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TA N U L M Á N YO K  

MAGYAR MIKLÓS 

Előttem az utódom!  

Szubjektív vázlatrajz egy szimultán játszmáról 

Mottó: Tanultam, hogy taníthassak, 

tanítok, hogy tanulhassak. Most is ezt teszem. 

Bevezetés 

Tisztelt Olvasó! A cím talán kissé szokatlan. A Tanító számára mégis meghatározó. Ezt 

erősítik a mottó mondatai. 

A főiskolai, egyetemi lét sajátos, semmivel sem összehasonlítható szakasza és tanulási, 

tapasztalati színtere a felnőtté válásnak. Hallgatóként és oktatóként is felfoghatatlan va-

rázslat. Amit nem helyettesíthet, nem pótolhat semmi és senki más. Mindenki életében el-

érkezik a felkérés, a meghívás ideje. A döntés, az elfogadás tőlünk függ, a várható követ-

kezményekkel együtt. Esetemben ez 1987-ben történt az egyetemi doktorrá avatásom után. 

Működő oktatástechnológusként, majd főiskolai oktatóként kaptam felkérést, meghívást a 

JPTE-től, hogy vegyek részt a 90-es években várható felnőttképzési, felsőoktatási megúju-

lás feladatainak megvalósításában. Művelődésszervező, Személyügyi Szervező főiskolai 

és a Humán szervező egyetemi képzésben a Tanulásmódszertan, Kutatásmódszertan, Pe-

dagógia, Andragógia, Vezetés-szervezés, Diplomadolgozat készítése tantárgyak oktatásá-

ban. Más, körvonalazódó felnőttoktatási, oktatástechnológiai területek (pl.: Távoktatás) 

szakmai gondozásában. Nagy örömmel tettem eleget a megtisztelő felkérésnek, mert így 

alkalmam nyílott a pedagógus továbbképzésben kialakított felnőttképzési módszereim új 

területen történő alkalmazására, a tanulással és a taneszközök oktatási, tanulási hasznosí-

tásával kapcsolatos kutatásaim megerősítésére. 

A kezdés 

Nagy megtiszteltetés. Hát hazajöttem, itthon vagyok. Hallgatóként a főiskolát kitűnő ál-

lamvizsgával itt teljesíthettem. Most oktatóként olyan alkotó műhelynek lehettem tagja, 

ahol a felnőttképzés második esélyt biztosító profizmusa működött klasszikus és komplex 

értelemben is. A mesterek, mentorok támogatása mellett lehetőség nyílott a mást és más-

ként tanulásra, s időnként a „varázslóinas” is megmutathatta oroszlánkörmeit.  

A bemutatkozásom az új szerepkörben először 120 fő részére egy 4 órás előadás meg-

tartásáról szólt. A helyszín az egyetem bölcsészkari színházterme. A hallgatók vállalati 

középvezetők, sikeres gyakorlati szakemberek voltak. Téma: a vezetés, szervezés elmélete, 

helye, szerepe, működési gyakorlata. Szabad előadást tartottam. Írásvetítőt használtam a 

rendszer-összefüggések szemléltetéséhez, 34 méteres képekkel. Nem volt szükségem 

mikrofonra. Az intenzív, közepes ütemű, interaktív három előadási szakaszt három 15 per-

ces szünet követte. A hallgatói, oktatói visszajelzések a teljesítményt pozitívan értékelték. 

A kellemes hangulatú, követhető, jegyzetelhető előadáson a hallgatók 80-85%-a végig ma-

radt. Én is jól éreztem magamat. 
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A további hasonló feladatmegoldások visszajelzéseivel együtt megerősítés kaptam a fel-

nőttképzésben, felnőttoktatásban alkalmazott alapvetéseim működésére, miszerint a tanuló 

minden élethelyzetben tanuló. Én is. Ebből az következik, hogy egyetlen dolog fontos, a 

tanuló eredményessége. A tanulóként működő felnőtt számára is biztosítani kell megvaló-

síthatóság lehetőségét. A tanulási folyamatban a tanuló sikere és eredményessége a legfon-

tosabb. A siker és az eredményesség érdekében célszerű a tanulót folyamatosan tanuláské-

pes állapotba és helyzetbe hozni (biológiai, fizikai, lelki, értelmi, érzelmi kondicionáltság 

és a tanuláshoz szükséges működőképes eszköztudás birtoklása)! 

Ha a tanulás célja(i), lehetőségei, körülményei, feltételei, a szereplők szerephelyzetei 

változnak, akkor szükségszerűen változnak a tudásközvetítés módozatai, az alkalmazott 

technológia és a szereplők tevékenységei is. A tanulásmódszertan és a diplomadolgozat 

készítése tantárgyak keretében olyan kérdésköröket érintettünk, amelyek kibontásával vi-

lágossá váltak szerepeink, szerephelyzeteink, megoldandó feladataink, a rendelkezésre álló 

eszközök és a meglévő, elsajátított tudás. Választ kaphattunk „a mire van még szüksé-

günk?” kérdésre is. 

A képzési műhely számos helyszínén: Kaposvár, Pécs, Budapest, Szombathely, Zala-

egerszeg, Veszprém, Békéscsaba, Salgótarján működő tanulócsoportjánál, tagozatánál, 

képzési profiljában lehetőséget kaptam pedagógiai, andragógiai, tanulásirányítói, tan-

anyag-fejlesztési, oktatói stb. feladatok teljesítésére. 

Az említett, látszólag egyértelmű és természetesnek tűnő feltétel teljesítését általában 

nagyvonalúan kezeljük. Ha a tanulási tevékenység eredményes, akkor a tanulásképes álla-

potot meglévőnek és természetesnek tartjuk. Eredménytelenség esetén viszont ritkán vizs-

gáljuk ennek hiányát. 

A felnőttképzés a felsőoktatásban sajátos funkciót tölt be. Egy második esélyt biztosít 

azoknak, akik az elsővel nem éltek, nem élhettek. Előnyük, hogy van munka és élettapasz-

talatuk. Hátrányuk?, hogy néhány évig szüneteltették az iskolai tudásépítést, tudásszerzést. 

A tanulói szerepben erősíti, zavarja őket a pozitív, negatív iskolai státusz újraéledése (ma-

tematika, történelem, irodalom, idegen nyelvi tudás megléte, hiánya miatt ). Sajátos ellent-

mondás, disszonancia feloldását kell megoldaniuk, hiszen felnőttként családos emberek, 

szakterületükön sikeres, kiválóan teljesítő személyiségek, az iskolapadba visszaülve pedig 

újra nyomasztja őket a felismerés, a fiatalkori önmaguk, felszínre törnek a kudarcok, a 

megszégyenülés tanulást gátló élménye. Pedig a felsőoktatási  felnőttképzésben tanuló fel-

nőtt olyan tanulási térben működhet, ahol lehetőség van a kreativitásra, az innovációra, az 

alkotásra, a kutatásra stb. 

A társadalmi vélekedés, a környezet nem tudja kezelni, nem érti, hogy a sikeres felnőtt 

miért jár iskolába? Miért nem jó neki az elődök (a nagyapja, az apja) életmintája. Amikor 

fiatal korunkban iskolába jártunk, akkor a szakmunkás bizonyítvánnyal, az érettségivel be-

fejeztük az iskolai tanulást. Most már dolgozunk és más egyéb felnőtt feladatokat teljesí-

tünk. Ebbe körbe a tanulás nem fér bele, nem oda való? Természetesen kivételek mindig 

vannak: munkahelyi továbbképzés, jogosítvány megszerzése, nyelvvizsga stb. Ezekkel ál-

talában nincs baj. Dehogy munka mellett tanulni? Ez nem normális! Különösen levelező 

képzésben. Hát az annyit is ér. Javaslom a felnőttoktatásban, felsőoktatásban működő kol-

légáknak, hogy oktatói tevékenységükkel párhuzamosan vegyenek részt különböző kép-

zési, továbbképzési, tudományos fokozat megszerzését támogató képzésben stb. Igazi, va-

lós tapasztalatokban lesz részük. 

A jó, a minőségi (levelező) képzéshez (is) három feltétel együttes biztosítása szükséges: 

a munkaerőpiac által preferált képzési cél akkreditált tantervvel, tanulni akaró (felnőtt) di-
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ákok, az előző két feltételt professzionális módon kezelő, minőségi tanárok. Kétszer is ré-

szem volt ilyen minőségi levelező képzésben (ELTE TTK egyetemi képzés, BMGE PhD 

képzés). 

Alapvetések 

Pedagógusként, szakoktatóként, oktatástechnológusként, felnőtt-oktatóként, főiskolai, 

egyetemi oktatóként, gyakorló andragógusként folyamatosan kerestem/keresem az okát an-

nak, hogy miért nem működik valóban eredményesen a tanulóknál a tanulás. Örömteli volt 

a felismerés, hogy a megoldás sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. Ehhez szükséges 

figyelembe venni néhány alapvetést: 

– A tanuló minden élethelyzetben tanulóként, a tanulói szerephelyzetnek megfelelően 

működik (életkortól, nemtől, beosztástól, munkakörtől stb. függetlenül).  

– A tanulási folyamatban a tanuló tanulási sikere és eredményessége a legfontosabb.  

– A tanuló az eredményesség érdekében tanulásképes állapotba kell hozni (célszerű fi-

gyelembe venni, hogy miközben a személyiség a tanulási folyamatban fizikai, bioló-

giai, értelmi, érzelmi, pszichés stb. emberként vesz részt, eszköztudásának hiánya is 

akadálya lehet a sikeres tanulásnak művelődési, informatikai, idegen nyelvi stb.).  

– Ha a tanulás célja(i), lehetőségei, körülményei, feltételei, a szereplők szerephelyzetei 

változnak, akkor szükségszerűen változ(hat)nak a tudásközvetítés módozatai, az alkal-

mazott technológia és a szereplők tevékenységei is. 

– A tanulási szocializáció része a szocializációnak. Ezért a technológiai alapú tudásépí-

tésben működtetett önálló tanulást is el kell sajátítani.  

– A tanulásról vallott felfogásunk és kialakult képünk, így tanulási szokásaink is a szo-

cializációnk eredménye, s ebben a folyamatban meghatározó a felnőtt társadalom szem-

lélete és hatása. 

A tömeges felnőttképzési igények minőségi kielégítése és a helyzet kezelése fontossá 

tette, a rendszerszemléletű vezetési, működési keretek kialakítását és az előttem az utódom 

elv alapján történő hallgatói, oktatói, andragógusi és alkalmazotti tevékenység megerősí-

tését. Az Intézmény, a Tanszék filozófiája szerint olyan műhely kialakítása és működtetése 

lehet eredményes, ahol a hallgató eredményessége, teljesítménye a fontos. Az előttem az 

utódom elv megvalósításával ezt a képzési célt képviseltük. A jelölt nem a diploma átadása 

után vált fontossá, hanem az intézménybe történt belépés pillanatától. Ezért, amit tanítot-

tunk, azt képviseltük és működtettük a mindennapok gyakorlatában is. Fontos volt szá-

munkra, hogy a tanulás valós idejű modellezés és tapasztalatszerzés lehessen, ami változó 

körülmények között is működtethető a jelenben és a jövőben is , személyi változásokkal 

együtt. 

A korábban említett tantárgyak nem véletlenül kerültek bele az akkreditált tantervekbe. 

Egyrészt a korábbi főiskolai, egyetemi képzésekből hiányoztak, másrészt a munkaerőpiac 

igényelte. 

A felvételi időszakban a hallgatók minden kommunikációs eszköz nyújtotta lehetőséget 

kihasználnak. Tudni szeretnék, pl.: hogy matematikát kell-e tanulni és mennyit? A válasz: 

nem, de számos matematikai alkalmazás részét képezi a felkészítésnek. Ezzel együtt a 

szükséges szakirodalom olvasása, feldolgozása, a gyakorlatok feladatmegoldásainak tel je-

sítése megkerülhetetlen. 

Látszólag feleslegesnek tűnik a Tanulásmódszertan, és a Kutatásmódszertan tantárgyak 

tanulása. Az egyik abban segíti a hallgatót, hogy képes legyen önállóan jelentős mennyi-

ségű, különböző szakíró által írt, összeállított szöveges  anyagokat külön-külön és együtte-

sen is kezelni. A lényeglátás ezen a szinten alapvető, a szintézis elkészítése megkerülhe-

tetlen. 
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A humor, a játékosság fontos szerepet tölt be a felnőttképzésben.  A Tanulásmódszertan 

tantárgy betűneve: BEvezetés a FŐiskolai Tanulmányokba. Tanulásmódszertan. 

BEFŐTT. A szó az édesanya, a nagymama által készített finom csemegére asszociál. „Mi-

lyen órájuk lesz? Befőtt.” Az indexbe is így írták be a hallgatók.  

A Kutatásmódszertan elsajátítása során nem a hónapokig tartó papíralapú számolás, szá-

mítások elvégzése a hangsúlyos, hanem a kutatási cél meghatározása, a hipotézisként meg-

fogalmazható kérdések megszerkesztése, kibontása. A szükséges szakirodalom áttekintése, 

a munkavégzés egyes fázisainak idő-tervezése, az erőforrások generálása. A munka végre-

hajtása. Az egyes szakaszok feladatainak teljesítése. A számítások számítógépes program-

mal történő elvégzése után a hipotézisekben megfogalmazott kérdésekre a kapott eredmé-

nyek alapján történő válaszadás. A következtetések megfogalmazása. Hasznosítása. Fon-

tos, technikai gyakorlatok előzetes elvégzése a diplomadolgozat elkészítéséhez.  

A rendszerváltás következményeként megjelent képzési igény eredményes teljesítése a 

FEEFI-nél 46 képzőhelyen, hangsúlyosan cca. 2400 fő levelező képzésben részvevő hall-

gató felkészítésével, több mint 50 oktató tanulásirányításával folyamatosan működött. 

A tanulási tevékenység eredményessége szempontjából célszerű  volt figyelembe venni 

néhány alapelvet. A felnőtt tanuló esetében ezek lehetnek: 

– „A támogató környezet. Olyan mikro- és makro-környezet kialakítását és fenntartását 

jelenti, amely a felnőtt tanuló számára elfogadható lehetőségeket teremt a tanulási te-

vékenység újraindításához és folyamatos fenntartásához, működtetéséhez. A felnőttkor 

meghatározó tevékenysége: a munka mellett. A támogatás nélkülözhetetlen a család, a 

munkahely és a társadalom részéről is. 

– Tisztelet mások iránt. A tanulási folyamat meghatározó szereplői a tanuló és a tanulást 

irányító pedagógus (tanító, tanár, mester). A felnőttoktatásban a résztvevők közötti 

viszony, kapcsolat folyamatosan és szükségszerűen elmozdul az alá-fölérendeltségi ál-

lapotból és közeledik egy mellérendeltségi állapot felé. Az átalakuló szerepek lehető-

ségek kínálnak a résztvevő központú tanulási tevékenység kialakítására és működteté-

sére. (Maróti Andor 1998.) 

– Mások tapasztalatainak megbecsülése. A felnőtt saját megélt tapasztalatait (a minden-

napok és a munka világának tapasztalatát) szembesíti és összehasonlítja a tanulási fo-

lyamatban működők tapasztalataival. 

– Odafigyelés a személyek szükségleteire. A tanuló korábbi passzív szerepét fokozatosan 

felváltja a saját élményen alapuló, aktív tanulási tevékenység és tapasztalatszerzés. A 

tanulásirányítás lehetőséget biztosít az egyéni szükségletek szerinti felkészüléshez, te-

vékenységfejlesztéshez. 

– A teljesítmények és az elégedettség összhangja.”1 A tanulási folyamatban meg-jelenő 

eredmények értékelésénél eltúlzott szerepet tulajdonítunk a véletlennek, a szerencsé-

nek. Leértékeljük saját teljesítményünket. Sikeres vizsgahelyzeteinkben fontosnak tart-

juk a szerencse jelenlétét. Ennek ellensúlyozásához, a felnőttlét napi feladat -megoldá-

saihoz hasonlóan, a tanulási folyamatban elért eredmények esetében is szükséges és 

nélkülözhetetlen a valós teljesítmények megtapasztalása és az ezzel együtt járó elége-

dettség érzelmi átélése. 

                                                      
1 Vö.: Haragi László: Munkaerőpiac és felnőttképzés. – In.: Andragógiai olvasókönyv (szerk.: Koltai Dénes) 

JPTE TI. Pécs. 1996. pp. 289-293. 
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A kihívások kezelése (együttműködés, továbbképzés, 

tanterv- és tananyagfejlesztés, távoktatás, szervezetépítés) 

A kilencvenes évek elején a folyamatossá vált társadalmi-politikai gazdasági átrendeződé-

sek nyomán kialakult új helyzetben, a technológiai- és struktúraváltás következményeként 

szinte egyidőben zajlott le két ellentétes irányú folyamat – számos területen a korábban 

időtállónak, korszerűnek vélt (munka) tapasztalatokra épülő szakmai tudás gyors leértéke-

lődése, más területeken új típusú, piacképes, teljesítmény-orientált tudás gyors felértéke-

lődése. Ez egyszerre jelentett a kvázi piac által értékelt, folyamatosan karbanta rtott szak-

mai tudást, a megváltozott szerephelyzetekben eredményesen működtethető személyiség-

jellemzőket, olyan általános műveltséget, amelynek szerves része az életmód és a probléma 

megoldás kulturáltsága. A csak végrehajtó típusú embert felváltja az alkotó, a kreatív, a 

változó körülmények között is eredményes, cselekvőképes személyiség. Az alapvető gon-

dot az okozta, hogy a (sejtett?) változásokra, és az új helyzetben eredményesen működtet-

hető szerepekre nem készültünk fel. Az új kihívásoknak, a más minőségű követelmények-

nek való eredményes megfelelés, csak a korábbi életvezetési gyakorlat mintái alapján már 

nem volt igazán működőképes. A megoldás lehetőségét a változás kényszere biztosította a 

tanulás, a felnőttoktatás, új rendszerszemléletű megközelítésével, ami fokozatosan túllép a 

csak esélyt növelő funkció-értelmezésen és a felnőttek mindennapi élettevékenységének 

elemeként kezelik. 

A régióban meghatározó felsőoktatási és felnőttoktatási intézmények azonnal megvaló-

sítható felsőoktatási képzésekkel válaszoltak a kihívásokra: 

– a JPTE BTK Felnőttképzési és Közművelődési Tanszéke új képzési, továbbképzési le-

hetőségek kínálatával bővítette szakmai profilját: művelődésszervező, személyügyi 

szervező, humánszervező szakok és egyéb felnőttképzési programokkal.  

– a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola a négyéves műveltségterületi tanító-

képzési modell-kísérleti program, majd a művelődésszervező szak önálló indításával 

jelent meg az „oktatási piacon.” (1993-tól főiskolai szintű művelődésszervező szak a 

JPTE FEEFI kihelyezett tagozataként működött Kaposváron.) 

Az önálló tanulás folyamatos terjedése megjelent a felnőttképzésben is. A felnőttoktatás 

korszerűsítésének egyik területe a távoktatás, amely először 1973-ban papíralapú változat-

ban a pécsi tanárképző főiskolán indult el. A következő jelentős lépés 1992-ben a hat Re-

gionális Távoktatási Központ kezdte meg működését (JPTE Pécs), a megfelelő alközpon-

tokkal (CSVM Kaposvár) együtt. A TEMPUS PANNONIA JEP projekt keretében szakem-

berek felkészítése Magyarországon (RTK) és külföldön történt (a Leuveni Egyetem Bel-

gium és Helsinki Műszaki Egyetem Finnország) 1992-1995 között mintegy 200 távoktatási 

szakembert képeztek ki (tizenhárom) nyugat-európai egyetem távoktatási központjában.2 

Már nemzetközi távoktatási szakértőként vehettem részt azon a gyakorlati foglalkozá-

son, ahol üzemlátogatáshoz hasonló élményben lehetett része azoknak a nappali tagozatos 

művelődésszervező hallgatóknak, akik látogatási engedélyt kaptak a Taszárra telepített táv-

oktatási bázis megtekintésére, működtetési bemutatójára, a távoktatási gyakorlatra 

Az 1990-es évek elején a Taszáron állomásozó amerikai (IFOR, SFOR) egységek harcá-

szattechnikai, hadműveleti felkészítése és kommunikációja során a műholdas televíziós 

műsorszórással biztosították a különböző állomáshelyeken, az alakulatoknál telepített táv-

oktatási központokban a televízió konferenciák szinkron működtetését, a katonák felsőfokú 

tanulmányaik folyamatos konzultációs lehetőségét az adott felsőoktatási intézményekkel, 

a telefonos kapcsolatot a családdal. A rendszerben már jelen volt a műholdas kommuniká-

ció, a flipchart, a video, a telefon a maga helyén, s meghatározó funkciójával.  

                                                      
2 Vö.: Kovács Ilma: Új út az oktatásban BKTE FKI Budapest, 1997.pp. 28-33. 
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Az IFOR katonai egységek taszári tartózkodásának egyik meghatározó állomása volt a 

műholdas távoktatási központ telepítése és beüzemelése. A hadászati, harcászati tevékeny-

ségben érintett állomások bekapcsolásával olyan kommunikációs rendszer telepítése tör-

tént, amely számos területen biztosította a katonák infokommunikációs tevékenységének 

lehetőségét (titkosítható) kódolt televíziós konferencia változatban. 

A pályám kezdetén feltűnt, hogy a tanulókkal szívesen foglalkoztam, a tanári szobát 

kerültem. A felnőtt hallgatókkal való munka felüdülés volt számomra. A kérdés nem az 

volt, hogy jól csinálom-e, hanem, hogy diákként beülnék-e az óráimra? A játék és a tanulási 

anyag tervezésénél, készítésénél a kérdések: biztos, hogy nálam is működne ez a játék, 

segítene a tanulásban ez a tananyag? Ezzel összefüggésben a közös munka elején tisztáz-

tam néhány dolgot a hallgatókkal: 

Amit mondok az a tanulmányaim, kutatásaim, olvasmányaim, munkatapasztalataim 

eredménye. Szabad kételkedni. Ezt lehet vitatni. Sőt célszerű. Tényekkel, érveléssel.  

Az óráimon való részvétel nem kötelező, hanem lehetőség. A vizsgákon nem arra vagyok 

kíváncsi, hogy a vizsgázó mit nem tud, hanem arra, hogy mit tud, és ezt hogyan bizonyítja?  

A tanulás-módszertani megoldások lehetséges változataiként alkalmazható a csoport 

előtti szóbeli és multimédiás bemutató. Lényege, hogy a hallgatók a csoport előtt mutatják 

be az általuk elkészített feladat teljesítését. Az utóbbi változat olyan tantárgynál lehetséges, 

ahol a hallgatók multimédiás anyagok tervezését és készítését is tanulják.  A vizsgákra tör-

ténő felkészülésben segít a puska elkészítése. A vizsgán való használata nem egészséges, 

mivel magam is folyamatosan tanulok, ismerem és tudom a használati trükköket. Nem cél-

szerű versenyeznünk, hogy ki tud újabb puska változatot alkalmazni és leleplezni. A tudás-

építésnek vannak értelmesebb változatai is. A tanárok által mutatott minták a saját tapasz-

talataink szerint felépített minták. Nem garantált, hogy ezek másnál, más helyzetekben is 

ugyanúgy működnek. Mindenkinek fel kell építenie saját személyiségét, szakmai mintáját. 

Meg kell élnie saját sikereit és kudarcait. Ezek kikerülhetetlen részei a fejlődésnek. 

1993-ban három megye (Baranya, Somogy, Tolna) Rendőrfőkapitánya együttműködési 

javaslattal kereste meg a JPTE és CSVMF illetékes vezetőjét. Az állományok munkatársa-

inak tiszti előmeneteléhez felsőfokú tanulmányok teljesítése és végzettség szükséges. Az 

érintettek először egy művelődésszervező főiskolai képzésen vesznek részt. Sikeres állam-

vizsga után a felsőfokú szakmai képzést a rendőrtiszti főiskolán folytatódott. A szakmai 

felsőfokú végzettség átvétele lehetővé tette a régen megérdemelt előléptetést, a tiszti rend-

fokozatot. A felsőoktatási intézmények és a megyei rendőr főkapitányok által rögzített 

megállapodás alapján 90 fő felkészítését teljesítette a JPTE kihelyezett tagozataként a 

CSVM Pedagógiai Főiskola Felnőttképzési és Távoktatási Alközpontja. 

Hasznosítva nemzetközi távoktatási felkészítésünket egy nyolcfős csapat team munká-

ban elkészített egy önálló tanulást támogató távoktatási oktatócsomagot.  Ennek a program-

nak a megvalósítását a Nyitott Szakképzésért Alapítvány támogatta. Ebben a kihívásokkal 

teli folyamatban egy kreatív csapat tagjaként közreműködhettem a távoktatási szakembe-

rek (tutorok) képzését támogató oktatócsomagot megvalósításában és távoktatási haszno-

sításában. Konzultációs helyek: Budapest, Kaposvár, Keszthely, Kolozsvár. 

A képzés összóraszáma: 200 óra. Önálló tanulás: 160 óra, csoportos konzultáció 40 óra.  

A képzés témakörei: 

– A távoktatás kialakulása, jelene, jövője és fogalomrendszere 

– A nyitott-, távoktatási rendszer 

– A tanítási-tanulási folyamat újszerű értelmezése 

– A tanár-tanuló megváltozott szerephelyzete 

– A tanuló támogatása, motiváció, a motiváció fenntartása 

– Eszközök, eszközhasználat, módszerek a távoktatásban 
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– Az értékelés szerepe és folyamata 

– Minőségbiztosítás a távoktatásban. 

A Távoktatási Szakemberképző Oktatócsomag kiadását (1999) a Pannon Agrártudomá-

nyi Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Kara Keszthely és a CSVM Tanítóképző Főiskola 

Kaposvár közösen gondozta. 

Részletek egy tanulásmódszertani kísérletből 

Pedagógusként, szakoktatóként, oktatástechnológusként, felnőttoktatóként, főiskolai okta-

tóként, gyakorló andragógusként folyamatosan kerestem/keresem az okát annak, hogy mi-

ért nem működik igazán eredményesen a tanulóknál a tanulás. Örömteli volt a felismerés, 

hogy a megoldás sokkal egyszerűbb, mint azt gondolnánk. 

A tanulás működő gyakorlatában az iskolai tanulás a meghatározó, amelynek folyama-

taiban minden erőfeszítés és szemléletváltási kísérlet ellenére a szereplők biztonságban 

érzik magunkat a kapott szerepekben, miközben folyamatosan szembesülnek a kudarcokkal 

(PISA 2000, 2003, 2006, 2012). A hangsúlyos területek: olvasás – szövegértés, matemati-

kai kompetenciák – problémamegoldás, természet-tudományokkal kapcsolatos attitűdök – 

újszerű technikával végzett felmérése. 

A tanulás mindenki életében meghatározó tevékenyég. Ma már tudjuk, hogy egy egész 

életen át. Egykor természetes jelenségként, folyamatként kezeltük a maga helyén. Része a 

személyiség fő életkori szakaszolásként elfogadott domináns tevékenységeinek (a játék, a 

tanulás és a munka) hármas egységének rendszerében. De közben minden megváltozott.  

Biztos, hogy a tanulás az iskolával kezdődik? 

Sokáig én is azt hittem, hogy a tanulás az iskolai feladatok eredményes elsajátítását je-

lenti. Ha a feladott leckét megtanulom, akkor a dolog rendben van. Aki megcsinálta a házi 

feladatot, jól felelt az órákon és sikeresen szerepelt a vizsgákon, az a jó tanuló, aki pedig 

nem, vagy csak félig-meddig, az a rossz, vagy közepes tanuló. A környezetemben lévő 

felnőttek, illetve a pedagógusok is ezt erősítették. Így szükségszerűen kialakultak a skatu-

lyák, ahova elhelyezhettek bennünket. S ezekből eléggé nehéz volt kitörni.  

Természetes folyamatként fogadja el a felnőtt társadalom (kezeli a közvélemény), hogy a 

kisgyermek az édesanyja segítségével sajátítja el az anyanyelvét. Ebben az esetben senki nem 

hiányolja a tanulást irányító nyelvtanári képesítését, módszertani felkészültségét. Nincs gond 

a kompetenciákkal. Az édesanyák ezt a feladatot mégis tökéletesen megoldják; valóságos 

beszédhelyzeteket teremtve gyermekük számára idegen nyelvi környezetben, türelemmel, a 

tanuláshoz szükséges időmennyiség figyelembe vételével és folyamatos pozitív megerősítés-

sel, a gyakorlás biztosításával. A szocializáció egy későbbi szakaszában, az intézményes ide-

gen nyelv tanulása során állandó konfliktus forrása a tanulási eredménytelenség. 

Hasonló sajátos ellentmondásként tapasztalhatjuk meg azt is, hogy a világ dolgai iránt 

természetes kíváncsisággal érdeklődő, kérdéseivel a környezetét állandóan ostromló kis-

gyermekből hogyan lesz szófukar, az iskolai tananyag iránt kevésbé fogékony, a tanulást 

muszájból csináló nebuló, aki egyébként más területeken esetleg ügyes, sikeres, eredményes 

(pl.: zene, sport, játék, munka stb.). Valami nem, vagy rosszul működik mindkét esetben. 

A felnőtté válás egymásra épülő szakaszait feltehetően hasonlóan élhettük, tapasztalhat-

tuk meg. Gyermekkorunkban mindent tudni akartunk a világról, nem utáltuk a matemati-

kát, szívesen hallgattuk a felnőttek történeteit, „meséit” és nagyon szerettünk játszani a 

saját korosztályunkkal, a felnőtt családtagokkal. Ötéves korunktól már nagyon vártuk, 

hogy iskolába mehessünk. Sokszor hallottuk a felnőttektől, hogy a mi munkánk a tanulás, 

amit váltakozó sikerrel és lelkesedéssel végeztünk. Majd elérkezett az idő, amikor már 

nagyon elegünk volt az iskolából és gyorsan felnőttek akartunk lenni. Naivan azt hittük, 

hogy ha dolgozunk, akkor nem kell tanulnunk. 
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Gyakran használunk közérthető, számunkra természetesen kezelhető fogalmakat azzal a 

meggyőződéssel, hogy ismerjük, tudjuk a jelentését, tartalmát. A tanulással nem ez a hely-

zet? Biztos, hogy ugyanazt érjük tanuláson? Mert úgy teszünk, mintha az iskolába lépés 

előtt a gyermek nem tanult volna. Hasonló a helyzet a felnőttek esetében is. Úgy kezeljük 

őket, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy munka világa egyben valós tanulási színtér. 

A felnőttek feladat megoldási, tanulási eredményességének vizsgálatakor vajon 

eszünkbe jutnak-e Sz. L. Rubinstein gondolatai miszerint „minden tevékenység a szemé-

lyiségből, mint szubjektumból indul ki” – és – „a létezés síkján minden adott szakaszban a 

személyiség a kiinduló, a kezdőpont.”3 

Ez a megközelítés azt érzékelteti, hogy a személyiség egyszerre lehet forrása, részese és 

eredménye is a tanulási folyamatnak, a személyiség fejlesztésének. Megfontolandók, hogy 

– A felnőttek szocializációja az adaptációban, a személyiségépítésben a második lépcső. 

Nem nélkülözheti a fejlődés, az érés első szakaszának történéseit, tapasztalatait.  

– A felnőtt racionális, praktikus, gyakorlati ember. Saját  felnőtt életében sikeres. 

– Az iskoláskorúak (a normál korosztály) tanulótípusai a működő tanulási szocializáció 

eredményeként megtalálhatók a felnőttek között is. Ezért átfedések lehetségesek.  

– A felnőtt személyisége rögzíti az élet- és munkatapasztalatokat, és a tanulási szociali-

záció korábbi beidegződéseit is. 

– A felnőtt már nem az iskola „szerkesztett, mesterséges világában” él. Folyamatosan 

összeveti az iskolában tanultakat gyakorlati tapasztalataival. 

Ma már tudjuk, hogy a tudás nem azonos az iskolai tudással. A tudáselsajátítás, a tanulás, 

a művelődés mindegyik lehetősége egyfajta komplex kvázi rendszerként rendelkezésre áll 

minden életszakaszban, min-

denki számára. Természetesen 

ezek lehetőségek, amelyek 

hasznosítása kultúra- és szemé-

lyiségfüggő. Kiteljesedése a 

reflektív kreativitás színtere: 

ahol öntevékenységgel és ön-

fejlesztéssel valósítható meg az 

önnevelés, az önművelés cél- és 

feladatrendszere. Lehetőségei 

informális, formális, nonformá-

lis tanulás. Eszközei az irányí-

tott, az önálló és az autonóm ta-

nulás egy egész életen át (1. 

ábra). 

Szükségszerűen merül fel a 

kérdés, hogy a személyiség, 

mint szubjektum alkalmas-e az 

iskolai tanulásra? S vajon így tanulásra kész állapotba hozható? Biztosítottak a fe ltételek? 

Ezt a lehetőséget modellezi az a tanulás-módszertani kísérlet/kutatás, amelyet a Kapos-

vári Egyetemen és a JPTE FEEFI-n 1999-2008 között folytattam művelődésszervező és 

andragógia BA szakos, nappali és levelező tagozatos hallgatók közreműködésével . (A ta-

nulás = élettevékenység! 1999, 2002, 2005, 2006) 

                                                      
3 Sz. L. Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai II. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1964. p. 1041. 

1.ábra: A tudáselsajátítás lehetőségei 
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A tanulás-módszertani program célja: egy új tanulásfelfogás, szemlélet, és az önálló, 

autonóm tanulás lehetőségének kialakítása, beépítése a főiskolai , egyetemi képzés, fejlesz-

tés folyamatába. Ez azt jelentette, hogy a tantervi struktúra felépítése és a képzési program 

megvalósítása lehetőséget biztosított a hallgatók számára a különböző tudáselsajátítási le-

hetőségek kialakítására, megélésére, tapasztalatok gyűjtésre egyéni szinten és csoport-kö-

zegben. 

A résztvevők: nappali levelező 

− művelődésszervező 246 fő 597 fő 

− humánszervező  54 fő  67 fő 

− andragógia BA  95 fő 125 fő 

  405 fő 789 fő 

Tanulást támogató eszközei: 

− Kvázi távoktató tananyag nyomtatott és számítógépes szoftver formában. 

A kérdőívek témái: 

− A tanulási stílusok. 

− A tanulási szokások, technikák. 

− Írásos önkéntes vélemény, visszajelzés a kurzus folyamán (indításkor, alatt, végén).  

„Tantárgyi” tantervelemzés 

Bevezetés a főiskolai tanulmányokba (tanulásmódszertan) 

Megvalósítás: az adott tanév első félévében 

Céltételezések: 

− A főiskolai lét a felnőttkor meghatározó állomása. 

− A tanulás = élettevékenység. 

− Alapvető a tanulási folyamat sajátosságainak ismerete és működtetése.  

− A hatékony tanulás elvei és gyakorlata. 

− A tanulás tanulása és tanítása. 

Feladat (teljesítés: aláírás): 

− Az előadások látogatása. 

− A tanulás = élettevékenység” és „A tanítási – tanulási folyamat újszerű értelmezése. 

A tanár – a tanuló megváltozott szerephelyzete” című tananyagok feldolgozása és az 

önálló tanulást támogató jegyzetek hiánytalan kitöltése. 

− Önálló munka, tanulás „A tanulás titkai” című számítógépes FOK szoftverrel.  

Témakörök 

− Első lépések az értelmiségivé válás útján. A főiskolai tanulás sajátosságai.  

− Tanulás = élettevékenység? Life long learning? 

− Tanulás „A tanulás titkai” című önálló tanulást támogató számítógépes programmal.  

− A tanulás pedagógiai és pszichológiai kérdései. 

A tanuláshoz szükséges feltételek. 

− A tanulási-tanítási folyamat szereplői, a felnőttek tanulása. A tanulást gátló ténye-

zők. 

− Tanulási technikák, eljárások. A tanulást támogató eszközök és források.  

− A nyílt, rugalmas, technológiai alapú tanulási, tanulásirányításai formák, lehetősé-

gek, eljárások. 

Tananyagelemzés 
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1.) Strukturális elemzés 

− Alapelvek. 

− Rendszerértelmezés. 

− Szereplők és szerepek. 

− Tevékenységek: eszköztudás, tartalomtudás, technikák, eljárások 

2.) Mennyiségi elemzés 

− Az alapismeretek rendszere: fogalom, képzet (valóság), tény, leírás, elv, elmélet, 

szabály, törvény, hipotézis. 

− A tevékenység, alkalmazás: funkció, szerkezet, gyakorlottság.4 

− Minőségi elemzés 

− Követelményszintek: ráismerés, megnevezés, felidézés (reprodukció), kívülről ka-

pott algoritmus, belsővé vált algoritmus, maximális begyakorlottság,  megismerő al-

kalmazás, rutinos cselekvés (automatikus adaptáció 

A tanulásirányítás történései 

− tevékenységformák szervezése. 

− a tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása. 

− bemutatás – tudatosítás – értelmezés. 

− elemzés – értékelés – ellenőrzés. 

− visszacsatolás – szabályozás.5 

A tantárgy tanításának sajátosságai: 

− Analizáló és szintetizáló gondolkodás. 

− Képi és fogalmi gondolkodás. 

− Reproduktív és fogalmi gondolkodás. 

− Problémamegoldó gondolkodás. 

− Tapasztalatszerzési lehetőségek. 

− A szakmai nyelv használata. 

− Tevékenységfejlesztés. 

− A személyiség fejlesztése. 

− Szemléletformálás. 

A tanulási folyamat 

− célkitűzések (követelmények), 

− tevékenységek (tanulási, tanulásirányítási), 

− elemzés, értékelés, ellenőrzés, 

− visszacsatolás, szabályozás, 

− a kulcskvalifikációk fejlesztése megvalósíthatóságának biztosítása.  

A tantárgy tanulásának sajátosságai: 

− Lineáris és strukturális tanulás. 

− Önálló tanulási tevékenység. 

− Tapasztalatok (szükségletté alakítás). 

− Cselekvések, meggyőződéssé erősítés. 

− Konkrét gyakorlat. 

                                                      
4 Vö.: Orosz Sándor: A tananyag elemzése. OOK. Veszprém. 1977. pp. 85-92. 
5 Vö.: Magyar Miklós-Sevidiné Balassa Ildikó: A tanítási-tanulási folyamat újszerű értelmezése. A tanár-tanuló 

megváltozott szerephelyzete. Kaposvár-Keszthely. 1999. pp. 68-70. Krisztián Béla megfogalmazása szerint. 
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− A kettős szocializáció előkészítése( adaptáció). 

Módszerek a tananyag feldolgozásában 

A folyamatban résztvevő szereplők dominanciája szerinti felosztás alapján:  

− tanár tudásközvetítő tevékenységét, 

− a tanár és a tanuló közös tevékenységét, 

− a tanuló önálló tevékenységét támogató módszerek.6 

A tanulás titkai (FOK számítógépes szoftver), a hallgatók rendszeresen használták 

− Képesség teszt (önértékelés). 

− Hogyan kezdd el el? (motiváció, szabályok tanulása, időbeosztás, célok kitűzése, a 

hógörgetés elmélete). 

− Memória (memória gyakorlatok, asszociációk, vizualizáció, megértés).  

− Olvasás (a folyamat, gyorsolvasás). 

− Fogalmazás (a folyamat, a feladat megértése, a dolgozatok szerkezete).  

− Jegyzetelés (a jegyzetek írása). 

− Ismétlés és vizsgáztatás (Te és a vizsgák, ismétlés, vizsgázás).  

Az önálló tanulást befolyásoló tényezők a hallgatók visszajelzései alapján:  

− A tanulás értelmezésének és gyakorlatának az iskolához történő kötése 89% 

− A verbális tanulás dominanciája  82% 

− Az egy tankönyvből tanulok szokása 85% 

− A lineáris gondolkodás és feladatmegoldás beépülése  84% 

− A tanár személyes jelenlétének meghatározó szerepe 

a felkészítési folyamatban 86% 

− Az önálló tanulás nehézségeinek megjelenése  76% 

− A tanulói szerep azonnali működtetése a felnőttkorban is  87% 

− A tanulási tevékenység kötődése valakihez, valamihez 79% 

− A tanulás tanulásának hiánya  75% 

A kísérleti/kutatási program tanulságai: 

– A tanulás nem az iskolával kezdődik. Az iskola előtti évek szocializációs történései 

alapvetőek a tanulási szokások, technikák kialakulásában, megalapozásában különös 

tekintettel a láthatatlan tudás elemekre, tartalmakra. 

– Az első 12 iskolai év tanulási szocializációja meghatározó a személyiség fejlődésében. 

Annak megváltoztatása nehéz és hosszú folyamat, amelyben az érintett személyes és 

tudatos közreműködése nélkülözhetetlen. 

– Az új szemlélet és tanulási gyakorlat kialakítása csak összehangolt tantervi struktúra 

működtetésével és tanulásirányítói gyakorlattal lehetséges. Ezt az Andragógia BA kép-

zés tantárgyi lehetőségei jól érzékeltetik. 

– Tanulásmódszertan 

– Informatikai alapok és alkalmazások 

– Kommunikáció elmélete és gyakorlata 

– Médiaismeret 

– A felnőttképzés módszertana és eszközrendszere 

– Távoktatás – E-learning 

– Közösségfejlesztés 

                                                      
6 Vö.: Székely Endréné – Szokolszky István: Didaktika a műszaki pedagógusok részére. Tankönyvkiadó. Budapest. 1975. 

pp. 40-45. 
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– Kulturális kommunikáció 

– A mai magyar média világa. Regionális és helyi média 

– Távoktatás fakultáció (MA előzetes): 

− ICT – Multimédia, Távoktatás módszertana 

− Kreatív Műhely 1., 2. 

− Nyitott képzési laboratórium 

– Ezzel együtt a hallgatók felkészíthetők a megváltozott tanulási környezetben való ön-

álló, autonóm tanulásra (A multimédia és a művelődésszervező képzés7, A 

– távoktatás lehetőségei a jelenléti oktatásban8, „Játszani is engedd szép, komoly fia-

dat!”9) 

– A tanulásmódszertannal való foglalkozás a meglévő tanulási eredményességünk kar-

bantartásáért fontos. 

– A csúcstechnika, -technológia felgyorsult fejlődése, a tanulási környezet és a tanulási 

eszközök változása, a kultúra demokratizálódása a tanuló önálló, autonóm tanulásának 

felerősödésével jár. 

– Szükségessé vált egy konstruktív szemlélet gyakorlati megvalósítása: az eredményes-

ség érdekében fontos, hogy a tanulásirányító is folyamatosan pótolja hiányzó kompe-

tenciáit és tartsa karban tudását. 

A tanulás-módszertani program alkalmazásának időtartama alatt felgyorsult a taneszkö-

zök technikai, technológiai fejlődése, a tanulási környezet változása. A lépéstartás nehe-

zebbé vált, mivel a folyamatból nem iktatható ki az adott taneszközt alkalmazó tanulási 

szocializáció sem. A jelenléti oktatás mellett megjelenő új közvetítési technológiák (táv-

oktatás, e-learning stb.) más minőségű, a korábbitól eltérő tanulási, tanulásirányítási tech-

nikák, eljárások hatékony működtetését igénylik. Ezt a tevékenységet (másfajta eszköztu-

dást) szükséges elsajátítani és meg lehet tanulni. Szükségletként jelenik meg az önálló ta-

nulás és a saját élményű tanulói tapasztalatszerzés, amelyben a tankönyvnek ugyanolyan 

fontos szerepe van/lehet, mint a multimédiának. 

A mobil eszközök térnyerése, széles kommunikációs lefedettsége és felhasználásának 

tömegesedése tovább erősíti a kommunikációs környezet változását, lehetővé teszi a mobil 

kommunikációs környezet kialakulását. Ezzel párhuzamosan az analóg technika digitális 

technikával történő lecserélése zajlik a csúcstechnológia segítségével. Ennek eredménye-

ként a mobil kommunikáció és az Internet-alkalmazás együttes hasznosításával kialakít-

ható a szerves tanulási környezet.10 (2. ábra) 

Ezen a ponton már nem működik a csak hagyományos osztálytermi pedagógiai gyakor-

lat. Szükséges és elkerülhetetlen a digitális pedagógia megalkotása és működtetése. Sajátos 

                                                      
7 Vö.: Busznyák János-Berke József-Gerő Péter-Krisztián Béla-Magyar Miklós: A multimédia és a művelő-

désszervező képzés. – In.: Acta Scientiarum Socialium. Kaposvári Egyetem. Kaposvár. 2006. pp. 185-197.  
8 Vö.: Magyar Miklós: A távoktatás lehetőségei a jelenléti oktatásban. – In.: Műhelytanulmányok. BMGE 

GTK. Budapest. 2002. pp. 77-84. 
9 Vö.: Magyar Miklós: „Játszani is engedd szép, komoly fiadat!” – In.: www.jampaper.eu 
10 Vö.: Benedek András: Digitális pedagógia, mobil tanulás és új tudás.  ttps://www.nive.hu/folyoiratok/admin/ 

articles/15/benedek.pdf 
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ellentmondás, hogy miköz-

ben a tanulásirányító keresi a 

helyét és szerepét (Internet 

pedagógus, távoktatási tutor) 

az új, virtuális tanulási kör-

nyezetben, a tanuló már 

egyéni szinten birtokba vette 

és működteti. 

2001-es Kerettantervek az 

iskolarendszerű felnőttokta-

tás számára. Egyidőben 49 

gyakorló pedagógus kapott 

megbízást az Országos Köz-

oktatási Intézet Felnőttkép-

zési és Kisebbségi Főosztá-

lyától. hogy állítsa össze a 

csak felnőttek szóló Keret-

tantervet. A 13 évfolyamot 

átfogó, első, csak felnőttek-

nek szóló kerettanterv min-

den szempontot figyelembe 

vett. A megjelenése ideje azonos volt a rendeskorúak (a normál korosztály) Kerettantervé-

nek megjelentetésével. A bevezetés fokozatosan történt. 

Az alsótagozat számára a Matematika és az Anyanyelv Kerettantervének elkészítésére 

kaptam megbízást (Alapismereti fokozat modulonként). Erre a bázisra építve működött a 

felső tagozatos matematika, illetve magyar nyelv és irodalom tanterv is.  

Rövidesen felkértek az új kerettantervi háttér miatt olyan önálló tanulás támogató tanu-

lási anyagok (az ’ABC és az 1X1’) összeállítására, amelyek 2003-tól az analfabéta, a funk-

cionális analfabéta felnőttek felkészülését is segítik. Az önálló tanulást segítő taneszköz 

csupán egy lehetőség a tanuló és a tanulást irányító pedagógus kezében. A fejlesztésnél 

használt vizuális anyag a felnőttek mindennapjaiban megjelenő használati eszközök, tár-

gyak, fogalmak, történések, tapasztalatok képi világát idézi fel, eleveníti meg . A szakmai-

pedagógiai program és a módszertani hasznosítás elve a felnőttek tapasztalati bázisára épí-

tett anyanyelvi és matematika tananyag elsajátíttatása. E két területen történő felkészítéssel 

azonos értékű kommunikáció alkalmazását, a tantárgyak közötti koncentrációt a hasonló, 

esetenként azonos képanyag használata erősítheti. 

Összegzés helyett 

Tisztelt Olvasó! Az élet nagy ajándéka, hogy lehetőséget kaptam abban az intézményben, 

ahol diákként tanárnak készültem, közel egy évtizedig egyetemi oktatóként  tanítani és a 

befogadó műhely tagjaként a második esély programjában felnőtteket segíteni a pályamó-

dosításban. Mindezt olyan mentorok, mesterek, kollégák, kolléganők társaságában, akik 

számára a tanuló sikere, eredményes teljesítése az elsődleges, a fontos. Hallgatóimnak út-

ravalóul mindig elmondtam: a tantárgy csak ürügy, hogy a világ felfedezésében ütköztes-

sük nézeteinket, megtaláljuk a megoldás különböző lehetőségeit és eredményesen megold-

juk az aktuális feladatokat. Arra, hogy mit tanítottam, nem fognak emlékezni. Arra viszont 

igen, hogy találkozásunk és közös munkánk hatással volt-e élete további alakulásában? Ha 

2. ábra: Az elektronikus (mobil) tanulás, 

a szerves tanulási környezet 
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nem, akkor rosszul végeztem a munkámat. Ha igen, akkor ez a találkozás mindkettőnk szá-

mára hasznos volt. Én nem élhetem az Önök életét. Nem építhetem fel az Önök által működ-

tetett szakmai embert a napjainkban divatos életpálya modellek portfóliói ellenére sem. 

A Pécsi Tudományegyetemen eltöltött közel egy évtizedben megtapasztaltam, hogyan 

működik egy valódi kutató, oktató, szakmai műhely. Hogy lehet sikeresen vezetni egy tan-

széket. Hogy lehet csapatot építeni, mely képes a folyamatos fejlődésre. A humán képzési 

területen is megtalálhatók azok a képzések, amelyeket az oktatási piac preferál. A megfi-

zethető minőségi képzés, oktatás piacképes. Ezeket a tapasztalatokat tanszékvezetőként 

hasznosítottam 1997-től a Kaposvári Egyetem Közművelődési Tanszékének felépítésében, 

működtetésében és oktatói utánpótlás nevelésében. A JPTE FEEFI vezette Konzorciumi 

Szövetségben valósítottuk meg az Andragógiai BA Szak tantervi akkreditációját és a szak 

2006-os önálló indítását. Munkámat, a Kar Oktatói 2006-ban Életműdíjjal ismerték el. 

A fejlődés Pécsen sem állt meg. A Tanszékből intézet lett. A FEEFI Karrá szerveződött. 

Az utánpótlás nevelése, felkészítése, a szervezet fejlesztése folyamatos volt. Mindez a sze-

münk előtt zajlott, tevőlegesen is részese lehettem Azt modelleztük a valóságban, amit 

tanultunk és tanítottunk az Alma Materben. Köszönet mindenkinek, akik lehetővé tették a 

közös együttműködést, a szervezet- és csapatépítést, a kutatási projekteket, a hallgatókkal 

való értékteremtést. Remélem, hogy meghívást nem érdemtelenül kaptam. Megfeleltem a 

mestereknek, a mentoroknak és a segítettem a rám bízott hallgatók célkitűzéseinek teljesí-

tését. 

Ma a digitalizáció világában nem kérdés, hanem tény, hogy a Tanulás=élettevékenység. 

A technológia szédületes ütemű fejlődése folyamatos kényszerpályákat generál az érintet-

tek részére. Nincs halogatás, kitérő. A korszakváltó alfa nemzedék hozzáállása, teljesítmé-

nye, feladatmegoldása, problémakezelése globálisan és lokálisan is lehet, hogy sorsdöntő.  

Egyike vagyok azoknak, akik számára a munkavégzés hobby. Ma sem csinálnám más-

ként. Az általam megvalósított életpálya számomra ideális volt. Tudom, és vallom, hogy a 

mindennapok világában, térben és időben két pont között nem az egyenes a legrövidebb út. 

A kitérők teljesítése szükségszerű tapasztalatszerzés. 

„Az élet olyan leckék sorozata, amelyeket át kell élnünk, hogy megérthessük azokat.”

 Ralph Waldo Emerson 
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