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Mészáros Tímea - Vass Vilmos

A TACIT TUDÁS TRANSZFORMÁCIÓJA ÉS HATÁSA A 
FELSŐOKTATÁS TUDÁSKÉPÉRE

Bevezetés

A tanulmány apropóját egy 2020. október 21-én megjelent cikk adja. Kate Whiting a 
World Economic Forum által 2020. október 20-23. között szervezett, a Munka Újraindítása 
Csúcstalálkozóra alapozva (The Jobs Reset Summit) előre jelezte 2025-re a 10 legfontosabb 
képességet. 1

Elemző gondolkodás és innováció

Aktív tanulás és tanulási stratégiák

Komplex problémamegoldás

Kritikus gondolkodás és elemzés

Kreativitás, eredetiség és kezdeményező képesség

Vezetés és társadalmi hatás

Technológia használata, megfigyelés és ellenőrzés

Technológiai tervezés és programozás

Rugalmasság és stressztűrés

Gondolkodás, problémamegoldás és fogalomalkotás

1. sz. táblázat
2025 TOP 10 képessége

Legyünk optimisták, már maguk a listában szereplő képességek is elgondolkodtatják a 
felsőoktatás szereplőit. Bizonyára sokan tapasztaltuk azt, hogy a mesterszakos hallgatók 
nehezen birkóznak meg az elemzésekkel. Joggal várható el tőlük, hogy az egyszerű leírásokat 
meghaladva, különösen a szakdolgozatukban minőségi elemzéseket végezzenek. Amennyiben 
ez innovációval, valami nóvummal párosul, különösebb hezitálás nélkül, boldogan hátradőlünk 
a karosszékünkben és jelesre értékeljük a munkájukat. A hallgatók tanulási képességeivel és 
stratégiáival már más a helyzet. Tapasztalatunk szerint számos oktató ezeket a képességeket 
természetesnek veszi. „A hallgatónak az a dolga, hogy tanuljon!” A COVID-19 időszaka, 
különösen az online tanulás és távoktatás előtérbe helyezte a hallgatók tanulásának 
támogatását, a tanulási képességek fejlesztését. Kiderült, hogy van még teendő ezen a téren. Első 
megközelítésben, a folyamat mögött egy stratégiai és egy szemléleti szempont mindenképpen 
megtalálható. Nevezetesen az egész életen át tartó tanulás napjainkban már több felsőoktatási 
intézmény stratégiai dokumentumaiban és küldetésnyilatkozataiban megtalálható. Néhány 

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 
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oktató esetében a tanulásközpontú szemlélet is felbukkan. Ez jól tetten érhető a tematika 
tervezéseikben, az oktatási és értékelési módszereikben. A komplex problémamegoldás még 
nehezebb ügy. Nézetünk szerint, bár néhány felsőoktatási intézményben vannak gyakorlati 
foglalkozások és szemináriumok, amelyeken a problémamegoldás fejlesztése felbukkan, 
ám ez erőteljesen algoritmikus és a konvergens gondolkodás részét képezi. A komplex 
problémamegoldás igazi terepe a projekt alapon működő egyetem, amelyben ráadásul a 
hallgatók és oktatók közösen dolgoznak inter- és transzdiszciplináris projekteken, amelyekben 
a komplex gondolkodás fejlesztése, különös tekintettel az életszerű problémák megoldására 
és a csapatmunka erősítésére vonatkozóan, kiemelt célkitűzés. Nyilvánvaló, hogy ettől még 
messze vagyunk. A kritikus gondolkodás fejlesztése (az elemzésről korábban már szót 
ejtettünk) egyrészt megmutatkozik a hallgatói kérdéskultúra erősítésében. Érdemes lenne 
egy akciókutatás keretében megvizsgálni egy-egy felsőoktatási intézményen belül a hallgatói 
kérdések gyakoriságát és minőségét. Másrészt a kritikus gondolkodás a megtalált információ 
megbízhatóságának, relevanciájának az értékelésével kezdődik. Ezt követően főszerephez 
jut a tapasztalat, a megfigyelés, a gondolkodás és a kommunikáció. Nyilvánvaló, hogy ezek 
segítségével lehet az értékelt információkat elemezni, szintetizálni, új tudást létrehozni. 
Nem meglepő, hogy a projekt- és a problémaalapú tanulás erőteljesen konzisztens a kritikus 
gondolkodás fejlesztésével. A felsorolást a további TOP 10 képesség tekintetében folytathatnánk, 
ám rövidre zárva gondolatmenetünket, feltehetjük a kissé költői kérdést:

Milyen mértékben fejlesztik a felsőoktatási intézmények a munka 
világa 2025-re előtérbe helyezett képességeket? 

Amennyiben meggondoljuk, hogy 2025-ig négy évünk van hátra, ami „napjaink rohanó 
világában” valóban rövid időnek tűnik, ebben az esetben mindenképpen érdemes a kérdésre 
érdemi válaszokat is keresni. Ezeket a válaszokat természetesen megtalálhatjuk a digitalizáció 
stratégiájában, a transzformációs egyetem elképzelésében (Smith-Vass, 2017) és nem utolsó 
sorban a tervezési, módszertani és értékelési innovációkban. Véleményünk szerint számos 
felsőoktatási intézmény elindult ezen az úton az utóbbi években, ám ezek a változások csak 
csekély eredményeket hoztak. Ráadásul az innovációk fenntarthatóságával kapcsolatban is 
számos probléma adódott. Mi lehet ennek az oka?

A fent hivatkozott cikkben a tanulmányunk számára további releváns megállapítás a 
következő: A munkavállalók 50%-át újra kell képezni (reskilling) 2025-re. Mondhatnánk, 
hogy a folyamatos továbbképzés az egész életen át tartó tanulás következménye, ám ebben az 
esetben ennél lényegesen többről van szó. Sokat sejtető, hogy az idézett cikkben – és a teljes 
jelentésben egyaránt – a képességek négy típusát határozták meg: (I) problémamegoldás, 
(II) önmenedzselés, (III) munka az emberekkel és (IV) technológiahasználat és -fejlesztés. 
Amennyiben a felsőoktatás felől ezekre a típusokra fókuszálunk, ebben az esetben is 
érzékelhetünk némi távolságot (szándékosan nem szakadékot írunk) a munka világának 
elvárásai és a felsőoktatás működése között.
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Hogyan reagál ezekre a folyamatokra a felsőoktatás?

Feltételezésünk szerint azok az egyetemek képesek eredményesen változni, amelyek nem 
pusztán a digitalizációra, a transzformációra és az innovációra fókuszálnak, hanem alapvetően 
megváltoztatják a hagyományos tudásképüket. Ez a tradicionális tudáskoncepció a deklaratív, 
szakmai-tartalmi tudásra épül, amely reproduktív és csekély mértékben hasznosítható. 
Éppen ezért érdemes végiggondolni, hogy melyek a felsőoktatási tudáskoncepció változásai, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyetemeink felvegyék a versenyt ebben a gyorsan változó 
globális tudásgazdaságban.

Ennek megfelelően a tanulmány alapkérdése:
Hogyan lehet a tacit tudás transzformációját erősíteni a felsőoktatásban?
A kérdés megválaszolásának kontextusa a tudás problematikája, koncepcionális változása. 

Elméleti alapja egyrészt Polányi tacit és explicit tudás fogalma és összefüggésrendszere, 
másrészt a tudástranszfer egyre növekvő jelentősége. Közismert, hogy Polányi az emberi 
tudást egy jéghegyhez hasonlította, amelynek a vízszint feletti része tudásunk explicit része, 
azaz kimondható része, míg a többi a tacit (rejtett) tudás. (Nagy-Velencei, 2018) A tacit 
tudás jelentőségét a tudásmenedzsment az alábbiakban összegzi: egy-egy vállalaton belül 
becslések szerint az összes tudás 80 százaléka tacit tudás. (Mihály, 2007) Bár ezek becslések, 
a tacit tudás növekvő jelentőségének tendenciáját jól jelzik. 

A tanulmány első részében a tudás problematikájának kontextusát mutatjuk be, majd 
ezt követően a téma szempontjából releváns, Polányi-féle explicit és tacit tudás fogalmi 
rendszerét és összefüggéseit elemezzük. A tanulmány második részében a felsőoktatási 
intézmények hagyományos tudásképének bemutatása következik, különös tekintettel a 
fenti folyamatok következtében szükségszerű tudáskoncepció változásainak, a változás 
jellemzőinek elemzésére. Végül, de nem utolsó sorban a tanulmányt következtetés zárja, 
amelynek keretén belül sor kerül néhány dilemma megfogalmazására, reményeink szerint a 
korábban feltett konkrét kérdésekre is választ kapunk.

A tudás problematikájának kontextusa

Bármilyen paradoxnak is tűnik, a tudás a modern társadalom számára egyre nagyobb 
problémát jelent. A termelt információ mennyisége folyamatosan növekszik, így nem túlzás 
információrobbanásról beszélnünk. Az elmúlt években ezek kvantifikálására több kísérlet is 
történt, az egyik leggyakrabban hivatkozott forrásnak az University of Berkeley által 2003-ban 
közzétett jelentés számít. 2003-ban mintegy 5 exabyte információ termelődött a világon, ami 
2000-hez képest (1,5 exabyte) több mint 200%-os növekedést jelent. Ez a mennyiség magába 
foglalja egyrészt a fizikai hordozókon elmentett információkat, másrészt az elektronikus úton 
továbbítottakat is. Sokatmondó az is, hogy a figyelt évben 18 exabyte-nyi adat cserélődött ki, 
melynek majdnem a fele kizárólag az USA-ban valósult meg2. Bár az itt tárgyalt számok majdnem 

2  https://groups.ischool.berkeley.edu/archive/how-much-info/how-much-info.pdf
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20 évvel korábbi állapotokat tükröznek, néhány következtetés így is levonható. Amennyiben 
az internet korszak hajnalán ilyen mennyiségű információ termelődött, feltételezhető, hogy 
az azóta megjelent és immár mindennapossá vált technológiai innováció révén mindez azt 
eredményezi, hogy a modern társadalmakban nem kizárólag a tudástermelés minősége és 
mennyisége válik központi kérdéssé, hanem sokkal inkább az ahhoz való hozzáférés. Más 
szóval: nem maga a tudás, hanem a tudáshoz való hozzáférés válik egyre kevésbé átláthatóvá 
(Mészáros, 2009, 30. o.).

Nyilvánvaló, hogy a drámai adat- és információnövekedés tendenciája folytatódott és soha 
nem látott mértékben felgyorsult. Az IBM becslése szerint 2013-ban 2,2 millió terrabyte adat 
keletkezett naponta. Eric Schmidt, a Google volt elnöke ezt a mennyiséget úgy jellemezte, 
ennyi adat keletkezett a civilizáció hajnala és 2003 között összesen.3 Ez a folyamat az 
információszerzés képességére és a tudás alkalmazhatóságára vonatkozóan is jelentős hatást 
gyakorol. (Vass, 2020a)

Nem véletlen, hogy a tudásalapú gazdaság/oktatás/társadalom fogalmak mellett egyre 
nagyobb szerepet kapnak a tudásközvetítés, a tudástranszfer kifejezések. A modern 
gazdaságelméletek ugyanis a tudást immár nem információk puszta halmazaként kezelik, 
hanem egyre értékesebb gazdasági jóként tekintenek rá. Mint ilyen, a tudás a hagyományos 
– föld, munka és tőke – termelési tényezők fölé helyeződik (lásd Nonaka-Takeuchi, 1997), 
korlátozott elérhetősége miatt rendkívül értékes, ugyanakkor értékét döntő mértékben 
befolyásolja fajtája, minősége és struktúrája. Hanushek és Woessmann szerint a kognitív 
képességek minősége, a tanulási eredmények és a gazdaság produktivitása között komoly 
összefüggés mutatható ki. (Hanushek-Woessmann, 2015) Csapó Benő cizelláltabb 
álláspontja: „A kiművelt emberfők és a gazdaság állapota közötti összefüggésekkel 
kapcsolatos vélekedések igen messzire nyúlnak, s már több mint egy fél évszázadra tekint 
vissza azoknak a közgazdaságtani elméleteknek a története is, amelyek a gazdasági fejlődés 
motorját mindenekelőtt az emberi erőforrásokban, a felhalmozott tudásban, az elsajátított 
készségekben, képességekben, a társadalom által felhalmozott tapasztalatokban látják.” 
(Csapó, 2011, 1067. o.) Nota bene, a tudás minősége egyre inkább gazdasági értékké válik. 
Ennek alapja az innováció és a tanulási képesség, amely a felsőoktatás tekintetében is komoly 
kihívást jelent. Valójában a tudás minőségének magas társadalmi hozzáadott értéke is van. 
Ugyanakkor a tudásintenzív gazdaság és a tudásalapú társadalmi fejlődés egyaránt előtérbe 
helyezi a képességek eredményes és hatékony fejlesztését. (Vass, 2020b)

3  Elképesztő, mennyi adat létezik - Mire lehet felhasználni? Portfolio 2013. július 2. https://www.portfolio.hu/
uzlet/20130702/elkepeszto-mennyi-adat-letezik-mire-lehetfelhasznalni-186053
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A Polányi-féle explicit és tacit tudás fogalmi rendszere és 
összefüggései

A tacit tudással kapcsolatos szakirodalom, illetve az az információhalmaz, amelyben 
a fogalomra hivatkoznak, hatalmas (több mint 656 000 találat a Google Scholarban)4 
és számos kutatási területet, tudományágat foglal magába, például tudományfilozófia, 
tudományszociológia, teológia, szociálfilozófia, tudásmenedzsment, szervezetelmélet 
és így tovább. Jelen írás azonban nem vállalkozik arra, hogy ezt a szakirodalmat és az 
értelmezések sokszínűségét lefedje. Tanulmányunk a tacit és az explicit tudás fogalmára 
összpontosít, leginkább a tudásmenedzsment égisze alatt, elsősorban a pedagógiára/
felsőoktatásra vonatkoztatva.

A tacit tudás (tacit knowledge) fogalma a Magyarországról Németországba, majd Angliába 
emigrált Polányi Mihály (1891–1976) természettudós, filozófus tollából származik. Polányi 
rendkívül széles tudományos érdeklődéssel bírt, a gazdaság, a filozófia, a tudományelmélet, 
a hermeneutika, az etika, az esztétika, a vallásfilozófia terén egyaránt publikált. Polányi 
a The Tacit Dimension (1966) című művében ismertette a tacit tudás fogalmát, amely az 
explicit tudás (explicit knowledge) kifejezés ellentétpárjaként jelent meg. Elméletének 
lényege, hogy tudásunk nem korlátozódik a verbalizált, leírt vagy más módon kifejezésre 
juttatott tudásra, e mögött mindig rejtőzik egyfajta hallgatólagos tudástöbblet. Olyan tudást 
ért alatta, amelyet a tapasztalatokból tanulunk és tudat alatt internalizálódik, ezért nehéz 
verbalizálni és kodifikálni.

A tacit tudás ellentétpárja az explicit tudás, amely könnyen önthető szavakba és 
formalizálható. A tacit tudás azzal a folyamattal szerezhető meg leginkább, amelynek 
során az információkat az alanyok tudatosságtól függetlenül tanulják. Ezt nevezzük 
implicit tanulásnak. Emellett a tacit tudás csak korlátozott mértékben átadható, leginkább 
szoros interakciók (egymással való tapasztalatmegosztás vagy mások viselkedésének 
megfigyelése) révén. A tacit tudás megragadásához bizonyos szintű bizalomra van szükség 
az egyének között.

Polányi szerint az explicit tudás alkalmazásához nélkülözhetetlen a tacit tudás, ez a tacit 
háttér nem konvertálható. (Polányi, 1997) Napjainkban az implicit tudást, mint a szervezet 
értékes emberi erőforrását tartják számon. Tudományos konszenzus alakult ki, miszerint 
a tudásnak a szervezetekben nagyobb jelentősége lesz, mint a többi erőforrásnak. Polányi 
a tudás személyes dimenzióját az alábbi híres tételmondatban emeli ki: „Többet tudunk, 
mint amennyit el tudunk mondani.” (Polányi, 1966, 4. o., 1997, 170. o.). Polányi azt állítja, 
hogy minden tudás személyes, személyhez kötött, a szubjektum rányomja a maga bélyegét a 
tudás tartalmára és formájára egyaránt. Olyan posztpozitivista szemléletet képvisel, amely 
elismeri, hogy az emberi tudás gyakran túlmutat azok explicit kifejezésén. Polányi szerint 
a hallgatólagos tudás a tudatunkban lakozik. (Polányi, 1966) Az emberek képességei, 
tapasztalatai, éleslátása, kreativitása és ítélőképessége mind ebbe a dimenzióba tartoznak. 
A tacit tudás know-how-ként is leírható, megkülönböztetve a know-that-től vagy a tényektől. 

4  2021. szeptember 20-i megtekintés
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Polányi előtt Gilbert Ryle 1945-ben publikált egy tanulmányt, amelyben különbséget tett 
a knowing-that (a tételek ismerete) és a knowing-how között. Ryle szerint ez a know-how 
tudás az egyén emberi képességeibe beivódott ösztönös és belső tudás (Ryle, 1945).

Nem meglepő módon a tacit tudásról szóló írások nagy része a tudásmenedzsmentről 
szól. Philippe Baumard (1999) és Chun Wei Choo (1998) is a Polányi-modellt alkalmazza, 
azonban némi eltéréssel. Aadne és munkatársai (1996, 12, 24) a tacit tudást nemcsak 
személyesnek, hanem a vállalaton belüli kapcsolatokba is beágyazottnak tekintik, ami egy 
kollektív, szervezeti dimenziót feltételez. A kapcsolatokba való beágyazottság ellenére 
szerintük nem nehéz a tacit tudás szervezetek közötti átadása.

Von Krogh (1996, 39. o.) is azzal a nézettel ért egyet, hogy a tacit tudás a 
kapcsolatokban, valamint „az (emberek) egymással való kapcsolatát alakító attitűdökben, 
információáramlásokban és döntési módokban” rejlik. Georg von Krogh és Johan Roos 
(1995) szerint a tacit tudás kizárólag az egyének sajátja, és nem kommunikálható, mivel 
„beágyazódik” az egyének konkrét kontextusokban történő cselekvéseibe. (Von Krogh & 
Roos 1995, 50-51. o.)

Philippe Baumard (1999) nyújtotta a tacit tudásnak a tudásmenedzsment és a szervezeti 
kontextusban történő legátfogóbb feldolgozását. Azt állítja, a tacit tudás részben azért 
fontos, mert a szakértelem ezen alapul, és mert a versenyelőny forrása, valamint a 
mindennapi menedzsment-tevékenységek szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. 
(Baumard 1999, 8-22. o.) Az implicit tanulással kapcsolatos más kutatások is arra jutottak, 
hogy az alanyok látszólag olyan tudással rendelkeznek, amely nem tudatosul bennük, 
valójában nem is rendelkeznek vele. (Baumard, 1999, 54. o.) A szervezeti tudás két típusát 
különböztette meg, amelyek „nem artikulálhatók vagy stabilizálhatók” – az implicit tudást 
és a tacit tudást. (Baumard, 1999, 2. o.). Az implicit tudás olyasvalami, amit talán tudunk, de 
nem akarunk kifejezni, míg a tacit tudás olyasvalami, amit tudunk, de nem tudunk kifejezni; 
személyes, nehezen önthető nyelvi formába, tehát nem közölhető. Ő is támogatta Nonaka és 
Takeuchi technikai/kognitív megkülönböztetését. (Baumard, 1999, 59. o.) Úgy vélte, hogy a 
tudás általánosságban az egyének és a csoportok/kollektívák tulajdonsága egyaránt lehet. 
Így maga a tacit tudás is lehet az egyének és a csoportok tulajdonsága. (Baumard, 1999, 
30-33. o.)

Choo (1998) különbséget tett az egyénekre jellemző tacit tudás és a csoportokra 
jellemző hasonló jelenség között. Az egyéni tacit tudás nehezen verbalizálható, mivel 
cselekvésen alapuló készségeken keresztül fejeződik ki, a tapasztalatok és a cselekvés 
során tanulják meg, valamint az egyének és a hozzájuk kapcsolódó tárgyak tekintetében 
helyezkedik el. Ez a fajta hallgatólagos tudás megszerezhető tanulás útján, valamint 
„gazdag diskurzusmódokon keresztül, amelyek magukba foglalják az analógiák, metaforák 
vagy modellek használatát, valamint a történetek közös megosztásán keresztül”. (Choo, 
1998, 117. o.) Megjegyzi, hogy különböző szerzők utalnak a csoportok tagjai közötti közös 
gyakorlatok és hallgatólagos megértések létezésére, amelyek az együttes munkához és 
a feladatok elvégzéséhez kapcsolódnak. Ezen megfigyelések alapján létezik a tudásnak 
egy olyan kollektív vagy csoportos formája, amely analóg, ha nem is azonos az egyének 
hallgatólagos tudásával. (Choo, 1998, 118-119. o.)
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Scharmer (2000) a tacit tudás két formáját emlegeti: a mindennapi gyakorlatokba 
beágyazott tudást „megtestesült tacit tudásnak” nevezi, a másikat a „még nem testet öltött 
tacit tudásnak/ön-transzcendáló tudásnak”. Scharmer szerint ez a két forma meglehetősen 
különbözik egymástól, az előbbi a cselekvésen, az utóbbi a képzeleten és az esztétikai 
tapasztalaton alapul. Azt állítja továbbá, hogy csak az utóbbi forma az, amely a versenyelőny 
fenntartható forrása. (Scharmer, 2000)

A tacit tudás fogalmával a pszichológusok is foglalkoztak, akik főként szakmai 
csoportokra, köztük menedzserekre fókuszáltak kutatásaikban (Sternberg, 1999; Wagner, 
1987, 1991; Wagner és Sternberg, 1985, 1986; Sternberg és Horvath, 1999). Hivatkoztak 
ugyan Polányira, de nem tárgyalták az elméletét. A tacit tudás fogalmát a szótári értelemben 
vett hallgatólagos tudásként kezelték (Wagner és Sternberg, 1985, 438-439. o.). Sternberg 
(1999) szerint a tacit tudás az egyének tulajdonsága. Inkább „gyakorlati, mint tudományos, 
inkább informális, mint formális” (Wagner és Sternberg, 1986, 54. o.); „gyakorlati know-
how” (Wagner, 1987, 1236 o.) vagy „procedurális tudás” (Sternberg, 1999, 231. o.). Közvetlen 
oktatás hiányában, tapasztalat útján kell elsajátítani, mivel általában nem tanítják. (Wagner 
és Sternberg 1985, 54. o.; Wagner, 1987, 1236. o.; Sternberg, 1999, 233. o.)

Operacionalizálták a vezetői tacit tudás háromdimenziós modelljét (Wagner és Sternberg, 
1985; Wagner, 1987). Kísérleteik révén megállapították, hogy a tacit tudás jelentős része 
viszonylag általánosnak és széles körben alkalmazhatónak tűnik, szemben a szituációsan 
specifikus tudással. (Wagner, 1991, 178-181. o.)

Sternberg (1999) más tanulmányok áttekintése alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy a különböző tevékenységekhez szükséges tacit tudás különbözik egymástól, és hogy 
azt a legjobban olyan környezetben szerzett tapasztalatok révén lehet elsajátítani, ahol 
később használni fogják.

Összefoglalva, Polányi elméletében a tacit-explicit tudás olyan komplex hálózatot 
alkotnak, amelynek az egyes elemei egymással hálózatszerű kapcsolatban vannak.



30

ELMÉLETILEG

1. ábra: A tudásteremtés folyamata a SECI-modell alapján (Nonaka és Takeuchi, 1998)

A tudásteremtés folyamata még komplexebbé válik a tacit-explicit összefüggésrendszerben.
„A tudásteremtés olyan dinamikus folyamat, amely létező határokat lép át újra és újra. 

Határokat lép át egyének között, illetve egyén és annak környezete között.” (Lengyel, 2004, 
62. o.)

A tudás tacit-explicit dimenziója a tudásmenedzsment egyik legszélesebb körben 
megvitatott témája. Központi műnek Nonaka és Takeuchi (1991) munkája tekinthető, amely 
a tudás új leírását mutatja be szervezeti kontextusban. Nonaka és szerzőtársai Polányi 
személyes tudással kapcsolatos munkáját vették alapul, és kiterjesztették azt a szervezeti 
tudás területére. Ennek lényege, hogy a sikeres innováció a tacit tudás mobilizálásából és 
átalakításából származik a tudás átalakításának négy lehetséges módján keresztül, amelyek 
a következők: szocializáció, externalizáció, kombináció és internalizáció (röviden a SECI-
modell).

A SECI-modellben (Socialization - Externalization - Combination - Internalization) a tacit és 
az explicit tudás között megvalósuló kölcsönhatásokat nevezzük tudásváltásnak (Nonaka és 
Takeuchi, 1998). Ezek a kölcsönhatások a következők:

• szocializáció: a tacitból a tacitba,
• externalizáció: a tacitból az explicitbe,
• kombináció: az explicitből az explicitbe, és 
• internalizáció: az explicitből tacitba való átmenet.
A szocializáció során szóbeli kommunikáció nem, viszont a fizikai közelség szükséges, fontosak 

a közös élmények, hasonló helyzetek. A japán szerzők három kulcsszóval ragadták meg a lényegét: 
megfigyelés, utánzás, gyakorlat. Externalizáció során leginkább hasonlatokat, modelleket, 
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metaforákat használnak. Ez az új tudásteremtés sarkalatos pontja. A kombináció az adatokká 
alakított tudás rendszerezését és továbbítását jelenti. Az adatokban megjelenő tudáselemeket 
összegyűjtik, és a meglévő elemekből egy új rendszert hoznak létre. Az explicit tudáselemek 
kommunikálásában nagy szerepet játszanak a kommunikációt segítő hálózatok. A tudásteremtési-
tudásváltási folyamat végén az internalizáció áll, amelyben az explicit tudás átalakul, készség 
szintre kerül az egyénben. Ahol a tapasztalatok, információk át tudnak formálódni gondolkodási 
modellekké, majd az egyéni cselekvésben meg is jelennek, ott újabb szocializáció indulhat el.

A tacit tudás a japán modell szerint két jól elkülöníthető részből áll (Nonaka és Takeuchi, 
1998, idézi Lengyel, 2004):

1) technikai részből: begyakorlott, készség szinten zajló cselekvésekből, amelyeket 
szavakkal, formális kifejezésekkel nem lehet leírni és

2) kognitív dimenzióból: tapasztalatokból származó sémákból, gondolkodási 
modellekből, amelyekbe a valóságból érkező észlelet beágyazódik.

Nonaka Polányi nyomán azt állítja, hogy a tacit tudás személyhez kötött, nehezen 
verbalizálható (s ennek megfelelően nehezen közvetíthető), tevékenységhez és konkrét 
tapasztalatokhoz kötött. A fogalom terjedelmére vonatkozóan azonban meghaladja Polányi 
elképzelését; szerinte ide tartoznak: a kognitív képességek, a hiedelmek, az intuíció, a 
mentális modellek és a gyakorlati képességek is (pl. ügyesség, know-how).

A szervezeti tudás létrehozásának, megteremtésének, alkotásának definíciója három 
feltételre épül (Nonaka-Takeuchi, 1998, id. Lengyel, 2004):

• A szervezet egésze minőségileg új tudás teremtésére képes, tehát az egyének közössége 
olyan tudást tud létrehozni, amely nem létezne az egyének szintjén.

• Ezt a közös tudást el lehet terjeszteni a szervezeten belül, mivel az emberek olyan 
kommunikációs folyamatot tudnak működtetni, amelynek segítségével mindenki 
magáévá tudja tenni az új ismereteket.

• Az új tudás valamilyen új termékben, szolgáltatásban vagy a rendszer felépítésében 
képes megtestesülni, ezáltal értékesíteni, tőkésíteni lehet.

A tudásteremtés a tacit és explicit tudás folyamatos interakcióján alapul, amelyet 
tudásváltásnak, tudáskonverziónak (knowledge conversion) neveztek el.

A Nonaka-modell szerint a tacit tudás átalakítható explicit tudássá, a kétfajta tudás 
strukturálisan különböző dimenziókat jelenít meg.

A tacit tudás további szinonimái: artikulálatlan, implicit, kódolhatatlan, know-how, ismeret, 
tudás, nehezen utánozható. (Jashapara, 2005, 138. o.) Ashok Jashapara szerint a tacit tudás 
többértelmű tulajdonsággal rendelkezik, és a szervezet rendszerébe, folyamataiba és 
kontextusába ágyazódik. A hallgatólagos tudás nem verbalizált vagy akár nem is verbalizálható, 
intuitív és artikulálatlan. A hallgatólagos tudás értékes és rendkívül szubjektív, személyes, 
nem rögzített, olyan meglátásokat és intuíciókat foglal magába, amelyeket nehéz rögzíteni 
és megosztani. Olyan személyes tulajdonság, amely nem dokumentált, kontextusérzékeny, 
tapasztalaton és szakértelmen alapul és internalizált. Széles körben elterjedt megállapítás, 
hogy a hallgatólagos tudás a munkavállalók fejében lakozik, és nehezebb kifejezni, rögzíteni 
és kommunikálni, mivel az az összegyűjtött tapasztalatok és a munkavégzés közben szerzett 
tanulságok eredménye.
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A tacit tudás externalizálásának optimális módja a személyes interakciók és a kommunikáció. 
Mind a tacit tudást beágyazó koncepciók kidolgozása, mind a kommunikáció lehetővé tétele 
explicit tudás létrehozásával jár. A személyes interakciók és a kommunikáció arra ösztönzi 
az embereket, hogy megosszák tacit tudásukat, amely átkerül explicit tudássá, és amelyet 
a tudásmenedzsment-rendszer felhasznál. Mivel az explicit tudás szorosan kapcsolódik 
a tanuláshoz, mint a tudás megosztásának kifejeződéséhez, az explicit tudás az egyén 
tudásbázisának részévé, majd a szervezet tudáskincsévé válik.

A múltban a tacit tudás mesterről tanítványra, generációról generációra öröklődött. 
Manapság azonban a tacit tudás átadása nemcsak a memorizálással, hanem a tudás 
kodifikálásával is megvalósul, amely lehetővé teszi, hogy a nyugdíjba vonuló helyébe lépő 
új munkaerő ezt az írott emlékezetet tanulási programként használja. Következésképpen a 
tacit tudás a kodifikációval válik explicitté. A tacit tudás mélyen a személyes minőségben 
gyökerezik és nehezen formalizálható, artikulálható és kommunikálható.

Ezzel szemben az explicit tudás dokumentálható, kommunikálható, továbbadható és 
kodifikálható formális nyelven (Nonaka, 1994, 16. o.). Idetartoznak a nyelvtani kijelentések 
és a matematikai kifejezések. Az explicit vagy artikulált tudást viszont szóban vagy írásban, 
számítógépes programokban, szabadalmakban és rajzokban határozzák meg (Hedlund, 
1994, 75. o., id. Semertzaki, 2011), könyvtárakban, archívumokban, adatbázisokban rögzítik. 
Az explicit tudás egy szervezet feladatainak és tevékenységeinek eredménye jelentések, 
feljegyzések, adatbázisok, eljárások, stb. formájában. Az explicit tudás strukturált, formális, 
szabványosított és externalizált, rögzített tartalommal és rendszerezett szavakkal. Az explicit 
tudás könnyen kommunikálható és megosztható, a szervezet vagy az egyén explicit tudását 
kvantitatív elemzéssel lehet mérni. (Chen és Chen, 2006, 25. o., id. Semertzaki, 2011)

Nonaka tudásspiráljában az artikuláció a hallgatólagos tudás explicit tudássá alakítása, az 
internalizáció pedig az explicit tudás felhasználása az egyén hallgatólagos tudásbázisának 
bővítésére. Nonaka tudásinnovációs spirálmodellje nem más, mint a klasszikus 
tudásmenedzsment-elmélet (Shuhuai et al., 2009, 251. o.). A szervezetekben a tudást a 
vállalat és az egyének halmozzák fel, akik a tudás birtoklói. Az egyének fejében rejlő tudás 
a tacit tudás. Ez szorosan kötődik ahhoz a személyhez, aki kifejlesztette. Ez összetettebb és 
internalizáltabb, mint az explicit, a szervezet egészére kiterjedő tudás, amely strukturáltabb 
és kifejezhetőbb.

Összefoglalva, az itt felsorolt szerzők számos dologban hasonlóan gondolkodnak a 
tacit tudás természetéről, azonban akadnak különbségek is. Az áttekintésből témánk 
szempontjából két kulcskérdést emelünk ki:

• Vajon a tacit tudás explicitté tehető-e?
• A tacit tudás az egyénekre vagy az egyénekre és a csoportokra egyaránt jellemző?
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A felsőoktatás hagyományos tudásképe és a tudáskoncepció 
változásai

Mielőtt a kérdésekre válaszolunk, érdemes a felsőoktatás hagyományos tudásképét és a 
tudáskoncepció változásait bemutatni.

„A tanuló gyarló szerelvénnyel: iróeszközzel, egy kéziratos könyvvel ment be a tanterembe, 
hol csak a mesternek volt ülőhelye, mert a tanulók (még Párisban 1451-ben is) a földre terített 
szalmán ültek. A nap nagyobb részét, mintegy hét órát mestereivel tölt, az ebédidei rövid 
szünetet kivéve, reggeltől estig másol, újra másol, átnézi és könyv nélkül tanulja a leckeórán 
készített jegyzeteket. A napi leckeórákat csak a szombati rendes vitatkozás zavarja meg. A 
tanulónak minden fokon elő vannak írva a könyvei s tőlük el nem térhet. Minden fakultásnak 
megvolt a maga könyve, melynek tekintélyét senki kétségbe nem vonta: az artium facultasnak 
Aristotelese, továbbá Priscianus és Donatus grammatikái; a kánonjogban Gratian Decretuma, 
a polgári jogban Justinian Corpus Jurisa; az orvostanban Hippokrates és Galenus művei azok a 
tekintélyek, melyeken minden tudás épült; végre a teologiában Petrus Lombardus Sentenciái. 
A tanár eme hagyományos könyvek szövegét olvasta, gyakran diktálta s a tanulók másolták 
és kivonatolták. A tanár az egyszer elolvasott szöveget más szókkal is kifejezte, s igy ment 
végig a könyvön mondatról mondatra, fejezetről fejezetre. Meg volt szabva az is, hogy a tanár 
mely pontoknál állapodjék meg (Puncta taxata), egy-egy megállapodó pontra következett 
az ismétlés izzadságos munkája, hogy a tanuló jó emlékezetbe vésse, amit százszor körülírva 
százszor hallott.”5

A fentiek a felsőoktatás hagyományos tudásképének néhány jellemzőjére mutatnak 
rá. Mindenekelőtt, hogy a tudás alapvetően reproduktív, Polányi elméletéből kiindulva, 
erőteljesen explicit. A diktálás-másolás-kivonatolás háromszögében az ismétlés és az 
emlékezetbe vésés jelentette a tanulás folyamatát, „az izzadságos munkát”. A tudáskép 
erőteljesen domain-specifikus, egy-egy tudományterület kánonja: „Minden fakultásnak 
megvolt a maga könyve, melynek tekintélyét senki kétségbe nem vonta: az artium facultasnak 
Aristotelese, továbbá Priscianus és Donatus grammatikái; a kánonjogban Gratian Decretuma, 
a polgári jogban Justinian Corpus Jurisa; az orvostanban Hippokrates és Galenus művei 
azok a tekintélyek, melyeken minden tudás épült; végre a teologiában Petrus Lombardus 
Sentenciái.”6 Örvendetes a szombati rendes vitatkozás (Szókratész szellemisége?), valamint 
a mester és tanítvány kapcsolata. A rendszer rendkívül merev: „A tanulónak minden fokon 
elő vannak írva a könyvei s tőlük el nem térhet.”7 „Meg volt szabva az is, hogy a tanár mely 
pontoknál állapodjék meg (Puncta taxata)”8. Az ismétlés és az emlékezetbe vésés arra 
utal, hogy a tudás megértésére és különösen az alkalmazására nem helyeztek különösebb 
hangsúlyt.

5 http://www.kislexikon.hu/tudomany-egyetem.html
6 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/sz-183B4/tudomany-
egyetem-1A2E5/
7 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/sz-183B4/tudomany-
egyetem-1A2E5/
8 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/sz-183B4/tudomany-
egyetem-1A2E5/
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Megváltozott-e ez a hagyományos tudáskép az évszázadok során?

Némi hezitálást követően, a fenti kérdésre egyértelműen igen a válaszunk. Ennek oka nem 
pusztán az optimizmus. Pozitív válaszunk a 2. ipari forradalom idejére tehető. Ez volt az a 
korszak, amelyik alapvetően megváltoztatta a gazdaságot, a társadalmat és nem utolsó sorban 
az oktatást. Nota bene, olyan találmányok és innovációk jelentek meg ebben a korszakban, 
amelyek alapvetően megváltoztatták az emberek életét. Gondoljunk csak a Wright-
testvérek repülőgépére, Edison telefonjára, Marconi rádiójára és a sort még folytathatnánk. 
Nyilvánvaló, hogy a fenti folyamatok a felsőoktatás tudásképére is hatottak. Egyrészt ez 
volt az a történelmi korszak, amelyik azzal szembesítette az emberek egy jelentős részét, 
hogy tudásukat és képességeiket meg kell újítani. Másrészt a 20. század elején értékelődött 
fel először az információszerzés és a problémamegoldás képessége. (Davidson, 2017, Vass, 
2019) Ennek megfelelően a felsőoktatás tudásképében megjelentek a minőségi szempontok, 
kiderült, hogy a tudást nem mennyiségi szempontból lehet megközelíteni. Ráadásul a 20. 
század eleje módszertani megoldást is kínált, jelesül a projekt-módszert, ami a későbbiekben 
meghódította a felsőoktatás világát is.

Nemrégiben benéztem egy felsőoktatási terembe és némi megdöbbenéssel tapasztaltam, 
hogy a diákok csoportokban dolgoznak. Az oktató ráadásul az egyik csoportban együtt 
tevékenykedett a hallgatókkal, így elsőre elég nehéz volt felfedezni. Kiderült, hogy 
projektterveket készítenek megadott sablon alapján, amelynek az előzménye egyrészt a 
diákok előzetes tudásának (hitek, nézetek, tapasztalatok) feltárása, másrészt a projekt témák 
egyeztetése és véglegesítése volt. Ráadásul az oktató azt is elmesélte, hogy ez csak a csoport 
egyik fele, a többiek a terveiken az udvaron dolgoznak. Kíváncsiságból bent maradtam a 
foglalkozáson. A projektterveket közösen megbeszélték és értékelték, majd ezt követően a 
projektmunkákat lezáró prezentációk értékelési szempontjait egyeztették. A kollaboratív 
értékelés stratégiája meghatározta a munkálatokat. 

Egyértelmű, hogy mindezek mögött egy teljesen megváltozott felsőoktatási tudáskép 
húzódott meg, mint a korábban bemutatott hagyományos tudáskép esetében. Melyek a 
megváltozott tudáskép legfontosabb jellemzői? Mindenekelőtt az, hogy az információszerzés, a 
problémamegoldás és a projektmódszer kombináció a tudás megértésének és alkalmazásának 
előtérbe kerülését eredményezte. A tudáskép továbbra is domain-specifikus, ám a terület 
egyre inkább komplexebb, az inter- és transzdiszciplinaritás jellemzi. A projektmódszernek 
köszönhetően erőteljesebb az együttműködés, mai divatos kifejezéssel élve, a networking. Ez 
a megváltozott tudáskép az egyénre és a szervezetre egyaránt jellemző.

A tacit tudás előtérbe kerülésére és a megváltozott tudáskép összefüggéseire lássunk egy 
hétköznapi példát! Egy tudományos konferencia során az előadások explicit tudást tárnak 
fel tudományos eredmények felmutatásával és elemzésével. A részvétel igazi előnye azonban 
nagymértékben a résztvevők közötti kapcsolatépítés, valamint a szünetekben, a társas 
érintkezés során folytatott informális beszélgetések. A résztvevők a konferencia témájához 
kötődő tudományágakkal kapcsolatos tacit tudásukat és szakértelmüket sokkal közvetlenebb 
formában tudják a formális kereteken kívül kifejteni, mint a konferenciateremben. Az 
informális beszélgetések és a személyes kapcsolatok eredménye az emberi hálózatok 
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bővítése. Ez a kiindulópontja olyan emberi szakmai kapcsolatok születésének, amelyek tovább 
tartanak, mint a hivatalos konferenciák, és olyan hálózatokat hoznak létre az érintettekből, 
amelyek értékesek a szakmai munkájuk szempontjából.

A tacit tudás az egyének közötti kommunikáción keresztül fejezhető ki. A kommunikációs 
csatornákon keresztül a rejtett hallgatólagos tudás feltárulhat, és a tudásteremtő, tudásépítő 
folyamat részévé válhat. Ily módon a tacit tudás explicit tudássá alakul át. Ha a felsőoktatás 
a meglévő tudás következetes kiaknázásával és fejlesztésével új tudás létrehozására 
törekszik, akkor sikeressé válhat. Az a szervezet, amely valóban tudásteremtő és tudásépítő 
folyamatosan megújul.

A vállalkozások/szervezetek igyekeznek tagjaik tudását a szervezeten belül, de kívülről is 
hasznosítani. Az új tudás (innováció) az azt birtokló személynél kezdődik. Az egyén személyes 
tudása szervezeti tudássá alakul át. A tacit tudás egy produktum, technika, elmélet vagy ötlet 
létrehozásakor válik explicitté, de a megszerzett tudás visszatér az egyénekhez, hogy a tudás 
spiráljaként új tacit tudást hozzon létre (Nonaka, 2007, 164. o.). Meglátásunk szerint ez egy 
transzformációs folyamat, amelynek az egyes szakaszait érdemes összegezni.

Következtetés

A tacit tudás transzformációjának első szakasza a tervezés, módszertan, értékelés 
innovációjára épül. A felsőoktatási intézmény megváltoztatja tervezési gyakorlatát, előtérbe 
kerül a kollaboratív tervezés. Ennek stratégiai alapelveit a kompetenciafejlesztés, a tanulási 
eredmények megfogalmazása, a felülvizsgált Bloom-taxonómia és a kimenetalapúság alkotja. 
A módszertanban a digitalizáció mellett teret hódít a projekt, a problémaalapú tanulás, a 
vita, a tanulói kérdéskultúra és mindenekelőtt az interaktivitás. Az értékelés gyakorlatában 
megjelennek a diagnosztikus (helyzetfeltáró) és formatív (tanulást támogató) módszerek 
és eszközök. Korábban láthattuk, hogy itt is jelen van a kollaboráció. Tapasztalatunk szerint 
ezek az innovációk még nem eredményezik a szervezeti beépülést, fenntarthatóságuk 
gyakran problémákba ütközik, gyakran sporadikusak. Tanulmányunk egyik legfontosabb 
következtetése, hogy nincs eredményes, hatékony implementáció a tudáskép megváltozása 
nélkül. Ez a tacit tudás transzformációjának második szakasza. A hagyományos tudáskép már 
a tervezési, módszertani és értékelési innováció következtében is recseg-ropog. Amennyiben 
az egyének kritikus tömege eléri azt a szintet, hogy a megváltozott tudáskép jellemzőiben 
gondolkodik, ebben az esetben az innovációk fenntarthatósága erősödik, nagy eséllyel a 
változások intézményesülnek. Itt érkeztünk el a tacit tudás transzformációjának harmadik 
szakaszához, jelesül az egyének szintje mellett a megváltozott tudáskép a szervezeti kultúra 
részévé válik. Mielőtt azonban kényelmesen hátradőlnénk a karosszékünkben, a tacit tudás 
transzformációja és a megváltozott tudáskép összefüggésében néhány forgatókönyvet is 
érdemes végiggondolni. Az első forgatókönyv esetében a felsőoktatás tudásképe csak csekély 
mértékben változik. A „régi, szép napok” emlékének nosztalgikus hatása erőteljes a szervezeten 
belül, így a tervezési, módszertani és értékelési innovációk is esetlegesek és – nem utolsó 
sorban – személyfüggőek. A második forgatókönyv esetében a felsőoktatás megváltozott 
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tudásképe erőteljesen piacorientált. A tanulmány elején bemutatott képességlista prioritást 
élvez. Erőteljesen korporatív szemlélet, amelyben a munkaerőpiaci igényeknek dominanciája 
van. A megváltozott piackép nehezen intézményesül, ráadásul a felsőoktatás inerciája komoly 
ellenhatást fejt ki ezzel a forgatókönyvvel szemben. Így a tudáskép is nehezebben változik, 
a változás fenntarthatósága nehézségekbe ütközik. A harmadik forgatókönyv az emberi 
tényezőkre épül. A transzformációs folyamatban egyrészt előtérbe kerülnek a tanulási-
tanítási folyamat affektív (érzelmi-akarati) tényezői, másrészt a tanár-diák kapcsolat. Jól 
érzékelhető, hogy ebben az esetben visszatértünk a korábbi mester-tanítvány viszonyhoz, 
amely számos kreatív alkotás alapja a korábbi évszázadokban. Álláspontunk szerint ez a tacit 
tudás transzformációjának a legeredményesebb és leghatékonyabb, ám leggöröngyösebb 
útja.
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