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Bevezető 

 

Az egyetemi kurzusok különböző impulzusokat adhatnak az egyes hallgatók számára. 

Jómagam is érzékelem a változatos kínálat által létrejövő lehetőségek, eredmények és érzelmi 

inputok sokféleségét. E hatások arra ösztönöznek, hogy figyelmet fordítsak az önmagamban 

megjelenő érzésekre, az elvárásokra, s arra, hogy mindenkor tisztában legyek 

kötelességeimmel, az addig elért eredményeimmel és további lehetőségeimmel. Ezen 

összetevők végigkísérnek a felsőoktatásban bejárandó hallgatói utamon; úgy sorakoznak fel a 

tanulás mindennapjaiban, hogy alkalmasak legyenek összhangot találni a tanulási igényeim, 

céljaim és lehetőségeim között. 

 

 

A felnőtt hallgatók igényei 

 

Tanuló éveim során mind gyakrabban vagyok képes arra, hogy konkrétan megfogalmazzam 

saját igényeimet az adott helyzetben a felsőoktatási intézményemmel szemben. Ezek az 

igények leginkább személyes érdeklődésem, energia-beosztásom, tanulási stílusom (stílusaim) 

mentén alakulnak ki. Tudva és elfogadva az alkalmazkodás szükségességét az egyetem 

világában, egyfajta „mobil felfogásban” közelítek minden tanulást érintő problémához. 

Számomra természetes a kötelesség időre és minőségben történő teljesítése, és tisztában 

vagyok a részemről tanúsítandó áldozatvállalás természetességével is. Ugyanígy 

elfogadhatónak tartom azt a magatartásomat is, hogy keresem a lehetőségeket a tudásbővítés 

olyan formáira, amelyek nem elsősorban a felnőttek oktatásában jellemzőek. Konkrétan a 

játékos, szórakoztató tanulási formákra is igényem van, melyek egyszerre ösztönöznek 

munkára, és pihentetnek. Az edutaining (educational entertaining), vagyis a szórakozva 

tanulás, illetve megfordítva: a tanulva szórakozás számomra a tanulás további lehetőségeit 

jelenti. Az élményandragógiára való nyitottságom abba az irányba hajt, hogy keressem a 

játékos elemeket a tanulásban. 

 

 

Játékok – felnőtteknek? 

 

Előfordulnak helyzetek, amelyekben észre sem veszem, hogy éppen tanulok. Ez annak is 

köszönhető, hogy egy tanulási folyamaton belül célzottan olyan módon inspirálnak kooperatív 
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munkára, amely a játékosság elemeivel késztet ismeretelsajátításra. Jellemzően nem lexikális 

tartalmak bevésésekor jön létre a tanulásnak e módja, inkább az informális tudáselsajátítás 

egyik lehetséges megjelenése valósul meg. A személyiségfejlesztő kurzusok jelentős 

mértékben tartalmaznak játékos formákat, amelyek a maguk hangulatával, a csoportot 

motiváló jellegével teszik vonzóvá az adott téma kibontását. 

Úgy gondolom, a játékos jellegű órai feladatmegoldások sokszor észrevétlenül visznek 

közelebb egy-egy személyközi probléma megértéséhez, a megoldáskereséshez. Közvetlen 

élményeken át, tudatosságom használatával lépek előre saját képességeim fejlesztésében. 

 

 

Kompetencia-fejlesztés 

 

Képességeim bővítésére életkorom előrehaladtával arányosan nő az igényem. Öt éve 

megszakítás nélkül tartó egyetemi tanulásom számos tekintetben hozzájárult tudásbeli 

deficitjeim ellensúlyozásához. Mivel a kötelezően teljesítendő tárgyak mellet többször is 

lehetőségem volt szabad kreditjeim felhasználásával számomra érdekes, személyes 

kompetenciáim fejlesztését támogató tárgyak felvételére, gondos válogatás után döntöttem az 

egyes szabadon választható kurzusok teljesítése mellett.  

Az idegen nyelvi fejlődést támogató féléves programokban való részvétel mellett 

többször is fontosnak tartottam olyan tárgyak hallgatását, amelyek közvetlenül fejlesztik 

személyközi kommunikációs készségeimet. Feltétlenül fontosnak tartom az interperszonális 

kapcsolatok terén útmutatást nyújtó gyakorlati kurzusokat. Nemcsak a mindennapi életben 

felmerülő személyközi problémák megoldására, kezelésére felkészítő jellegük miatt, de azért 

is, mert az ilyen órák olyan emlékeket hagynak bennem, amelyek hosszú időre (alighanem a 

teljes élethosszra) biztosítják számomra a pozitív gondolkodás képességét, az előremutató 

cselekvésre való érzékenységet, azonkívül arra is emlékeztetnek, hogy az egyetem a 

„szokványos” órák mellett – megfelelő oktatói irányítással – differenciált tartalommal és 

jelleggel is hatékony. 

 

 

Oktatói professzionalizmus 

 

Az órák/tréningek első perceiben várakozással és bizalommal telve figyelek. A várakozás a 

kurzus tartalmának irányában értendő, tehát arra vagyok kíváncsi, a foglalkozás választéka 
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találkozik-e az érdeklődésemmel, és ha igen, hogyan, mely preferenciáim mentén és milyen 

mélységben aktiválhatom magamat. A bizalom kérdése egészen más természetű. Ez az érzés 

az oktató személyével, szakmai felkészültségével, vezetői képességével kapcsolatos, továbbá 

azon felül, hogy érzés, egyben elvárás is. 

Gordon (2001) pedagógiájával, Bern (1984) pszichológiájával, tehát a 

tranzakcióanalízis módszerével dolgozó oktató maga is képzett a TA-ban1. Sok tekintetben 

egyszerre oktatja és viselkedésével kommunikálja is a tananyagot – ebben a párhuzamban 

olyan lehetőséget látok, amelynek elemei erősítik egymást, így a csoportfoglalkozás 

hatékonysága növekszik.  

Mivel a A Gordon-tréningen maga az oktató is részt vett, olyan tudással rendelkezik, 

amelyből saját kurzusain képes hiteles tartalmat közvetíteni. Az általa is elvégzett tréning 

eredményeképpen kompetenciái növekednek: nő empátiás készsége, türelme, meghallgatói 

szerepének hatékonysága, fellépésének határozottsága (Kozmáné, 2001). E magas 

kompetenciáknak és az oktató személyiségének szerencsés keveredését érzem az órák során. 

A figyelmem és a kezdeti bizalom nő, a tanulás egyszerre több dimenzióban, s egyszerre két 

irányba mutató elégedettséggel zajlik: a saját tanulásommal kapcsolatos megnyugvással és a 

tanulást segítő forrásszeméllyel való elégedettséggel. 

 

 

Összegzés 

 

Saját tanulási utam elemzése segít abban, hogy mindig tisztában legyek a teendőimmel. Azért 

fontos ez számomra, mert így időben tudok reagálni a változásokra, a velem szemben 

támasztott követelményekre. A jól szervezettség tudatában választok lehetőségeim közül, 

melyekből a számomra leghasznosabb információkat igyekszem megszerezni. 

Az összetett tanulási folyamatok olykor abba az irányba terelnek, hogy bizonyos 

mértékben magam alakítsam e komplexitást. Úgy gondolkodom, hogy a tanulási kínálat egy 

rugalmas adottsága a felsőoktatási rendszernek – igyekszem olyan szelektív módon 

összeállítani vállalandó teljesítéseimet, hogy az elemek között legyenek a változatosságot 

támogató pontok is, melyeken keresztül növelhetem tanulásom hatékonyságát. Ilyen 

különleges lehetőségnek tartom a tréningeken való részvételt, ahol rendre megvalósul 

személyes kompetenciáim fejlődése. E folyamat sikeressége úgy az oktatói munka 

                                                 
1 TA = tranzakcióanalízis (tranzakcionális elemzés) 
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minőségén, mint saját tanulási attitűdömön múlik. Pozitívumként élem meg, hogy a 

képességeim fejlesztésére való motivációm mind belülről (önmotiválás), mind kívülről 

(oktatói motiváció) erősítést kapnak. 

Intézményi tanulásom nemcsak tárgyi tudásban gazdagít, de növekednek azok a 

képességeim is, amelyek az egyetemi közösség életében való részvételen, valamint a 

felkészült oktatói munkán keresztül támogató erejükkel segítenek céljaim megvalósításában. 
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