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Az egyetemi órák, változatosságuknál fogva igen sokféle hatást gyakorolnak a hallgatókra. E 

sokszínűség az órák jellegbeli különbségéből adódik. A gyakorlatban, a befogadó oldaláról 

tekintve alapvetően két, egymástól élesen különböző óratípus fedezhető fel. Az egyik típust az 

előadó közlő munkaformája jellemzi, ahol az oktató áll az óra középpontjában, a hallgatók 

jegyzetelnek, s ha kérdéseik vannak, egyénileg jelzik azokat. A másik típusra az 

együttműködés jellemző – ekkor a párbeszédekre, valamint a többirányú kommunikációra 

épül az óra (Falus, 1998). 

 

Valahányszor egyetemi órán veszek részt, nemcsak a tárgyra vagyok kíváncsi, hanem arra is, 

hogyan formálódik az óra, milyen hangulat alakul ki a teremben. Természetesnek tartom, 

hogy e folyamat során feszültséget érzek, hiszen ekkor hat át először a már gyakran ismert, de 

újjá alakult közeg, s ezt a lelki állapotot hallgatótársaimon is látom. A helyzettel kapcsolatban 

elfogadom, hogy az meglepetéseket tartogathat, ennek tudata pedig nyitottá tesz. Az óra 

elején érzett, várakozással teli hangulatot az oktató első mondatai után oldódni érzem azáltal, 

hogy megtudom, milyen mértékben találkozik a kialakulóban levő helyzet az elvárásaimmal. 

A továbbiakban figyelem, hogyan melegszik be az oktató, és miképp követi őt a diákok 

csoportja. A foglalkozás e szakaszában jellemzően még keresem a helyemet, élesítem a 

receptoraimat, majd az élmények lassan megtalálják helyüket, miközben hol összefűződnek a 

régi ismeretekkel, hol pedig új fejezetet nyitnak a befogadás és elmélyítés tereiben. 

 

Az órák természetét az elmúlt három egyetemi év alatt, az alapképzés során alkalmam nyílt a 

gyakorlatban is megismerni. Az előadások jelentős hányada frontális stílusban hangzott el, 

viszont a gyakorlati kurzusokon rendszerint több interakciót tapasztaltam. A tréning típusú 

óra – mely jelen dolgozatom tárgyát is képezi – számomra eddig ismeretlen volt, ugyanis 

egyetemi körülmények között még nem találkoztam ilyennel. Most, a mesterképzés során 

azonban közelebbről megismerhettem, milyen struktúrával rendelkezik egy, az andragógiai 

kompetenciák fejlesztésére irányuló tréning. 

Elsőként a fokozatosság elvét ismertem fel. Az ismerkedéstől optimális sebességgel 

jutottunk el a közös játék szintjére. Ez a lépcsőzetes megközelítés megkönnyítette a 

feloldódást, ugyanakkor jól követhetővé tette az óra menetét. Rövid időn belül a csoport 

minden tagja bekapcsolódott a munkába, s ezzel létrejött a csoport közös tanulása. A 

csoportban történő tanulásnak több oldalról megmutatkozó hasznát láttam. Egyrészt az 

azonnali visszajelzések során nagyon rövid idő alatt mérhető volt az egyéni megnyilatkozások 

mások általi elfogadottságának foka. Másrészt – bizonyára az előző következtében – kialakult 



 3 

bennem egy olyan egyensúly, ami biztonság- és komfortérzettel töltött el. Ebben a kellemes 

változásban nagy szerepet játszott a tréner, aki jól ismerte a csoportdinamikai folyamatokat, s 

olykor csak apró, irányító mozdulatokkal segítette az együtt-gondolkodás kialakulását. 

A kurzus során a számomra ismerős (és kevésbé ismerős) kifejezések hallatára 

igyekeztem kapcsolni az újonnan hallottakat a már ismertekhez. Az andragógiai terminológia 

újként ható elemei megnehezítették a fogalmi képalkotást. Ilyenkor segített az azonnali 

kérdezés. Kérdezni azonban nem mindig volt könnyű. Néha úgy éreztem, kérdésemmel 

megállítom a gondolatmenetet. Ezért több kérdést feljegyeztem, későbbi utánanézés céljából. 

E problémás momentumok közül kiemelném az órán elhangzott viselkedésrepertoár fogalmát, 

mely Bábosik István (2000) neveléselméleti megállapításai felé terelték a gondolataimat. A 

szerző állítása szerint a konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár formálása által 

befolyásolni tudjuk az életvezetés minőségét. Ebből arra következtetek, hogy e minőségi 

változások „előszobája” az a viselkedésrepertoár, ami leginkább a csoportos cselekvések 

alkalmával alakul ki, s melyeket magam is felfedeztem a csoport tagjain, természetesen 

magamat is beleértve. E jellemzőknek bizonyára igen széles a tárháza, s számomra érthető, ha 

adott alkalommal annak csupán egy szűkebb keresztmetszete jelenik meg viselkedésünkben, 

mint pl. az órán is elhangzott versengés, döntéshozatal, normák, előítéletek, illetve hárítás. 

Az órán tapasztaltakat alapul véve, a csoporton belül megfigyelhető formálódással szoros 

kapcsolatban állónak tartom azon kompetenciáink meglétét (illetve meg nem létét), amelyek 

befolyásolhatják szociális készségeink alakulását. Igen különböző lehet, ki milyen elméleti 

tudással, készségekkel, attitűdökkel rendelkezik, s mennyire tud különbséget tenni a 

szubjektív és objektív megállapítások között. Ahogy fejlődött a kurzusbeli csoportlégkör, azt 

éreztem, hogy kis időbeni eltérésekkel mindenki (észrevétlenül!) eljutott oda, hogy 

bekapcsolódjon az egy emberként történő cselekvésbe. Úgy vélem, ennek következménye, 

hogy egyszer-egyszer rövid időre kikapcsolni éreztem az időtényezőt, s a Csíkszentmihályi 

Mihály (2001) által leírt áramlatélményhez hasonló érzés közelségét éreztem. Ez az érzés csak 

ritkán kerít hatalmába, de már ismerem, így meg tudom állapítani, ha már közel vagyok 

hozzá. 

 

A tréning tartalmi bővülését jelentette számomra, amikor a személyiség szerkezetét 

vizsgáltuk. Eric Berne (1997) szerint a személyiségelmélet a csoportdinamikával együtt a 

tranzakcióanalízis tárgykörébe tartozik. A tréning során felismertem a tranzakcióanalízis 

vizsgálódásának tárgyát, az én-állapotok megkülönböztetését ösztönző gyakorlatok 

fontosságát. Mélyen magamba kellett néznem ahhoz, hogy választ tudjak adni a Hogyan 
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reagálsz c. munkalap kérdéseire. Némi csalódást jelentett számomra, amikor a rendelkezésre 

álló idő alatt nem tudtam kifejezni, mit válaszolnék fáradtan, frusztrált állapotban az adott 

kérdésekre. Ez a kis kudarc bizonyára gyakorlatlanságomból eredt. Aztán újabb nehézség elé 

kerültem: csak hosszabb gondolkodás után voltam képes besorolni magamat a válaszok 

alapján a szülői, felnőtt, illetve gyermeki én-állapot valamelyikébe. Megjegyzem, ha már 

valamelyik kategóriát megtaláltam, azon belül már határozottan tudtam választani a belső 

jellemzők közül (természetesen a felnőtt én-állapotra ez nem vonatkozik, hiszen abban nincs 

belső „választék”).  

 

Mivel két alkalom nyílt a tréningen történő részvételre, s azok között két hónap telt el, 

egyrészt gyakorlati lehetőségnek tekintettem az előzőek folytatását, másrészt nehézségként 

éltem meg a két alkalom közti időt. Mindazonáltal úgy éreztem, a második tréningnapon 

hamar fel tudtam venni a ritmust, és az először hosszúnak érzett szünet szűkülni kezdett 

érzeteimben. Ezek után már csak az előnyök maradtak, amelyeket igyekeztem kamatoztatni. 

A tréning alatt megerősödött bennem a felismerés, hogy az e foglalkozásokon 

elhangzottakat nem csupán andragógiai elméleti tudásbázisomnak bővítésére, hanem a 

gyakorlatban azonnal alkalmazható, az élet számos területét támogató tevékenységek 

fejlesztésére is használhatom. E felismerések kapcsán arra gondoltam, mennyi 

problémamegoldó technika létezhet még, amelyek megismerésére szükségem lehet. 

A mindennapi életben számos, az emberek között fellépő és vitára okot adó kérdésben a 

tájékozatlanság, a rendelkezésre álló egyszerű technikák ismeretének hiánya megoldatlan 

helyzeteket hagy maga után. E helyzetek kezelésére Thomas Gordon és Noel Burch (2001) ad 

útmutatást. A szerzőpáros az emberek közötti kommunikációban rejlő fejlesztési 

lehetőségekre mutat rá. Az általam is látogatott kurzuson, úgy érzem, viselkedésünkkel és 

reakcióinkkal mi magunk (a hallgatók) szolgáltattunk példákat a kommunikációs készségek 

fejlesztésének szükségességére. Olyan tananyag került a kezünkbe, amely azon felül, hogy a 

tematikába ágyazott szakirodalmi forrás, egyben segítő útmutatást nyújtó tudásforrás. 

   

Tudva, hogy nem gondolkodhatok más nevében és helyett, mégis úgy érzem, a 

csoportdinamikai tréning résztvevői nevében is kijelenthetem a rövid idő alatt végbemenő 

pozitív irányú viselkedésváltozás tényét. Az is egyértelmű számomra, hogy e változás 

eredményes volta a tréning csoportjellegének köszönhető. Ebből arra következtetek, hogy a 

továbbiakban elsősorban a csoportokban kell keresnem az egyéni fejlődést segítő 

mozzanatokat. Meggyőződésem, hogy a csoport együttes kompetenciája egyrészt erősebb, 
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mint az egyes tagoké, másrészt az pozitívan visszahat a csoporttagok kompetenciafejlődésére. 

A problémamegoldás képessége saját élményeken keresztül bizonyította létjogosultságát, 

használhatóságát. Az imént említett „élmény” szót pedig nem pusztán a „megélt dolgok” 

kifejezésére kívántam használni, inkább a jó emlékek gyűjtését értettem rajta. 

 

Összefoglalva, a csoportban történő tanulás mentális jólétem közvetlen segítője volt a tréning 

alatt. Nagymértékben hozzájárult a helyzetek megértéséhez, a gyors döntéshozatalhoz, 

ezenkívül segített a verbális kommunikáció könnyedebb végzésében, így a beszédben történő 

fogalmazásban is. A kurzus során alkalmazott csoportmunka erősítette bennem a kooperáció 

fontosságáról alkotott meggyőződésemet. Elősegítette a problematikus szakmai helyzetekből 

való elmozdulást, a dolgok megértéséhez szükséges újszerű nézőpontok felvételét. A tréning 

egyik pozitív hatásának az ösztönzést tartom, melynek eredményeképpen a szokottnál 

nagyobb aktivitást éreztem magamban. Ennek a tanulásban való extra részvételnek az 

emlékéből kívánok meríteni a további, problémamegoldást igénylő helyzetekben tanúsítandó 

egyéni helytálláshoz. 

A tréning alatt érzékelt, észlelt és tapasztalt információk nagy része azonnal 

hasznosíthatónak bizonyult. Vannak azonban további feldolgozást igénylő momentumai a két 

alkalmat felölelő csoportmunkának. Szükségét érzem tehát néhány, a helyszínen számomra 

még feldolgozhatatlannak bizonyuló pont értelmezésének. Úgy gondolom, sikerrel 

használhatom a mindennapi élet adta lehetőségeket, melyek olykor a spontán alakuló 

személyes kommunikációkban is megtalálhatók. Tudom, hogy több figyelemmel fogom 

feldolgozni a mások által közölt információkat, és igyekszem a tréningen generált 

helyzetekben használt válaszok felidézésével, az adott helyzetben a legmegfelelőbb 

visszacsatolást adni. Tisztában vagyok a gyakorlat szükségességével, ugyanakkor 

gyakorlóterepnek a mindenkori környezetemet tekintem. Alkalmazni kívánom a kurzusbeli 

csoportban jól működő kommunikációs technikákat, amelyek rendszeres használatától 

folyamatos fejlődést várok. 

Az egyetemi kurzus kereteiből kilépve, önirányított tanulással fejlesztem társas 

kompetenciáimat a minőségi kommunikáció irányába. Erre szükségem van úgy az intézményi 

tanulási tevékenységemben, mint a munkahelyi, családi, baráti környezetemben. A 

csoportokban megvalósítandó minőségi kommunikációt andragógusi pályám egyik 

legfontosabb pilléreként értelmezem, mellyel egy társadalmilag stabil alapokkal rendelkező 

jövő felé tekintek. 
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