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CSÉFALVAY ÁGNES 

A tanári pályától az andragógus diplomáig  

A FEEK-hez kapcsolódó élményeket számba véve azon gondolkodtam, hogy egy ilyen 

visszatekintés általában az ember számára alkalom lehet arra, hogy a normál egyetemi kép-

zésben szokásos ismeretszerzésen túl egy magasabb szintű, más minőségre emelje a tanult 

és élete során szerzett tapasztalatait. Velem is ez történt. Ezt a hosszú és vál tozatos pályát, 

amit végigéltem, s mindig a személyes, humánus fejlesztéshez kötődött, mintegy keretbe 

foglalta, más minőségűvé emelte a Pécsi Egyetem és ezen belül a FEEK.  

Abban volt jelentősége, hogy a különböző élettapasztalatokban megjelenő dolgokat tö-

mörítette, összegezte. Az itt kapott tudást felnőttként volt jó befogadni. Természetesen el-

sődleges ismeretként is meg lehet tanulni, de ha meglévő ismeretre épül, akkor juthat el a 

legtöbb az emberhez. A kíváncsiság hajtott, s ez mindig az emberrel volt kapcsolatban. Az 

emberekkel való foglalkozás volt fontos számomra egész pályám során.  

Kíváncsiságom végtelen. Szeretek a dolgok mögé nézni. Mindig is hajtott a miért, a ho-

gyan-is-van szelleme. Kielégíthetetlen kíváncsiságomat időről időre egy-egy tanulási kur-

zussal is enyhítettem. Szeretek tanulni. Szeretem megismerni a világot, amelyben élek, az 

újabb kutatások eredményeit, az újabb irányzatokat, az embereket, akikkel együtt járom 

ezt a Föld-i utat, működésük mikéntjét. 

Életem jelentős részét Baranyában, ezen belül is ebben a szép történelmi, mediterrán 

városban éltem le, Pécsett. Ide kötöttek tanulmányaim az alapoktól a felsőfokig. A Leőwey 

Gimnáziumból a Pécsi Tanárképző Főiskolán folytattam tanulmányaimat, s megszereztem 

tanári diplomámat. Aztán a pályakezdő évek, gyermekeim születése más irányú tanulás 

felé irányított: sok személyes tapasztalat, az érlelő évek útját jártam.  

Amikor az általános iskolai tanári pálya adta lehetőségek túl szűknek bizonyultak szá-

momra, a Sors segített, hívtak egy felnőtteket képző cégbe. Következő váltásommal a gaz-

daság közelébe kerültem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába, ahol a szakkép-

zési-felnőttképzési terület vezetője lettem. 

Kíváncsiságom mélyebb ismeretek után hajtott az új területemen, s az „iskola” helyben 

volt. A menedzseri és a minőségügyi tanulmányaimat már az átszervezett Janus Pannonius 

Tudományegyetem berkein belül végeztem. Nemcsak én voltam folyamatos változásban, 

az egyetemi rendszer is. 

Munkám által is kötődtem a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Karhoz. A technikai és 

társadalmi változások miatt a 2000-es években a felnőttképzés felívelőben volt. A lifelong 

learning és a lifewide learning fogalmak jelezték, hogy a tanulás már élethosszig és minden 

életterületen és élethelyzetben elkerülhetetlen azok számára, akik sikeres, értelmes, tartal-

mas életre vágynak. 

Az útkeresés és a lehetőségek megvalósítása a vállalkozók képzésében, fejlesztésében 

napi munkám része volt. A kar elkötelezett tanáraival, vezetőivel kerestük a közös pályá-

zati és szakmai együttműködési lehetőségeket. A kamara által működtetett Humán klubnak 

és a Felnőttképzők Klubjának szakmai vezetésére az egyetem szakembereit kértünk fel.  

A gazdaság szereplői akkor még nem igazán értették az egyetemi kar előrelátó képzési 

kínálatának szükségességét. Ma már világosan látszik, hogy az ipar gyors fejlődése meg-

kívánja a HR-szakemberek jelenlétét. Amennyiben a humán erőforrás szakembere partnere  

a felső szintű vezetésnek, kiemelt szerepe lesz a stratégia gyorsabb megvalósításában. A 
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folyamatos változások időszakában pedig fontos szerepe lehet a vállalati kultúra alakításá-

ban úgy, hogy az növelje a szervezet rugalmasságát, a változásokra való reagálás képessé-

gét. Az ember a legfőbb érték, s ezzel a gondolattal a kar korát megelőzve képezte a szak-

embereket. 

Pedagógusként tapasztaltam, hogy a gyerekek és a felnőttek tanításának, tanulásának 

eredményessége más hozzáállást, más módszert kíván meg, más koncentrációt igényel és 

más időkeretekben zajló folyamat. A felnőtt saját döntése alapján, tapasztalatokkal a háta 

mögött, gyakorlati érdekek miatt tanul. Más volt tanítani a 7. osztályban, mit a 40 -50 éves 

szakmai mester- jelölteket. 

Érintettségem miatt határoztam úgy, hogy a master szakot andragógiából végzem el. Így 

lettem hallgatója annak az intézménynek, melynek együttműködő partnere is voltam. Sze-

rettem tanulni, örömmel ültem be az órákra, ahol immár korelnök voltam. Élveztem a fia-

talabb társaim rugalmasságát, életvidámságát. Az ország minden részéről voltak tanuló tár-

saim, így jó lehetőség volt a kapcsolatépítésre is. Csoportunkban volt HR -es, zenész, ka-

tona, szociálisan hátrányos emberekkel foglalkozó, civil szervezetnél dolgozó, iskolában 

tanító. Sokszínűségünket nem csak a szakmai területek mutatták, ahonnan érkeztünk, de a 

korunk is. 25 évestől 50-es évei végén járó egyaránt volt. Érdekes volt hallani, hogy hány-

féle helyzetben lehet alkalmazni ezt a tudást, milyen helyi szakmai sajátosságokkal. A ta-

nult dolgok ezen a sokféle tapasztalaton átszűrve érdekes színezetet kaptak. Egyben hason-

lítottunk: felnőttként tanulni akartunk, eggyel tovább lépni a jelenlegi szintnél.  

A technika forradalmát abban is érezhettem, hogy míg első diplomám megszerzésénél 

még minden papíralapon és személyes kommunikációval zajlott a Tanulmányi Osztályon, 

addig most interneten töltöttem fel a jelentkezési lapomat, vettem fel az óráimat, adtam le 

a dolgozataimat. Örömmel ültem azokon az órákon, ahol átfogó rendszerbe építhettem már 

meglévő és újonnan kapott tudásomat a felnőttképzés módszertanáról, gazdasági hátteréről, 

ahol megtanulhattam a portfólió készítést, projektmenedzsment ismereteimet bővíthettem, 

és még sok más számomra érdekes és hasznosítható tudásra tehettem szert . 

Amikor néztem a tantárgyak listáját s megláttam a „Kulturális tőkeelméletek” nevűt, 

elképzelni nem tudtam mi lehet ez mögött. Az első órán megjelent egy alacsony termetű 

tanárnő, aki elkápráztatott felkészültségével, gyors beszédével, jól felépített és p rezentált 

előadásaival. Sorolhatnám a számomra meghatározó tanári élményeimet, akiknek tudása, 

előadásmódja, emberi tartása, hozzáállása tette hitelessé ezt az intézményt. Egyik legnehe-

zebb tárgyam a távoktatás és e-learning, ezt talán az is magyarázza, hogy a „baby boom” 

generációhoz tartozom. Diplomámat a Pécsi Tudományegyetem bocsátotta ki.  

Az andragógia interdiszciplináris tudományterületeinél a segítés különböző formái je-

lennek meg, az emberhez köthető tudományok összegezése, az érzelmek és a tanulási ké-

pesség fejlesztése, mint a pedagógiai, pszichológiai, vezetéstudományi ismeretek, didak-

tika. Jelenlegi munkámban a FEEK által nyújtott anyagot komplexitásában tudom alkal-

mazni coachként, mely az ember, a vezető átfogó megközelítése, illetve pályázati segítő 

munkám területén az ember munkára alkalmassá tételében, a szociálisan hátrányos hely-

zetű csoportok segítésében. 

Diplomáim kibocsátója ugyanaz a most 650 éves intézmény, ám minden diplomámon 

más elnevezéssel szerepel, amely tükrözi az elmúlt közel 40 évben megtörtént intézményi 

változást. Ezen belül a karok is átalakultak, s új név alatt működtek tovább, mint a FEEK 

is. Büszkeség tölt el, hogy ennek a 650 éves intézménynek a fejlődés által megszületett 

egyik legfiatalabb kara megtisztelt azzal, hogy címzetes egyetemi docens elismerésben ré-

szesített. 

 


