
BESZÁMOLÓ 

AZ ELTE KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN SZERVEZETT RENDEZVÉNYÉRŐL 

 



 

Az idén is megrendezésre került a Kutatók Éjszakája országos programsorozat. Ennek 

részeként, az ELTE PPK rendezvényt szervezett a Kar aulájában, valamint egy 

előadótermében. A rendezvény támogatója: ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért 

Alapítvány. 

 

Mottó: 

„Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem.” 

 /Szerb Antal/ 

 

 

Harmadéves levelezős hallgatókként igen csak találó ránk a fenti megállapítás, hiszen első 

találkozásunk az andragógia tudományával megrészegített bennünket. Ez a találkozás lassan a 

szakma szerelmesévé tett minket, andragógus hallgatókat, akik tovább szeretnénk vinni 

minden tanult és általunk felfedezett bölcsességet. 

 

 

TÁRSASJÁTÉK 

 

A program első elemeként, az Állampolgári Részvétel Hete országos rendezvénysorozat 

keretében, a Civil-Műhely Szociopoly társasjátékban vettünk részt dr. Arapovics Mária 

adjunktus és D. Babos Zsuzsánna PhD hallgató vezetésével. 

A játék, az élet valóságát tükrözve, jól kirajzolta a társadalmi, gazdasági ellentétekben 

megmutatkozó sorsokat. A játék során mindannyiunk számára üzenet értékű volt a becsület, 

az összetartozás, a segíteni vágyás, valamint a szerencsével megfűszerezett tervezés 

szükségessége. 

 

 

KRIMINÁLANDRAGÓGIA  

 

A speciális andragógiák közé sorolt kriminálandragógia világába Berényi Ildikó PhD hallgató 

kalauzolt el bennünket. Megismertette a hallgatóságot a szakma alapjaival, különös tekintettel 

az áldozattá válás veszélyeire, mellyel kapcsolatban számos fontos tényezőre hívta fel a 



figyelmet. Az előadó interaktív módon, a jelenlévők bevonásával bontotta ki a témát: 

lehetőséget adott kérdések feltételére. 

Az önvédelmi technikákról gyakorlati bemutatót is kaptunk egy karate-oktatótól és 

sporttársaitól. Ennek olyan nagy sikere volt, hogy a bemutatott technikákat a résztvevők közül 

jó néhányan ki is próbálták. Először még vonakodva, majd egyre nagyobb bátorsággal, 

egymáson gyakoroltuk a különböző önvédelmi fogásokat. 

 

 

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 

 

A Word Cafe programban, kis csoportokat alkotva, az érdeklődők kielemezhettek egy-egy 

problémakört. Három ilyen csoport jött létre, csoportonként 5-12 fővel, melyeket dr. 

Arapovics Mária, Gyenes Zsuzsa PhD hallgató, illetve Üröginé Ács Anikó PhD hallgató 

provokált kérdésekkel és serkentett az aktív részvételre.  

Az Arapovics Mária-vezette csoportban a család szerepéről hangzottak el vélemények a 

védelem és az aktív állampolgári lét témájában. A lakhely tekintetében heterogén csoport által 

folytatott beszélgetés fő vonalát a következő kérdés határozta meg: hogyan avatkozunk be (ha 

egyáltalán beavatkozunk) a nap mint nap szemünk láttára történő személyi attrocitásokba? 

A Gyenes Zsuzsa moderálta csoport a biztonságos szórakozásról beszélgetett. Az 

életkor szerinti heterogén társaság igen sok hozzászólást tudhatott magáénak a téma szóbeli 

feldolgozása során. A beszélgetés két fő irányvonalban zajlott: a) hogyan szervezzük házon 

kívüli kulturálódásunkat a személyi és vagyonbiztonság védelmének fényében? b) milyen 

lehetőségeink vannak az internetes szórakozás biztonságossá tételére önmagunk és a 

felnövekvő generáció számára? 

Üröginé Ács Anikó csoportja a kábítószer és a fiatal korosztály témáját járta körül. Fő 

kérdés: hogyan óvjuk meg gyermekeinket a bódító szerek használatától? 

A vélemények és a tapasztalatok különbözősége jól érzékelhető volt a különféle 

élethelyzetekhez szokott és életvitelt élő résztevők megnyilvánulásaiban. A felvetett 

témákban leginkább a személyes tapasztalatok mentén hangzottak el a vélemények. 

 

 A programok ideje alatt az Állampolgári Részvétel Hete jegyében szerkesztett kérdőívek 

kitöltésére is lehetőség volt. A kérdőív a válaszadó véleményét főként a társadalmi 

berendezkedéssel, a demokráciával, valamint a közösségi életet közvetlenül, illetve önkéntes 

módon befolyásoló döntésekkel kapcsolatos irányban kérdezte meg.  



 

A teljes programról fotóriport, emellett videófelvétel is készült. 

 

Az Európai Unió 7. Keretprogram támogatásával megvalósult Kutatók Éjszakája 

programsorozat támogatói az idén is jól döntöttek, hogy segítették a tudásra éhes érdeklődők 

kíváncsiságát kielégíteni. 

 

 

 

 

A beszámolót készítették: 

Bocskai Mihályné IVQLAQ 
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