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PELCZER DÓRA 

Egy kis szelet… 

Amikor négy éve első helyen jelöltem meg a karon meghirdetett andragógia alapképzést, 

csak reménykedni tudtam abban, hogy a nyíltnapon ért pozitív benyomások és az ismerő-

sök által kapott információk segítségével helyesen döntöttem.  

Az első napokban meglehetősen új volt a környezet és szokatlan a légkör. Felettébb kicsi 

csoportként sokkal nagyobb aktivitást igényeltek tőlünk az órákon, mint ahogyan azt el-

képzeltem és természetesen ezzel együtt jóval nagyobb figyelmet is kaptunk. Szerencsére 

nem kellett eltelnie pár hétnek, hogy komfortosan érezzem magamat és könnyedén kom-

munikáljak a kurzusokon és a kurzusok közötti szünetekben az egyes oktatókkal és hallga-

tótársaimmal. Az oktatóink jelentős része nagyon nyitott és közvetlen volt már az első pil-

lanattól, ezzel is megkönnyítve az újonnan érkezett hallgatók helyzetét. Bármelyik oktatót 

meg lehetett szólítani a folyosón, beszélgetésbe lehetett elegyedni vele vagy valamilyen 

segítséget lehetett kérni tőle. Eleinte nagyon fura volt, hogy a kurzusokon kíváncsiak vol-

tak a véleményünkre, az általunk alkotott képekre és összefüggésekre. Sokkal inkább a 

partneri viszony volt a jellemző, mintsem a megszokott tanár-diák. 

Már első évben kutatói tevékenységekbe lehetett bekapcsolódni oktatóink mellé, ami 

hihetetlen nagy lehetőséget jelent a hallgatók számára. Úgy gondolom, hogy óriási segítség 

a szakdolgozat megírásakor, ha az ember rendelkezik már kutatói tapasztalatokkal. Nekem 

nagyon meghatározó volt ez az élmény és nagyon sokat köszönhetek azoknak az oktatóim-

nak, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy bepillantsak, aktívan segítsem kutatási tevé-

kenységüket. Egy olyan plusz dologban próbálhattam ki magam, ami előtte eszembe sem 

jutott. Nem is gondoltam arra, hogy engem érdekelne ez a fajta munka vagy bármiféle 

adottságom, készségem lenne a területhez. Úgy gondolom, hogy ez a plusz tudás, skill 

teljes mértékben az oktatóimnak köszönhető. 

Most, ennyi idő elteltével számos kutatási tapasztalattal és nem utolsó sorban egy 

andragógus diplomával gazdagabban úgy érzem, hogy ennél jobb döntést nem is hozhattam 

volna akkor. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy jelenleg is a Kar hallgatójaként, így meg-

lehetősen szubjektíven írom ezeket a sorokat és úgy érzem, hogy megtaláltam a számomra 

legmegfelelőbb helyet és elhivatottságot, ami jelentős részben az oktatóimnak és az általuk 

tanított kurzusoknak köszönhetek. A mai napig mit sem változtak oktatóim, most már még 

nyitottabbak és közvetlenek, továbbá ugyanolyan segítőkészek, mint az első találkozáskor.  

Véleményem szerintem minden itt tanult hallgató egy újfajta világlátással és egy a meg-

szokottól, az általánostól eltérő szemlélettel gazdagodik az oktatóknak és általuk oktatott 

tárgyaknak és kurzusoknak köszönhetően. Szinte lehetetlen elmagyarázni ezt azoknak az 

embereknek, akik nem tapasztalták meg ezt és nem érezték át. Így azt tanácsolom, hogy 

mindenki, aki teheti, legyen részese ennek a különleges és meghatározó élménynek.  

 

 

 


