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CSERNÉ DR. ADERMANN GIZELLA 

A FEEFI-től az andragógia szakig  

1998-ban egy nagy elhatározással, Koltai Dénes hívására kerültem a PTE BTK 

Neveléstudományi Intézetéből a FEEFI-re. A történet korábban kezdődött, de a 

kezdetekről, a népművelő hallgatók patronálásáról és a Humánfejlesztési Intézetről 

(HUFTI) egy korábbi tanulmányban már szóltam, maradjunk az andragógia közvetlen 

előzményeinél. 

A 90-es években a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet fénykorát élte. 

A nagy hallgatói létszám, az egész országot behálózó kihelyezett képzések eleve generálták 

azt az igényt, hogy külső oktatókat is bevonjanak a képzésbe. Mielőtt döntöttem volna, 

hogy ebben a nagy és népszerű intézetben folytatom, követtem azokat a csatákat, amelyek 

az intézet helykeresésével voltak kapcsolatosak a nagy egyetemi szervezeten belül, 

ugyanakkor óraadóként szereztem tapasztalatokat a hallgatók körében. Az elhatározásomat 

követően egyúttal felkérést kaptam Koltai Dénes igazgatótól arra, hogy 

igazgatóhelyettesként segítsem a munkát, főleg a tanulmányi területen.  

Az alábbiakban nem feltétlenül kronológiai rendben számolok be néhány nagy 

történésről, ami véleményem szerint meghatározó volt az intézet és képzési struktúrájának 

alakulását illetően. Ebben az időben a FEEFI képzéseinek alapját a művelődésszervező és 

a személyügyi szervező szakok jelentették, ezekre épültek a bolognai rendszer bevezetése 

előtt kiegészítő szakok (művelődési és felnőttképzési menedzser, ami később 

művelődésszervező névvel folyt tovább, és a humánszervező képzés), amelyekkel a 

főiskolai szintet kiegészítve egyetemi végzettséget lehetett szerezni. Feltétlenül meg kell 

említenünk még a diplomás levelező (DL) képzéseinket, ahol az előbb említett kiegészítő 

képzésekkel azonos végzettséget lehetett szerezni hosszabb képzési idővel, és bármilyen 

diplomával be lehetett lépni. 

A képzési kínálat és a kihelyezett képzési helyszínek nagyon vonzóak voltak a 

hallgatóknak. A FEEFI-ben egy új életmódra kellett oktatóként is áttérni. A sok hallgató 

és az ország minden részére kiterjedő képzési helyszínek a tanároktól igen nagy mobilitást 

vártak. Egyik nap Nyíregyháza, másik nap Győr vagy Szombathely, esetleg a két budapesti 

helyszín valamelyike nemcsak az órákra való felkészülés feladatát jelentette, hanem a 

folytonos utazást is szükségessé tette, ami a korábbi egyetemi oktatói léthez képest jelentős 

váltást tett szükségessé. 

Az életünk a FEEFI-ben a kezdeti időszakban télen-nyáron az utazásról szólt. 

Szerencsére akadt egy régi terepjáró a családban, amivel le tudtuk győzni a hóakadályokat. 

Utaztunk a legrosszabb állapotú vonatokon Zalaegerszegre, Szombathelyre és még sokfelé 

farkasordító hidegben, mindenhol lelkes hallgatók vártak bennünket, amitől mi is 

felmelegedtünk. És közben gyarapodtunk, mint intézet. Nemcsak létszámban lettünk egyre 

többen, amire szükség is volt, mert a mi képzéseinkre jelentkező nagy számú hallgatót 

oktatni kellett, de bővült-szépült a környezetünk is. Először csak az 5. emeleti irodák száma 

szaporodott, később, saját forrásból finanszírozott felújítás után birtokba vettük az 

eredetileg nagyon rossz állapotban lévő földszinti helyiségeket, és gyönyörű, színes 

tantermekben taníthattunk, még akkor is, ha az alagsorból időnként a tekepálya zaja 

remegtette meg a padlót. Jól éltünk, hiszen a plusz munkánkat és a befektetett energiáinkat 
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megfizették, de nem éltük fel a fizetős hallgatóktól származó bevételeket, azoknak jó részét 

a környezet és az infrastruktúra fejlesztésére fordítottuk. 

Népszerűségünk töretlen volt, mivel szakjainkat sok területen lehetett használni. 

Különösen igaz ez a személyügyi szervező szakra, de a művelődésszervezőt is szívesen 

választották azok, akik elsősorban a kultúra iránt érdeklődtek.  

A hallgatói létszámra jellemző, statisztikai adatok nélkül, hogy termeket kellett 

bérelnünk más intézményekben is, magam leginkább a Laterum hotel termeire emlékszem, 

ezen felül a TANORG nevű budapesti képzési helyszínünkbe be nem férő hallgatók 

számára bérelt Óbudai Művelődési Központban található színházterem idéződik fel. A 

felnőttképzés módszereit tanítva gyakran szoktam emlegetni azt a szituációt, amikor a 

különböző képzésre járó, de azonos tárgyat tanuló csoportok számára összevontan 

tartottam az órát a 300 fős színházteremben, ahol még a lépcsőkön is ültek. Számomra 

váratlan volt a helyzet, ráadásul helyemet a színpadon jelölték ki, ahol egy zsinóros 

mikrofont próbáltam óvatosan kezelni, elkerülve a hasraesést. Itt követtem el egyik 

legnagyobb módszertani baklövésemet: kérdést tettem fel a hallgatóságnak. Bár a kérdést 

költőinek szántam, az első sorokban ülők nagy örömmel válaszoltak rá, egymással 

versengve, egymással vitázva. Ezt a helyzetet a színpadról elég nehéz kezelni, arról nem is 

beszélve, hogy a hátrébb ülők semmit nem hallottak az elöl folyó kisebb-nagyobb 

eszmefuttatásokból. Ennek következményeként egyre nagyobb lett a zaj a teremben, bizony 

idő kellett ahhoz, hogy újra szóhoz juthassak. Azóta tudom, hogy vannak helyzetek, amikor 

nem érdemes előadás közben a hallgatóság látható aktivitását kiváltani. 

Jót tettünk vagy nem azzal, hogy ilyen létszámú hallgatót befogadtunk? Úgy vélem, 

nagyon pozitív volt a tanulási lehetőség azok számára, akik korábban is szerettek volna 

tanulni, de vagy a távolság, vagy a képzési kínálat miatt nem tudtak megfelelő lehetőséget 

találni. Tudom azt is, hogy nagy előnyünk volt a bölcsész jellegű, “matekmentes” képzés. 

Felbátorodtak azok is, akik régebben kevésbé találták vonzónak a tanulást, de nem 

elhanyagolható, hogy sok munkahely támogatta dolgozóinak a továbbtanulását. 

Biztosan csak jót tettünk azzal, hogy a nagy képzési keresletre reagáltunk? Ezt nem 

merem állítani. Magam is ismerek olyanokat, akiknek stabil munkahelye volt, mielőtt 

hozzánk jelentkeztek, és munkakörük nem igényelte a felsőfokú végzettséget, de a család 

vagy a környezet nyomására diplomát akartak szerezni, amitől gyors előrelépést reméltek 

a társadalmi ranglétrán. Megesett, hogy valaki az egyetemre való beiratkozása előtt 

elégedetten üldögélt egy nagyáruház pénztárában, majd az első félév elvégzése után úgy 

gondolta, hogy ez a pozicíó neki már kevés, és feladta biztos helyét anélkül, hogy talált 

volna olyant, ahol a később megszerzendő diplomájára lett volna szükség.  

A hallgatók tanulmányi sikerességét természetesen mi, oktatók is igyekeztünk 

támogatni. Ez a támogatás nem a követelmények csökkentését jelentette, hanem olyan 

tankönyvek, segédeszközök készítését, amelyek megkönnyítették az önálló tanulást. 

Példaként említem az általam írt, és 1999-ben kiadott A tanulás és kutatásmódszertan 

alapjai című könyvet, amit különböző intézményekben azóta is használnak, ezt nemcsak a 

nyilvánosságra hozott tematikák, de a hivatkozások is bizonyítják.1 

A nagyon népszerű képzéseink utóhatása mind a mai napig érzékelhető. Amerre járunk 

az országban, szinte mindenütt akad egykori tanítvány, aki hálával borul egykori tanárai 

nyakába “ Tanárnő” vagy Tanár úr” felkiáltással. Ilyenkor találkozunk azokkal az 

élettörténetekkel, amelyekből kiderül, hogy a karrierben való előrelépést, vagy “csak” az 

életminőséget milyen nagy mértékben befolyásolta a nálunk szerzett diploma.  

                                                      
1 Cserné Adermann Gizella: A tanulás- és kutatásmódszertan alapjai. JPTE FEEFI, Pécs, 1999. 

https://moly.hu/alkotok/cserne-adermann-gizella
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A képzési rendszerünkkel akaratlanul is megelőztük a felsőoktatás bologna rendszerű 

átalakulását. A 3 éves alapképzésünk, ami főiskolai szintű diplomat adott személyügyi 

szervező és művelődésszervező szakon, gyakorlatias jellegű volt, ezt megerősítendő 

tanítottak benne a gyakorlatból érkezett, akkori elnevezéssel személyzeti munkában 

tapasztalt szakemberek, és nagy gyakorlattal rendelkező népművelők is. Az alapképzésekre 

épülő egyetemi kiegészítő szakjainkon több volt az elméleti jellegű kurzus, a hallgatókat 

szakterületükön kutatásra és fejlesztésre kívántuk felkészíteni.  

A jólétünk, a népszerűségünk persze növelte irigyeink számát, sokan gyanakodtak, hogy 

a képzés alacsony színvonalával és követelményeivel értük el ezt a hatalmas létszámot. 

Nem beszélve arról, hogy potenciális vetélytársainkat zavarta a sok kihelyezett képzés. 

Ideje volt megvizsgálni, hogy mi zajlik ebben az intézetben, tehát megérkezett hozzánk az 

akkreditációs bizottság. Azt már nem tudom, hogy rendkívüli eljárás volt-e, de emlékszem 

a rengeteg anyagra, amit erre a látogatásra összegyűjtöttünk. Hangsúlyozom, hogy meglévő 

anyagokat gyűjtöttünk össze, ezek nem a bizottsági látogatásra készültek.  A látogató 

bizottságra nehéz lenne azt mondani, hogy előítélet mentesen közeledett a képzéseinkhez. 

A bizottság valószínű, azonosított bennünket a köztudatban csak büfé-ruhatár szakoknak 

csúfolt képzésekkel, erősségeinkkel kevésbé foglalkozott, de megtalálta a gyenge, vagy 

szemükben gyengének látszó pontjainkat. Azt gondolom, andragógus szemmel különösen 

érthető, hogy az a megállapítás, miszerint túl sokan vannak azok, akik levelezőn 

érettségiztek, mennyire ellentmond a felnőttképzés második útján történő érvényesülésnek. 

Hallgatóink között tényleg voltak olyanok, akik nem közvetlenül az általános iskola 

befejezése után folytatták tanulmányaikat, de erre többnyire jó okuk volt. Ki ne ismerné a 

későn érőket, akik alig várják, hogy kikerüljenek az iskolapadból, aztán egy idő után 

kiderül, hogy hiányzik a tudásuk és a végzettségük ahhoz, hogy az élet valamely területén 

boldogulni tudjanak, mások esetében a támogató családi háttér hiányzott, a munkavállalás 

korai kényszere vagy a korai családalapítás is a továbbtanulás, az érettségi megszerzésének 

későbbre halasztásához vezetett. A felnőtt fejjel szerzett érettségi, és az ebben a korban 

eldöntött továbbtanulás tapasztalataink szerint nem a hallgatói szinvonal romlását, sokkal 

inkább a szorgalmas, a tanulmányi munkát komolyan vevő hallgatók arányának 

növekedését jelentette. Tanulni kezdtek együtt szülők és gyerekek, házastársak, rokonok, 

barátok, kollégák is. 

A látogató bizottság meg akart győződni arról, hogy az órákat megtartjuk, a tanárok 

felkészültek, ehhez a képzési időpontokban és helyszíneken az előre be nem jelentett 

látogatásokat használták. Egyik vidéki helyszínre érkezve láttam, hogy valaki, aki nem 

tartozik a csoporthoz, sétál a terem előtt. Közelebb lépve hozzá egy szakmai körökben jól 

ismert kollégát fedeztem fel benne. Másfél évtized múltán összefutottunk egy 

konferencián, amikor felidéztük a feladatot, amit végtehajtott, és kijelentette, hogy 

biztosan nem rajta múlt az az akkreditációs bizottsági határozat, amely a kihelyezett 

képzések megszűntetését javasolta. 

A külső képzési helyszínek bezárása után jelentősen csökkent a hallgatói létszámunk, 

ami várható is volt. A képzés Pécsre való korlátozódása mellett a hallgatói létszám 

csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy míg korábban a munkahelyek támogatták a 

továbbtanulást, később a hallgatónk saját erejükre kellett, hogy támaszkodjanak, és így 

oldják meg a tandíj-szabadság-helyettesítés problémáit. 

Mivel szerettük volna bebizonyítani, hogy munkánk nem csupán mennyiségi, de a 

minőségi kritériumoknak is megfelel, a magyar felsőoktatásban elsők között megszereztük 

az ISO9001 minősítést. ami nem kevés munkával és tanulással járt. A minőségügyi 

rendszer bevezetése és működtetése szükségessé tette például a tematikák egységesítését 
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és állandó frissítését, ami az oktatás tervezését, tartalmát is segített megfelelő szinten 

tartani. 

Az Intézet helykeresése az egyetem rendszerében tovább folytatódott. Úgy gondoltuk, 

profilunk annyira sajátos, hogy leginkább önálló karként tudnánk jól beilleszkedni az 

egyetembe. Egy új kar létrehozása komoly előkészítést igényel. Már a kar nevének 

megalkotása sem volt egyszerű, hiszen meg kellett jelennie benne a fő profilnak. Így a 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar létrehozása hozta meg a kívánt 

autonómiát egységünknek 2005-ben, amit a Pécsi Nemzeti Színházban ünnepeltünk. 

Ebben az időben kezdődött meg a hazai felsőoktatás átalakítása a bolognai szisztéma 

szerint. Az átalakulás egyik alapgondolata volt az alapképzési szakok számának 

csökkentése, és a sokszínűség mesterképzések szintjén való megjelenítése. Ez a tendencia 

számunkra is komoly, de kedvezőtlen változásokat helyezett kilátásba. Időről időre 

szembesültünk a szakjaink megszűntetésére vonatkozó javaslatokkal. Országos 

értekezletek, összejövetelek követték egymást. A hozzánk hasonló képzést folytató 

intézmények kevés kivétellel csak a művelődésszervező képzésben voltak érdekeltek, 

ugyanakkor a nálunk nagyobb tömegeket vonzó személyügyi szervező képzés teljes 

megszünése is nehezen volt elfogadható. Végül a szakjaink fenntartásában érdekelt 

egyetemek és főiskolák kontorciumba tömörültek, és megtaláltuk a megoldást, amit 

sikerült elfogadtatni. A két alapszak közös elemét a felnőttképzési, andragógiai ismeretek 

alkották, így a megoldást az andragógia szak megalapítása jelentette. Az elődszakok 

megőrzését szakirányok segítségével sikerült biztosítani. A személyügyi szervező és a 

művelődésszervező szakok mellett szintén az andragógia szakkal tűnt fenntarthatónak a 

pályaválasztási tanácsadással foglalkozó képzés, amit munkavállalási tanácsadó néven 

tudtunk beilleszteni az andragógiai szakirányok közé. Létesítettünk egy negyedik, a 

gyakorlat számára hasznos, de még hiányzó szakirányt felnőttképzési szervező névvel.  

A szak létesítésére vonatkozó alapdokumentumokat az andragógia konzorcium 

egyetértésével Pécsett dolgoztuk ki, a konzorciumban részt vevő intézmények rektorainak 

aláírásával adtuk be. Ügyeltünk arra, hogy a képzési tartalmakban megőrízzük korábbi 

szakjaink értékeit, és az oktatók szakértelme is érvényesülni tudjon, ugyanakkor új 

tárgyakat is be kellett vezetni. A sikeres szaklétesítés után az egyes felsőoktatási 

intézmények megkérték a szakindítási engedélyt. Aki sikerrel járt, és megfelelt az 

akkrediációhoz szükséges követelményeknek, megkezdhette a beiskolázást.  

Megjelent tehát a felvételi kínálatban egy ismeretlen fogalom, az andragógia. Se a 

potenciális jelentkezők, se a szülők, se a tanárok nem nagyon voltak tisztában azzal, hogy 

mire képesít ez a szak, így nagy jelentősége volt a nyílt napoknak. Szerencsére a végzős 

középiskolások szívesen részt vesznek a felsőoktatás nyílt napjain, nemcsak azért, mert 

határozottan érdeklődnek egy kar vagy szak iránt, hanem azért is, mert addig nem kell 

iskolába menni. Aggódtunk is az első nyílt nap előtt, de szerencsére megtelt a terem 

fiatalokkal, és jöttek szülők is. Magam a Kar akkori oktatási dékánhelyetteseként 

törekedtem a hiteles és objektív, ugyanakkor az új szak pozitívumait kiemelő tájékoz -

tatásra, ebben segítettek a szakirányokért felelős kollégák is. Nagyon vártuk az első 

jelentkezéseket, és nagy örömünkre szolgált, hogy nappali és levelező tagozaton is el 

tudtuk indítani a képzést. 

A levelező hallgatók oldaláról nagy kérdés volt, hogy azoknak, akiknek a 

munkahelyükön az előrelépéshez kellett a diploma, vajon a munkáltató elfogadja-e majd 

az andragógiát. Szerencsére viszonylag hamar beivódott a köztudatba az andragógia 

fogalma. Mivel az élethosszig tartó tanulás igénye ebben az időszakban már nem csupán 

egy szép idea, hanem alapvető szükséglet volt, kevesen kérdőjelezték meg a szak 

létjogosultságát. 
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Az akkori jogszabályi környezet lehetőséget adott arra, hogy még mielőtt az első 

alapképzésre járó évfolyam befejezte volna tanulmányait, ki lehetett dolgozni, és el is 

lehetett fogadtatni az adott szakra épülő mester szakot, illetve  mester szakokat. Így kértünk 

és kaptunk engedélyt arra, hogy Andragógia és Emberi erőforrás tanácsadó mester szakot 

indítsunk. A bologna rendszerre való áttérés egyik koncepciója az volt, hogy a mester 

szakok kapuit tárjuk szélesre, ne korlátozzuk az alapképzésről való továbblépést. 

Mivel nem voltak még nappali tagozaton végzős andragógus hallgatóink, így az első 

master évfolyamot a más képzési területről érkező levelező hallgatókkal tudtuk elindítani. 

A magasabb végzettség megszerzésének “egyenes útja” azok számára volt biztosítva, akik 

művelődésszervező vagy személyügyi szervező diplomával rendelkeztek, de a pedagógus 

végzettségűek korábban teljesített, a mi képzésünkkel kompatibilis tárgyait az akkor éppen 

kidolgozás alatt lévő TÁMOP 4.1.3. pályázatban szereplő validáció segítségével tudtuk 

befogadni. Azok számára, akik más területről érkeztek, például mérnök, gazdász vagy 

bármilyen más végzettséggel rendelkeztek, előírtuk 10 kreditnyi alapozó tantárgy 

teljesítését. 

Újra megjelent a felvételi elbeszélgetés a belépésnél, ami újabb feladatot jelentett az 

oktatók számára. Szerencsére, függetlenül attól, hogy még nem voltak végzett andragó -

gusok, számosan jelentkeztek a továbbtanulásra. Jó lehetőséget jelentett a magasabb szintű 

diploma megszerzésére ez a képzés olyan alapdiplomával rendelkezőknek, amelyeken nem 

volt közvetlen szakirányú továbbtanulási lehetőség, ilyen volt például a műszaki 

szakoktató szakon szerzett végzettség. 

A felnőttoktatási szakterületre vonatkozó tudást más képzések segítségével is el lehetett 

sajátítani a FEEK-en. A tanár szakokon az osztott képzési rendszer bevezetése újabb 

lehetőséget teremtett az andragógia iránt érdeklődők számára. A tanárképzés bologna 

rendszerre való áttérésekor lehetsőség volt 11 területen speciális pedagógia modulnak 

nevezett tanári mesterszak indítására, ennek egyike volt az andragógia tanári szak. Az 

andragógia tanári szakra bármely pedagógus végzettséggel lehetett jelentkezni, így 

nemcsak tanárok, de óvodapedagógusok, tanítók, szakmai oktatók is szerezhettek második 

vagy további pedagógiai végzettséget. Sajnos, a tanárképzés osztatlan rendszerre való 

visszaállításakor ez a szak és a lehetőség is megszűnt a közelmúltban.  

Mivel az andragógia tanári szakot csak pedagógiai végzettséggel lehetett felvenni, a 

felnőttképzési intézményekben dolgozó, de pedagógus diplomával nem rendelkezők 

számára is célszerű volt andragógiai képzést biztosítani, így született meg Farkas Éva 

nagyon aktív közreműködésével a Felnőttképzési szakértő szakirányú továbbképzés. 

Ennek a képzésnek is nagyon sokszínű volt a hallgatói összetétele. Ezen a képzésen 

találkoztam talán a legidősebb hallgatóval, akinek számos egyéb diplomája mellé éppen a 

felnőttképzési szakértelem hiányzott, és ezt szerette volna pótolni. A képzés minden 

bizonnyal sikeres volt, mert az egykori hallgatónk a mai napig is természetgyógyász 

tanácsokat ad az egyik tv adón. Ez a képzés sem folytatódhatott sokáig, mert minden, a 

nevében a szakértő elnevezést tartalmazó szakirányú képzést megszüntettek. Hogy miért? 

Erre nemrégen találtam meg a választ. Részt vettem egy, a felnőttképzési szakértők 

számára kötelező továbbképzésen. Mielőtt folytatnám, megjegyzem, hogy bár hosszú 

pályám során mindig felnőtteket is tanítottam, ráadásul pedagógia mellett andragógiára, ez 

kevés volt a szakértői listára kerüléshez, többet jelentett, hogy újabb munkahelyemen 

kidolgoztam a pedagógiai asszisztens OKJ-s képzést. Visszatérve a szakértői tovább-

képzéshez, ott találkoztam két kolléganővel, aki nagyon fel volt háborodva, hogy miért kell 

nekik bármilyen képzésre menniük, mikor nekik a PTE-ről van diplomájuk arról, hogy 

szakértők. Nyilván nem másról volt szó, mint a felnőttképzési szakértő fogalmának kétféle 

értelmezéséről, amit nekem volt szerencsém megérteni, és segíteni a tisztázásban.  



Cserné Dr. Adermann Gizella 

8 0  

Az andragógiai képzések tehát az alapszak megalapítása után színesedtek, különböző 

szinten próbáltak a felnőttek képzésével foglalkozók igényeinek megfelelni.  

2009-ben úgy döntöttem, befejezem a tanári pályámat. Úgy éreztem, helyet és teret kell 

adni a fiataloknak, nekem pedig megvolt a szolgálati időm ahhoz, hogy kérjem nyugdí-

jazásomat. 

Mivel az andragógiai képzések országosan felfutóban voltak, több ajánlatot kaptam, 

hogy folytassam a munkát más intézményben. Egy feladatot olyan kihívásnak éreztem, 

aminek nem tudtam ellenállni: a Dunaújvárosi Főiskola kért fel szakfelelősnek az 

andragógia szak indításához. Ez már egy másik történet. A FEEK-től sem szakadtam el, 

mindent megtettem azért, hogy a Dunaújvárosban végzett andragógusok a pécsi MA -n 

folytassák tanulmányaikat, előfordult, hogy egy csoport 80%-a a bíztatásomra került a 

FEEK-be. 

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a FEEK javaslatára a PTE-n címzetes egyetemi 

tanári címet kaptam. A FEEK-ben töltött több, mint egy évtized meghatározó volt 

pályámon, köszönöm főnökömnek, kollégáimnak és a hallgatóknak a sok szakmai élményt, 

amiben részem lehetett. Őszintén sajnálom az andragógia szak visszaszorulását, 

alapszakként történt megszüntetését, mert a felnőttoktatás iránti igény folyamatosan nő, 

szükség lenne képzett szakemberekre. Csak remélni tudom, hogy nem vész el az a tudás és 

tapasztalat, amit az andragógia szak rövid története során felhalmoztunk.  

 


