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Az ELTE PPK-n hallgatott kurzusok olyan mennyiségű impulzust keltenek bennem, aminek a 

feldolgozása sok időt és energiát vesz igénybe. Az órákról folyton hazaviszek valamit, amit 

aztán meg kell, hogy beszéljek másokkal, mert a saját véleményem kevésnek bizonyul az 

adott gondolatkörben megfogalmazott kérdések megválaszolására. Felfigyeltem rá, hogy ezek 

a kérdések olykor csak az iskolán kívül, az előadások után fogalmazódnak meg bennem. 

Bizonyára ülepszik, szelektálódik az információ, majd fennmarad néhány olyan dolog a 

rostán, ami megvitatást érdemel. Tapasztalatom szerint, ilyenkor azok a személyek lesznek jó 

segítők, akik a múltban maguk is felsőoktatásban vettek részt, hiszen szókincsükön, 

fogalmazásukon, életszemléletükön keresztül nagyobb reménnyel számíthatok érdemi 

beszélgetésre. Bár a tudományos terminológia aligha fér el a hétköznapi párbeszédekben, 

mégis ilyenkor éppen az teszi lendületessé és könnyebben érthetővé a beszélgetést. Tehát a 

levelező képzés tanítási napjai között eltelő hetek sem engedik nyugodni az elmémet. Ezek az 

intézményen kívüli időszakok, aktivitásukkal mintegy összekötik az egyik órát a másikkal. Az 

egyetemi előadásokon való részvétel alkalmával, a rendszeres és folyamatos 

információáramlás során egyre inkább azt érzem, hogy az felsőoktatás nem más, mint egy 

óriási „tudáspiac”, ahol igen nagy a kínálat. Olyan mennyiségű és minőségű információval 

teli elméleti tudásbázissal találkozom, amely az andragógia eszköztárának széles spektrumát 

tárja elém. A második tudományelmélet óra számomra már ennek az eszköztárnak a kínálati 

mélységeit tárta fel. Kissé aggasztott, hogy az órák közötti, mintegy kéthónapos szünet 

feldarabolja a kurzus egységét, de ez a kétségem nem igazolódott, hiszen az oktatói diavetítés, 

az előző órára történő visszautalások, valamint a csoport kommunikációja elősegítette a „hol 

is hagytuk abba” kérdésének tisztázását. A tudományelmélet kurzuson gyakran hangzott el 

olyan kifejezés, mely a „tudomány” szóval kezdődik: tudományos szemléletmód, tudományos 

látásmód, tudománynépszerűsítés, tudományos kutatás, tudományosság, tudományos 

írásművek, tudományos megismerés, tudományfilozófia, tudományos elméletalkotás, 

tudománytanulmányok, tudománykritika, tudományos igazság. E kifejezések közül 

pillanatnyilag a tudományos kutatás áll legközelebb a jelennel kapcsolatba hozható 

cselekvéseimhez. Ezért reflexiómban első számú gondolatkifejtésemnek a tudományos 

kutatást, azon belül is annak általam érzékelt negatív hatásait választottam. Második témaként 

a tudományos éthosz négy fő formáját igyekszem értelmezni. Harmadik gondolatként pedig a 

csoportokban megvalósuló kooperációt, annak is a mi hallgatói csoportunkra szűkített 

értelmezését vetem fel. 
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1. Olykor problémákkal szembesülök az éppen folyó félévben teljesítendő feladatok kapcsán, 

leginkább a kutatási feladatok területén. Tisztában vagyok vele, hogy ennek oka egyrészt 

elméleti ismereteim szűkössége, másrészt a meglévő ismeretek gyakorlati alkalmazásában 

való járatlanságom. Kétségtelen előttem, hogy ezen a téren fejlődést csak megfelelő 

nyitottságon és kellő számú próbálkozáson keresztül érhetek el. Tevékenységemet ennek 

megfelelően irányítom, s várom a befektetett munka profitját. A kutatási munkával járó 

feladataim végzése közben érzékelt problémás területek megfelelnek azoknak a jellemzőknek, 

amelyeket Hársing (1999) az emberi tudás korlátaiként ír le. A szerző szerint a tudományos 

megismerésnek fizikai, biológiai és társadalmi természetű akadályai vannak, amelyek 

megnehezítik az ismeretszerzés folyamatát. Gyakorlati körülmények között én magam is 

megtapasztaltam a fizikai akadályt, amikor egy mikroszintű kutatásban, az adatgyűjtés során 

falakba ütköztem. Néhány kerülőút kipróbálásával ugyan újra nekiálltam eredeti 

elgondolásom megvalósításának, de az ismétlődő kudarcok után végül be kellett látnom, hogy 

irányt kell változtatnom. A tanulási stratégiák alkalmazása közben szembetalálkoztam a 

biológiai akadályozottság kellemetlenségével is. E jelenség számomra akkor vált 

felismerhetővé, amikor a megszokott munkatempómat meghaladó követelményeket 

támasztottam önmagammal szemben. A több feladat egyidejű végzésének igényével már 

találkoztam (és voltak is sikereim ezen a téren), de tapasztalataim szerint, az egyszerre 

végezhető feladatok száma korlátozott. A túlzott szellemi igénybevétel következtében 

elvesztettem biztonságérzetemet, ami további negatív hangulatváltozást okozott. Ebben a 

pszichés állapotban képtelen voltam tovább koncentrálni, így egyszerűen leállt az előtte még 

lendülettel végzett tanulási folyamat, s új energiára volt szükségem a folytatáshoz. Hársing 

(1999) úgy fogalmaz, hogy felfogó képességünknek korlátai vannak, ugyanakkor megjegyzi, 

hogy e korlátok nem annyira jelentősek, hogy emiatt veszélybe kerülne a megismerési 

folyamatok lehetősége. A megoldást a szerző az emberi agy plasztikusságában és 

kreativitásában látja. Emellett kifejti még a társadalmi akadályok területén is nézeteit, 

miszerint a tudományos kutatások ki vannak téve a gazdaság, a politika, illetve a kultúra által 

generált nyomásnak. Ezen a területen szerencsére nem tapasztaltam olyan problémát, amely 

hátráltatta volna tudományos megismerési tevékenységemet. 

 

2. A tudományelmélet órának a tudományos kutatás normáiról szóló részében különösen 

érdekesnek és követhetőnek tartottam a tudósok cselekvését irányító éthoszt. Osztom 

nézeteimet azzal a felfogással, hogy szükség van egy olyan értékrendre, ami mentén a tudósok 

tevékenysége bizonyos etikai normákhoz kell, hogy igazodjon. Kutrovátz, Láng és Zemplén 
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(2009) a mertoni normákat: univerzalizmus, kommunalizmus, érdekmentesség és szervezett 

szkepticizmus az alábbiak szerint fogalmazza meg. Az univerzalizmus jegyében a tudomány 

nem tehet megkülönböztetéseket a tudós faji vagy nemzeti hovatartozása alapján, csak az 

elmélet igazságát vizsgálhatja. A kommunalizmus eszméje azt mondja ki, hogy a tudás nem 

lehet az egyén szellemi tulajdona; minden eredmény, megszületésétől kezdve bárki számára 

hozzáférhető legyen. Az érdekmentesség fogalma azt az eszmét közvetíti, hogy az 

eredmények megítélésekor, azok helytállósága legyen a fő szempont, s az értékelés során ne a 

tudós, hanem a közösség érdekei képviseltessenek. A szervezett szkepticizmus szerint a 

tudományos eredményeknek ki kell állniuk a kritikát, vagyis a helyességüket megkérdőjelező 

szkeptikus „támadásokat”. 

 

3. A kooperáció mint gyakorlati cselekvés közvetlenül érinti mindennapjaimat, mondhatni az 

elmúlt hónapokban beköltözött a tanulási tevékenységeim közé. Ha az egyetemi tanulást 

tekintem, több cselekvésben is felismerem az együttműködés folyamatait. A közös munka 

megvalósulásának terei közül az egyetemet, résztvevői közül pedig az andragógia 

mesterképzés levelező hallgatóiból alakult csoportot emelném ki. Csoportunk tagjai nemrég 

még nem is tudtak egymás létezéséről, mára viszont jó együttműködést mutatnak. Ami 

csoporttá alakított bennünket hallgatókat, az a közös cél volt: mindnyájan a 

diplomaszerzéshez vezető utat kerestük. Véleményem szerint a csoporttá alakulásra több 

szempontból is szükségünk volt. Egyrészt a segítségnyújtás indított meg bennünket egymás 

felé, másrészt a tanulmányi követelmények csoportmunkára épülő jellege. A mi esetünkben 

igen hamar megformálódott a mintegy húsz főből álló csoport. A gyors megismerkedés azt az 

érzetet hozta számunkra, mintha régóta ismernénk egymást. Forgács (2003) szerint a 

természetesen kialakuló csoportokban megfigyelhető az alakulás egy bizonyos sorrendje, ami 

a következő lépések mentén zajlik: alakulás – viharzás – normázás – működés (forming – 

storming – norming – performing). E négy lépés rendre tartalmazza a közös feladat 

megismerését, az egyéni különbségek hatásait, a csoportnormák létrejöttét, valamint a 

személyes kapcsolatok és a feladatmegosztás megszilárdulását. Személyes tapasztalatom, 

hogy ezek a fázisok velünk is megtörténtek. Külön pozitívumként értékelem, hogy a csoport 

létrejöttének hasznát közös munkánk során azonnal tapasztalhattuk, ugyanis olyan 

felismerésekre tehettünk szert, amelyekre egyedül képtelenek lettünk volna (ilyen közös 

élmény volt például a versengés és az együttműködés elkülönítése, s az utóbbi hasznának 

élvezete). Sz. Molnár (2009) írásából idézem a következő mondatot. „Felnőttek számára a 

csoportban történő tanulás és a csoportmunkára épülő módszerek motiváló hatásúak, mert a 
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csoport támogatást, kihívást, pozitív ingerlő hatást jelenthet számukra.” (Sz. Molnár, 2009. 

15. o.) További megfigyelésem, hogy az együttműködés mélyíti a kapcsolatokat. A hallgatók 

között, az órán kívül folytatott kommunikáció során éreztem, hogy személyes kapcsolatok 

születnek. Kinyílik az érdeklődésünk mások iránt, egyre többet tudunk meg egymásról. 

Miközben teamek alakulnak a feladatokra, teret kap a kölcsönös figyelmesség. 

 

A tudományelmélet órán tapasztalt élményeim közül szeretnék még egyet kiemelni. Ennek az 

élménynek a felidézésekor az érzéseimre hagyatkozom, miközben némi bizonytalanság fog el. 

E bizonytalanság oka az élmény jellegéből adódik, s abból, hogy ritkán esik meg velem. Az 

eset röviden úgy fogalmazható meg, hogy az előadás alatt elvesztettem az időérzékemet. 

Mintegy kétórányi idő érzetével nem tudok elszámolni. Az egyetemi előadásokat hallgatva, 

általánosan jól követem az idő múlását, jellemzően, az órára való rápillantás nélkül is meg 

tudom becsülni az eltelt időt. A 2014. november 8-i alkalommal azonban nem így történt, 

kiestem az idő érzékeléséből. Amikor megosztottam másokkal ezt az élményemet, elhangzott 

a feltevés, miszerint elaludtam. Ennek ellentmondanak a hallgatótársaimtól szerzett 

információim, melyek ezt egybehangzóan cáfolják. Egy másik feltevés sokkal közelebbinek 

tűnik a valósághoz. Ez pedig az „áramlatélmény” megélésének lehetősége. Csíkszentmihályi 

(2001) az örömteliség elemeiről azt írja, hogy az emberek, ha olyan cselekvést végeznek, amit 

teljes átéléssel tesznek, akkor egyfajta áramlatélménybe kerülnek, ahol többféle hatás 

együttese érvényesül, s ezek közül az egyik azt eredményezi, hogy megváltozik az idővel 

kapcsolatos érzékelésük. Az idő, az egyén érzékelésében lelassulhat vagy felgyorsulhat, 

miközben azt érzi, hogy jó ezt átélni. Ebben az állapotban tehát az embert nem a cselekvés 

célja motiválja, hanem maga a cselekvés. Nem tudom bizonyítani, hogy egy ilyen 

áramlatélményt éltem meg, de abban biztos vagyok, hogy a jelenség nem hasonlított a 

megszokott, természetes állapotok egyikéhez sem. 

 

Úgy gondolom, olyan időben járok tanulni olyan helyre, amikor és ahol a tér és az idő 

kedvező találkozásának lehetek tanúja. Számtalanszor érzem, hogy jókor vagyok jó helyen. A 

felnőttkori tanulásban eddig csak jó tapasztalataim voltak. Rövid idő alatt sok változást 

észlelek magamon. Alapvetően javul olvasási és íráskészségem, folyamatban levőnek látom a 

rendszerszemléletű gondolkodásom kialakulását, továbbá mind társadalmi, mind szakmai 

téren változik a verbális kommunikáció iránti fogékonyságom. E kompetenciákat alapvetőnek 

tartom az életben való helytállásban. Bízom benne, hogy az egyetemi környezetben eddig 

megszerzett tapasztalataim jó alapot jelentenek az andragógia területén történő fejlődésemhez. 
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