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Egyetemek harmadik missziós tevékenysége (third mission, knowledge transfer, community engagement):

Mindaz az oktatási, kutatási-innovációs és közszolgálati tevékenység, melyet az egyetemek, érdekhordozóik

igényei nyomán, helyi és regionális környezetük gazdasági versenyképességének növelése, társadalmi fejlődése,

kulturális értékeinek megőrzése, természeti környezete és életminősége fenntarthatósága érdekében végeznek.

Mára egyre jelentősebb súlyú szerepkör az oktatás és az alapkutatás első két funkciója mellett, az ipari

orientációjú és bevételszerzési célú tudástranszfer tevékenységeken túl a közhasznú társadalmi elköteleződést

és szerepvállalást (community engagement) is magában foglalja (Benneworth et al 2018, Jongbloed 2008,

Maassen et al 2019, Reichert 2019). Egy rendkívül sokszínű és változékony tevékenységi palettán keresztül

valósul meg, melyben helyet kaphat „a for-profit szemlélettől az önkéntes munkáig a motivációk széles skálája”

(Hrubos 2013:36), és partneri együttműködései kiterjednek más felsőoktatási intézményekre is (Hrubos 2013,

Pusztai et al 2012). Kutatásunk témája a vidéki regionális egyetem típusa, mely értelmezésünkben Holland

(2000) elkötelezett egyetemének és Goddard (2014) városi egyetemének képéhez áll legközelebb. A

Dunaújvárosi Egyetem (DUE) gyakorlata a harmadik missziót (3M) szűken, mint közösségi elköteleződést és

szerepvállalást (community engagement) értelmezi, ezért itt ilyen értelemben használjuk. A harmadik missziós

tevékenységek köre és a hallgatói feladatok megtekinthetőek itt: DUE harmadik missziós rendezvények és

hallgatói feladatok

Szolgálati tanulás (service learning) a felsőoktatásban: „Olyan innovatív pedagógiai módszer, amely az

egyetemi képzések tanterveibe integrálja a hallgatók helyi közösségért végzett értelmes és érdemi

szerepvállalását. A hallgatók kreditpontokat kapnak azért a megszerzett tudásért, ami egy közösségi partnerrel

együttműködésben végzett aktív tevékenységből és valamely valós probléma megoldásából fakad. A folyamatot

alátámasztják a reflexió és a tapasztalati tanulás stratégiái, és a szolgálati tevékenység kapcsolódik a hallgató

egyetemi tanulmányainak tudományterületéhez” (McIlrath et al, 2016:5). Alapvető jellemvonása, hogy a tanulási

célok és a közösségnek nyújtott szolgáltatások eredményei kiegyensúlyozzák és kölcsönösen támogatják

egymást (Bodó 2015, 2018, 2019, Celio et al 2011, Furko 1996). Ez megkülönbözteti a szolgálatközpontú

tapasztalati tanulás más formáitól (pl. iskolai közösségi szolgálat, egyetemi szakmai gyakorlat) (Bodó 2015, 2018,

Furco, 1996, Markos 2016). A hallgatók számos területen gazdagodnak e módszer által: nőhet önismeretük,

önbecsülésük és önbizalmuk, érzékenyebbé válhatnak környezetük társadalmi problémáira, növekedhet

társadalmi felelősségvállalásuk, fejlődhetnek szociális készségeik, és orientálhatja pályaválasztásukat is (Bodó

2015, 2018, 2019, Celio et al 2011, Markos 2016). A szolgálati tanulás (SZT) módszerének minőségbiztosítási

ajánlásait például az amerikai National Youth Leadership Council foglalta össze (a K-12 oktatási szintre) (Celio et

al 2011, NYLC 2020), mely meglátásunk szerint a felsőoktatásban is alkalmazható, ezért kutatásunkban ezt, ill. a

Europe Engage projekt egyes szempontjait alkalmaztuk.

.

DUE, PTE

SITKU KRISZTINA

sitkuk@uniduna.hu

PROBLÉMAFELVETÉS ÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEK

A szolgálati tanulás az egyetemek harmadik missziója keretében megvalósuló helyi-regionális közösségi szerepvállalásuk (community engagement) pedagógiai formája

(McIlrath et al, 2016). A Dunaújvárosi Egyetem (DUE) harmadik missziós gyakorlata keretében megvalósuló tevékenységek többsége közösségi szerepvállalásnak

minősül (Balázs et al 2020), a rendezvények megvalósításába bevonják az egyetem hallgatóit is (szakmai gyakorlat, vagy HÖK tagság alapján), akik sokféle hozzáadott

értékkel gazdagodnak általuk, ám a rendezvények hallgatói feladatait nem kötik össze az egyetem képzési programjainak releváns kurzusaival, illetve tanulási

eredményeivel (Sitku, 2020). Feltételezésünk szerint a szolgálati tanulás módszertanának alkalmazása lehetővé tenné a DUE harmadik missziós rendezvényeinek

oktatási célú felhasználását. Ezért kutatásunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ:

1. Alkalmasak-e a DUE jelenlegi harmadik missziós rendezvényei a szolgálati tanulás módszerének bevezetésére a 

releváns képzési programokon?  

2. Létezik-e az egyetem oktatási gyakorlatában más tapasztalati tanulási forma, ami a szolgálati tanulás 

bevezetésének alapját képezheti? 
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