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2. Konferencia előadások
Kraiciné Szokoly Mária

A KULTÚRAKÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
PARADIGMATIKUS VÁLTOZÁSAI*1

A XXI. század első évtizedét a „turbulens” jelzővel szokták illetni. Fő jellemzőjeként a változások felgyor-
sulását, az egymást érő válságokat, a fenntartható fejlődés megkérdőjeleződését szokták emlegetni. A tur-
bulencia hatásaként nő a társadalmi heterogenitás – a migráció és a szegregáció – csökken a társadalmi 
kohézió, s az e jelenségekre bevezetett jogi eszközök alig hatnak.  

A turbulencia hatása érinti a kultúra, a kultúraközvetítés, benne az oktatás-képzés világát is, gondoljunk 
csak a kulturális értékek áttekinthetetlen sokszínűségére, az élethosszig tartó tanulás sürgető követelmé-
nyének megjelenésére, az akadémiai jellegű tudás megkérdőjeleződésére és leértékelődésére, az iskolarend-
szer és a szakképzés bizonytalanságaira, a perszifikáció, az egyénre szabott szolgáltatások és ennek részeként 
az egyénre szabott tanulási igények megjelenésére. 

A kultúrafogalom átértelmeződése

A kultúra sokféle definiciós törekvéseinek, értelmezésének és meghatározásának érintése nélkül a fogalom 
változása kapcsán előadásomban csupán két momentumra térek ki. Az egyik az, hogy a kultúra paradigma-
tikus változása nem újkeletű dolog, a történelem során időről-időre új meg új kultúrák követték egymást. 
Vámos Tibor akadémikus az elmúlt években sok előadásában és írásában emlékeztetett bennünket arra, 
hogy a történelem valójában a kultúrák paradigmatikus változásainak sora, s amelyeket nem érdemes 
áldás–átok, nyertes–vesztes relációban vizsgálni. Itt és most magyar vonatkozásban szemlélve a kérdést, 
azt mondhatjuk, hogy a XXI. század elején hazánk vonatkozásában a kulturális paradigmaváltást úgy jel-
lemezhetünk, mint amit a „politikai világrendszerváltás, a digitális technológiai váltás és a kultúraváltás 
egyidejűsége, pontosabban összetorlódása határoz meg.”2 

A másik momentum, mintegy ennek következménye: felbomlott az a hosszú évszázadokon keresztül 
elfogadott és működő rendszer, amely a kultúra világát három elemű rendszerként jellemezte. Voltak „ki-
választottak”, a kultúra alkotói; volt a többség, a kultúra befogadói; és közöttük helyezkedtek el, képeztek 
hidat a kultúraközvetítők, mindazok akik az adott korszak társadalmi fejlettségének és igényeinek meg-
felelően gondoskodtak a kultúra fontosnak tartott elemei terjesztéséről, a kulturális javak művelődés útján 
történő elsajátíttatásáról. A kultúraközvetítés – bár a szerepek és feladatok történelmi koronként változtak 
– általános értelemben egynemű hivatásként jellemezhető.

Az új kultúra jellemzői

A globalizáció és az infokommunikációs forradalom címen emlegetett jelenség-együttes átalakítja a 
társadalom egészét, minden szektorát. Mindenki számára érzékelhető módon érinti a gazdaság világát 
(változó munkaerőpiac, munkakultúra, munkaszervezet, munkaidő, motivációkultúra); a politikát; az 
életminőséget (kulturális sokszínűség, IKT használat, élethosszig tartó tanulás, mint a tudástársadalom 

*Az előadás elhangzott az ELTE PPK kari tudományos konferenciáján (2010. április 6.).
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európai formája, változások a fogyasztói magatartás és a szociális integráció és kohézió területén); az em-
beri kapcsolatokat (atomizálódás és hálózatosodás) és nem utolsó sorban a kultúrát. Korábban soha nem 
tapasztalt módon középpontba került a média világa, „a kultúra egyre inkább médiakultúra (függetlenül 
a minőségétől), s „fordítva” is: a média – beleértve természetesen a politikai médiát mind érzékelhetően  
kultúrateremtő vagy/és – alakító”.2 A média, mint az információ monopóliumának birtoklója veszélyezteti 
a véleményformálás korábban kialakult szabadságát, pluralizmusát. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a glo-
balizáció és az információs társadalom kialakulása nagymértékben pluralizálta és demokratizálta a kultúrát. 
A médiaipar (rádió, televízió, hirdetés- és információszolgáltatás, piackutató profilok, stb.) és a többi 
kulturális ipar (kiadói-, színházi-, film és mozi-, koncertipar, szórakoztatás stb.) termékeinek fogyasztása 
nagymértékben átalakul. A kulturális javak termelése, elosztása-terjesztése, fogyasztása az új technikák és tech-
nológiák révén új megvilágításba helyezi az embernek a kultúrához való viszonyát.

• A műveltség „előállításának” és közvetítésének társadalmi szerepe átalakul.

• Az IKT minden eddiginél nagyobb változást hoz mind a művészeti kifejezés természetében és 
lehetőségeiben, mind a befogadás és megértés vonatkozásában.

• A kultúra tulajdonszerkezete és működtetése internacionalizálódik: az információipar, a szórakoz-
tatóipar és az oktatási ipar összeolvad (infotainement, politainement, edutainement), ami európai vagy 
nemzeti korlátozások nélkül veszélyt jelent a véleményszabadság, az izléspluralizmus, a minőségi és sem-
leges információ hozzáférés követelményének megvalósíthatóságára.

• A médiaipar a gazdaság legdinamikusabb ágazatává válik, az információs társadalom motorját ké-
pezi.

• A globalizációval együtt járó fogyasztói társadalom tudásfelfogása és műveltség igénye pragmati-
kus, háttérbe szorítja a tudás hagyományos akadémiai elemeit és az általános művelődés, a kultúra ember 
számára létfontosságú szféráit (pl. művészet). A technikai ismeretek előtérbe kerülése – a kultúra technici-
zálódása – a tudásom belül főszereplővé teszi a „tudni hogyan-t”.

• Az információs, kommunikációs és kulturális technikák használatának képessége a műveltség meg-
határozó komponensévé válik. 

• Az információs, kommunikációs és kulturális technológiákhoz szükséges szakértelem nagy 
része automaták és számítógépes programok – a működési elvek megértése nélküli – használata révén 
lényegében mindenki számára biztosított.

• Új, virtuális közösségek jönnek létre és a nagysebességű hálózatokon keresztül globális méreteket 
kezdenek ölteni.

• Az ikonikus forradalom részesei vagyunk, a software-ek grafikus képességei a verbális és vizuális 
elemeket ötvöző nyelv eszközeit kínálja, s a képek nyelve ma mind jobban alkalmasabbá válik az elvont-
gondolati kommunikációra.3 Ez az írott nyelv csökkenő dominanciáját, s egy új vizualitás kialakulását 
hozta. A képi kommunikáció egyre mindennaposabbá válását tapasztaljuk.

• A politikában és a közbeszédben egyaránt a kultúra, a műveltség, a művelődés helyett egyre inkább  
tanulásról beszélnek.

• Megszűnőben van a kultúra előállítóinak és fogyasztóinak hagyományos különválása: feloldódik 
az alkotó – közvetítő – befogadó hármasság, egyre inkább uralkodóvá válni látszik a magas fokon individu-
alizált populáris, vagy kiberkultúra. Egyre inkább összemosódik a magas kultúra és a mindennapi kultúra, 
az szinte bárki beléphet a kultúra alkotói körébe.
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Vannak szerzők, akik az új kultúra lényegét az Európai Unió hivatalos értékrendje által megtestesített, 
szervező jellegű, racionális területfejlesztési és projekt-ciklus menedzsment szemléletben látják,4 amelynek 
középpontjában a fejlesztés, haszon áll, szemben a kultúra hagyományos, értelmiségi, elemző-értékelő, a 
civilizációt is magába foglaló kultúra-művészet-tudomány központú felfogásával. 

A létezés hármassága és a kultúra

Bármelyik felfogásból indulunk ki, az mindenképpen egyetértés tárgya, hogy a kultúra – globalizáció és 
az infokommunikációs forradalom következtében történő – radikális átalakulása összekapcsolódik az em-
beri közösségek változásaival. A társadalomról, kultúráról való gondolkodásra nagy hatással volt Castells A 
hálózatos társadalom című könyvének megjelenése,5 amelynek nyomán egyre többen kezdték a hálózatos 
társadalom fogalmát használni. Eszerint a természeti és társadalmi létforma mellett kiépül egy új emberi 
létforma, a társadalmi létre ráépülő hálólét világa. Az ember immár három világ polgára lesz: a természeti, 
a társadalmi és a hálózati világ polgára.6  Ropolyi – Castells nyomán – bevezeti a hálólét fogalmát és „a 
tudás reformációjáról” beszél, ennek használatával próbálja értelmezni és érthető keretbe foglalni a hálólét 
fogalmát.*7 

Napjainkban az emberi élet centruma mintha elmozdulni látszana a hálólét felé, legalábbis a fejlett 
társadalmakban, bár a létszférák egymáshoz való viszonya, kapcsolata egyelőre beláthatatlan. Ropolyi 
szerint az internet számítógépekből összeállított önfejlődő, komplex technikai eszköz, amely adottságaiból 
adódóan egyrészt meghatározó szerepet játszik a napjainkra jellemző kommunikációs folyamatokban, 
másrészt alapvető emberi értékek, relációk és törekvések befogadására, megjelenítésére, megőrzésére 
és működtetésére alkalmas kulturális közeg,6 amelynek használata meghatározott társadalmi viszonyok 
mellett haladó és konzervatív célokat egyaránt szolgálhat. Szerinte nem lehet megelégedni az internet társa-
dalomban játszott szerepének eszközként történő értelmezésével, hanem törekedni kell egyfajta komplex meg-
közelítésre, vagyis a technikai eszköz, kommunikációs szereplő, szabadon formálható közeg és organizmus 

*Az analógia által támogatott interpretációs törekvés nyomán a következő fontosabb megállapításokra juthatunk:
 1. Az interneten megjelenített, illetve az internet által közvetített ismeretek felértékelik a szituációfüggő, technikai 
jellegű, posztmodern karakterisztikumokat mutató tudásformákat. A modern tudás egész rendszere átértékelődik, és 
jelentős részben virtualizálódik, a tudáshoz való viszony személyes, konkrét, nyitott és plurális jelleget ölt. A tudományos 
intézményrendszer jelentősége radikálisan visszaszorul. A tudományos ismeretek helyett a technológiai ismeretek és az 
ismeretek értelmezésének technológiái kerülnek előtérbe. 
 2. A társadalmi közösségek által létrehozott kultúra mellett egyre jelentősebb szerepet kap az individuális 
kiberkultúra. Ennek során nagymértékben visszaszorul a kultúrát előállító, illetve elfogyasztó szereplők tradicionális 
különválása. Az információs technológiák által hatékonyan támogatott hálópolgárok saját világainak milliárdjai társulnak 
a kultúra hivatásos konstruktőreinek produktumaihoz. A kiberteret virtuális világaink egyidejűleg jelen lévő végtelen 
változatosságú variációi népesítik be. A tudományos kultúra rovására teret nyer az esztétikai kultúra, a kulturális 
tevékenységet meghatározó emberi képességgé a képzelet válik. 
 3. A személyiség posztmodernizálódik, azaz individuálisan kiteljesedett, virtuálisan rendkívül kiterjedt lesz, játékos 
karakterű, légies vonásokat vesz magára. Sérülékenyebb, kaotikus dinamikára kényszerülő, posztönző hálólakó alakul ki. A 
hálópolgárok leginkább hálózati munkával, azaz személyiségük és közösségeik kiépítésével és fenntartásával foglalatoskodnak. 
 4. A természeti és társadalmi létszféra mellett kiépül a hálólétszféra is. Az ember immár három világ polgára leend. 
Az emberi élet centruma elmozdul a hálólét felé. Az egyes szférákhoz való hozzáférés szabadsága, a létszférák egymáshoz való 
viszonya változatosan, ma még beláthatatlan módon alakul.
 5. A hálólétforma a konkrét lét birodalma. A hálólétbe lépve „ismét” kezdetét veszi az emberiség „igazi története”, a 
társadalmi létből a hálólétbe való átmenet az elvont emberi képességekre alapozott élet birodalmából a konkrét képességekre 
épülő élet birodalmába visz át.



Felnőttképzési Szemle  V. évfolyam, 1–2. szám – 2011. november

46 47

Felnőttképzési Szemle  V. évfolyam, 1–2. szám – 2011. november

fogalmaiként történő felfogásra,* mert az internet használata a társadalmi lét minden meghatározottságát 
befolyásolja, és megváltoztatja a társadalmi létforma összes lényegi összefüggését.

A kultúra aspektusából vizsgálva azonban már most is észrevehető, hogy a hálózati lét jelenségvilága a 
korábbi reprezentációknál világosabban jeleníti meg korunk változó kultúrájának és társadalmának a viszo-
nyait. Az átalakulás egyik feltűnő jelensége, hogy a kultúraközvetítés világában a kultúra és műveltség he-
lyett inkább tanulásról és ennek kapcsán tudásról, illetve még inkább a tudás reformációjáról beszélünk. A 
modern tudásegész rendszere átértékelődik és jelentős részben virtualizálódik, a tudáshoz való viszony személyes, 
nyitott és plurális jelleget ölt. Az interneten megjelenített, illetve az internet által közvetített információk 
világa felértékeli a szituációfüggő, technikai jellegű kultúraelemeket és tudásformákat. 

A tudományos intézményrendszer jelentősége is radikálisan visszaszorul, a tudomány a közgondolkodásban 
paradox módon leértékelődik, miközben a társadalom fejődésének motorja a tudomány. Európa és az egyes 
nemzetek gazdasági versenyképessége – amint ezt számos EU dokumentum megfogalmazza – a kutatás, 
a fejlesztés és az innováció (K+F+I) mértékétől, a tudásba történő befektetéstől, az élethosszig képzett, 
változásra képes humánerőforrás minőségétől és mennyiségétől, a tudástársadalom megvalósulásának mér-
tékétől függ. 

A K+F+I követelményével szemben az oktatás világában a tudományos ismeretek helyett a technológiai isme-
retek és az ismeretek értelmezésének technológiái, a cselekvőképesség kompetenciái kerülnek előtérbe. E paradox 
jelenséget jól tükrözi, illetve erősíti az a tény, hogy a korábbi tudománypolitika döntése és felsőoktatás 
tömegesedése következtében a felsőoktatás elszakadt a kutatástól, a felsőoktatásból kikerülők tömege nem 
találkozik a kutatás világával, szakmai műveltsége is gyakorlat- és alkalmazásközpontú. 

Az új kultúrában a kommunikáció a hálózatos közösségépítés technológiájává válik. E folyamatban a sze-
mélyiség posztmodernizálódik, azaz individuálisan kiteljesedik, virtuálisan rendkívül kiterjedt, ugyanak-
kor sérülékenyebb lesz. A hálópolgárok leginkább hálózati munkával, azaz személyiségük és közösségeik 
kiépítésével és fenntartásával foglalatoskodnak. A társadalmi közösségek által létrehozott hagyományos kul-
túra mellett egyre jelentősebb szerepet kap az individuális kiberkultúra. 

• A kiberteret virtuális világaink egyidejűleg jelen lévő végtelen változatosságú variációi népesítik be. 

• Ennek során nagymértékben visszaszorul a kultúrát előállító, illetve elfogyasztó szereplők tradi-
cionális különválása. Az információs technológiák által hatékonyan támogatott hálópolgárok saját vilá-
gainak milliárdjai társulnak a kultúra hivatásos konstruktőreinek produktumaihoz. 

*Ropolyi szerint összetett, komplex, posztmodern értékeket hordozó szuperorganizmus, idézem: „a késő modern kor 
emberének konstrukciós praxisa hozza létre, létrehozásának és létezésének célja a késő modern ember kiszabadítása az 
univerzális, elvont értékekre épített modern világból, valamint egy új, posztmodern értékekre alapozott, szabadnak hitt, 
virtuális és nyitott emberi létszféra kialakítása és fenntartása. Kimutatható, hogy az internet használata a társadalmi lét 
minden meghatározottságát befolyásolja, és megváltoztatja a társadalmi létforma összes lényegi összefüggését. Az internet 
léte az uralom, az egység, a szabadság és az integritás együttlétezésével leírható létezési mód. Az internet léte mindenekelőtt 
egyfajta uralom léte, olyan uralomé, amellyel az ember létrehozhat egy mesterséges létezőt. Ez a mesterséges létező virtuálisan 
és nyitottan létezik, szabad és posztmodern természetű… Ám mi ez a mesterséges létező? Mesterségesen fenntartott emberi 
közösség. A sokféleképpen különválasztott emberek sajátos, új egysége, a sokféleképpen kommunikáló felek együttlétezése. 
Kommunikációs gépek által támogatott, a résztvevők által individuálisan és valóságosan kontrollált egység, virtuális, nyitott, 
szabad emberi közösség. A közösségépítéshez nem kell individuális szakértelem, a közösségépítés szakértelme, mivel azt 
a gépekbe épített tudás pótolni képes. Az internet léte tehát a különválasztott emberek között mesterségesen létrehozódó 
közösség léte.” „Az internet a társadalmi viszonyokat átértékelő, az emberi lényeget a társadalmi szférából a hálólét viszonyai 
közé transzformálni kívánó hálópolgár rendelkezésére álló eszköz, amelynek köszönhetően ez az átmenet lehetségessé válik, és 
ez az állapot gyakorlatilag megvalósulhat.”
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• A tudományos kultúra rovására teret nyer az esztétikai kultúra, a képzelet felértékelődik, mint a 
kulturális tevékenységet meghatározó emberi képesség. 

A kiberkultúra megingatja az oktatás hagyományos világát, kitágítja a formális, non formális és informá-
lis világ határait: a multimedialitás és multimodalitás e-learning, i-learning és m-learning térben, időben 
lehetővé teszi a tanulás perszifikációját, kiaknázva a töltelék időt (pl. napi közlekedés), új időgazdálkodást 
tesz lehetővé.

A kultúraközvetítés navigálás a világ információs tengerében 

Természetesen – reméljük – az „írástudók felelőssége” nem csökken, csak jellege, a tevékenység tartama 
és módja átalakul. A hagyományos kultúraközvetítő szerepek összeolvadnak más értelmiségi szerepekkel: 
általános „(multi)kultúraközvetítő” szerepkör jelenik meg.  Az ezredforduló környékén főként a pedagógia 
és az andragógia világában beszéltek szerepek, feladatok összeolvadásáról,8 de ma már nyilvánvaló, hogy 
az összes kultúraközvetítő tevékenységi forma (pedagógus, andragógus, művelődésszervező, könyvtáros, 
média szakember, a kulturális piac finanszírozója és résztvevője stb.) megfeleltethető egymásnak és együtt 
vizsgálható, a hivatással, foglalkozással járó kihívások és követelmények azonosak, vagy hasonlóak.9,10

Az átalakulás egyik látványos eleme a hagyományos pedagógus szerepek átalakulása: a hangsúly áthelyeződése 
az ismeret átadásról a tanulási folyamat, a tudásszerzés technológiai folyamatának menedzselésére, támoga-
tására, ami ma leginkább a felnőttképzés világában érhető tetten.  Az iskolák, a képző intézmények pedig 
tanulást segítő intézmények, amelynek a tudásmenedzsment alapján önmagát továbbfejlesztő, professzionális 
tanulószervezetté kell alakulnia. 

Számos európai dokumentum szól arról a sürgető követelményről, amely szerint az európai társadalmaknak 
mielőbb – egyes dokumentumok szerint 2010-re – tudástársadalommá kell válniuk. Ez a követelmény 
számos feladatot hárít a kultúraközvetítőkre, szűkebb szakmai területünknél maradva a felnőttképzésre, 
valamint a bolognai folyamat kapcsán átalakulásban lévő felsőoktatásra, amely felelős a tudásmunkások 
és az értelmiségi pályán dolgozók alap- és továbbképzéséért. Az egyetemek meghatározó intézmények a 
tudástársadalom innovációs struktúrájában, kiemelt szerepük van az élethosszig tartó tanulás társadalmi 
méretű megvalósulásának biztosításában.

A globalizáció okozta változások kapcsán a válságok dinamikus kezelésének és változásmenedzsmentjének 
a folyamatában nemcsak általában a felnőttkori tanulás jelentősége került előtérbe, hanem döntővé válik 
az együttműködésen alapuló cselekvés. Márpedig az együttműködésen alapuló cselekvőképes társadalom 
kialakulásában döntő szerepe van a  kultúraközvetítők képzésében főszerepet játszó felsőoktatásnak, ahol 
meg kell teremtődjék a lehetősége annak, hogy a hallgató megérthesse és elsajátíthassa a változáshoz való 
újszerű viszonyulás alapjait. Ehhez pedig legalább két dolog szükséges:

• Egyrészt a felsőoktatás módszertani megújulása, azaz, az a követelmény, hogy – a tömegokta-
tás körülményei között is – megteremtődjék a tanulásszervezés perszifikációja, és komplexitása, hogy 
széleskörűen elterjedjenek a hagyományos előadásos és szeminarizáló módszerek mellett az újszerű, az 
együttműködésen, kollektív tudástermelésen alapuló tanulási utak és módok, azaz a képző intézmények a 
tudásmenedzsment szemléletén alapuló tudásszervezetekké váljanak. 

• Másrészt döntő fontosságú kérdés az oktatók szemléletbeli változása, a hallgatók egyéni, önszervező 
tanulását segítő szerepek tudatosítása. 
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A kultúraközvetítők a társadalmi változások aktorai

A kultúraközvetítők és közöttük a felnőttoktatók a társadalmi-gazdasági fejlődés, az innováció aktorai, aminek 
csak akkor tudnak eleget tenni, ha a változások előmozdítói a megújulás folyamatok elkötelezett hívei. Az 
ehhez kapcsolódó morális követelményeket – a pedagógusok vonatkozásában – Fullan a következőképpen 
fogalmazza meg: elkötelezettség a tájékozódás, a tudás, a kompetencia, a gondoskodás, a szabadság, a jólét 
és a társadalmi igazságosság iránt.11  Fullan szerint, ha a pedagógusok a változások szakavatott, az oktatás 
morális célját szem előtt tartó segítőiként tudnak fellépni, akkor képesek lesznek a tanulók életét jobbá 
tenni szociális és társadalmi hátterétől függetlenül, és ezáltal előmozdítani, hogy a társadalom is könnyeb-
ben tudjon megbirkózni a változással.

A tudástársadalom – a tanuló társadalom –, alapjainak lerakása a kultúraközvetítés valamennyi szektorának és 
szereplőjének aktuális feladata. „Tanuló társadalomról beszélünk, ami alatt azt értjük, hogy a tanulás áthatja 
a társadalom egészét: jelen van a gazdasági szervezetekben, a politikában és a kormányzásban, ott van a 
mindennapi érintkezéseinkben, és szinte minden területen meghatározza azt, hogy mennyire vagyunk 
képesek problémáinkat megoldani.”12

Napjainkban a tudás nemcsak a folyamatosan karban tartott és fejlesztett egyéni tudást jelenti, hanem jelenti 
a gazdaságban és a társadalomban egyre nagyobb jelentőségű szervezeti tudást, a tudatosan épített szervezeti 
kultúrával rendelkező tanuló szervezetek kialakulását. A tanuló szervezetek jelentik a tanuló társadalom 
alappillérét, ezek kialakulása jelenti az első számú feltételét a tudásgazdaság keretei között tevékenykedő 
tudásalapú szervezetek versenyképes működésének. A szervezeti (belső) tudás a versenyképes működés 
alapfeltétele, s egyben a tudásmenedzsment-stratégia megvalósításának kritériuma.* A tanuló szervezet 
fő jellemzője a tudásmegosztás érvényesülése, ami azt jelenti, hogy mindenki igyekszik a szervezeti, a 
közösségi célok érdekében saját tudását átadni, megosztani a kollégáival, a szervezet többi tagjával. A szer-
vezeti tanulás tehát az egyéni tanuláson alapul.

A tanuló szervezet – szervezeti szinten – képes kihasználni az egyének adottságait és tudását, a feladatokat 
az adott terület legjobb képességű, legnagyobb tudású, legkreatívabb munkatársának delegálja, a feladatok 
megvalósításához pedig megadja és elvárja munkatársaitól az önállóságot, a motiváltságot, a folyamatos 
tanulás lehetőségét, a munkatársak tudásának mind teljesebb kibontakozását, másokkal történő megosz-
tását. A tudásmegosztás e formája a „legjobb gyakorlat” elvét jelenti, amely megsokszorozza a szervezet 
teljesítményét az egyénileg végzett feladat megvalósítással szemben. Nem elhanyagolható szempont az 
sem, hogy az egyén magasabb szintű tudása, teljesítménye mintaként szolgálhat a szervezet többi tagja 
számára, az egyének egymástól való tanulásának fontos eleme és mozgatórugója.

A szervezeti tanulás és tudásmegosztás lehetőségeivel élő, ezáltal tudásmenedzsment-szemléletű, tanulószer-
vezeti csoportok kialakulhatnak spontán vagy szervezett módon, így lehetnek formálisak és nonformálisak. Fel-
adatuk a tanulószervezetté válás, a tudásmenedzsment-szemlélet elterjesztése, a változások menedzselése. Tagjaik 
rendszerint közös érdeklődésű vagy azonos célú/tartalmú munkán tevékenykedő munkatársak, akik 
képesek és indíttatást éreznek arra, hogy tudásukat az adott szakterületen folyamatosan együttműködve 
fejlesszék.13

*A belső tudás három fokozatban érvényesülhet. Alaptudás: belépési korlát, de nem a hosszú távú siker biztosítéka; fejlett 
tudás: életképes versenyt biztosít az iparágon belül (eltérő tudást birtokol a versenytársakhoz képest); innovatív tudás: 
iparágon belüli vezető szerep (képes alakítani a jövőt).
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Az egyetemek megváltozott szerepe

Széleskörűen elfogadott nézet, hogy az egyetemek meghatározó intézmények a tudásalapú gazdaság és tár-
sadalom innovációs struktúrájában. Napjainkban a közgazdasági irodalom az egyetemek hármas: oktató, 
kutató, illetve gazdaságfejlesztő funkcióról beszél, és kettős nézetben tekint a felsőoktatásra. Eszerint:

• A felsőoktatásnak először is azon alapműveltségeket kell megadnia, amelyek bármely ágazatban 
szükségesek az elhelyezkedéshez.

• Másodszor az egyetemek jelentik – speciális iparági képzést nyújtva – a klaszterek számára azt a 
húzóerőt, amelyet a tudásalapú gazdaság fő erőforrásának birtoklása jelent. Az egyetemek, illetve college-
ok a helyi gazdaság motorjai, hiszen a piacvezérelt kompetenciaépítés által külső cégeket vonzanak; új 
helyi vállalkozások alapítását teszik lehetővé. Természetes outputjukkal, a tudás teremtésével biztosítják a 
helyi gazdaság versenyképességét.

A felsőoktatás a felnőttképzési piac kihívásának csak akkor tud megfelelni, ha ezt küldetésében felvállalja, 
erre tudatosan felkészül, a hagyományos oktatási paradigma helyett a tanulási paradigma elveit követi. 
Személyi és tárgyi feltételeiben, a képzések formájában, tartalmában és módszereiben alkalmazkodni tud 
a változó világ változó szükségleteihez. Ehhez pedig szakszerűen felkészített felnőttoktatókra van szükség 
nemcsak a felnőttképzés államilag finanszírozott és szabadpiacán, hanem a felsőoktatás területén is. A 
felnőttképzésnek, benne a felsőoktatásnak egyaránt fel kell készülnie arra, hogy a diákok és a felnőttek 
élettapasztalatait, a formális képzési rendszeren kívülről hozott képességeit és kompetenciáit figyelembe 
vegye, építsen rájuk.

A felsőoktatásban oktatók a felnőttképző szerep megvalósításakor társadalmi missziót látnak el: napi mun-
kájuk során a felnőtt tanuló szükségleteiből kiindulva a tudományokra épülő szakismeretek és praktikus 
tudások, kompetenciák elsajátíttatásával cselekvőképes állampolgárokat, felelősségteljes értelmiségieket, 
cselekvőképes tudásmunkásokat nevelnek.

Azonban a magyar felsőoktatási intézmények küldetésében és stratégiájában nincs utalás a felnőttképzésre, 
vagy nincs kellően nevesítve, a szervezeti egységek (tanszékek) nem készültek fel a felnőttoktatási gyakor-
latra. Bár az intézmények külön vizsgálat nélkül megkapják a felnőttképzési lajstromszámot, mégis az 
intézmények felében nincs felnőttképzés szervezésével, fejlesztésével foglalkozó szervezeti egység, nincs 
felnőttképzési marketingstratégia és -szemlélet, a felnőttképzésben oktatók továbbképzése többségében 
megoldatlan.

Mit vár a piac a felsőoktatási intézményektől?

• Átláthatóságot és áttekinthetőséget,

• minőségbiztosított képzést – korszerű személyi és tárgyi feltételekkel,

• differenciált, a piaci igényekhez és az egyéni karriertervezéshez alkalmazkodó, rugalmas képzési 
kínálatot, karrier-tanácsadást,

• a felnőttoktatói ismeretek terjesztését – a felnőttoktatók képzését,

• új, korszerű és rugalmas módszereket.

Ehhez a felsőoktatásnak fel kell vállalnia felnőttképző szerepét, s ennek érdekében fejlesztendő területnek 
tekintendő az egyetemeken a tanuláshoz való hozzáférés segítése, a partnerségi együttműködés a tanulási 



Felnőttképzési Szemle  V. évfolyam, 1–2. szám – 2011. november

50 51

Felnőttképzési Szemle  V. évfolyam, 1–2. szám – 2011. november

terek gazdagításában, új típusú felsőoktatás-pedagógia megteremtése és gyakorlása, ennek részeként a 
módszertani technológia fejlesztése, tanuló szervezetként a tudásmenedzsment személetének gyakorlása, 
terjesztése.

Ebben hozhat változást az ország tizennégy felsőoktatási intézménye által alapított és indított andragógia szakos 
alap- és mesterképzés, amely a szakemberképzés mellett a felnőttképzés kutatásával is hozzájárulhat a magyar-
országi felnőttképzés elvárt fejlődéséhez.
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