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Bevezetés 

Európai szinten a szociálpedagógia rendkívül fontos, mégis úgy tűnik, hogy „egy a szociális 

szakmák fontos, de széles körben félreértett tagja” (Lorenz, 2008, 625. o.). A 

szociálpedagógiát mind a szakemberek, mind pedig a kutatók által meglehetősen „homályos 

fogalomnak” tekintik. A tény, hogy a szociálpedagógia fogalmát annyiféleképpen próbálják 

meghatározni, leginkább arra vezethető vissza, hogy a definíció maga is zavarba ejtően 

sokféle definícióra épül. 

Ez a cikk egy összetett koncepció magyarázatát próbálja megadni törekszik. A modern 

szociálpedagógia az eltérő nézőpontok és érdeklődési körök bonyolult rendszerével 

foglalkozik, amelyek néha meglehetősen ellentmondásosak is. A tanulmány első része a 

szociálpedagógia három nézőpontját mutatja be, amelyek részben a nemzeti különbségekre 

koncentrálnak. Ezek magukban foglalják az elméleti, politikai és társadalmi dimenziókat, és 

azt sugallják, hogy az „egység a sokféleségben” lehet a szociálpedagógia esetében 

alkalmazott leghatékonyabb megközelítése ahelyett, hogy ragaszkodnánk egy közös 

paradigma meghatározásához. A második rész foglalkozik a szociálpedagógiával mint 

hivatással, és kiemelten a professzionalizálódás szükségességével. Ez bemutatja az 

intézmények, szervezetek, szakmai kompetenciák és a jogi szabályozás változása által 

kiváltott zavart is, majd meghatároz hat, a szociálpedagógia előtt álló feladatot is.  Végül a 

következtetés összefoglalja a cikk fő megállapításait és további szempontokat is megemlít. 

 

Az elméleti dimenzió 

A szociálpedagógiát elméleti szempontból megközelítve három fő elképzelést 

különböztethetünk meg. Az első megközelítés a társadalompedagógiát mint jól megalapozott 

tudományos diszciplínát definiálja. Ebből a szempontból a szociálpedagógia 

társadalomtudomány, mivel a társadalmi életet és az életkörülményeket vizsgálja 

 
1 A fordítás a következő tanulmány alapján készült: Rosendal Jensen, N. (2013). Social pedagogy in 

modern times. Education Policy Analysis Archives, 21(43), 1–11 
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reáltudomány is, mert empirikus tényeken alapul. Ráadásul cselekvésre irányuló tudomány is, 

hiszen igyekszik az embereket és a struktúrákat megváltoztatni, illetve hatást gyakorolni 

rájuk. Végül, de nem utolsósorban, interdiszciplináris tudomány is, mivel a saját elméleteit 

használja fel, hogy a vele kapcsolatban lévő egyéb diszciplínák eredményeit átültesse a 

gyakorlatba anélkül, hogy egyetlen tudományághoz kötődne (Mühlum 2000, 99. o.). Ez a 

megközelítés két feltételezésen alapul. Először is azon, hogy egy független, empirikusan 

megalapozott tudásterülettel van dolgunk. Másodsorban pedig azon, hogy a szociálpedagógia 

számos alaptudományt integrál magába. Ez a két feltételezés adja a modern szociálpedagógia 

alapját. 

A második megközelítés a szociálpedagógia sajátos jellemzőit emeli ki. Ebből a 

szempontból a szociálpedagógia egy speciális gondolkodásmód, nem pedig egy konkrét 

módszer vagy konkrét munkastílus. A szociálpedagógia a tudomány, az oktatás és a munka 

különböző elemeit integrálja, és tudományos diszciplínaként három rendszert foglal magába: 

egy tudományos rendszert, egy oktatási rendszert és egy munkarendszert (Hämäläinen 2003, 

150. o.). 

A harmadik megközelítés a szociálpedagógia pedagógiai jellegére helyezi a hangsúlyt 

(Rosendal Jensen 2006, 228. o.), ugyanakkor különbözik az egyéni és általános pedagógiától 

azáltal, hogy egy történelmi-társadalmi gondolati keretrendszerben mozog: a 

szociálpedagógiát történelmi-társadalmi fejlődése eredményeként tekinthetjük egyfajta 

társadalmi válasznak arra a tényre, hogy a gyermekek, serdülők és idősek nehezen tudják 

kezelni a társadalmi dezintegráció által okozott kihívásokat (Rosendal Jensen 2006, 234-235. 

o.). 

Különböző módon ugyan, de a három megközelítés abban segít, hogy megértsük a 

pedagógiát mint a tudományt és a szakmát, és nem pedig mint egy szakma tudományos 

megközelítését. Emellett azt sugallják, hogy a szociálpedagógiának három dimenziója van: 

egy összetett szakterületről van szó, ami a gyakorlati szociálispedagógiai munkából, egyben 

pedagógiai terület, és van egy kutatási vetülete is. Dániában a szociálpedagógia 

hagyományosan egy szakma volt, a kutatási oldala csak nemrég jelent meg. Ezen kívül a 

három megközelítés mindegyikének megvan a maga logikája, amelyek kiegészíthetik egymást 

vagy akár ellent is mondhatnak egymásnak. Az ilyesfajta logika viszonylag független az 

elméletektől, az oktatási résztől és a szakma gyakorlati részeitől. Talán Rasmussen, Kruse és 

Holm munkáját (2007) használhatjuk inspirációként, akik megkülönböztetnek gyakorlati 
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ismereteket, szakmai ismereteket és kutatási ismereteket. A tudásformákat jelölőként 

használva rájöhetünk, hogy az ismeretekkel kapcsolatos igények változóak, és ugyanígy az 

elméleti felfogások is. 

E háromféle megközelítés megléte azt sugallja, hogy egy közös paradigma meghatározása 

nem lehetséges, és nem is szüksége, legalábbis egyelőre. Azok az erőfeszítések amelyek egy 

kizárólagos felfogás bevezetésére irányulnak csak azt eredményeznék, hogy több versengő 

paradigmát hozunk létre, és talán egy új marginalizációhoz vezetne. Az eltérő nézetek nem 

kell, hogy pánikot okozzanak. Éppen ellenkezőleg, ösztönözhetik a szociálpedagógia 

megértéséről zajló folyamatos vitát. A szociálpedagógia számos klasszikus tudományág 

leszármazottjaként határozza meg magát. Ez magyarázható azzal, hogy a célja társadalmi 

problémákkal foglalkozni, konkrét gyakorlati elképzelésekkel. Ez a nézőpont hozzájárulhat a 

tudományág jelenlegi helyzetének meghatározásához is. 

Az tény, hogy a szociálpedagógia, mint bármely más tudomány (legalábbis egy bizonyos 

mértékben) megkövetel „értelmezési/kutatási területet, egy módszert, egy szakmai nyelvet, és 

ideális esetben egy olyan alapvető tantervet, amely magába foglalja a tanulmányozandó 

szakirodalmat” (Niemeyer 2002, 341. o). Bár ez lenne a ideális állapot, még mindig messze 

van attól, hogy valóra váljon. Ugyanakkor Niemeyer érvelése érdekes, mivel egy közös alapot 

jelenthet a vitákhoz. Egy ilyen alap nélkül nincs is értelme vitatkozni a különböző 

felfogásokról és megközelítésekről. A cél talán az lehet, hogy egységet teremtsünk a 

sokféleségben, hogy megtaláljuk azt a „kemény magot”, amelyet mindenki, vagy legalábbis a 

többség elismer. (Rosendal Jensen 2011a, 66–71. o.). Amikor a szociálpedagógiai kérdéseket 

egy keresési folyamat kiindulópontjaként használjuk, az egyesítés kihívása (a modern 

értelemben) van a szociálpedagógiáról és az egyéni pedagógiáról folyó neveléstudományi vita 

középpontjában (Reyer, 2008, 45. o; Rosendal Jensen, 2006). Reyer (2008) éles 

megfogalmazásában a szociálpedagógia alkotja az egységes elméleti keretet a tanítás 

modernizálásához. 

 

A politikai és társadalmi dimenziók 

A szociálpedagógia a politikáról is szól. Történelmi nézőpontból a szociálpedagógia 

együtt jár a szegénység leküzdésére és a társadalmi jólét javítására irányuló politikai 

kezdeményezésekkel. Míg a politikai stratégia egy külső társadalmi reformot tűzött ki célul, a 
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pedagógiai stratégia az oktatáson keresztül a társadalom belső reformjára irányult 

(Hämäläinen, 2003, 136. o.). Összefoglalva elmondható, hogy az tudomány befogadó, nem 

pedig kizáró jellegű. Figyelembe kell vennünk a különböző összetevőit, hogy megértsük, mi 

is a szociálpedagógia. Mindez egy másfajta gondolkodásmódot feltételez. A másik lehetőség 

az lenne, ha minden megközelítés a hegemóniáért küzdene, ezzel belső polarizációt előidézve, 

amivel kapcsolatban jogos a figyelmeztetés. Ahogy Lorenz (2008) megjegyzi: „Nem 

meglepő, hogy a [szociálpedagógia] fogalmának alapvető ellentmondásossága magába 

foglalja a polarizálódás kockázatát a fejlődése során” (638. o.). Alapvetően a 

szociálpedagógiában olyan hibriddel van dolgunk, amely egyszerre tekinthető tudománynak 

és gyakorlatnak is abban az értelemben, hogy az elmélet és a gyakorlat – vagy gondolat és 

cselekvés – találkozik benne (Úcar, 2011). A polarizációs tendenciák elhomályosítják 

mindazt, ami végül is közös. Az egyik magyarázat az lehet, hogy a szociálpedagógiai 

problémák a háttérbe szorulnak, miközben a szociálpedagógiát mint intézményi gyakorlatot 

vagy pedagógiai területet próbáljuk megérteni. 

A szociálpedagógiai probléma "az volt, hogy a modernitás második individualizációs 

hullámával keletkezett integrációs problémákat pedagógiai szempontból érthetővé tegye" 

(Jensen, 2006; Reyer, 2008, 45. o.). Az első hullám kapcsolódik Karl Marxnak (1848/49) a 

Kommunista Kiáltványban megfogalmazott felfogásához a modern társadalomról, amelyben a 

bérmunkás identitása központi kérdés. A második hullámot 40 évvel később azonosította 

Ferdinand Tönnies (1887) a „Közösség és társadalom”-ban, amely leírja a természetes 

közösségek elvesztését, mint a társadalom fejlődésének szükséges következményét. Mindkét 

hullám nyomást gyakorol a pedagógiára, hogy magába olvassza az olyan tudományágak, mint 

például a közgazdaságtan és a szociológia legújabb eredményeit. Ennek megfelelően a kortárs 

szociálpedagógia pontosan ezt próbálta tenni. Ez még ma is központi kérdés, hiszen olyan 

digitalizált kapitalizmusban élünk, amely a dezintegráció felé halad (Rosendal Jensen, 2006, 

101-113. o.). A modern történelem során az integráció problémái újra és újra visszatértek új 

formákba. Egyfajta tételként megfogalmazva azt mondhatjuk, hogy amit ma megoldásnak 

látunk, az a jövő számára egy megoldandó probléma. 

 

Kényelem vagy elemzés: a szociálpedagógia mint kritikai lehetőség 

Néha különböző problémákat, mint például a migrációt, a bűnözést vagy a válást, kényelmes 

módon szociálpedagógiai problémák elnevezés alatt. Hasonlóképpen, néha a 
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szociálpedagógiai problémákat nyilvánítják egyéni problémának anélkül, hogy megértenénk, 

hogy azokat általában a társadalmi struktúrák okozzák. Ezenkívül a szociálpedagógiát néha az 

általános pedagógia egyik alcsoportjának, illetve a szakembereknek egy speciális területen 

nyújtott oktatási tevékenységnek tekintették. 

Ezzel szemben a szociálpedagógia azt állítja, hogy a nevelés és a pedagógia létező 

definíciói túl individualisták. Nem tekinthetünk a viszonyokra úgy, mint két ember közötti 

kapcsoltra légüres térben. A nevelési folyamatok olyan összetett közegben zajlanak, amelynek 

része számos oktatási intézmény, oktató és oktatást segítő egyéb résztvevő (média, internet 

stb.). A gyermekeket és a fiatalokat mindig olyan társadalmi kontextusokban találhatók meg, 

mint a család, az iskola, a klubok vagy a kortárscsoport. Egy tisztán kétszereplős kapcsolat 

feltételezése túlzott egyszerűsítés. A szociálpedagógia azt is állítja, hogy miközben az oktatási 

folyamatok intézményi terjesztéséről megfeledkezünk, az intézményi környezet meghatározza 

a nevelési folyamatok formáját és tartalmát. A nevelési és szocializációs folyamatokat a 

gyakorlatban csak a család, a gyermekgondozási intézmény és az iskola oktatási funkciójának 

megismerésével érhetjük el. 

Ezen kívül a szociálpedagógia felhívja a figyelmet a társadalmi környezet szerepére is a 

nevelésben és a szocializációban. A történelmi helyzet és a társadalmi státusz elemzése azért 

szükséges, mert megmagyarázhatják a fegyelem, a hatalom és a függőség alakulását, amelyek 

keretbe foglalják az individualizáció és az intézmények, iskolák stb. strukturálása közötti 

kapcsolatot. A szociálpedagógiai megközelítést alkalmazva feltehetjük a kérdést, hogy a 

nevelés és a szocializáció miért tükrözi a saját eredetét és fejlődését olyan kis mértékben. 

Gyakran olyan definíciókkal foglalkozunk, amelyek örök érvényűek, és hiányoznak belőlük a 

történelmi ismeretek. A tények épp az ellenkezőjét mutatják. A nevelési ideálok idővel 

változnak. Így elveszítjük annak a lehetőségét, hogy megerősítsük a történelmi és társadalmi 

feltételek hatását nevelés saját lehetőségeire és korlátaira. A lényeges szociálpedagógiai input 

hiánya azt is jelenti, hogy az oktatási folyamatok normatív és etikai dimenziója 

leegyszerűsítjük. Nem elégendő az, ha leírjuk, hogyan segítik és támogatják az érettebbek a 

kevésbé éretteket. A legtöbb esetben az igyekezet is megkérdőjeleződik: vajon a felajánlott 

segítség eljut egyáltalán a gyerekekhez és a fiatalokhoz? Vajon kényszerítenünk kellene őket 

erre (ahogy az számos helyzetben megtörténik), és mit jelent ez a szimbolikus vagy akár 

fizikai erőszak az nevelők és az általuk nevelt fiatalok közötti kapcsolatra nézve? A 
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szociálpedagógia fontos szerepet játszik, de ez a szerep különböző formákat vehet fel, 

amelyek kapcsolódnak az eltérő történelmi hagyományokhoz. 

 

„A teljes személyiség” 

Eriksson & Markström (2003, 2000) három különböző pályát azonosított a szociálpedagógián 

belül. Az első a kontinentális hagyomány, amely a Natorpnak a német munkásmozgalommal 

kapcsolatos elképzeléseire támaszkodik, és kollektív irányultsággal rendelkezik. Ezt követően 

felhívják a figyelmet az amerikai hagyományra, amely a filantrópiában gyökerezik (Mary 

Richmond példája nyomán), és amelynek egyfajta terápiás és egyéni orientációja van. A 

harmadik a pedagógiai irányzat, amelyet Dewey és Freire ötletei ihletettek. Dewey szerint az 

oktatás jelentősen hozzájárulhat a demokrácia fejlődéséhez (úgy tűnik, ebben egyetért 

Natorppal). Freire hangsúlyozza, hogy a párbeszéd, a tudatosság növelése, az emancipáció és 

a reflektív cselekvés a valóság átalakításának alapvető eszközei. A szociálpedagógus az 

önkéntes szervezetekkel aktívan együttműködve fontos segítő szerepet játszik a helyi 

kezdeményezések megvalósításában. Ez egyrészt a szociálpedagógia erejét mutatja, de 

egyben a gyengeségét is, mivel az emancipáció nem kérdés, ha a cél csak a rehabilitáció és az 

integráció. Így három mainstream elemet azonosíthatunk: adaptáció-orientáltat, 

mobilizációsat és pedagógiait (Eriksson & Markström, 2003, 2000). Hozzátehetnénk egy 

negyedik független hagyományt, nevezetesen a csoport szerepét az ifjúsági munkában 

(Makarenko, 1955; Rasmussen, 1983). Ezek együttesen alkotják azt a gyakran visszatérő 

témát a szociálpedagógiában, amit a „teljes személyiségnek” nevezünk. És valóban, a teljes 

személy elképzelése központi szerepet játszik a szociálpedagógia elméletében és 

gyakorlatában (Connelly & Milligan 2012, 98-99. O.). 

Különböző értelmezéseket találhatunk az emberiséggel, a társadalommal, a 

történelemszemlélettel, a tudományos iskolával, az erkölccsel, a politikai meggyőződéssel és 

az ideológiai mozgalmakkal kapcsolatos különböző elképzelésekre alapozva. Egyes szerzők 

ezt az egyén és a társadalom egy sajátos megközelítésére adott reflexiónak tekintik. Pestalozzi 

(1746-1827) óta a szociálpedagógia egyik sajátossága az ember mint egész megértése. 

Pestalozzit tekintik ezen a nézőpont megalkotójának, amely három elemet foglal magában: 

fej, szív és kezek, nem mint az emberi test három része, hanem mint egy személy három 

megközelítési iránya. Ez azt jelenti egyrészt, hogy minden szociálpedagógiai erőfeszítés olyan 

megközelítést igényel, amely integrálja a szellemi, erkölcsi és gyakorlati oktatást. A 
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személyes autonómia, amely minden pedagógia vagy oktatás központi kérdése, egy olyan 

integráció eredménye, amelyet nem érhetünk el széttagolt erőfeszítések segítségével. A 

lényeg az, hogy az „teljes személyiség” elképzelése hatással van a kutatásra ugyanúgy, mint a 

szakmai munkára, és összekapcsolja a kétféle logikát. Mint ahogy van bábeli zűrzavar 

tapasztalható annak értelmezésében, hogy mi az elméleti szociálpedagógia, ugyanúgy 

zavarodottságot figyelhetünk meg akkor is, ha a pedagógiai erőfeszítésekről beszélünk. A 

szokásoknak megfelelően az egyik a gondozásra, segítségre, támogatásra, felügyeletre, 

kezelésre, mozgósításra és oktatásra utal. Hasonlóképpen különböző értelmezéseket találunk 

azzal kapcsolatban, hogy mit takarnak a fogalmak. Pestalozzi volt az első, aki összekapcsolta 

a segítségnyújtást és az oktatást (Horlacher, 2007). 

A szociálpedagógia hagyománya szerint a Natorp fedezte fel a munkásmozgalom 

mozgósító aspektusát mint a közösség eszméjének megtestesülését. Mivel a munka az emberi 

identitás kialakulásának alapja, és felszabaduláshoz, illetve társadalmi demokratizálódáshoz is 

vezethet, Natorp úgy gondolta, hogy a munkát meg kell szabadítani az elidegenítő szerepétől 

(pl. a kapitalizmusból), és ehelyett az emberi emancipációt kell szolgálnia. A pedagógiai 

feladat nem az volt, hogy beavatkozzon ebbe a felszabadító küzdelembe, sokkal inkább az, 

hogy új oktatási feltételeket biztosítson a felszabadulás támogatására. Így a tanítás feladata az 

lett, hogy értelmezze az ipari kapitalizmus kihívásait felszabadító felfogás számára. Natorp 

idején ez a projekt kudarcot vallott; Hitler nemzeti szocializmusa és az ezeréves Birodalom 

más irányt szabott. Ebben a történelmi pillanatban a szociálpedagógusok az állami igényeit 

elégítették ki. 

 

A szakma Janus-arca 

A szociálpedagógusokat olyan szakembereknek tartják, akik univerzális ismeretekkel és 

készségekkel rendelkeznek. Legalább három, a professzionalizáció megértésére vonatkozó 

hagyományt határozhatunk meg. Az első ezek közül az egyetemes szakmai készségeket és 

módszereket emeli ki. A hangsúly a szociálpedagógus és a felhasználó/állampolgár közötti 

kapcsolatra kerül, a felhasználó helyzetének egyedi értelmezésére alapozva. A második, az 

úgynevezett „kompetencia alapú képesítés” egy olyan irányítás-orientált felfogás, amely a 

konkrét feladatokat és az alapvető kompetenciákat emeli ki. A harmadik a szociálpedagógust 

reflektív vagy reflexív szakembernek tekinti. Ez magában foglalja a szociálpedagógia kritikai 

felülvizsgálatát az alternatív és rugalmas cselekvési modellek fenntartása érdekében. A 
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reflexivitás különösen meghatározó akkor, ha a tudás és a készségek sokrétűek (formális, nem 

formális, informális és hallgatólagos), bizonytalanok és az adott helyzettől függőek. A 

reflektív vagy reflexív szakemberekre vonatkozó elképzelése valószínűleg inkább a jövőbe 

mutató, mint a másik kettő. 

A korábbi kutatások alapján különösen fontosnak tűnik a szakszerűség négy szempontja: a 

megvalósítás, az intézmény, a szakma és az állampolgárság/demokrácia (Müller, 2007; 

Rosendal Jensen, 2011a, 78-83. o.). Itt nincs rá lehetőségünk, hogy ezt bővebben kifejtsük. 

Ehelyett a dolgozat ezen fejezetében a szakma kettősségére koncentrálok. Az intézményi 

formák, mint például az iskolák és a bölcsődék érték-orientáltak, és az értékek, normák 

valamint társadalmi szerepek átadását célozzák. A szakemberek más tudományágakból (pl. 

pszichológia) származó kognitív sémák alapján figyelik meg és kategorizálják „ügyfeleiket”. 

A további pedagógiai gyakorlatot az intézményi kultúra és a szakmai ideológia is 

alátámasztja, túlbecsülve egy adott tevékenység vagy beavatkozás eredményeinek 

fontosságát. Ezt tükrözik az olyan attitűdök és nézetek, mint például „ott találkozzunk a 

kliensekkel, ahol találkoznunk kell”, vagy „teljes személyiségként tekintsünk a kliensre”, és 

hasonlók. Ez a fajta kultúra bekerül az intézményekbe, és további sajátos normákat, értékeket 

és hiedelmeket is magával hozhat - mindez egyfajta pozitív módon megfogalmazott ideológiai 

felkészültséget jelent (Nygren, 2004), ám egyben további ideológiai teendőket is. Ezen 

túlmenően a pedagógiai munkát romantizálják is hangsúlyozva például a munkatársak értékét 

a relációs pedagógiában (Egelund et al., 2010; Jensen, 2009). Ez szakadékot okoz a 

szakemberek azon elképzelése között, hogy mit várnak el tőle, és hogy mit is csinál valójában. 

Ez megmagyarázhatja, hogy a szociálpedagógiában miért határoznak meg sok dolgot olyan 

elvont kifejezésekkel, például „kapcsolat”, „személy”, „momentum”, stb.. Nevezhetjük ezt 

szakmai degenerációnak, mintha ha valaki feladná a válaszok keresését, hogy pontosan 

milyen munkát végez, kinek, hol és hogyan. 

Ezzel az érveléssel azon vitával kapcsolatban is találkozhatunk, ami a beavatkozás 

tervezhetetlenségéről szól - kivéve, ha abba az illúzióba ringatjuk magunkat, hogy a 

pedagógiai cselekvések szabályozhatók. Vajon ez az elképzelés ilyen esetben is megállja a 

helyét? Figyelemre méltó közös tapasztalatunk, hogy sikerülhet befolyásolni az emberi 

viselkedést tervezett és kiszámítható módon, célirányos erőfeszítésekkel és a megfelelő erő 

alkalmazás. A tény, hogy a tervek néha másképp alakulnak, vagy meglepő 
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következményekkel járnak, nem jelenti azt, hogy az alternatíva csak a szabályokhoz, 

előírásokhoz vagy útmutatókhoz való ragaszkodás lehet. 

Miután felhívtuk a figyelmet a szakma kevésbé hízelgő oldalára, meg kell említenünk a 

konstruktívabb tulajdonságait is. Azon felfogásokkal szemben, melyek szerint a szakterület 

hiányzik a szervezettség, a szakemberek használhatnak olyan kifejezéseket, mint az 

„intuíció”, „tapasztalat”, „pragmatizmus” és „tudományos racionalizmus”, és egyesíthetik 

őket egyfajta tudományos kíváncsiság keretében (Bhaskar, 1975; Bunge, 1999, 1998, 1996). 

Természetesen rájuk is vonatkoznak korlátozások, és önmagukat is korlátozhatják 

tevékenységük során. A szociálpedagógia „normalizálása” bizonyos korlátozásokhoz 

vezethet. Míg az 1960-as és 1970-es években a szociálpedagógiát „veszélyesnek” tartották, 

mivel a korabeli nézetek szerint politikai harcot folytatott az egyenlőtlenség, illetve a 

hátrányos helyzetű polgárok, mint például a fogyatékkal élők méltatlan kezelése ellen, addig 

ma a szociálpedagógia közel áll ahhoz, hogy megtalálja a „normális” gyakorlatot, mint 

például más szociális szakemberek, akik csak szolgáltatásokat nyújtanak, és segítik a rendszer 

fenntartását. Ez a kemény megállapítás azért került ide, hogy bemutassuk, mekkora változás 

történt - a szakma belátta, hogy a jóléti állam már nem olyan formában létezik, mint a régi 

szép időkben. Egyrészt a professzionalizáció „felülről” történik, és a folyamatosan zajló, 

mindenre kiterjedő jogszabályalkotáson alapul. Ebben az összefüggésben az ideál egy olyan 

„professzionális szakember”, aki „szakképzettség” talaján működik, és az „oktatás keretében 

szerzett felhatalmazásával” (a szakképzett munkaerőpiac egy bizonyos szegmensének 

monopóliumával) jóhiszeműen dolgozik a jóléti állam bürokratikus gépezetében (Weber, 

1972 [1922], 76. o.). Röviden egy szakképzett személyről van szó, aki kizárólag a szociális 

szolgáltatások kérdéseivel foglalkozik. Ugyanakkor, miközben tudja, hogy egyszerű 

bürokrata, a szociálpedagógusnak meg kell őriznie az igazságtalansággal szembeni 

felháborodottság érzését, és elkötelezettségét a társadalmi igazságosság iránti. Ez elvezet 

minket egy alapvető kérdéshez: a szakmai tevékenység korlátozott keretei vonatkoznak vajon 

a tudományra is, és a tudomány is hozzáadhat vajon valamit a szakmához? 

Összességében egy kettős, egyrészt „felülről” másrészt „alulról” induló mozgásokat is 

tapasztalhatunk, ahol láthatólag a felülről érkező utasítások vannak túlsúlyban. Vajon ez a 

belső dinamika elpusztítja a dinamikus és kritikus szociálpedagógiát is? Nem feltétlenül. A 

szociálpedagógus mint „szakember” nem él más valóságban, mint a szociálpedagógus 

kritikusan gondolkodó énje. Itt nem két párhuzamos útról van szó, amelyek soha nem 
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keresztezik egymást, hanem egymást átfedő utakról. Például ugyanabban a bölcsődében 

párhuzamosan számos szociális folyamat zajlik, amelyek hívhatják elő a szociális szakembert 

és a kritikus ént. Ez azt jelenti, hogy a normalizálás nem feltétlenül zárja ki a kritikus elemet. 

Nem feltétlenül egy olyan hierarchikus kapcsolatról van szó, amelyben a törvényi előírások 

uralkodnak a kritikus döntések felett. Mindez inkább egyfajta kölcsönös kapcsolat, mivel az 

intézményi gyakorlatban nem előre meghatározott kimenetekről van szó, sokkal inkább a 

szociális gyakorlatok folyamatos (újra)meghatározásáról. Minden intézményt vegyes, és néha 

ellentmondásos történelmi és társadalmi fejlemények, kulturális behatások és politikai 

döntések jellemeznek, amelyek együttesen alkotnak egy viszonylag stabil társadalmi 

cselekvési formát. 

A normalizáció fontos a szociálpedagógia mint tudomány fejlődéséhez számára is, amit 

három szempont felhasználva foglalhatunk össze a tudomány és a szakma közötti kapcsolatot 

vizsgálva, nevezetesen (1) a tudomány és az oktatáspolitika, (2) intézmények (főiskolák és 

egyetemek) illetve (3) szakmai politika (Rosendal Jensen, 2011b, 29-30. o.). Ezért 

elengedhetetlen, hogy támogatást és legitimitást kapjon a szociálpedagógus szakemberek 

szakmai autonómiája, egy olyan önálló tudományágra alapozva, amelynek feladata az oktatás, 

valamint empirikus kutatás és az fejlesztő elméletek alkalmazása. Az intézményi és szervezeti 

gyakorlatok terén mindez azt jelenti, hogy érveljünk a szociálpedagógiai intézmények, 

tanszékek és tudományos alapelvek elismerése mellett. 

Ennek a szakmai autonómiának a segítségével történt az egyetemeken és főiskolákon az 

intézményi struktúrák átszervezése, amelynek célja, hogy biztosítsa a tudományos alapelvek, 

például a szociálpedagógiai gyakorlatok szakmai megjelenítését, valamint jobb lehetőségeket 

a szakmai gyakorlatokra való reflektálásra, illetve azok továbbfejlesztésére. A szakma 

számára ez azt is jelenti, hogy a szakmai munka ismerete messze túlmutat a szakma saját 

keretein. Ezen túlmenően lehetőségünk nyílik betekintést nyerni a szakmai beavatkozások és 

a szervezeti struktúrák hatásaira. Végül, a szakmai standardok is beépíthetők az oktatási 

programokba, hogy a szakembereket elsősorban olyan oktatók képezzék, akik megfelelő 

szakmai ismeretekkel és rálátással rendelkeznek. 

Ez magában foglalna egyfajta „nagy ugrást”, amely hat feladatból áll: 
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• a kutatási témával kapcsolatos ismeretek empirikus indoklása, beleértve a 

kulcsfontosságú tudományterületi fogalmak meghatározását (elméleti fejlesztés és 

empirikus kutatás) 

• a szociálpedagógia funkcióinak további tisztázása 

• egyedi kutatási eszközök kifejlesztése 

• a szervezeti struktúrák és a munkaszervezés szakmai formáinak értékelése 

• a jelenlegi szakmai beavatkozási gyakorlatok értékelése 

• új koncepciók megfogalmazása mind az intervenció, mind pedig a szervezeti szinteken 

való felhasználás céljából 

Valószínűleg feltűnik az olvasónak, hogy mindez egy egyensúlyi helyzethez vezet. 

Egyrészt a szociálpedagógiának mint tudományos szakterületnek közel kell állnia a 

gyakorlathoz, miközben meg kell őriznie bizonyos mértékű függetlenséget. A 

diszciplínának szolgálnia kell mind az intra-, mind pedig az interdiszciplináris 

kommunikációt, valamint  a tudomány és szakma közötti kommunikációt. 

Az optimista hozzáállásom néhány olvasó számára talán túlságosan ideálistának 

tűnhet, de a szemléletem azon a feltevésen alapul, hogy a szociálpedagógia tudományos 

oldala inspirációul szolgálhat a szakmai munka számára öt különböző módon is: 

• Szakemberek kommunikációja és együttműködése. Az elméleti és empirikus 

eredmények egy szemantikailag kiegyensúlyozott alapot biztosíthatnak, amely jobban 

illeszkedik a problémához, és ezáltal hozzájárul a szakma-orientált diskurzushoz a 

gyakorlat kapcsán; 

• Eredmények a szakmai tevékenység számára. Egyértelműbbé tenni a különbséget a 

szakmai nyelven alapuló belső szakmai felfogás és a felhasználók megértése, illetve a 

kliensek számára elérhető, a hétköznapi nyelvet használó tudásátadás között, mindez 

növelheti a beavatkozások hatékonyságát, miközben fenntartja a felhasználók 

mindennapi életének autonómiáját; 

• Szakmai ismeretek és technológiaátadás. A kapcsolat a tudományág belső és adaptált 

külső tudásanyaga, illetve a gyakorlati eljárások között fontos tényező lehet a szakma 

innovatív továbbfejlesztésében, de a társadalmi innováció területén is; 



EFOP 3.4.3-16-2016-00021”A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú 

oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.” 

 

• Szociálpolitikai tevékenység. Általános cél a szakma megerősítése, beleértve annak 

társadalmi elismerését is, amihez hozzá tartozik azoknak a feladatoknak az elismerése 

is, amelyeket a szakma felvállal; 

• Szakmák közötti versenyképesség. A szociálpedagógia mint jól megalapozott 

tudományág erősíti a szociálpedagógia helyzetét a más segítő szakmákkal folytatott 

versengésben. 

 

Összefoglalás és következtetések 

A tanulmány célja a szociálpedagógiát mint kutatási és gyakorlati paradigmát érintő 

különböző kihívások bemutatása volt. Nem rendelkezünk egy „minden esetre megfelelő” 

megoldással, de rámutathatunk a folyamatos vita szükségességére. Ez nem pusztán 

tudományos kihívás. Sokkal inkább a szorosabb együttműködés jelentheti a megoldást. 

Ezen túlmenően egy egységes paradigma lehetőségét is elvetettük az eltérő nézőpontok és 

elméleti keretek miatt, illetve a szociálpedagógiai beavatkozások megszervezésének eltérő 

módja miatt. Bár lehet, hogy lenne igény egy egységes paradigma létrehozására, a 

tanulmány megállapításai abba az irányba mutatnak, hogy bizonyos eltéréseket el kell 

fogadni tekintettel a különböző hagyományokra és a bejárt út különbözőségére. Ha a 

gyakorlatra kifejtett hatásokat elemezzük, két további probléma merül fel. Először is úgy 

tűnik, hogy a szakemberek és a kutatók között erőteljes nézeteltérések vannak az ügyben, 

hogy mi számít értékes kutatásoknak, és ez komoly akadályt jelent a terület tudományos 

fejlődésében. Szorosabb együttműködést javaslunk annak a képnek a megszüntetésére, 

hogy a szociálpedagógia gyakorlata széttöredezett. Másfelől a gyakorlati megvalósítás 

körülményei is gyorsan változnak a munkamegosztás átalakulása, a munkaerőpiac 

változásai és az oktatás és képzés új kihívásai miatt. Mégis szükség van arra, hogy olyan 

perspektívákat kínáljunk, amelyek túlmutatnak a nemzeti és a helyi korlátokon, mégpedig 

egy nemzetközi perspektíva elfogadásával, amellyel megkísérelhetjük megszabadítani a 

szakmát és a kutatást a hagyományos nemzeti identitásuktól. Valójában a nemzeti 

különbségek tiszteletben tartása mellett új internacionalizmusra is szükség van. 

 A nemzetköziesedés, a globalizáció és az európaizálódás sajátos kereteket biztosítanak 

a szociálpedagógiai munkához. Ahogy Askeland és Payne megjegyzi, a szociális munka 

„a globális piac részévé vált annyiban, hogy azok, akik rendelkeznek a szociális munka 

irodalmának előállításához és piacra dobásához szükséges erőforrásokkal, képesek 
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elterjeszteni az elméleti nézeteiket és a szerintük szükséges készségeket … a világ minden 

táján, egy módszert mutatva arra, hogyan kell szociális problémákat szakmai módon 

kezelni, figyelmen kívül hagyva azokat az összefüggéseket, amelyek azokat létrehozták, 

és amelyeket ismerve értelmezni kellene a problémákat” (Askeland & Payne, 2006. 734. 

o.). Ha a klasszikus jóléti állam előtt álló kihívás a továbbiakban „versenyző állam” 

fogalmában rejlik, akkor ezek új kifejezések szükségesek a professzionális 

munkavégzéshez. Manapság már az áruk, szolgáltatások és munka ellátásának politikai 

feltételei azok, amelyeket menedzselni kell irányíthatók. Így új problémák merülnek fel, 

amelyek „a munkaerő, a tőke és más termelési tényezők kihasználatlanságából erednek” 

(Pedersen, 2011, 51. o.). Az aktív jóléti állam meg kívánja reformálni a jelenleg létező 

jóléti államot annak érdekében, hogy a munkaerőt a munkaerőpiacon való 

felhasználhatóság érdekében átalakítsa, hogy az egyén képes legyen folyamatosan 

alkalmazkodni a munkaerő-piaci igényekhez. Ezek a stratégiák a foglalkoztathatóságra 

irányulnak, vagyis arra, hogy az egyén munkát találjon, ami a személyes felelősséget 

hangsúlyozó megközelítés. Számos európai ország kutatói aggodalmuknak adtak hangot a 

helyzet komolysága miatt (lásd például: Garrett, 2009; Reutlinger, Baghdadi, és Kniffki, 

2011; Rogowski, 2010; Schweppe & Sting, 2006). Ezekben a munkákban a kutatók a 

makro-, mezo- és mikro-szintekre, valamint gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális 

problémákra hivatkoznak. A szociális és oktatási szakpolitikák tükrében számos régóta 

ismert problémát elemeztek, mint például a migráció, a szegénység, a társadalmi 

igazságosság, a kirekesztés, a kultúra/oktatás, az iskolai munka átmenete, az egészségügy 

és a lakhatás, amelyeket a társadalmi változások okoznak, és fordítva, ezek is 

befolyásolják a társadalmi változásokat. Egy teljes kört bejárva így visszajutunk a 

szociálpedagógia mint meghatározó tényező kérdéséhez. 
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