal-
koztat|si hierarchi|n, ann|l ink|bb megkövetelt ez a személyi készség. Jelenti a gondolatok és 
ismeretek ír|sban történő hatékony közlését. A megfelelő ír|skészséggel rendelkező munka-
v|llaló képes autentikus ír|sok megszerkesztésére, megalkot|s|ra, amelyek logikusan, erede-
tien és hitelesen fejtenek ki egy-egy tézist vagy valamilyen tém|t. A professzion|lis elv|r|sok-
nak megfelelően írott szövegei vil|gosak, érthetőek, jól tagoltak. Sokféle stilisztikai elj|r|st 
alkalmaz (péld|k, szempontok, szónoki kérdések, jelképek és szimbólumok) Az autentikus 
ír|smód expresszív, leíró, elbeszélő, kifejtő és meggyőző form|it ön|llóan vagy kombin|ltan 
alkalmazza. Kérdésekre képes gyorsan és vil|gosan ír|sban v|laszolni. Amennyiben szükséges 
szövegének elkészítéséhez szakértőkkel is konzult|l, biztons|ggal haszn|l forr|sokat. Kifejező 
készsége v|lasztékos, gazdag szókincse ír|sban is megmutatkozik. A magasrendű ír|sos 
kommunik|ciós készség, a tud|sgazdas|gokban munkat|rsi és vezetői szinten elengedhetet-
lenül szükséges, amellett, hogy a v|llalat menedzsere, projekt  
igazgatója birtok|ban van a naprakész szakmai ismereteknek és egyéb személyi kompetenci-
|knak (team-munka képesség, problémamegoldó készség, stb.) is. 
 
A problémamegold|s követelményei 
 

A t|rsadalmi és munkaproblém|k, akad|lyok, nehézségek minél tökéletesebb, minél 
gyorsabb megold|sa a minél tökéletesebb szakmai hozz|értés mellett a fejlett gondolkod|si 
készségek segítségével történik (úm. problémamegoldó készség, kreatív gondolkod|s, tanul|-
si készség, stb.). A naprakész szakmai kompetencia mellett a fejlett gondolkod|si készség és 
képesség a foglalkoztat|s minden szintjén, minden munkaterületen a legjobb aj|nlólevél, 
amely megnöveli az elhelyezkedés esélyeit, a foglalkoztat|s biztons|g|t. Aki ilyen tud|s birto-
k|ban van, biztons|ggal versenyezhet. A legfejlettebb tengerentúli és európai orsz|gokban 
külön, erre specializ|lt képzési v|llalatok foglalkoznak azzal, hogy rövid, intenzív tanfolyam-
okkal, tréningekkel segítsenek kialakítani, tudatosítani ezeket a készségeket, kompetenci|kat. 
Dr|ga pénzen, de a tapasztalatok azt bizonyítj|k, hogy megéri, mert ez a tud|s kincset ér. 

A problémamegoldó készségnek m|sik fontos alkotóeleme a következtetési készség, 
amelynek segítségével a munkav|llaló két vagy több t|vol eső dolog és jelenség között felfe-
dezi a szab|lyszerűségeket, hasonlós|gokat, és ezeket beépíti a problémamegold|s folyama-
t|ba. Logikai elj|r|sokat alkalmaz, hogy következtetéseket vonjon le sokféle, könnyen vagy 
nehezen hozz|férhető inform|ciókból; szab|lyokat és elveket is felhaszn|l eddig ismeretlen 
szitu|ciókra, és elegendő tények, közbeeső következtetések alapj|n meg|llapítja a végső és 
helyes következtetést, törvényszerűséget. 

A személy, a munkav|llaló ember ugyanazokat a kognitív műveleteket végzi akkor is, 
ha mag|ban gondolkodik, és akkor is, ha csoportban, teamben végzi ugyan ezt. Több kompe-
tens szakértő részvétele a teamben, akik egyéni tapasztalataikkal, véleményükkel a probléma 
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különböző oldalaira vil|gítanak r| (ld. brainstorming), megspórolhatj|k, lerövidíthetik az elő-
készítés és az inkub|ció szakasz|t. A team-munk|nak különösen a nagyhorderejű gazdas|gi, 
technikai, orvostudom|nyi problém|k megold|s|ban van nagy jelentősége. Napjainkban 
ugyanis a tal|lm|nyok, felfedezések nem egy egyedi zseni|lis tehetségű ember műve, hanem 
szakértői kollektív|k, teamek alkot|sa. 

A kérdés az, hogy meg lehet-e tanulni a problémamegoldó képességet, lehet-e fejlesz-
teni, még hatékonyabb| tenni ezt az igen fontos gondolkod|si készséget? A v|lasz egyértel-
műen pozitív, azzal a kiegészítéssel, ha a gondolkod|sra való nevelés és a problémamegold|s 
készségének a kifejlesztése m|r az iskol|skorban megkezdődik. A problémamegoldó készség 
megalapoz|s|t erősítik azok az oktat|spolitik|k, így a mi oktat|spolitik|nk is, amelyek a lexi-
k|lis ismeretek helyett a gondolkod|sra való nevelés elsődlegességét hangsúlyozz|k. A prob-
lémamegoldó képesség fejlesztését segítik felnőttkorban a problémamegoldó műveletek gya-
korl|sa, valamint a problémamegoldó tréningek, szimul|ciós gyakorlatok alkalmaz|sa, az 
ilyen tém|jú intenzív tanfolyamok, bentlak|sos képzések. 
 
A kreativit|s követelményei 
 

A problémamegoldó készséggel egyenrangú munkahelyi és személyi kompetencia a 
kreativit|s, az alkotó gondolkod|s készsége, mely a munkaerőpiacon szintén stabil és nélkü-
lözhetetlen forgótőke a legalacsonyabb szintű fizikai erőt és ügyességet igénylő munkafelada-
toktól a legmagasabb szintű szellemi munk|ig. Az alkot|s, a kreativit|s nemcsak ott van jelen, 
ahol az ember nagy történelmi jelentőségű műveket teremt, hanem mindenütt, ahol az egyén 
elképzel, v|ltoztat valamit, ak|rmilyen új dolgot teremt, ha szegényesnek tűnik is az a zsenik 
alkot|s|hoz képest (Vigotszkij, 1967). Kreativit|ssal növelhető a produktivit|s, szélesíthető a 
foglalkoztat|s, különösképpen napjainkban, a mindent |tható versenyelvűség korszak|ban. 
Az elmúlt évsz|zadok jelentős t|rsadalmi és politikai földcsuszaml|sokat előidéző technikai 
forradalmak h|tterében minden esetben ott tal|ljuk azokat a kreatív, újító energi|kat, az in-
novatív szellemi és fizikai munkaerők sokas|g|t, amelyek néh|ny évtized alatt kimozdított|k 
és új v|g|nyra |llított|k az egyes orsz|gok fejlődését. A kreatív ötletekből létrejövő alkot|sok, 
az ezt lehetővé tevő tud|s feltartozhatatlanul v|lik a legerősebb értékteremtő tényezővé, az 
újkor első sz|mú közkincsévé  

A mindennapi szóhaszn|latban kreatív ember az, aki a jégh|t|n is megél, aki ügyes, 
talpra esett, mindenhez ért, fant|ziadús, sokoldalú ezermester, Tam|si Áron Ábelje. Amerik|-
ban, a felhőkarcolók, a vil|gv|rosok építésekor mohón keresték a magyar kőműveseket, |cso-
kat, asztalosokat, mert a legnehezebb feladatokat is képesek voltak megoldani. Manaps|g is 
ilyen  
v|ltoztatni tudó, új utakat kereső eszterg|lyosokra, technikusokra, v|llalatvezetőkre, mene-
dzserekre, gazd|kra, pedagógusokra, orvosokra, informatikusokra van szükség, akik amellett, 
hogy a szakma is a „kisujjukban van”, tarsolyukban hordj|k ennek a rendkívül értékes szemé-
lyi tulajdons|gnak, a kreativit|s készségének a marsallbotj|t is. A szellemi, alkalmazotti mun-
k|t kín|ló |ll|shirdetések napjainkban tele vannak olyan foglalkoztat|si aj|nlatokkal, felhív|-
sokkal, amelyekben a szakmai hozz|értéssel egyenrangú követelményként említik a kreatív 
gondolkod|st és készséget, az új ir|nti fogékonys|got.  
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A kreativit|sról kissé tudom|nyosabban. Az alkotókészség, a kreativit|s a személyi tu-
lajdons|gok, gondolati képességek és gyakorlati, cselekvőkészségek saj|tos összerendezettsé-
ge a személyiségen belül, amelynek megnyilv|nul|sa valamilyen szintű szellemi vagy t|rgyi 
alkot|s, emellett, hogy a viselkedésben, magatart|sban is kifejezésre jut. A kreativit|s feltétele 
a kív|ncsis|g, a nyitotts|g, a produktív fant|zia, az ön|lló kezdeményező készség, a divergens 
gondolkod|s, amelynek birtok|ban a személy az adott probléma többféle megold|s|ra képes, 
feltétele a helyes értékítélet, az önkontroll és a kitartó munkavégzés – írja Sz. V|rnagy Mari-
ann a Felnőttoktat|si és Képzési Lexikonban (2oo2). Lényege, hogy az alkot|s ne reprodukci-
ós eredmény, hanem a tanuló, a munkav|llaló tud|s|hoz, ismereteihez új megold|s legyen, 
amire a fizikai vagy szellemi munkaerő önerőből jutott. Eredetiségre történő törekvésében 
rokontulajdons|g a problémamegold|s készségével, mert azt feltételezi, hogy a munkaerő 
legyen az kereskedő, polg|rmester vagy hivatalvezető ki tud lépni a gondolkod|s és a cselek-
vés megszokott sém|iból, képes szokatlan összefüggések felismerésére, v|ratlan eredmények 
megalkot|s|ra, amely mag|n viseli az újszerűség jegyeit. 

Guilford (1956) és később Torrance a kreativit|s készségével rendelkező személyeket 
többféle, a megszokottól eltérő, divergens gondolkod|si képességgel, tulajdons|ggal jellemez-
ték. Szerintük a kreatív ember szellemi tevékenysége könnyed, felfog|sa gyors, a v|ltozó igé-
nyekhez, körülményekhez megfelelően tudnak alkalmazkodni, amely lehet spont|n vagy tuda-
tos adaptivit|s. Problémaérzékenységük, veszélyérzetük igen magas fokú, a gondokat, nehéz-
ségeket hamar észreveszik, míg m|sok azokat nem is sejtik. Jellemző r|juk az asszoci|ciós 
gazdags|g, a fluencia, azaz a kreatív emberek ötletdúsak. A problém|k megold|s|ra nagysz|-
mú, t|voli összefüggésekre épülő megold|sokat fedeznek fel, amelyre esetleg, a lehetőségek 
folyamatos, barkochbaszerű szűkítését alkalmazó konvergens gondolkod|s, nem képes. A 
kreatív emberek nagyobb, teljesebb és |tfogóbb viszonylatokban gondolkodnak. 

A kreatív emberek képesek a részletek kitöltésére, képzelőerejük jóval meghaladja az 
|tlagember fant|zi|j|t. A munka vil|g|n|l maradva: egy kreatív szupermarket igazgatója jó 
ötlete lehet egy l|tv|nykonyha fel|llít|sa az |ruh|zban félkészételek forgalm|nak növelésére, 
mert el tudja képzelni ennek fogadtat|s|t és működését. A kreatív ember gondolkod|s|val l|t, 
hall, a jövőbe tekint, jelekből, szimbólumokból, töredékinform|ciókból teljes képet tud alkot-
ni. Egy épület egyszerű, szabadkézi alaprajz|ból egy kreatív mérnök előtt megjelenik annak 
minden ir|nyú élete, vonatkoz|sa. Egy ismeretlen ételrecept elolvas|sakor egy kreatív sza-
k|cs a sz|j|ban érzi az ebből készült sütemény, húsétel ízét, zamat|t, annak minden ir|nyú 
objektív és szubjektív velej|rój|val. A kreatív emberek a kapott inform|ciók alapj|n struktú-
r|kat építenek fel (elabor|ció), amelyben nagy szerepet kap az alkotó intuíció. A kreativit|s 
komplex tudom|nyos gondolkod|s. Figyelemre méltó Arthur Koestler véleménye, aki szerint 
a kreativit|s: kor|bban össze nem függő fogalmak kombin|ciója úgy, hogy a keletkező egész 
több, mint amit beletettünk. 

A legtöbb elméletalkotó a kreativit|s meghat|roz|sakor komplementer, kiegészítő vi-
szonyt feltételez az intelligencia és a kreativit|s között, amelynek egyik tagja az intelligenci|-
hoz, míg a m|sik a kreativit|shoz kötődik. Guilford elméletében a kreativit|s a problémameg-
old|ssal kapcsolódik össze, mivel szerinte a kreativit|s problémamegold|s, illetve a problé-
ma-megold|s maga egy kreatív tevékenység. A kreativit|s és a problémamegold|s folyamatai 
is többnyire hasonlóak, amelyre m|sokkal együtt Wallas is r|mutatott. A kreativit|s kibonta-
koztat|s|ban is megtal|lható egy előkészítő f|zis, mert a legtöbb esetben nem egyik pillanat-
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ról a m|sikra pattannak ki az új alkot|sok a kreatív emberek agy|ból. Többnyire kimutatható, 
hogy a v|ratlan felfedezéseket is nagyon alapos előkészítés előzte meg. Péld|ul Einstein 1905-
ben öt hét alatt írta meg a relativit|selméletről szóló tanulm|ny|t, de m|r 16 éves kor|tól 
kezdve foglalkozott a fizika alapvető problém|ival, köztük a fény sebességével. Az alkot|shoz 
vezető úton is van egy lappang|si időszak, amikor a kreativit|ssal foglalkozó személy is mag|-
ra hagyja a problém|t, és m|ssal kezd foglalkozni. A legmisztikusabb pontja az alkot|snak az 
ötlet felvillan|sa, az „illumin|ciós” f|zis. Ilyen ha a kreatív mérnöknek borotv|lkoz|s vagy 
mérnöknőnek sminkelés közben jut eszébe valamilyen új megold|s, termék, szervezési elj|-
r|s.  

A kreatív emberek különleges személyiségek, viselkedésük, mentalit|suk sok tekintet-
ben eltér a többiektől. Jellemző tulajdons|guk a magas fokú tud|sv|gy és a kív|ncsis|g, az 
erős megismerési késztetés, valamint a fokozott autonómia, a magabiztos öntudat és önbiza-
lom, az érzelmi stabilit|s. A t|rsas kapcsolataikban t|rgyilagosak, nyughatatlanok. Minden 
ir|nt ér-érdeklődnek, lelki életük gazdag és toler|nsak a kétértelműséggel szemben (Barron, 
F., 1963). Maslow szerint a kreativit|s legfőbb indítéka az önmegvalósít|s (self-actualisation) 
motívuma. A kreatív személyt erős belső késztetés indítja arra, hogy személyiségét valamilyen 
alkot|s form|j|ban kibontakoztassa, megmutassa (ld.„Szeretném magamat megmutatni, hogy 
l|tva l|ssanak, hogy l|tva l|ssanak, Ady). Erős bennük a környezet tökéletesítésére, konstruk-
tív megv|ltoztat|s|ra történő törekvés. Alkotó megnyilv|nul|suk lényegi jellemzője az, hogy a 
t|rsadalom, szűkebb tém|nkban a munkahely, fejlesztésének ir|ny|ba hat. A kreatív ember 
jobban észreveszi a problém|kat és megkísérli megoldani azokat. 

Alapkérdés, hogy fejleszthető-e a kreatív készség. A kreativit|s kutatói szerint bizo-
nyíthatónak l|tszik, hogy a tanít|s, késztetés fejleszti, segít kibontakoztatni a kreatív készsé-
get. Minél hamar|bb elkezdődik a kreativit|sra nevelés, ann|l ink|bb kreatívv| v|lik az ember 
felnőtt kor|ban, az élet minden területén, így a munk|ban, a foglalkoztat|sban is. Az iskol|s 
korban a kreativit|s képességének kibontakoztat|s|t növelik, ha az oktat|s egészét |thatja a 
gondolkoztat|sra való nevelés, a lexik|lis ismeretek kiz|rólagoss|ga helyett.  

A kreatív gondolkod|s és készség felnőtt korban is fejleszthető, építve a kor|bban 
szerzett tapasztalatokra és kifejlődött képességekre. A problémamegold|s és a kreativit|s 
igen gyakran összefonódik, és a problémamegold|sból t|pl|lkozik a kreativit|s. Ösztönzi és 
b|torítja a kreativit|st, ha a munkahely anyagilag és erkölcsileg t|mogatja, elismerésben ré-
szesíti azokat az alacsony vagy magasabb beoszt|sú alkalmazottakat, munkav|llalókat, mene-
dzsereket, akik újít|saikkal, ötleteikkel, stratégiai javaslataikkal elősegítik az intézmény, szer-
vezet produktivit|s|t Fontos, hogy a tréningek a logikai gondolkod|st ir|nyító bal és az intui-
tív képességekért „felelős” jobb agyféltekét egyar|nt fejlesszék (ld. Sanders). 
 
Kik a knowledge workerek és melyek a személyiségjellemzői? 
 

A tud|sgazdas|gok meghat|rozó jelentőségű szereplői a naprakész (upskilled) kompe-
tenci|val felvértezett munkav|llalók. Közülük is kiemelkedik a foglalkoztatottaknak egy külö-
nösen képzett csoportja, a „knowledge worker”- ek (tud|smunk|sok) típusa, akik probléma-
megoldó képességükkel, kreativit|sukkal még ink|bb húzóerői a legfejlettebb technik|ra épü-
lő gazdas|goknak. Ugyanakkor az is felismerhetővé v|lt, hogy az |ltal|nos és az új kulcskom-
petenci|kon kívül, amelyet esetünkben az Európai Unió t|maszt követelményként a tag|llam-
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okkal szemben, a munkaerőnek erre a speci|lis, a többi magas kvalit|sú intellektu|lis munka-
v|llalói kategóri|któl jól elkülöníthető alkotóköreire, bizonyos kiegészítő un. „munkahely 
kompetenci|k”, személyi kompetenci|k is jellemzőek, amelyek közel olyan relev|nsak, mint 
az alap- és új kulcskompetenci|k. (OECD, 2oo1). 

A knowledge worker azokat a munkav|llalókat jelenti, akik a leghatékonyabban vesz-
nek részt a tud|sgazdas|gban. Mindazon|ltal, ha maga a „tud|sgazdas|g” meghat|roz|sa is 
nyitott (Wilfred Dolfsma, et al, 2oo6), úgy a knowledge workeré is az. Elsődlegesen azok a fog-
lalkoztatottak tartoznak ebbe a fogalomkörbe, akik a legfejlettebb tudom|nyt és technik|t 
alkalmazó |gazatokban megkülönböztetett eredményességgel dolgoznak, és speci|lis készsé-
gekkel, kompetenci|kkal rendelkeznek. Valamennyi javasolt definíció középpontj|ban azon-
ban az a gondolat |ll, hogy a knowledge workerek részt vesznek mind az ismeretek adapt|ció-
j|ban, mind azok létrehoz|s|ban (OECD, 2oo1). Valamennyi definícióra jellemző a rendelke-
zésre |lló, különböző foglalkoztat|si szabv|nyok kombin|ciója és újraoszt|lyoz|sa. 

Hangsúlyozottan knowledge workerek azok a szellemi foglalkoz|sú (white-collar), ma-
gasan képzett munkav|llalók azzal a kikötéssel, hogy ismeret és inform|ciógyűjtésük sor|n 
speci|lis kv|zi tudom|nyos aktivit|sokat végeznek. Erre vonatkozólag az OECD kétévenként 
megismételt Nemzetközi Felnőtt Tanuló Szövegértési Felmérések (Adult Literacy Survey, 
OECD) vizsg|latok inform|ciógyűjtési technik|i adnak t|mpontokat annyiban, hogy a 
knowledge workerek kreativit|s|nak szintjét minősíti: hogy milyen mértékben, milyen gya-
koris|ggal veszik igénybe az on-line rendszereket inform|ciószerzés céljaira, illetve olvasnak-
e, írnak-e munk|jukkal kapcsolatos feljegyzéseket, cikkeket, tanulm|nyokat saj|t anyanyelv-
ükön vagy m|s nyelveken, készítenek-e eredménybecsléseket, technikai specifik|ciókat, ter-
veket. Ebben a megközelítésben a svédorsz|gi munkaerő 25.5%-a knowledge worker (OECD, 
2oo1). 
 
A knowledge workerek személyi kompetenci|i 
 

A személyi kompetenci|k (munkahely kompetenci|k) a knowledge workerekre jellem-
ző kompetenci|knak, tulajdons|gaiknak azt a csoportj|t jelenti, amely az |ltal|nos (academic) 
és szakmai, technikai készségeket kiegészíti, teljesebbé teszi. A tapasztalatok azt mutatj|k, 
hogy az új szervezeti struktúr|kat alkalmazó tud|sgazdas|gok munkaadói nem egy esetben 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ezeknek a készségeknek, attitűdöknek, mint az elsőd- 
legesen technikai kompetenci|k. A tapasztalatok ugyanis azt mutatj|k, hogy az ilyen készsé-
gek, kompetenci|k birtok|ban a munkav|llalók megfelelőbben tudnak alkalmazkodni a meg-
v|ltozott munkakörülményekhez, a v|ltoztat|sok bevezetéséhez (Rosenbaum and Binder, 
1997). A munkahely kompetenci|k , úgymint a problémamegold|s, a team-munka képessége, 
a vezetői készség, az analitikus be|llítotts|g és attitűdök, etc. pedig különösen felerősödnek a 
knowledge workerek |ltal, akik m|r rendelkeznek a tud|sgazdas|g |ltal megkövetelt szak-
mai-technikai tud|ssal és terciery képzettséggel. Sz|mukra m|r nem annyira a „tények isme-
rete” a szakmai tud|s nyújtja a túlélést, hanem az alkotó gondolkod|s, a problémamegold|s 
képessége és a többi szoci|lis, személyi tulajdons|g, amelyet összefoglalóan munkahelyi vagy 
kognitív kompetenci|knak nevezünk. 
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Személyi kompetenci|k 
 
Személyek közötti (Inter-personal) készségek 
 - A team munka és a közös célokért való együttműködés készsége 
 - Vezetői képességek 
 Belső személyes (Intra-personal) készségek 
 - Motiv|ciós készség és pozitív attitűd kutat|sra, elemzésre 
 - A tanul|s képessége 
 - Probléma megold|si készség 
 - Hatékony kommunik|ciós készség szóban, ír|sban szűkkörben és nyilv|nosan 
 - Analitikus készség 

Megkülönböztetetten fontos követelmény, hogy a tud|smunk|s rendelkezzék a prob-
léma felismerésének, értelmezésének és megold|s|nak készségével. Itt említjük meg, hogy a 
2oo3-ban kiadott Nemzeti Alaptanterv problémamegoldó képességre vonatkozó ir|nyelvei 
értelem szerűen ezúttal is ir|nyadók (A problémamegoldó kompetencia a tartalmi szab|lyo-
z|sban NAT, 2oo3). A knowledge workerek komplementer kompetenci|ival kapcsolatosan 
Reich (1991) a következő négy kiegészítő alapkészség kifejlesztésére hívja fel a figyelmet: 
absztrakció, rendszerelvű gondolkod|s, kísérletezés és együttműködés. 

A knowledge workerek munkahely kompetenci|inak a mértékére és haszn|lat|ra to-
v|bbi részletes adatokat szolg|ltat a kanadai munkaerő 2ooo-ben végrehajtott felmérése. Ez a 
kutat|s azt vizsg|lta, hogy a kanadai knowledge workerek mennyivel nagyobb mértékben 
haszn|lj|k a kognitív, kommunik|ciós és menedzsment készségeket, mint a többi munka- v|l-
lalók, egy m|sik kutat|s pedig azt mutatta ki, hogy az emberekkel való b|n|smód és a team 
kompetencia tekintetében mi a különbség a két munkav|llalói kategória között (Béjaoul, 
2ooo). Mindkét esetben a tud|smunk|sokn|l tapasztaltak több hum|n képességet, értéket. 

A m|sodlagos, de szintén fontos képességeknek, készségeknek különösen nagy szere-
pük van az új munkaszervezések bevezetésének idején. Ilyen munkaorganiz|ciós gyakorlatok 
olyan elj|r|sokat foglalnak magukba, mint a munkarot|ció, a team jellegű munkaszervezés, az 
alacsonyabb szintű dolgozók bevon|sa a bonyolultabb munkafolyamatokba és |ltal|ban a ke-
vésbé hierarchiz|lt munkaszervezés alkalmaz|sa, amelyeknek megtervezése és kivitelezése 
nagyobb részt |ltal|ban a tud|smunk|sokhoz kötődik. (OECD, 1999a). A tapasztalatok alapj|n 
egyértelműen meg|llapítható, hogy a szocio-kultur|lis, emberi perspektív|k jelen-tősége 
ezekben a helyzetekben jelentősen megnövekedett, ami még hangsúlyozottabb| teszi a 
knowledge workerek interperszon|lis és intraperszon|lis kompetenci|inak kiterjesztését, 
elmélyítését. Megszívlelendő tanuls|g sz|munkra is. 
 
A knowledge workerek oktat|sa, nevelése 
 

A knowledge workerek |ltal|ban egyetemet, főiskol|t vagy valamilyen középiskol|ra 
épülő felsőfokú szaktanfolyamot végzett személyek, akiknek szövegértési képessége kiv|ló (!). 
Mindez jó alapot ad arra, hogy a gazdas|g, a tudom|ny és technika élvonal|ba tartozó v|llala-
tokn|l, szervezetekben tudom|nyos, új ismereteket hozzanak létre, „felfedezők” legyenek, 
tud|sukat |t is tudj|k adni m|soknak. Ne csak rutinmunk|t végezzenek, ha még oly magas 
szinten is, hanem törekedjenek a v|ltoztat|sra, fejlesztésre. Teh|t a leendő tud|smunk|suk-



 
 

145/176 

nak m|r az indíttat|sa is eltér a fiatalok |tlag|nak neveltetésétől, ann|l magasabb, igénye-
sebb. Különösen figyelemre méltó magas „literacy” képességük (!), amely jó fogalomalkot|si 
képességükre, fejlett gondolkod|sukra, elemzőkészségükre vall, m|r gyermekkorban is. 
(OECD, 2oo1). Ugyanakkor ezek a személyek, hogy megszerezzék a knowledge workerekre 
jellemző készségeket, nagyobb részt az ön|lló tanul|s, az ismeret- és tapasztalatszerzés és 
m|s, inform|lis és non-form|lis, úton jutnak el. Teh|t LLL! 

Figyelemre méltó a szakirodalomban az a meg|llapít|s (2oo1, OECD), hogy minél szé-
lesebb alapokról indul el az egyén rendes korú képzése, p|rosulva magas szövegértési képes-
séggel és „meg|ldva” rejtett, de egyre nyilv|nvalóbb előrevetített személyi tulajdons|gokkal, 
„ceteris paribus”, ann|l valószínűbb, hogy tud|smunk|ss| v|ljék. Az a fiatal azonban, aki szak-
ir|nyú középiskol|t végzett és b|r főiskolai vagy egyetemi diplom|val is rendelkezik, kevésbé 
v|rható, hogy ilyen elit, belülről inspir|lt, problémamegoldó, tud|s|t megfelelő módon kife-
jezni tudó, szociatív- és kreatív „munkaerővé” v|ljék. Sajnos csal|di h|térről a vonatkozó do-
kumentumok nem tesznek említést. 

De a felnőttek szövegértési vizsg|latainak (IALS, International Adult Literacy Survey) 
tud|smunk|sokra vonatkozó adatai is azt bizonyítj|k, hogy a tercieri végzettségű, jó szövegér-
tést mutató fiatal felnőttek is nagy valószínűséggel knowledge workerekké v|lnak. A tanul|s-
statisztikai adatok azt mutatj|k, hogy a tud|smunk|soknak túlnyomó többsége magasan mű-
velt munkaerő, ami azt is mutatja, hogy a knowledge workerek többsége a szerepkörük betöl-
téséhez szükséges kompetenci|jukat és készségüket nem csak a form|lis tanul|s útj|n szerzik 
meg. Tény, hogy erre a tud|sgazdas|gban résztvevő igen dinamikus munkav|llalói elit cso-
portra az |llandó tanul|s, az önművelés a jellemző.  

A globaliz|ció nemzetközi szakirodalm|ban is szinte refrénszerűen ismétlődő tétel: az 
|llandó tanul|s, oktat|s, képzés szükségessége, a v|ltozni tud|s készségének elsaj|tít|sa, 
amely legink|bb a tud|smunk|sokra érvényes követelmény „Hogy glob|lisan versenyképessé 
v|ljunk és maradjunk, az iparnak, a v|llalatoknak, a munkav|llalóknak és a munkahelyeknek 
|llandóan v|ltozni kell. A munkahelyek v|ltoz|sa pedig megköveteli a knowledge workerek 
folyamatos tanul|s|t, oktat|s|t, képzését, hogy kreatívan tudjanak közreműködni a v|ltoz|-
sokban, segíteni a fejlesztést, növekedést, az egyre bővülő tud|skörnyezetben (learning 
environments) és a tud|s-v|llalatokn|l” (Joseph J. Zajda: International Handbook on 
Globalization, Education and Policy Research, 2oo5. 828 p.) 

A knowledge workerek oktat|sa és képzése azonban nemcsak a tud|smunk|ssal szem-
ben t|maszt igényeket, hanem m|s oktat|spolitik|t, t|rgyi feltételeket (facilities), 
curriculumokat és mindenekelőtt m|s tan|rokat kív|n meg. A tan|roknak ismeret|tadó sze-
mélyekből |t kell alakulniuk facilit|torokk|, tanul|st segítő személyekké (Falk et al, 2oo1). A 
curriculumoknak is meg kell reform|lni oly módon, hogy a tények közvetítése helyett sokkal 
ink|bb a tanul|st és a gondolkod|st segítse elő (Falk et al, 2oo1). Az andragógia jegyében 
Zajda (2oo5) a tud|smunk|sok felkészítésének külső környezetében, módszereiben is gyöke-
res v|ltoz|st sürget kiscsoportos vitakörökkel, kör alakú ülésrenddel, ahova az új ismereteket, 
munkahelyi szitu|ciókat multimédi|s eszközök viszik be, amelyet megvitatnak. Nagyobb kon-
vergencia kív|natos a tud|smunk|sok képzésében a praktikus és az akadémikus (academic) 
azaz az |ltal|nos műveltségi tartalmak és a szűk szakmai ismeretek között, hogy a kor|bbi 
fele-fele ar|ny helyett növekedjék a szélesebb horizontot felmutató, nagyobb összefüggéseket 
felt|ró elméleti, |ltal|nos ismeretek ar|nya, „ak|r” 8o-2o percentes ar|nyban az |ltal|nos 
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intelligencia jav|ra, tekintettel arra, hogy a szakmai tud|s biztos alapokon nyugszik, és ink|bb 
a munkahelyi kompetencia-készletet kell gazdagítani. 
 
A knowledge workerek aktivit|sa és menedzsmentje 

A knowledge workerek, mint munkav|llalók autonóm személyek, nem beosztottak, ha-
nem munkat|rsak (Western Menegement Consultat, 2oo2). A tud|smunk|snak többet kell 
tudni a munk|ról, mint a főnökének, elölj|rój|nak. Erősen motiv|lt munkav|llaló, jobban ki-
elégíti a munkasiker, mint aki csak anyagiakban érdekelt. Igényli a kihív|st, tudat|ban van a 
szervezet küldetésének, célj|nak és azzal azonosul. Karakterében megtal|lható bizonyos segí-
tő, cserkész attitűd (Internet, bővebb forr|s ismeretlen). Teh|t megkock|ztatható az a véle-
mény, hogy a piacra orient|lt tud|sgazdas|gokban is megjelenik egy magasabb rendű munka-
erkölcs, mint az összeomlott szocializmusban, a formalizmussal terhelt szocialista brig|dok-
ban? 

Által|nos az a vélemény, hogy a tud|smunk|sok többet produk|lnak, ha építenek rej-
tett, mélyebb készségeikre. Jellemző r|juk, hogy egy időben több projekten dolgoznak: szak-
cikket írnak, stratégiai tervet dolgoznak ki, ell|tj|k munkacsoportjuk vezetését. Tudj|k ho-
gyan kell az idővel gazd|lkodni. Megsokszorozódik a teljesítményük az|ltal, hogy nemcsak 
kognitív képességekkel rendelkeznek, hanem jellemző r|juk bizonyos emócion|lis intelligen-
cia és bizalom (Francis Fukuyama, Manuel Castells, alapforr|s Wikipedia, the free 
encyclopedia). Ez m|r megítélésünk szerint több és m|s, mint a munkahely-kompetencia, ez 
m|r a művészekre jellemző intuíció és érzelmi intelligencia. 

A knowledge workerek gyakran virtu|lis közösségben dolgoznak, amelyen belül az in-
ternet segítségével, egym|s közt megosztj|k tud|sukat, tapasztalataikat, orsz|ghat|rokon és 
nyelvi korl|tokon túl is. Nagyon gyakran a tud|smunk|sok térben és időben is t|vol vannak 
egym|stól, mégis közösséget alkotnak, mert az azonos érdeklődés és problémamegold|s ösz-
szeköti őket, az elektronika pedig egy glob|lis eszköz.(David G. Schwartz, et al 2oo4.) 

Bőséges tapasztalatok bizonyítj|k, hogy a tud|smunk|sok meghat|rozó emelői a 
tud|sgaz-das|goknak (Edward J. Szewczak et al. 2oo2). Különösen a stratégiatervezésben 
nélkülözhetetlen ez a speci|lis emberi tőke. Fontos, hogy a vezetők a legoptim|lisabb kapcso-
latot építsék k a tud|smunk|sokkal, akik nagy értéknek sz|mítanak, virtu|lis tőke, mint a 
„good will”, a jó hírnév. A v|llalat tud|s|t teremtik meg kreativit|sukkal és intézményi emlé-
kezetükkel (Wilson, 2ooo). Ambiciózusak, munkaközpontúak, mely növeli képességüket, fej-
leszti know-how tud|sukat. Mozgékonys|guk, munkahelyi mobilit|suk igen nagy. 
 
Összegezés 
 

Tanulm|nyunkban néh|ny személyi kompetenci|t mutattunk be, amelyek megítélé-
sünk szerint rendkívül fontosak versenyképességünk fejlesztése és megőrzése érdekében 
(kommunik|ciós készség, problémamegoldó készség, kreativit|s). A tud|sgazdas|g alapjainak 
lerak|sa, megerősítése |llandóan növekvő igényeket t|maszt a munkav|llalókkal és az intéz-
ményekkel szemben, amelynek csak az iskolai végzettség |llandó emelésével és a folyamatos 
tanul|ssal lehet csak megfelelni. Ez azonban csak akkor v|lhat valóra, ha a munkav|llalók bir-
tok|ban vannak azoknak a perszon|lis (motiv|ciós készség és attitűd, tanul|si készség, prob-
lémamegoldó képesség, stb.) és interperszon|lis kompetenci|knak (team-munka képesség, 
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szoci|lis készség, vezetési képesség, stb.), amelyek feltétlenül szükségesek eredményes mun-
k|jukhoz, foglalkoztat|suk megerősítéséhez, saj|t érvényesülésük és a t|rsadalom jav|ra. Ez 
feladatokat ró az iskolai és az iskol|n kívüli felnőttképzésre egyar|nt. 

Ezen belül, a knowledge workereknek, idem eadem, azoknak a munkav|llalóknak, akik 
tudom|nyos ismereteket alkalmaznak és hoznak létre, az előzőekben felv|zolt még magasabb 
szintű személyi kompetenci|kra és készségekre van szükségük, hogy önként v|llalt vagy m|-
soktól elv|rt kötelezettségeiknek megfeleljenek. Ennek a nem mindennapi tud|snak (pld. ma-
gas szintű elemző készség) elsaj|tít|sa azonban nem kiz|rólagosan csak az iskolai oktat|s 
eszközeivel történik, hanem a tanul|s teljes spektrum|val, hiszen nem törvényszerű, hogy 
valamennyiük diplom|val rendelkezzék, de az elengedhetetlen, hogy magas legyen a 
„literacy”-ük. (OECD, 2oo1). Az oktat|si szakemberek előtt nem vil|gos, hogy ezek a személyi 
kompetenci|k milyen csatorn|kon keresztül, hogyan alakulnak ki. Konszenzus van azonban 
abban, hogy ezeknek különleges ismereteknek és készségeknek tudatosabb fejlesztésében 
alapvető v|ltoz|sokra van szükség a tanul|s kontextusaiban, tartalm|ban, módszereiben és a 
tan|r (facilitator) szerepkörét illetőleg. 
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