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KISS-BALASSA MÓNIKA 

Miért a PTE FEEK? Miért Pécs?  

Léteznek-e véletlenek vagy nevezzük inkább SORSnak?  

Nem tudtam pontosan, milyen pálya, milyen hivatás felelne meg leginkább a képességeim-

nek, a személyiségemnek és a PTE FEEK-en folytatott tanulmányaim során gyakran emle-

getett „kompetenciáimmal” sem voltam tisztában teljes mértékben, de azt tudtam, hogy 

emberekkel szeretnék foglalkozni egy olyan munkakörben, ami folyamatos kihívást, fejlő-

dést tesz lehetővé a számomra. Life Long Learning? Fogalmam sem volt a szó létezéséről, 

de amikor a PTE FEEK-re jelentkeztem, muszáj volt az eszembe vésnem, hiszen a csapból 

is ez folyt. S amikor megértettem a lényegét, akartam mindazt, amit jelent.  

Hetedik osztályos koromban döntenem kellett. Eldöntöttem, hogy pszichológus leszek. 

Gimnáziumban célirányosan a magyar nyelv és irodalmat, illetve a biológiát vettem fel 

fakultatív tantárgyaknak. Nyelvvizsgáztam középfokon, majd úgy éreztem, ez kevés lesz, 

megpróbáltam felsőfokon is, de a hallás utáni értés nem sikerült egyszer, majd másodszor 

sem és valami oknál fogva, amire ma már nem emlékszem és nem is érteném meg, nem 

próbáltam többször. Az első három helyen a pszichológia szakot jelöltem meg három kü-

lönböző városban, és gondolkodtam valamilyen alternatíván, ha mégsem sikerülne. Mit 

jelöljek meg negyedik helyen? Barátnőmmel és édesanyjával beszélgettünk, hogy barát-

nőm is a pszichológiát szerette volna elsősorban, így nézegették, hogy milyen szakok jö-

hetnek szóba még, ahol hasonló ismeretekre lehet szert tenni és ha az első szemeszterben 

nem is sikerül a pszichológia, jó ugródeszkaként szolgálna, vagy ha az alternatív szak köz-

ben megtetszik, az ott szerzett ismeretekkel könnyebben jelentkezhetnénk pszichológia 

szakra is, akár másoddiplomaként is. Barátnőm anyukája nézegette a pedagógiát és rátalált 

az akkor még újnak számító andragógiára, amiről szinte senki sem hallott és közel olyan 

megfoghatatlanul hangzott, mint a szabad bölcsészet szak. Míg barátnőm a pedagógiát je-

lölte meg „mentsvárként”, én addig játszottam az andragógia gondolatával, míg meg nem 

jelöltem. 

Csak sejtettem, hogy mire jelentkezem. Többször elolvastam a képzés célját, tematiká-

ját, de akkor még nem tudtam elképzelni a gyakorlatban. Mégis vonzott, hogy egy új szak-

máról van szó, amiben még nincs kitaposott út, amire még nincs túljelentkezés, ami magá-

ban foglalja mindazt, ami érdekel, pedagógiát, pszichológiát, szociológiát, sőt még többet 

is, hiszen elsősorban a humán tudományok érdekeltek, de örültem, hogy hallgathatok egy 

kis jogot, közgazdaságot, vállalkozási ismereteket is, ami kicsit bevezet az élet „realitá-

sába” is. 

Véletlen-e vagy a SORS keze? Felvételt nyertem, 2006 szeptemberétől elkezdtem a Pé-

csi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán az andragógia  

alapképzést és 2009 júniusában andragógus szakképzettséget szereztem felnőttképzési 

szervező szakirányon. A történetem itt nem ért véget a PTE FEEK -kel, mert folytattam a 

tanulmányaimat andragógia mesterképzési szakon, s 2011 júniusában okleveles 

andragógus lettem. 

Alapvetően nem hiszek a véletlenekben. Ha az ember nem is tudja pontosan megfogal-

mazni a céljait, de ismeri önmagát annyira, hogy tudja, vagy legalább érzi, milyen területen 

tud jó teljesítményt nyújtani, akkor valahogy rátalál a megfelelő irányra, s egyenesen halad 
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a kiválasztott úton, sikerrel veszi az akadályokat, amelyek neki vannak megírva. Sosem 

kapunk több, de kevesebb kihívást sem annál, mint amit képesek vagyunk leküzdeni. En-

gem nem véletlenül vonzott az andragógia, nekem ez volt „megírva”. Amit tanultam, az a 

szakmámmá, a munkámmá és bátran állíthatom, hogy a hivatásommá vált. Azok a szemé-

lyek, akiket ezen az úton megismertem, mind hozzájárultak a személyiségem fejlődéséhez 

és vannak, akik példaképpé is nőttek a szememben a tanulmányaim,  majd később a mun-

kám során is. 

Mit adott nekem a FEEK? Először is annak az első élményét, hogy elszakadtam otthonról 

és önállóan kell cselekednem, bizonyos helyzetekben ki kell állnom önmagamért és egye-

dül kell problémákat megoldanom. Bekerültem egy új és  akkor még ismeretlen város lük-

tetésébe. Diplomát szereztem, és az ahhoz vezető út minden erőfeszítését és örömét kö-

szönhetem ennek az oktatási intézménynek. 

Elindultam egy szakmai úton, rátaláltam a hivatásomra. Általa megtaláltam az első mun-

kahelyemet. Egy sor olyan élményt és történést indított el az a döntés, hogy az andragógia 

szakot választottam, hogy nem lehetett, nem lehet véletlen. 

Az igazgató úr mondogatta a szüleimnek az általános iskolában, ahol tanultam, hogy 

engem pedagógusként tudna elképzelni. Én, mint pedagógus? Szerettem tanulni és gyakran 

másolták le a házi feladataimat, de hogy én kiálljak mások elé és tanítsam őket, elmagya-

rázzam, amit én értek, de nem érzem magam képesnek arra, hogy át is adjam úgy, hogy ők 

is megértsék, azt sosem tudtam elképzelni, ma sem igazán. Viszont az tény, hogy nem 

éreztem magam rosszul az iskola falai között és mindig megtettem, amit úgy éreztem, hogy 

kötelességem megtenni. Sosem akartam kudarcot vallani azzal, hogy nem végzem el a fel-

adataimat.  

Véletlen-e, hogy felnőttoktatással és felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozás lett az első 

munkahelyem és oktatásszervező lett az első munkaköröm? Úgy tűnik, valamilyen formá-

ban mégiscsak kísért ez a pálya. A felnőttképzési szervező szakon meghatározott óraszámú 

gyakorlatot kellett teljesítenünk lehetőleg külső gyakorlati helyszínen, de biztosítottak tan-

műhelyt is azoknak, akiknek a környezetükben nem volt lehetőségük a gyakorlatot letöl-

teni. Én mindenképp a lakóhelyemen, Nagykanizsán akartam teljesíteni a gyakorlatot, mert 

itt éreztem jól magam, ide kötött a család, a barátok. Édesapám munkavédelmi technikus 

képzést végzett egy nagykanizsai felnőttoktatással és képzéssel foglalkozó vállalkozásnál.  

Akkoriban virágzott a felnőttképzés. Úgy döntöttem, megpróbálom… Egyik nap  besé-

táltam az ajtón, elmondtam, hogy hol, mit tanulok és hogy szeretném náluk letölteni az 

előírt gyakorlati időmet. Szerencsém volt, szükség volt a segítségre. Méghozzá annyira, 

hogy megkérdezték, maradnék-e még, majd a tulajdonos egyik nap közölte, hogy felvesz. 

A munkám szinte minden percét élveztem. Persze hazudnék, ha teljesen rózsaszínben állí-

tanám be, mert mint minden munkának, voltak árnyoldalai, nehézségei, de összességében 

azt csinálhattam, amit tanultam, amit szerettem és a számomra legfontosabb  szempont is 

teljesült, azaz emberekkel foglalkozhattam, kapcsolatokat építhettem, folyamatosan fejlőd-

tem. Egy olyan helyen dolgoztam, ahol állandó volt az információáramlás, a jövés -menés, 

a kreativitás, az aktivitás. 

Sajnos a vállalkozás megszűnt, a törvényhozók egy tollvonással eltüntették, de megis-

mertem olyan személyeket, akik a mai napig életem részei. Egyiküknek köszönhetem a mai 

állásomat is. Szakképzési tanácsadó lettem a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamará-

nál. A Sors úgy hozta, hogy egy másik oldaláról szemlélhetem a szakmámat, ami épp olyan 

izgalmas számomra, mint az eddig megszerzett tapasztalatok. 

Úgy gondolom, mindazok fényében, ami eddig velem történt, a legjobb döntés volt, hogy 

a PTE FEEK-en andragógiát tanultam. Fantasztikus tanároktól, számomra érdekes ismere-
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tekre tehettem szert. Ami kifejezetten tetszett, hogy a tanárok nemcsak az elméletet tartot-

ták fontosnak, hanem körülnézhettünk sajátos nevelési igényű gyermekekkel és hátrányos 

helyzetű felnőttekkel foglalkozó oktatási intézményben, ellátogathattunk a Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara épületébe, azaz próbálták a gyakorlatban is bemutatni, mennyi 

területen alkalmazható a tudásunk. Választható volt ugyan, de én személy szerint készít-

hettem szociogramot abban az óvodában, ahová én is jártam. Nagyon jól éreztem magam 

a gyerekek között, egyből befogadtak és engedték, hogy figyeljem őket, megoldották a 

feladatokat, amiket kértem tőlük. Repült az idő akkor is, amikor az elemzést készítettem 

róluk. Az érdekes feladatok és kutatások mellett megtanultam több ember elé kiállni és 

kommunikálni. A középiskolában nem volt rá ennyi lehetőségem, de nem is kényszerültem 

rá, itt muszáj volt. Először nehezemre esett, majd kezdtem élvezni, a munkám során pedig 

kifejezetten tetszik.  

Úgy hiszem, jó „úttörőnek” lenni...a mi évfolyamunkból kerültek ki az első andra-

gógusok. Amikor elkezdtem dolgozni, a munkatársaim közül nekem volt egyedül szakmai 

végzettségem. Úgy gondolom, nemcsak a munkámat köszönhetem ennek a szaknak, hanem 

egy szemléletmódot is adott, ami a mindennapi életben, az emberi kapcsolataimban is jól 

jön, a mai napig a javamat szolgálja. 

Miért volt jó egyetemistának lenni? Nekem fontos, hogy mindig legyenek céljaim és 

maximalista is vagyok annyira, hogy amit lehetőségem van megtenni, azt meg is tegyem. 

Nem volt kérdés, hogy érettségi után egyetemre menjek. Át akartam élni, meg akartam 

tapasztalni az egyetemista létet. Pécs gyönyörű város nemcsak a turisztikai látványosságok, 

hanem a pezsgő élete miatt is. Lehet várost nézni, kirándulni, széles a programkínálata. 

Persze az élet az egyetemen nemcsak szórakozás, hanem kihívás is volt. Aki nem tanult 

és nem volt elég kitartó, az nem érte el a célját, amiért tulajdonképpen odament. Szórakozni 

és tapasztalatokat szerezni is kellett, nem mindegy, sőt nagyon fontos a célhoz vezető út, 

de nem feledkeztem meg magáról a célról sem, a diplomáról, ami egy szakmát adott a 

kezembe és amivel elkezdhettem a jövőmet építeni. 

Az OTDK is egy szép emlék ezen az úton. Egy számomra kedves ember, az egyik egye-

temi tanárom ösztönzött a részvételre. A vele és a konzulensemmel való közös munka még 

értékesebbé és tartalmasabbá tette az egyetemi éveimet. A különdíj pedig, amit kaptam a 

dolgozatomért, olyan fantasztikus érzés volt, ami hitet adott, hogy igenis érdemes bele-

vágni és végigcsinálni valamit úgy, hogy bár dolgozol vele, de közben élvezed is és a végén 

elnyered a jutalmad a munkádért és a lelkesedésedért.  

Az első munkahelyem révén, ahol az egyetemen előírt gyakorlatomat teljesítettem, le-

hetőségem nyílt viszonylag nagy létszámú kérdőíves lekérdezésre. A témám a szakképzés-

ben, azaz az iskolarendszerű felnőttoktatásban tanulók motivációja, ezen belül a különböző 

szakképzési szinteket választó tanulók motivációinak összehasonlítása volt. A kutatás él-

ménye, a kezdeményezés, a személyes kapcsolatok szükségessége mind bővítették az is-

mereteimet, formálták a személyiségemet és segítették az oktatásszervezői munkámat, hisz 

azt vizsgáltam, mi érdekli a felnőtt tanulóinkat, így jobban megértettem őket, könnyebben 

tudtam nekik segíteni. 

Az OTDK-n választott témámat fűztem tovább a szakdolgozatom megírásakor. A pszi-

chológiához való vonzódásomból kifolyólag mindenképp olyan témát akartam választani, 

ami az érdeklődéshez, a motivációhoz kötődik. A motivációnak nagyon sok forrása és for-

mája van. Még felnőttként sem biztos, hogy belső motiváció vezérel minket a céljaink ki-

tűzésében, pedig a sikeres emberek előbb vagy utóbb belső indíttatásból cselekednek. Az 

önbizalom, a kreativitás, a kitartás, a figyelem, a jó eredmény és a jól végzett munka öröme 

mind-mind a belső motiváció velejárói. 



Miért a PTE FEEK? Miért Pécs? 

1 2 3  

Az órákon leggyakrabban emlegetett szavak, amelyekre egész életemben emlékezni fo-

gok, mert meghatározták a szemléletmódomat és a hozzáállásomat a munkámhoz: motivá-

ció; kompetencia; lifelong learning. 

Ha nem motivál semmi, céltalanná válok. Ha nincsenek céljaim, nem tudok örülni az 

életnek. Teljesen mindegy, honnan és milyen formában jön az ösztönzés, ha az előrevisz. 

Olyan munkát érdemes választanom, amit szeretek, és amiben úgy érzem, kompetenssé 

tudok válni. 

A kompetencia azt jelenti, hogy képes vagyok valami megtételére. Kompetensnek lenni 

valamiben azt jelenti, hogy nemcsak tudok róla, hogy létezik, nemcsak értem, hanem meg 

is teszem, amit kell és úgy, hogy az jó is legyen. Egy munkahelyen az a szakember, aki 

kompetens a maga szakterületén. Kell a sikerélmény a fejlődéshez és a siker csak reális 

célkitűzéssel érhető el. 

Lifelong learning? Hát igen, nincs megállás… Egész életünkben tanulunk vagy tapasz-

talati tanulás útján, vagy lexikális tudást szívunk magunkba; vagy önállóan, vagy másoktól 

információt gyűjtve, de sosem állhatunk meg, sosem lehetünk restek megtenni, amire ké-

pesek vagyunk. Nem szabad kiesni az élet keringéséből, nem szabad megtagadni magunk-

tól az újdonság varázsát, az új készségek elsajátításának örömét. 

A célokra visszatérve, úgy gondolom, hogy mindenkinek az életkorához, az életkörül-

ményeihez megfelelő reális célokat kell kitűznie és erőfeszítést tenni azok elérésére. Örü-

lök, hogy az érettségit követően felvételiztem a PTE FEEK-re és diplomát szereztem. Ez 

nem a „papírhalmozásról” szólt, hanem annak lehetőségéről, hogy azt tanulhattam, ami 

érdekelt, olyan tanároktól, akik a humánus és gyakorlatias szemléletmódot követték és egy 

szép környezetben, Pécs városában. Ez arról a lehetőségről szólt, amit nem hagyhattam ki. 

Megtanultam kiállni mások elé, önállósodtam, „világot láttam” és a gyakorlat teljesítése 

alatt munkára, ösztönző kollégákra és közülük máig tartó barátságokra találtam.  

Amikor beiratkoztam a PTE FEEK andragógia, majd felnőttképzési szervező szakirá-

nyára, még nem tudtam pontosan, mire vállalkozom, de ma már tudom, a legjobb döntés 

volt. Hogy is szokták mondani? Nincs nyereség kockázat nélkül? Az biztos, hogy kell ak-

kora önbizalom, hogy a megérzéseinkre hallgassunk, mert ha nem is értjük, miért vonz 

valami, idővel összeáll a kép. 

Véletlen lett volna? Mi mást kívánhatnék az élettől a szakmai pályafutásomat illetően? 

Köszönöm PTE FEEK, hogy elindítottál egy úton! 

 


