Beszámoló a 2014. május 9-én, az ELTE PPK-n megrendezett
IV. Andragógia Szakmai Napról

Május 9-én negyedik alkalommal került megrendezésre a IV. Andragógia Szakmai Nap –
Pázmány Nap. Az egésznapos rendezvény a Kazy épületében zajlott (Budapest, VII.,
Kazinczy u. 23–27.). Gazdag program várt a megjelentekre. Megtalálható volt a kínálatban az
andragógia tudományához közvetlenül kapcsolódó hallgatói konferencia, de a napnak több
hasznos és szórakoztató eleme is volt. A rendezvény középpontjában a végzős alap- és
mesterszakos hallgatók szakdolgozati prezentációi álltak.

A regisztráció után dr. Maróti Andor nyugalmazott egyetemi docens megnyitójával indult a
program a földszinti teremben. Az ELTE tanszékalapító tanára felhívta a figyelmet a
nagykorúság mennyiségi, és a felnőttség minőségi változást jelentő aspektusainak
megkülönböztetésére, továbbá meleg szavakkal ajánlotta a felnőtt társadalomnak a
nemzetközi példákból merített önálló tapasztalatszerzést mint tanulási módszert, mely a
tanításról a tanulásra történő váltást igyekszik megvalósítani.

Dr. Striker Sándor PhD tanszékvezető egyetemi docens köszöntőjében tisztázta a nap fő
programjának jelentőségét, nevezetesen, hogy a prezentációra felkészült hallgatók nem védést
teljesítenek, hanem a záróvizsga alkalmával előadandó szakdolgozati prezentáció alól
mentesülnek a Szakmai Napon nyújtott megfelelő teljesítésükkel.

Dr. Arapovics Mária PhD egyetemi adjunktus a nap tervezett programjairól beszélt, melyek
közül kiemelte a szakdolgozati prezentációt, valamint beszélt a szekciók telítettségéről mint a
jelentkezők számának növekedéséből származó pozitív eredményről. Külön kitért a tanárnő a
harmadéves felnőttképzési szervezős hallgatók 2013. november 17-i munkájára, melyből
megvalósulhatott a Szinoptikum 2014. kiadása.

Dr. Maróti Andor bemutatta a 2014. évi Szinoptikumot, melynek szerkesztői Farkas Adrienn
és Tóth Daniella andragógia BA szakos hallgatók voltak. Továbbá a tanár úr bemutatta és
dedikálta A nélkülözhetetlen kultúra című könyvét.

A IV. Andragógia Szakmai Nap hallgatói konferenciája keretein belül hat szekcióban
hangzottak el a szakdolgozati prezentációk. Egy-egy szekcióban 7–11 hallgató tartott előadást
háromtagú szakmai bizottság előtt. Az előadásokra minden hallgatónak 10 perc állt
rendelkezésre. Az önálló, vetítéssel egybekötött beszéd után először a bizottság, majd a
hallgatóság intézett kérdéseket az előadókhoz. A szekciókban jegyzők is jelen voltak, akik
további kérdéseket tettek fel a prezentáló hallgatóknak.

A program délutáni folytatásaként a bizottságok elnökei értékelték a szekciókban elhangzott
prezentációkat. Az értékelő beszédek szerint a hallgatók zöme színvonalas előadást tartott
szakdolgozatáról. Ugyanakkor néhány hallgató nem az elvárt eredménnyel végezte
prezentációs feladatát – ők a záróvizsga alkalmával tehetnek eleget ennek a követelménynek.

A továbbiakban színes programokkal folytatódott a Szakmai Nap, melyek közt megtalálható
volt Az év tanára választás, Farkas Lívia előadása az ember saját útjára lépésének
lehetőségeiről, valamint megvalósult egy kerekasztal-beszélgetés Előny vagy hátrány az
andragógus diploma? címmel, melyet dr. Striker Sándor moderált. A délutáni programokkal
párhuzamosan Balogh Szilárd andragógia BA szakos hallgató önéletrajz-tanácsadást tartott az
épület második emeleti nagy előadótermében.

A program egy meglepetéssel zárult. Az ELTE tanáraiból alkalmi kórus alakult, s mintegy
felhívásként hangzott el előadásukban Fényes Szabolcs–Szenes Iván: Nem csak a húszéveseké
a világ c. szerzeményének átírt változata, melynek szövegében felfedezhető volt az
andragógia tudomány iránti elkötelezettség.

Az egésznapos program zökkenőmentesen és jó hangulatban zajlott. A résztvevők közül azok
is igen aktívan hozzátettek valamit a közösségi hangulat kialakulásához, akiknek nem volt
konkrét feladatuk a lebonyolításban. Minden programrész elérte a célját, a közösség egy
emberként tett meg mindent a IV. Andragógia Szakmai Nap eredményességéért.

