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Az EPALE lelke 
maga a közös-
ség, küldetése 
pedig, hogy 

kiemelje a felnőttkori tanulás 
előnyeit és megmutassa azo-
kat a lehetőségeket, amelyek 
hatékony módon támogatást 
nyújthatnak a felnőttkor során 
az élethelyzet és -minőség 
javításában.  
A platformon található tartal-
mak továbbá ösztönzőként 
szolgálnak mindenki számá-
ra, hogy éljen az egész életen 
át tartó tanulás lehetőségével.

 » 36. oldal

 » 42. oldal  » 46. oldal  » 13. oldal

 » 24.oldal

34 munkaalapú tanulás a felnőttképzésben

A Békés Megyei Kormányhivatal koordinálásával valósult meg a 
Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben ERASMUS+ program

36 gazdálkodj okosan!
A közösségi mezőgazdálkodás egyre elterjedtebb nálunk is, a 
rendszerben gazdálkodók és vásárlók alkotnak közösséget. k

38 A bennünk élő művész
Miként lehet megelőzni és kezelni művészeti önkifejezéshez 
kötődő módszerekkel a kiégést, különösen a segítő szakmák 
esetében? 

40 pályaorientációs társasjáték
A Euroguidance Magyarország Központ a Litván Euroguidance 
Központ jó gyakorlatának felhasználásával készítette el AZ ÉN 
UTAM pályaorientációs társasjátékot

42 A siker útján
Hornyák Ottó szakáccsal szakma választásról, képzésről, és 
persze kedvenc receptekről beszélgettünk

46 kések a konyhában
Brunoise, batonnet, julienne, fine julienne – vágástechnikai 
tanfolyami élmények Vedovatti Anildotól

48 FEjtörők
Különbség kereső, keresztrejtvény, szókereső, kvíz 

5 beköszöntő

Mi az EPALE? Mi a háttere szakmai, intézményi szinten? 
Mi a célja? Mióta van jelen az EPALE Magyarországon?

6 idősoktatás az információ korában

A tanulás során valós közösségek tagjaivá váló idősek 
nyitottabbak az új információkra

10 Múzeumandragógia
Magyarországon 2006-tól dolgoznak szervezett formában 
a felnőttek számára a felnőtt közösségek által teremtett 
múzeumi programok szakemberei

13 digitalizáció és munkaerőpiac
A következő tíz évben, a jelenlegi magyarországi 
munkahelyek közül, jellemzően minden második új 
követelményeket támaszt az ott dolgozókkal szemben

16 e-learning magyarországon
Az internet és a digitális technológia, az e-learning, 
hihetetlenül gazdag lehetőségeket kínál

20 szenvedélyből karrier
Beszélgetés az IWI Nemzetközi Fitnesziskola alapítójával, 
Dr. Zopcsák Lászlóval és oktatási vezetőjével, Rábai Zitával

24 irodalomterápia
Interjú Juhász Erikával, a Magyar Irodalomterápiás 
Társaság tagjával az irodalomterápia jelentéséről

30 a felnőttek alapkészség-fejlesztése
Az alapkészségek fejlesztésére fordított invesztíciók 
nemzetközi tapasztalatok szerint számos pozitív hatást 
érhetnek el
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1 Az EPALE portálon 4400 szakmai cikket talál 25 különböző 
témákban, 2830 meghirdetett rendezvény közül választhat, 

7000 szakmai háttéranyag áll rendelkezésére

2 Az EPALE aktív használatához be kell regisztrálni, majd 
a nyitó oldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés” 

fülre kattintva belépni a felületre. 

3 Az EPALE platformon a felnőttkori tanulással kapcsolatos 
szakmai anyagok gyűjteménye minden látogató számára 

elérhető. A többnyelvű gyűjteménybe a szakmai dokumentumokat 
a regisztrált felhasználók maguk is feltölthetik.

A jó pap is holtig tanul – mondo-
gatjuk, amikor arról hallunk, hogy 
valaki felnőtt korában továbbképzi 
vagy átképzi magát, ha beiratkozunk 
egy főzőtanfolyamra, egy új appliká-
ciót telepítünk a mobiltelefonunkra, 
esetleg egy új módszert alkalmazunk 
otthon a ruhatisztításban. A felnőtt-
kori tanulás lehetőséget biztosít a 
fiatalkori tanulás hiányosságainak 
kiegyenlítésére, jelentősen hozzá-
járulhat a sikeres társadalmi mobili-
táshoz és esélyt teremt életminősé-
günk folyamatos javításához is. 

A felnőttkori tanulás szereplőinek 
bevonásával releváns és hatékony 
képzéskínálatot hozhatunk létre, 
a megfelelő módszertannal és a 
tanulási környezet megteremtésével 
pedig elérhető, hogy a felnőttek 
bármely életszakaszukban belép-
hessenek az élethosszig tartó 
tanulás folyamatába.

A felnőttkori tanulás menetének, 
legyen az formális, nem formális 
vagy informális, számos kihívással 
kell szembenéznie. Közülük talán a 
legjelentősebb az, amelyet az elmúlt 
évtized során tapasztaltunk: 
a munkaerőpiac folyamatos és gyors 
változása. A felnőttkori tanuláshoz 
kapcsolódó különböző szekto-
roknak igazodniuk kell a munkaerő-
piac állandó változásához, miközben 
a technológiai fejlődés komoly 
nyomást gyakorol a hagyományos 
szerepekre. A különböző korosztá-
lyoknak egyre rugalmasabb képzési 
lehetőségeket kell keresniük pálya-
futásuk során, olyanokat, amelyek 
segítséget nyújthatnak a már 
meglévő szaktudásuk frissítéséhez, 
karrierútjuk megőrzéséhez vagy 
éppen a teljes szakmaváltáshoz.

Minden egyes felnőtt számára nyitva 
kell álljon a lehetőség a tanulásra 

és a fejlődésre, legyen bármely 
életkorban, rendelkezzen bármi-
lyen társadalmi, kulturális háttérrel, 
hiszen a felnőttkori tanulásban részt-
vevők közös célja az önfejlesztésre 
és önmegvalósításra való törekvés.

Magyarország 2016-ban csatlako-
zott a felnőttkori tanulás elektronikus 
európai platformjához (EPALE), 
az Európai Bizottság Oktatásügyi, 
Ifjúsági, Sportügyi és Kulturális 
Főigazgatóságának (DG EAc) 
kezdeményezéséhez.

A platform, amellett, hogy dissze-
minációs pontként szolgál a felnőtt-
kori tanulásra vonatkozó európai 
cselekvési program bevezeté-
séhez (European Agenda for Adult 
Learning), aktív szerepet kíván 
betölteni a felnőttkori tanulással 
érintett szakmai közösség formá-
lásában is. Tevékenysége 
szorosan kapcsolódik az Európai 
Tanács 2016-ban kiadott 
Kompetenciafejlesztési pályákról: 
új lehetőségek felnőttek számára 
ajánlás megvalósításához.

A tagországok a Bizottság által 
működtetett közös online felületet 
használják, így jelenleg harminc-
négy nyelven érhetők el felnőttkori 
tanulással kapcsolatos tartalmak, 
többek között hírek, blogbejegy-
zések, szakmai források, illetve 
információk hazai és nemzetközi 
szakmai eseményekről.

Az EPALE Magazin az európai és 
a hazai felnőttkori tanulás egy-egy 
kiemelt témájához kapcsolódóan mutat 
be hazai jó példákat: milyen kezdemé-
nyezések születtek a 60 éven felüliek 
oktatására, hova fejlődött az e-learning 
Magyarországon, milyen változások 
várhatók a munkaerőpiacon a digita-
lizáció gyors terjedésével, a felnőttek 
alapkészség-fejlesztése milyen új 
feladatok elé állítja a szakembereket. 
A nem formális tanulás keretein belül 
olvasóink megtudhatják, hogy miért 
hasznos a múzeumandragógia, míg 
interjúinkból megtudhatják, hogyan vált 
európai szintű felnőttképzési jógyakor-
lattá egy karrierút a fitnesz szektorban 
és hogyan használható az irodalomte-
rápia a karrierfejlesztésben.

A felnőttkori tanulás területén számos 
pályázati lehetőség segíti a képzést 
nyújtó szervezeteket az Erasmus+ 
programon belül. Magazinunkban 
összegyűjtöttünk néhány projektet, 
amelyek különböző területeken 
mutatják be, hogyan támogatja a 
felnőttkori tanulás a szakmai fejlődést, 
a munkaalapú tanulást vagy az életmi-
nőség javulását a hétköznapokban. 
Ezen felül olvasóink személyes beszá-
molókon keresztül ismerhetik meg, mit 
nyújt egy OKJ-s szakácsképzés, illetve 
milyen haszonnal jár egy francia vágás-
technikai tanfolyam.

Az EPALE-platform lelke maga a 
közösség, küldetése pedig, hogy 
kiemelje a felnőttkori tanulás előnyeit 
és megmutassa azokat a straté-
giákat, jó gyakorlatokat, lehetősé-
geket, amelyek hatékony támogatást 
nyújthatnak a felnőtteknek élethely-
zetük és életminőségük javításához. 
A platformon található tartalmak pedig 
ösztönzőként szolgálnak mindnyá-
junknak, hogy éljünk az egész életen át 
tartó tanulás lehetőségével.

Kellemes időtöltést kíván az EPALE 
nemzeti támogató szolgálata!

B E K Ö S Z Ö N T Ő
  KARVáZy ESZTER                                    



a közösségi kötődések ösztönözhetik őket a 
szellemi frissességük megőrzését szolgáló, az 
intellektuális fejlődésüket segítő, az önrendelkezés 

képességét erősítő képzéseken való részvételre

Az információ kora új megvilágí-
tásba helyezi a tanulás közösségfor-
máló szerepéről alkotott képünket. 
Az információs technológiák (számí-
tógép, mobiltelefon stb.) minden-
napi használatával ugyanis olyan új 
típusú, virtuális közösségek tagjai 
ként adjuk át és fogadjuk be a 
számunkra fontos információkat, 
amelyek felülírják hagyományos 
közösségi kötődéseinket. Bár ez 
a változás valamennyi generációt 
érinti, igazán drámai hatást a tradi-
cionális közösségi formáktól eltávo-
lodni képtelen idősekre gyakorol. 

Az elmagányosodás által amúgy 
is veszélyeztetett idős emberek 
többsége ma még nehezen találja 
meg a helyét az ismeretszerzés új 
technológiáihoz kötődő virtuá 
lis közösségekben, esetükben 
továbbra is inkább a személyközi 
viszonyokra épülő, hagyományos 
közösségi formák jelentik a kapcso-
latépítés fő színtereit. A minden-
napi tanulás valódi közösséget 
konstruáló jellege ezért bír különös 
fontossággal a számukra, és ezért 
lehetnek hatékonyak ma is azok az 
idősoktatási programok, amelyek 

a tudásgyarapítás folyamatát a 
közösséghez tartozás élményével 
kapcsolják össze. 

A tanulás során valós közös-
ségek tagjaivá váló idősek motivál-
tabbak az ismeretelsajátításra, 
nyitottabbak az új információkra, 
aktívabban kapcsolódnak be a 
tanulási folyamatba. Ezek a közös-
ségi kötődések ösztönözhetik őket 
a szellemi frissességük megőr-
zését szolgáló, az intellektuális 
fejlődésüket segítő, az önrendel-
kezés képességét erősítő képzé-
seken, tanfolyamokon való részvé-
telre. Emellett elengedhetetlen felté-
telei az eredményes tanulásnak 
is. Idősebb korban ugyanis az új 
ismereteknek a meglévő tapaszta-
latokkal történő összevetése időigé-
nyesebb és esetenként erős érzelmi 
hatásokkal kísért folyamat, ami miatt 
a résztvevők csak őket támogató 
közösségek tagjaiként merik kipró-
bálni új tudásukat. Az idősokta-
tási programok megtervezésekor 
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani 
a tanulás keretét adó társas mező 
kialakítására, az interakciók szabad 
kezdeményezésére elegendő teret 
biztosító közösségi viszonyok 
megteremtésére. 

Az új kommunikációs technológiák 
használatával egyre nyitottabbá 
váló művelődési tér, a formális, nem 
formális és informális tanulás eddig 
ismeretlen formáinak kialakulása 

Ennek egyik fontos eszköze lehet az 
ezen a területen kialakult életképes 
kezdeményezések, modellér-
tékű programok áttekintése, minta-
ként való alkalmazása. Több olyan 
sikeres kísérlet bontakozott ki 
ugyanis az elmúlt években akár 
az európai, akár a hazai idősok-
tatás terén, amelyre jó gyakorlatként 
hivatkozhatunk a szakmai alapok 
megerősítésekor. Ezeknek a kísér-
leteknek a hátterében többnyire 
olyan intézmények, civil szerve-
zetek állnak, amelyek a viszonylag 
szűk finanszírozási mozgástér 

ellenére is vállalták a kulturális 
változásokra megfelelően reflek-
táló, korszerű szemléletű, közös-
ségteremtő idősoktatási programok 
megvalósítását. Ilyen, mára model-
lértékűvé vált programnak tekint-
hetjük a Kecskeméti Harmadik Kor 
Egyetemét is, amely egyúttal szép 
példát kínál az intézményi, civil 
szervezeti és önkormányzati össze-
fogásban rejlő lehetőségekre is.

A Kecskeméti Harmadik Kor 
Egyetemét helyi idősszervezetek 
kezdeményezésére Kecskemét 
Megyei Jogú Város önkormányzata, 
a Kecskeméti Nyugdíjas Klubok 
Megyei Jogú Városi Szövetsége, 
valamint a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kara közösen 

tehát mára új megvilágításba helyezi 
az oktatás-képzés speciális terüle-
tének számító idősoktatást is. A 
növekvő számú információ eredmé-
nyes feldolgozása és az erre épülő 
közösségi, társadalmi aktivitás 
megőrzése egyre komolyabb igény-
ként jelenik meg a televíziót néző, 
számítógépet használó idősek 
körében, akik ezáltal keresik a 
korszerű tudást kínáló, a növekvő 
mennyiségű információ eredmé-
nyes feldolgozását valódi közös-
ségi keretek között segítő képzési 
formákat. Különösen igaz ez az 
olyan öregedő régiók 60 év feletti 
lakosságára, mint amilyen az 
Európai Unió is. Az ilyen régiókban 
az idősek oktatásával, képzé-
sével kapcsolatos kérdések gazda-
sági és társadalmi szempontból 
egyaránt stratégiai jelentőségűek. 
Egyre inkább szükség lesz ugyanis 
arra, hogy az idősödő nemzedékek 
megőrizzék a társadalmi, gazda-
sági kérdések iránti fogékonysá-
gukat, aktívan éljék meg közösségi 
szerepeiket, és megtalálják helyüket 
a társadalmi felelősségvállalásban 
is. Ehhez pedig olyan idősokta-
tási programok kellenek, amelyek 
tartalmi elemeik és formai kereteik 
révén egyaránt hozzájárulnak az 
időskori aktivitás megtartásához, 
a tanulási képességek megőrzé-
séhez, az új kommunikációs formák 
megismeréséhez.

Ennek a felismerésnek a jegyében 
vált az Európai Unióban és 
Magyarországon is kiemelt feladattá 
az idősödő korosztályok új tanulási 
tereinek megteremtése, a kulturális 
és társadalmi változásokra egyaránt 
nyitott idősoktatás szakmai alapja-
inak megerősítése.

I D Ő S O K TATÁ S  A Z 
I N F O R M Á C I ó  K O R Á B A N
  PROF. DR. SZÉcSI GáBOR                                  



Szeretné, hogy 
az ön eseménye 
is megjelenjen 
az EPALE 
portálon? Ne 
hezitáljon, jelent-
kezzen be a 
portálra és 
töltse fel!

keretében mélyíthetik el ismereteiket 
az őket leginkább érdeklő témakö-
rökben. A Kecskeméti Harmadik Kor 
Egyeteme előadásaihoz kapcsolódó 
tanfolyamok tematikáját az előadá-
sokat látogató nyugdíjasok igényei 
szerint állítják össze a szervezők. 
Az idősek pedig ebben a folya-
matban deklaráltan is a képzést 
szervező egyetem polgáraivá 
válnak. Egy valódi közösség aktív 
tagjaiként határozhatják meg 
tanulási folyamataik tartalmi elemeit 
és irányát, ami egyúttal erősíti a 
program iránti elkötelezettségüket, 
az elsajátítandó ismeretanyag iránti 
nyitottságukat.

A program általános célja, hogy a 
képzésre jelentkező idősek valódi 
tanulói közösségekben érezhessék 
magukat. Nem véletlen, hogy a 
résztvevők közül évente többen 
döntenek úgy, hogy az időskép-
zést követően formális képzéseken 
folytatják tanulmányaikat: egyetemi 
mesterképzésekre, illetve szakirányú 
továbbképzésekre adják be jelent-
kezésüket. A Kecskeméti Harmadik 
Kor Egyetemét tehát a folyamatos 
ismeretszerzés egyedülálló lehető-
ségének megteremtése teszi a 
hazai idősoktatás egyik modellér-
tékű kísérletévé. Így képes immár 
harmadik éve megfelelni a korszerű 
idősoktatással kapcsolatos elvárá-
soknak, azaz biztosítja az időskori 
aktivitás feltételeit, közösségteremtő 
jellege révén hatásos gyógyír az 
elmagányosodás ellen, és lehető-
séget kínál a nemzedékek közötti 
párbeszéd kialakulására is.

hozta létre 2014 februárjában. Az 
alulról építkező kezdeményezés 
és a város által kínált költségvetési 
támogatás bíztató kezdetet jelen-
tett a hosszabb távú együttműkö-
désre. A program iránti folyamatos 
érdeklődés jele, hogy a szervezők 
2016-ban immár a harmadik 
évfolyamot is el tudták indítani úgy, 
hogy minden évben 200–250 tanulni 
vágyó nyugdíjas jelentkezett a 
programra.

A kecskeméti képzés akadémiai 
jellegű, szerkezetét tekintve két 
féléves. Szemeszterenként hét 
előadást hallgathatnak meg az 
érdeklődők: kultúra–művelődés–
média, gazdaság–pénzügy, politika–
történelem–helytörténet, pszicho-
lógia–gerontológia–oktatás, valamint 
egészség–életmód témakörökben. 
A tananyag tervezésekor a 
szervezők egyaránt ügyeltek 
arra, hogy a képzés az idősok-
tatás módszertani sajátosságai 
szerint valósuljon meg, és hogy az 
előadások, illetve az előadásokhoz 
kapcsolódó tanfolyamok tematikája 
megfeleljen a programban részt-
vevők érdeklődésének, igényeinek. 

A program különlegessége abban 
rejlik, hogy a résztvevők szakmai 
műhelyként is működő közös-
ségek tagjaivá válnak tanulmányaik 
során. Az érdeklődők az előadá-
sokat követően bővebb informá-
ciókat is szerezhetnek az őket 
érdeklő témákról, legújabb kutatási 
eredményekről az előadókkal kiala-
kult folyamatos, interaktív kapcsolat 
révén. Kérdéseikkel a foglalko-
zásokat követően is felkereshetik 
az előadásra felkért szakembe-
reket, ellátogathatnak a szervező 
egyetemi kar alap- és mesterszakos 
kurzusaira, valamint betekintést 
kaphatnak egyetemi kutatási projek-
tekbe. Emellett a tanuláshoz kedvet 
kapó nyugdíjasok az előadások 
tematikájára épülő tanfolyamok 



Most, hogy az elmúlt hetekben 
másfél száz résztvevővel – s 
nem csak létszám tekintetében – 
sikeresen lezajlott a VI. Országos 
Múzeumandragógiai Konferencia 
(a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 
2017. szeptember 11-én, szervezők: 
Pulszky Társaság, Magyar Múzeumi 
Egyesület Múzeumandragógiai 
Tagozata, Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Múzeumok és Látogatók 
Alapítvány), valamint ez időre esett 
egy újabb, a témához kapcsolódó 
kötet megjelenése is (Kurta Mihály: 
Múzeumandragógia – Örökség – 
Tudáskorrekció. Budapest, 2017. 
145 p., bemutatva 2017. október 
5-én az MTA Neveléstudományi 
Bizottság Andragógiai Albizottsága 
ülésén), illetve megkezdődtek a 
2018. évi kecskeméti konferencia 
előkészületei (VII. Országos és III. 
Nemzetközi Múzeumandragógiai 
Konferencia, 2018. május 7–8., 
Katona József Múzeum), idősze-
rűnek látszik röviden e helyütt is 
szólni a magyarországi múzeumi 
szakma egy részének sajátos 
szerveződéséről, munkájáról, és ha 
úgy tetszik, sosem a nyugvópontot 
kereső önreflexiós törekvéseiről.

Magyarországon 2006-tól dolgoznak 
szervezett formában a felnőttek 
számára és a felnőtt közösségek 
által teremtett múzeumi programok 
szakemberei. A kulturális örökség 
jó gyakorlatai, a csereképes 

módszerek kidolgozása mellett a 
múzeumandragógia kutatói nagy 
szerepet szánnak a life long learning 
paradigmának, a felnőttképzés, mint 
téma egyetemi szintű oktatásának 
is. Mission statementünk: a muzeális 
intézményeknek vállalniuk kell a 
társadalom, a közösség irányába 
nyitottabb múzeumi formákat, az 
integrált, multifunkcionális kultu-
rális feladatok ellátását is, mivel a 
kulturális alapellátás biztosítása ma 
már nemzetközi követelmény. Az 
igen differenciált felnőtt közösségek 
számára a hagyományos művelő-
dési alkalmak mellett fontosnak 
tartjuk a lifewide learning elvére 
épülő digitális innovációk megismer-
tetését és azok permanens múzeumi 
használatát. (Lásd még a szakmai 
csoportosulás platformját a http://
www.hermuz.hu/muzeumandra-
gogia/news.php website-on.)

A programhirdető, alapító és 
„provokátor” Kurta Mihály (1952) 
andragógus, a miskolci Herman 
Ottó Múzeum akkori közművelő-
dési osztályának a vezetője, aki a 
2000-es évek elején az északke-
let-magyarországi régió múzeuma-
inak közönségkapcsolati nyitásával 
elkötelezetten foglalkozó közmű-
velődési és marketing szakem-
berek által életre hívott úgyneve-
zett TIMPNET hálózatában végzett 
meghatározó katalizátor szerepet. 
Az akkori kulturális tárca által is 
támogatott szerveződés munka-
üléseket tartott váltott és válto-
zatos helyszíneken, különféle 
kiadványokat gondozott és jelen-
tetett meg. A 2005 és 2007 közötti 
munkaülések előadásainak váloga-
tott szöveggyűjteményében (Nyitott 
kapukkal. Múzeumok ma-holnap. 
Nyíregyháza–Szolnok, 2007. 

138 p. Szerk.: Pató Mária) jelent 
meg először Kurta Mihály – akkor 
s azóta is – relevanciával bíró 
tanulmánya Múzeumandragógia. 
Paradigmaváltás a múzeumi kultú-
raközvetítésben címmel. (I. m.: 
84–96.) Kurta egyébként igen takti-
kusan és megfontolt érveléssel 
„ágyazott meg” a múzeumi felnőtt-is-
mereti tevékenység bevezetésének 
az akkor kormányzati szinten kurren-
sebb és egyre nagyobb figyelmet 
nyert, így jelentős súlypontelto-
lódást is eredményező múzeum-
pedagógia mellett, de számosan 
akkor, és bizony azóta is inkább e 
két iskolán kívüli oktatási-tanulási 
forma és irány oppozícióját látták és 
láttatták ebben. Történt és történik 
ez annak ellenére, hogy a múzeumi 
szakterület személyi létszáma folya-
matosan zsugorodik, a klasszikus 

tudományos múzeumi szakágak 
mellett az úgynevezett közműve-
lődési, kultúraközvetítő munka-
társak túlterheltek, többségük a napi 
oktatásban járatlan, egyúttal pedig 
a közművelődés mint múzeumi 
tevékenységterület Európa más 
– nem csak nyugati – kulturális 
térségeiben, mint önálló(bb) vagy 
szuverén terrénum egyenesen 
értelmezhetetlen! 

Kurtának az imént hivatkozott tanul-
mánya kilenc fejezetre tagolódik, 
amely a következő alcímekbe 
sorolódik: új célok, új paradigmák – 
Antropagógia és andragógia mint új 
tudományterületek létrejötte és fejlő-
dése – Egy nemzetközi múzeumpe-
dagógiai konferencia – Andragógia–
Múzeumandragógia – A múzeu-
mandragógia fogalma – Múzeumok 

etikai kódexe és a cXL. törvény 
interpretálása – Változó múzeumok 
– Tanuló társadalom: kulcs a XXI. 
századhoz – A múzeumok tudás-, 
nevelési- és közösségi központok.

A felnőttoktatással foglalkozó 
katedrák és tudományos intézetek, 
szerveződések és a velük kapcso-
latba került, muzeális közgyűjte-
ményeinkben is itt-ott dolgozó – 
javarészt közművelődési vagy efelé 
is nyitott – szakemberek számára 
ez a paradigmaváltás még nem 
járt semmiféle különösebb megren-
düléssel azokban az eszten-
dőkben. Váratlan, ámde szisz-
tematikus megrendítésük utóbb 
a defenzív alapállás megerősí-
tése érdekében vont el jelentős 
energiákat a kulturális örökségek 
komplex (nem kizárólagos, de) valós 

M Ú Z E U M A N D R A g ó g I A
  DR. KRISTON VIZI JóZSEF                                  

A múzeumandragógia egy kihagyhatatlan állomás a kulturális tanulás, a tudáskorrekció és az örökségátadás 
intézményrendszerében. Azokat a törvényszerűségeket tárja fel, amelyek hatékonyabbá tehetik a felnőttek, 
zaz élet teljes körére kiterjedő tanulási, képzési, személyiségfejlesztési eredményeit.



tárgyi-szellemi javai letéteményesei, 
a múzeumok, muzeális közgyűj-
temények megkérdőjelezhetetlen 
legitimálása során. Ehhez társult 
és társul az elviekben és verbális 
megnyilatkozásban ugyan nyitott 
és huszonegyedik századi szemlé-
letű vezetői és a hangadó pozíci-
óban lévők öntörvényű intézményve-
zetési szisztémája, amely a gyakor-
latban kizárólag vagy elsősorban 
fizető, avagy ifjú korút kisérő, olykor 
ügybuzgó és okvetetlenkedő állam-
polgárt lát a felnőtt látogatóban. 
Azaz a hagyományos látogató 
pozíción kívül másra (másként) is 
alkalmas felnőtt múzeum-kapcsolati 
viszonya általánosságban véve még 
mindig változatlan, bár olykor külön-
leges státust kap az adományozó és 
a lelkes önkéntes. 

E borúsnak tűnő kép kritikus és 
persze egyúttal önkritikus, ám nem 
vonhatja el a közfigyelmet arról, 
hogy fontos (nem csak szakma- 
és kultúrpolitikai szempontból) 

bárminemű pozitív kezdemé-
nyezés, abból következő és terjedő 
eredmény és siker. Valójában ez 
a siker az, amely a közoktatásban 
részt vevő 6–14, 6–18 év közötti 
populáció iskolán kívüli, esetünkben 
múzeumpedagógiai, leggyak-
rabban lehetőleg projekt-foglalko-
zásai mellett az ennél a célközön-
ségnél életkor, műveltség, tapasz-
talat, foglalkozási és szociális 
státus szempontjából igen diffe-
renciált felnőtt társadalom (kultu-
rális csoportok összessége) körében 
viszonylag belátható időn belül 
érzékelhető lesz. Azaz műveltségi 
hozadéka az előzőnél (iskola-mú-
zeum reláció) lassabb, kevésbé 
nyilvánvaló ugyan s a felnőtt egyén 
és közösség visszaható erejénél 
(erősebb elvárás, igény, növekvő 
változatossági faktor) fogva jelen-
tősebb lehet. Ez persze még az 
átlagosnál felkészültebb, illetve 
rugalmasabb intézmény számára is 
okozhat bőven meglepetést, így az 
ettől való félelem, mint visszatartó 

attitűd, jelentős szerepet játszik az 
önmagába záródó és így önmagát 
hivatalosan is szívesen magya-
rázó múzeumi világ lassú mozgá-
saira. Mindezzel együtt a szakma-
ilag és területileg/földrajzilag igen 
színes, változatos magyarországi 
múzeumi szcéna és a 2013-tól új 
fenntartói szerepkört generáló, 
sok helyütt erősítő állampolgári 
részvétel, mint találkozási és együtt-
működési lehetőség jóval többet rejt 
magában, mint a jelenleg kiakná-
zott. Talán éppen ezért is van jó 
esélye a tudományos ismeretekkel 
megalapozott, a kutató- és oktatóhe-
lyekkel folyamatos kapcsolatban álló 
gyakorlati múzeumandragógiának 
fejlődésre és befogadó-nyitott szelle-
miségének folyamatos sugárzásra.

Az átalakulás korát éljük. A digita-
lizáció jelentősége felértékelődött, 
a versenyképesség egyik legfonto-
sabb és legmeghatározóbb tényező-
jévé vált.

Egy vállalat versenyképességének 
feltétele, hogy a munkaadó és a 
munkavállaló elkötelezett partner-
ként együtt tegyen a digitális átala-
kításért. A digitális transzformáció 
a vállalatok esetében szemléletvál-
tást követel meg. Azok a munka-
társak, akik nehezebben alkalmaz-
kodnak az új követelményekhez, 
elvárásokhoz, gátolják a fejlődést, 
ha a felsővezető nem kellően elköte-
lezett a digitalizáció iránt, az átala-
kulás folyamata nem lehet sikeres. 
Annak ellenére, hogy a digitalizáció 
alapja az informatika, a digitális 
transzformáció nem kizárólag az IT 
vállalatoknál formálódik. Téves lenne 
azt gondolnunk, hogy az automa-
tizálás azt jelenti, hogy bevezeté-
sével nem lesz szükség szakem-
berekre, mert robotok kerülnek 
a gyárakba. Egyéb területeken, 
például a bankszektor esetében a 
virtuális pénz, az autóipar esetében 
az önvezető autók, illetve a kereske-
delmet említve az e-boltok hívják fel 
a figyelmünket arra, hogyan alakul 

át a technológia, a munkakörnyezet 
és ezzel együtt a vállalati kultúra. 
Természetes jelenség, hogy a digita-
lizáció megvalósítása a vállalatok 
többségének kihívást jelent. Az ipar 
fejlesztésének kulcsa a gazdaság 
digitális átalakítása, amely jelentős 
mértékben növeli a termelékeny-
séget, a költségeket azonban képes 
csökkenteni. 

A vállalati innováció által beveze-
tett és alkalmazott digitális techno-
lógiák megváltoztatják a gazda-
ságot. Az International Federation of 
Robotics 2017-es jelentése megálla-
pítja, hogy Közép-Kelet-Európában 
az eladott robotok száma folyama-
tosan nő, tehát az automatizáció 
egyre inkább teret nyer a régióban 
és Magyarországon egyaránt. Nem 
mehetünk el tettek nélkül amellett a 
megállapítás mellett, hogy a követ-
kező tíz évben, a jelenlegi magyar-
országi munkahelyek közül, jellem-
zően minden második teljesen új 
követelményeket támaszt majd az 
ott dolgozókkal szemben. Az MKIK 
Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet friss kutatása alapján a 
magyarországi munkahelyek körül-
belül tizenkét százaléka kivált-
ható lenne automatizálással, ami 

2015-ben 513 ezer foglalkoztatottat 
érintett volna. Egy friss felmérés 
szerint Németországban minden 
második német dolgozó kiváltható 
lenne robottal.  
 
Természetesen a munkahe-
lyek átalakulása és megszűnése 
mellett új szakmák is megjelennek, 
melyekre a munkáltatónak és a 
munkavállalónak egyaránt készülnie 
kell. A digitális kompetenciák egyre 
inkább nélkülözhetetlen követel-
ménnyé válnak. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kell fordítani a munkaerő 
és a leendő, még tanuló státuszú 
munkaerő képzésére. A köznevelés, 
a szakképzés és felnőttképzés, 
valamint a felsőoktatás rendszerén 
múlik, hogy mennyire lesz felkészült 
a megváltozott elvárások tekinte-
tében a jövő munkavállalója.

Egy 2016-os felmérés szerint 
Magyarországon, az európai átlag 
alatt teljesítve, a 15 évesnél idősebb 
korosztály több mint harmada digitá-
lisan írástudatlan.

Múzeumandragógia 
és Közösség- 
szolgálat

D I g I TA L I Z Á C I ó  É S
M U N K A E R Ő p I A C
  MADARáSZ ERIK                                    

Robotként dolgozó emberek helyett emberként dolgozó robotok jönnek – John Cryan, a Deutsche Bank vezére
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A vállalati 
innováció által 
bevezetett és 

alkalmazott 
digitális 

technológiák 
megváltoztatják a 

gazdaságot. 

többen végeztek informatikai rendszergazdaként 
(1194 fő), cAD-cAM informatikusként (479 fő) és 
számítógép-szerelő, karbantartóként (333 fő).

A digitális írástudás megszerzésére és a digitális 
technológiák hatékony alkalmazására felké-
szítő képzésekkel lehet versenyképes tudásra, 
ismeretre szert tenni. A munkavállalók digitális 
kompetenciájának növelése megtérülő befek-
tetés. Trendek alapján megfigyelhető, hogy az 
IT-mentes munkakörnyezetben foglalkozta-
tottak száma csökken, míg az IT megoldásokat is 
használó munkakörök száma növekszik.

A hazai felsőoktatást vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy az idei évben ugyan nőtt 
az IT szakokra felvettek száma, azonban 
ez az elmozdulás nem képes megfe-
lelő mértékben enyhíteni a munkaerő-
piacon érzékelt több ezres informatikus 
hiányt. Különösen annak ismeretében, 
hogy a felsőoktatásban, IT szakokon 
a lemorzsolódás mértéke közel ötven-
három százalékos. A középfokú, informa-
tika szakmacsoportba tartozó szakképe-
sítésekből 2016-ban 2836-an szereztek 
OKJ-s bizonyítványt. Iparági visszajel-
zések szerint jelenleg szoftverfejlesztőkből 
mutatkozik a legnagyobb hiány, mégis 

IT képzési területre felvettek száma, 2001-2017, felsőoktatás, forrás: felvi.hu



...az információs 
infrastruktúra 
olyan ígéretes 
jövővel kecsegtet, 

amely gazdagabbá teszi 
életünket, jobb élet-, tanulás és 
munkakörülményeket teremt,” 
és „... nemsokára elektronikusan 
választunk üdülőhelyet, és 
a „nyugdíjas floridai mérnök 
algebrát tanít New York-i 
középiskolásoknak”.

Egy hazai felsőoktatási intézmény 
által 2017-ben közzétett kutatási 
jelentés szerint „az e-learning alkal-
mazása a magyarországi szerve-
zeteknél gyerekcipőben jár”. A 
kutatást viszonylag nagyszámú 
mintán végezték, a kérdőívet 366 
hazai vállalkozás és intézmény, 
köztük multinacionális vállalatok, 
egyetemek, kisebb méretű vállal-
kozások képviselője töltötte ki. 
Értelmezésük szerint az e-learning 
a képzések, továbbképzések olyan 

formája, ahol a tanulást digitális 
eszközpark segíti. Ide sorolják 
a saját (belső), vagy publikus 
hálózaton elérhető, nyitott képzési 
formát és keretrendszert, amelyhez 
a résztvevők idő- és távolság-
korlát nélkül hozzáférhetnek, és a 
tanuláshoz tutori támogatást kapnak.

Meglepően magas (51%) azoknak 
az intézményeknek az aránya, 
amelyek jelenleg egyáltalán nem 
alkalmaznak e-learning módsze-
reket, és a jövőben sincs ilyen 
szándékuk. A felmérés egyik 
kérdése azt tudakolta, hogy a 
válaszadók mennyire vannak 
tisztában azzal, mit is jelent az 
e-learning. A kérdésre adott válaszok 
nagy bizonytalanságot tükröztek, 
ezért ahelyett, hogy a felmérés a 
kapott adatok alapján megalapozott 
következtetéseiből sommás ítéletet 
alkotnék arról, hogy a hazai felnőtt-
kori oktatásban milyen szerepet 
tölt be az e-learning, előbb egy 
rövid történeti áttekintést szeretnék 
nyújtani a fogalom keletkezéséről, 
értelmezéséről, különösen azért, 
mert a terület szakértői szerint az 
e-learning fogalmának értelmezé-
sében a kezdetek óta érzékelhetők 
bizonyos tisztázatlanságok. A számí-
tógéppel támogatott oktatás (cBT 
– computer Based Training) nem új 

keletű dolog. 1967-ben (50 éve!) a 
computing Report amerikai folyó-
irat arról tudósított, hogy az Apollo-
program űrhajósai számítógéppel 
vezérelt szimulációs programokkal 
gyakorolják azokat a műveleteket, 
amelyeket majd a valóságban el kell 
végezniük. Az e-learning elnevezés 
a számítógépek hálózatba kapcso-
lásának és az internet széles körű 
elterjedésének időszakában szüle-
tett meg, és egyszerűségének 
köszönhetően szakmai körökben 
világszerte villámgyorsan el is 

terjedt. Meghatározása akkoriban 
röviden: elektronikus eszközökkel 
segített tanulás, ahol az eszközök 
sorába beleértendő a számítógépen 
kívül a számítógépekből álló hálózat 
és mindenféle más elektronikus 
eszköz, mint például a TV, a magnó 
és a rádió is. Később, miközben 
az analóg eszközök helyét fokoza-
tosan átveszi a digitális technológia, 
a távközlés, a számítástechnika 
és a szórakoztatóelektronika-ipar 
ágai fokozatosan összeolvadnak, 
összefoglaló néven információs és 
kommunikációs technológiáról, és 
ahhoz kapcsolódva IKT-alapú és/
vagy digitális oktatásról beszélünk. 

Az e-learning elnevezést egyre 
bővülő jelentéssel és fogalmi tisztá-
zatlanságával együtt a szakma 
továbbra is használja, és a név 
javára legyen írva: azzal, hogy nem 
az „oktatás”, hanem a „tanulás” 
szót tartalmazza, előre vetít valami-
féle változást az oktatásban (milyen 
kemény hangzású magyar szó!), 
nevezetesen a belső hangsúly 

eltolódását a fogadó fél, a tanuló, 
illetve a tanulás felé.

A kilencvenes évek közepén egy 
előadásra készülve órákig kutattam 
egy könyv után, amit korábban 
olvastam, és úgy gondoltam, hogy 
nagyon fontos lenne pontosan 
idézni egy részt belőle, amire csak 
halványan emlékeztem. Egy asztali 
számítógépen dolgoztam, amely 
telefonvonalon keresztül csatla-
kozott az internetre, és akkor még 
nem az volt az első reakcióm (ami 

ma lenne!), hogy ha valamit nem 
találok a könyvespolcomon, akkor 
„rákeresek” a neten. Egy idő eltelte 
után, végső kétségbeesésemben 
ezt tettem, és a legnagyobb megle-
petésemre egy egész cikksorozatot 
találtam a szerzőről és a témáról, 
ami azért volt számomra különösen 
meglepő, mert a könyv kifejezetten 
ritkaságnak számított, és csak a 
véletlen szerencsének köszön-
hetően találtam rá egy antikvári-
umban. Ez volt az a pillanat, amikor 
ráéreztem arra, hogy a Tudomány 
(Scientific American) című folyóirat 
1992. novemberi számában olvasott 
cikk utópisztikusnak tűnő állításainak 
mégis lehet valami realitása:

A kezdeti lelkesedés és határtalan 
optimizmus időszakában nagyon sok 
energiával és nagyon sok pénzből 
ország- és világszerte tömegével 
készültek multimédiás oktató cD-k 
és webes tananyagok – mígnem a 
kétezres évek elejére megérett a 
nagy csalódás: a tanítás mégsem 
forradalmasul sem a számítógépek, 
sem a világháló által. Az intézmé-
nyes oktatás virtuális kínálata egyre 
bővült, sorra jelentek meg az e-lear-
ning keretrendszerek fizetős és 
ingyenes változatai (Blackboard, 
Ilias, Shakai, Moodle stb.), a digita-
lizált képzési programokat tanulás-
menedzsment szolgáltatásokkal 
kezett azonban a kritika is: ezek a 
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rendszerek nem képesek megújí-
tani a hagyományos tanulás kereteit, 
hiszen nem tesznek mást, mint 
hogy az elavult tanítási módsze-
reket technikai megoldásokkal 
konzerválják. A fejlődés ettől függet-
lenül nem állt meg, annak ellenére, 
hogy az e-learning sikere és piaci 
bevételei világszerte jóval szeré-
nyebben alakultak a tervezettnél.

A hazai felnőttképzés ebben az 
időben is jóval nagyobb teret kapott 
a korábbiaknál, az iskolarendszeren 
kívüli képzések keretei jelentősen 
kiszélesedtek, de az e-learning 
fejlesztések célkeresztjében ekkor 
még nem a felnőttképzés, hanem a 
felsőoktatási és közoktatási intézmé-
nyek álltak. Példaszerű és mindkét 
fél számára előnyös volt a felnőtt-
képzésben és az iskolarendszerű 
szakképzésben dolgozó tanárok 
és szakemberek együttműködése 
az informatikai szakmák szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kidol-
gozásában, az államilag elismert 
szakképesítések jegyzékének első 
hivatalos megjelenéséhez kapcso-
lódva. A fejlesztésben résztvevők 
mindannyian hittek abban, hogy egy 
új korszak előkészítésének lehetnek 
részesei, és a fejlesztések nyomán 
több százezren szereztek informa-
tikai szakképesítést iskolarendsze-
rűés iskolarendszeren kívüli képzé-
sekben, átképző programokban. 
Jelentőségük nem az e-learning 
módszerek közvetlen alkalmazá-
sában nyilvánult meg, hanem abban, 
hogy fiatalok és idősebbek körében 
egyaránt széles rétegekhez juttatták 
el azt a szakértelmet, amely az 
információs korszak lehetősége-
inek felismeréséhez, az új techno-
lógiák munkában és tanulásban 
való alkalmazásához szükségesek 
voltak, és amelyekre a munkaerőpi-
acon egyre nagyobb igény mutatko-
zott. Talán nem elbizakodott dolog 
azt állítani, hogy ez az időszak teret 
nyitott ahhoz, hogy az élethosszig 

tartó tanulás koncepciója nálunk is 
meghonosodjon.

Ezzel párhuzamosan az egyete-
meken és főiskolákon megkezdődött 
a távoktatás korszerűsítése e-lear-
ning megoldásokkal, a közoktatás 
szintjén pedig már ekkor előtérbe 
került a pedagógusok informatikai 
készségének és tudásának fejlesz-
tése, akkor még nem az EcDL, 
hanem az első oktatásinforma-
tikus, multimédiafejlesztő és elekt-
ronikustananyag-fejlesztő képzések 
megindulásával.

Az „e-learning csalódást” egy 
konszolidációs időszak követte, és 
nem kellett sok időnek eltelni ahhoz, 
hogy a technológiai fejlesztések 
ismét váratlanul nagy lökést adjanak 
az e-learning mindenféle változa-
tának: az úgynevezett web 2.0-ás 
jelenség korszakváltást hozott az 
internet történetében. A kifejezés 
2004-ben hangzott el először egy 
webtechnológiával foglalkozó konfe-
rencián Kaliforniában, az akkor 
újszerű, a tartalomszerkesztést és 

a világhálón történő kapcsolatte-
remtést lényegesen megkönnyítő 
szoftverek gyűjtőneveként. Az az 
adottság, hogy az interneten keresz-
tüli kommunikációhoz, a digitális 
tartalmak szerkesztéséhez és feltöl-
téséhez nem volt többé szükség 
magas szintű informatikai szaktu-
dásra, párosulva a széles sávú 
internet elterjedésével, olyan mélyre-
ható változásokat okozott a hétköz-
napi kommunikációban és a társa-
dalmi élet minden területén, ami 
nem hagyta érintetlenül az e-lear-
ningről alkotott korábbi elképzelé-
sünket, és alapjaiban változtatta 
meg mindazt, amit addig a techno-
lógia által támogatott tanításról, 
tanulásról képzeltünk.

2004 óta eltelt újabb tizenhárom év. 
Az elmondottak alapján azt feltéte-
lezhetnénk, hogy a lendület azóta 
az egekbe repítette az e-lear-
ninget, szárnyakat adott a felnőtt-
kori tanulásnak mindenütt a világon, 
és nálunk, Magyarországon is. 
Ha az e-learning hagyományos 
megközelítéséből kiindulva átfogó 

választ akarunk adni a problé-
mára, ugyanazt a hibát fogjuk 
elkövetni, amivel a fogalom kelet-
kezése óta folyamatosan küszkö-
dünk. Az e-learning fogalmába 
manapság egymástól olyannyira 
távol eső dolgokat szokás sorolni, 
amelyeket teljességgel lehetetlen 
egyetlen szemüvegen át vizsgálni. 
Nem szabadna csodálkozni azon, 
hogy a tanulás/tanítás folyamatának 
komplexitását, mindenütt jelen lévő, 
alapvetően szociális mivoltát, de 
egyénileg eltérően megélt és művelt 
formáit a még oly sokoldalú és 
gazdag technológiákkal sem lehet-
séges egyetlen modellbe sűríteni.

Igen, az internet és a digitális 
technológia, ha tetszik, az e-lear-
ning, hihetetlenül gazdag lehetősé-
geket kínál minden felnőttkorú egyén 
számára, aki ma Magyarországon 
tanulni szeretne. De össze lehet-e 
hasonlítani például a multinacio-
nális cégek által szervezett munka-
köri feladatokhoz kapcsolódó online 
tréningekkel kapcsolatos problé-
mákat azzal, hogy valaki nagyon 
gyorsan szeretne megtanulni egy 
idegen nyelvet? Mindkettő besorol-
ható az e-learning fogalmába, de 
nem szorul magyarázatra, hogy a 
lehetőségek, az alkalmazott techno-
lógia, a motiváció és minden más 
további tényező szerint két teljesen 
különböző dologról van szó.

Hogyan lehet tehát ma jellemezni 
az e-learning szerepét a felnőtt-
kori tanulásban? Kétségtelen, hogy 
a digitális tanulási kultúra, az inter-
neten elérhető lehetőségek tekin-
tetében Magyarországon is komoly 
előrelépés történt az elmúlt években. 
Tanulhatunk idegen nyelvet 
Skype-on keresztül, a pedagógusok 
egyre több saját szolgáltatással 
jelennek meg az e-learning piacon: 
e-learning keretrendszerben zajló 
magyar nyelvi és matematikakorre-
petálástól a jó minőségű, gyakran 

ingyenesen elérhető videó leckékig. 
Végre megmutatkozhat a nagykö-
zönség számára az a matemati-
katanár, aki képes kreatív digitális 
tananyagaival eloszlatni a népbeteg-
ségnek számító rettegést a matema-
tikától! összhangban az Eurostat 
adataival, a legutóbbi hazai felmé-
rések szerint is igaz az, hogy a 
magyar háztartások 80%-a rendel-
kezik az internethez való kapcsoló-
dáshoz szükséges eszközökkel. Az 
internet végtelen teret ad az önszer-
veződő tanulóközösségeknek, a 
felnőttkori tanulás e-learning lehető-
ségei a magyarok számára is 
nyitottak, ugyanakkor a digitális 
tananyagokhoz való hozzáférés 
tekintetében óriási előnyben vannak 
azok, akik tudnak angolul.

A kép azonban sajnos mégsem 
ennyire pozitív. Az Eurostat adatai 
szerint Magyarországon a felnőttek 
életen át tartó tanulásban való 
részvétele rendkívül alacsony 
(7%), és a 2016-ban megjelent 
Magyarországi Digitális Oktatási 
Stratégia (DOS) szerint „az IKT és 
a digitális tanulás potenciáljának 
kihasználása a felnőttkori tanulás 
területén igen alacsony”, aminek 
az alapvető oka az, hogy a magyar 
felnőttkorú állampolgárok jelentős 
része nem rendelkezik a digitális 
tanuláshoz szükséges alapvető 
kompetenciákkal.

Nagyon fontos, hogy a DOS mentén 
tervezett kormányzati beavat-
kozások ezen a téren mérhető 
eredménnyel járjanak. Akkor talán 
mi is részesei lehetünk annak a 
tudósok által megjósolt világnak, 
amelyben nem lesz szükség tovább 
az e-learning kifejezésben az e 
betűre, az e-tanulásból egysze-
rűen tanulás lesz, mivel a digitális 
technológia, az internet a tanulás és 
egyben a felnőttkori tanulás termé-
szetes közegévé válik. 



A fitnesz ma már univerzálisan szól 
mindenkihez: van gyerekfitnesz, jóga, szenior 
és a sportteljesítmény fokozását növelő 
területe is. Nemcsak azoknak szól, akik fittek 
és fiatalosabbak szeretnének lenni, hanem 

olyanoknak is, akiknek betegségük vagy belgyógyászati 
problémájuk preventív kezeléséhez járul hozzá.

Milyennek látja a mai modern 
fitneszipart?

Dr. Zopcsák László: A fitneszsportra 
azt mondhatjuk, hogy az Európai 
Unióban ez a legelterjedtebb sport. 
A statisztikák szerint ötvenötmillió 
ember jár rendszeresen fitnesz-
terembe, ami közel félmillió alkal-
mazottnak ad munkát. Ebben a 
szektorban harmincmilliárd eurós 
éves árbevételről lehet beszélni, és 
itt nemcsak a fitnesztermek forgal-
máról van szó, hanem a kapcso-
lódó szolgáltatásokról, az oktatásról, 
különféle termékek forgalmazásáról, 

a médiáról és a rendezvényekről. 
Európában a legnagyobb fitneszese-
mény a FIBO (https://www.fibo.com/
en/FIBO/This-is-FIBO/10/), amelyen 
négy nap alatt közel százhetvenezer 
ember fordul meg. 

A fitnesz ma már univerzálisan 
szól mindenkihez: van gyerekfit-
nesz, jóga, szenior és a sporttelje-
sítmény fokozását növelő területe 
is. Nemcsak azoknak szól, akik 
fittek és fiatalosabbak szeretnének 
lenni, hanem olyanoknak is, akiknek 
betegségük vagy belgyógyászati 
problémájuk preventív kezeléséhez 

járul hozzá. Korunk járványa az 
elhízás, ami nagyon sok olyan 
rizikótényezőt generál, amelyek a 
rendszeres fizikai tevékenységgel 
jelentősen csökkenthetők. A megelő-
zéssel rendkívül sok olyan egész-
ségügyi kiadás takarítható meg, 
amely a testmozgás hiányára 
vezethető vissza. Ez az összeg 
az USA-ban például az oktatásra 
fordított éves kiadások kétszeresét 
jelenti! 

úgy tudom, az önök cége egy 
kis képzési vállalkozásból nőtte ki 
magát. Kérem, osszák meg velünk 
történetüket.

2000-ben indítottam el a céget az 
első hazai személyi edző tanfo-
lyam megálmodásával. Akkor 
még természetesen nem egy ilyen 
nagy országos, nemzetközi iskolát 
képzeltem el. Sok erős szereplő volt 
már akkor is a piacon, de nekem 
olyan szakmai ambícióim voltak a 
személyi edző képzésben, amiben 
akkor hiányt láttam és piaci résnek 
érzékeltem. 

A tanfolyam elindításának azonban 
számos akadálya volt, hiszen nem 
voltak a maihoz hasonló OKJ-s 
képzések sem. A szakma szabá-
lyozottsága teljesen elütött a jelen-
legitől, a foglalkoztathatóság felté-
telei is mások voltak. Nemzetközi 
tapasztalatokkal – ciprusi edzői és 
egyesült államokbeli végzettség – 
a hátam mögött úgy ítéltem meg, 
hogy ezen változtatni kell. Az általam 
meghonosított képzést Kaliforniában 
ismertem meg, ott hospitáltam, és 
1999-ben egy személyiedző-kép-
zésen is részt vettem. 

Szervezetünk fő pillérei most már az 
OKJ-s képzések, az említett szemé-
lyiedző-képzés pedig 2008-ban 
államilag elismert szakma lett.  
Ma már tudjuk, hogy mi a szerepe  
az edzőnek, az üzemeltetőnek, 
a tulajdonosnak és az iskolának 
a fitnesz területén. Az az iskola, 
amelyik nem ismeri ezeket a 
szegmenseket, nehezen tudja 
felkészíteni az edzőket úgy, hogy 
a képzés befejeztével megfelel-
jenek a piaci feltételeknek. Fel lehet 
készíteni egy-egy sikeres vizsgára 
többeket is, de nem biztos, hogy az 
a felkészítés ügyfélorientált gondol-
kodást is biztosít. 

Milyen munkamegosztás van önök 
között?

Ügyvezetőnk, Rábai Zita két éve 
dolgozik nálunk, ő a felnőttkép-
zési vezetőnk, és a cégvezetési 
ügyeket is viszi. Én a szervezet 

építkezésével, ezen belül kimon-
dottan a nemzetközi kapcsolatok 
menedzselésével foglalkozom. 
Több külföldi szakértői csoportban 
veszek részt – például Europe 
Active, Brüsszel; American Council 
on Exercise, San Diego – ezért a 
munkamegosztásunk alapja, hogy 
a működtetésben Rábai Zita nyújtja 
a hitelességünk alappillét jelentő 
szakértelmet, vagyis hogy az oktatás 
jogilag, szakmailag az önmagunk 
és a külvilág által egyaránt elvárt 
minőségben valósuljon meg. Ezen 
túlmenően képesek legyünk elérni 
és fenntartani azt a célt, hogy 
cégünk az élhetőbb világ gondolati-
ságához tartozva elégedett oktatói, 
dolgozói környezetet alakítson ki, és 
természetesen a képzésben részt-
vevők számára is a legjobbakat 
nyújtsa. 

Milyen indíttatásból vágtak neki a 
nemzetközi akkreditációnak?

2009-ben meghívást kaptunk egy 
prágai konferenciára. Ezt a levelet 
sokan megkapták Magyarországon, 
de a magyar meghívottak közül csak 
ketten vettünk részt a programon, 

egy munkatársam és én. 
Ott kint jöttünk rá, hogyan is 
működik ez az iparág. A résztvevők 
nem kigyúrt edzők, hanem fitnsz-
szakemberek és üzletemberek 
voltak, akik szerint ez a szektor 
nem a külalak, a fizikum fejleszté-
séről szól, hanem arról, hogy milyen 
prevenciós szerepe van a fitnesz-
szektornak az egészség fejlesz-
tésben. Ezt az is alátámasztja, hogy 
Európában ez a szektor évente 
dupla akkora forgalmat generál, 
mint a futball, tehát a fitneszipar az 
egyik legdinamikusabban fejlődő 
terület. A rendezvényen hatalmas 
inspirációt kaptunk a kollégámmal, 
és eldöntöttük, hogy ide akarunk 
tartozni, azért fogunk dolgozni, 
hogy a fitnesz ne csak elszeparált 
szegmens, hanem szektor legyen 
Magyarországon, és kapcsolódjon 
az európai fitneszszektorhoz, hogy 
tanulhassunk egymástól, bekerül-
jünk egy olyan vérkeringésbe, 
amely közös standardot, egységes 
minőséget és arra garanciát is 
jelent. 2009 tavaszán „az IWI prágai 
tavaszának történetében” eldön-
töttük, hogy a céget végigvisszük az 
akkreditációs folyamaton. 

S Z E N V E D É LY B Ő L 
K A R R I E R
  INTERJú AZ IWI FITNESZISKOLA VEZETőIVEL                                    

Az IWI nemzetközi fitnesziskola közel húsz éve működik a hazai fitnesz-, wellness- és sportképzések 
piacán. Az iskolában végzettek az EREPS (European Register of Exercise Professionals – Hivatásos edzők 
európai szakmai regisztere) révén nemzetközileg elfogadott és megbecsült fitnesz-szakemberként számos 
országban juthatnak munkalehetőséghez. Az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat munkatársa, Vedovatti 
Anildo az IWI Nemzetközi Fitnesziskola alapítójával, Dr. Zopcsák Lászlóval és oktatási vezetőjével, Rábai 
Zitával beszélgetett nemzetközi akkreditációjukról és annak szerepéről az elért sikereikben



  Végered-
ményben na-
gyon büszke 
vagyok erre az 

iparágra, amelynek a fej-
lesztésén munkálkodunk. 
Aki ebben dolgozik, annak 
olyan elhivatottsága és 
szenvedélyes szakmaszere-
tete van, ami nagyon kevés 
tevékenységre lehet igaz..

Milyen követelményeknek kellett 
megfelelni az akkreditációhoz?

Az akkreditáció megszerzése 
a mostani online procedúrához 
képest nagyon nehéz volt. Annak 
idején Magyarországra „költözött” 
három ellenőr, akik egy héten át 
minden dokumentumot megnéztek 
az irodánkban, összehasonlí-
tották az ígéreteinket a kínála-
tunkkal, részt vettek a tanfolya-
mainkon, ellenőrizték a vizsgázta-
tásunkat. Ezt a folyamatot óriási 
segítségnek éltünk meg, hiszen az 
ellenőrök az európai fitneszszektor 
szakértői voltak, akik óriási tapasz-
talattal rendelkeztek a fitneszklubok 
és a hozzájuk kapcsolódó vizsga-
központok üzemeltetésében is, így 
rendkívül sok gyakorlati tanáccsal 
láttak el bennünket. 

Hogyan látja, milyen előnyökkel járt 
az önök számára az akkreditáció?

2009-ben kaptuk meg az akkre-
ditációt. Rendszeres látogatói 
lettünk a külföldi konferenciáknak, 
szívtuk magunkba az informáci-
ókat, kapcsolati tőkét építettünk, 
s így történt meg, hogy 2010-ben 
bekerültem az Europe Active 
Standard Council nevű bizottsá-
gába, amely kimondottan a képzés 
fejlesztésére fókuszál. Az elmúlt hét 
év alatt Európa-szerte tizenvalahány 
programot alkottunk meg úgyne-
vezett technical expertek bevoná-
sával, ami illeszkedik az európai 
képzési keretrendszerhez (EQF). 
Az akkreditáció legnagyobb hatása 
edzőinkre nézve az volt, hogy a 
végezettségüket elfogadják számos 
külföldi országban, köszönhetően az 
EREPS-tagságuknak. A szervezet 
szempontjából azonban az volt a 
legfontosabb, hogy folyamatosan 
inspirációs közegben voltunk, ami 
lehetővé tette, hogy mindig fejlőd-
jünk, továbbá láttuk, hogy milyen 
trendet érdemes követni. 

Számomra az akkreditáció legfon-
tosabb eredménye, hogy a kis 
iskolából és a lokális gondolkodásból 
ki tudtunk lépni a nemzetközi térbe.

Mennyire stabil az oktatói gárda, 
hogyan zajlik az utánpótlás?

Rábai Zita: Az oktatói gárda nagyon 
stabil. Vannak, akik a kezde-
tektől fogva nálunk dolgoznak, ők 
az élvonalbeli oktatóink, a leglo-
jálisabbak és szakmailag a legfel-
készültebbek. Nálunk is felme-
rült az elmúlt 1-2 évben, hogy kell 
az utánpótlás, ezért kidolgoztunk 
egy konkrét programot a megvaló-
sítására. Ez azt jelenti, hogy igyek-
szünk bevonni olyan tehetséges 
fiatalokat, akikről a képzés során 
úgy gondoljuk, hogy vannak edzői 
ambícióik. Hospitálási, tovább-
képzési lehetőséget biztosítunk 
számukra, valamint a tapasztalt 
oktatóink mentorálják őket, hogy 
fokozatosan be tudjanak kapcsolódni 
az oktatói munkába, így a későbbi-
ekben képesek lesznek megfelelni a 
követelményeinknek is.

A hagyományos vagy az atipikus 
képzési formák az elterjedtebbek 
önöknél?

Vegyes a kép. Az OKJ-s képzé-
seken kötöttebb, csoportos, jelen-
léti képzéseket tudunk tartani. 
Sokszor indokolt lenne a távoktatás 
is bizonyos típusú, főként elméleti 
órákban, de ezt nem mindig engedi 
a szabályozás. Az e-learning ma 
már természetes a 25–35 évesek 

körében, ők kimondottan fogéko-
nyak erre a típusú tanulásra, hiszen 
a mindennapjaikban is használják 
az okostelefont, a mobil appliká-
ciókat, az okosórákat. Nekik nem 
kell külön indokolni, hogy milyen 
előnyökkel jár saját ütemezésben, 
kényelmes helyszínen, saját környe-
zetükben tanulni. Ugyanakkor fontos 
látni, hogy az e-learning haszná-
lata a számítógépről az okostelefo-
nokra tevődik át. Ahogyan a honla-
punkon a látogatások nagy része 
is mobiltelefonnal történik, úgy a 
képzésben résztvevők is mobilte-
lefonról használják az e-learning 
felületünket, ami újabb fejlesztéseket 
igényel, hiszen a felület mobiltele-
fonon is jól olvasható, használható 
kell legyen. Az e-learning mellett 
idén egyéb on-line és mobil appliká-
ciókat is bevezettünk, ezek egyike 
az IWIGym, amit nevezzünk talán 
virtuális edzőteremnek, valamint egy 
3D-s program, amely az anatómia 
tanulását segíti.

Milyen az iskola viszonya a társa-
dalmi környezettel?

Dr. Zopcsák László: Működtetünk 
egy szövetséget, amely az iskolától 
függetlenül olyan fórumot biztosít, 
ahol a friss EU-s ismereteket tudjuk 
átadni. A szövetség célja, hogy 
szektorális közösséget építsen, 
elsősorban az érdekelteket egybe-
fogva, de a konkurenseket is 
leültetve egymás mellé, és olyan 
közös protokollokat dolgozzon ki, 
mint például a HUREPS (Magyar 
Fitnesz Szakemberek Regisztere) 
edzői regiszter, ami az európai ipar 
rugója. Az edzői regiszterbe olyan 
szakemberek kerülhetnek, akiknek 
van OKJ-s végzettségük. Minden 
országnak megvan a saját regisz-
tere, amely biztosíték az edzők 
megfelelő képzettségére, felké-
szültségére. Ez a Magyar Fitnesz 
Szövetség feladata, tehát közvetve 
társadalmi szerepvállalása is van. 

Van-e olyan jellemző, ami speciá-
lisan magyarországi gyakorlat, ami 
érdekes és egyedi?

Látható, hogy nagyon nagy a 
pezsgés, a mozgás ezen a területen, 
és ez megjelenik a rendezvé-
nyek szintjén is. Évente van négy 
nagy Életmód–Fitnesz rendez-
vény, egyenként legalább ötezer 
embert mozgatnak meg. A fitnesz-
termek létszáma folyamatosan 
bővül, attól függetlenül, hogy közben 
több már be is zárt, mert nem volt 
mögötte megfelelő szakértelem. 
Pozitív jellemző az elmúlt húsz 
évben, amióta figyelemmel kísérem 
a magyar fitneszvilágot, hogy 
óriási fejlődés ment végbe mentali-
tásban, hozzáállásban és a penet-
rációs rátában is. Sajnos nincsenek 
hivatalos statisztikák erre, de én így 
is azt mondom, hogy 5%-os a penet-
rációs ráta, azaz a magyar lakosság 
fitneszterembe járási aránya. Ezzel 
szemben Európában ez a ráta 
15-20% körül van. 

A további növekedésnek nem 
pénzbeli vagy elérhetőségi akadá-
lyai vannak, hanem a szekto-
rális összefogás hiánya, a vállalko-
zások nem kooperálnak egymással. 
Negatívumként tudom említeni 
a magyar lakosság körében 

tapasztalható komoly attitűdprob-
lémákat is. Az Eurobarométer 
mérései szerint tisztán látszik, hogy 
Hollandiában a lakosság 70%-a 
sportol valamit. Magyarországon 
pont fordítva van, 70% úgy nyilat-
kozik, hogy egyáltalán nem mozog. 
A mozgás mögötti tudatosságot 
lehetne még jobban hangsúlyozni, 
akár állami programokkal is. 
A hozzánk jelentkezők jó részének 
elsődleges szándéka, hogy 
hiteles forrásból tanulja meg, hogy 
önmagára hogyan tudja alkalmazni 
az edzésterveket.

Végeredményben nagyon büszke 
vagyok erre az iparágra, amelynek 
a fejlesztésén munkálkodunk. 
Aki ebben dolgozik, annak olyan 
elhivatottsága és szenvedélyes 
szakmaszeretete van, ami nagyon 
kevés tevékenységre lehet igaz. Itt 
közvetlenül látszik, hogy ez nem 
egy szimpla termék, amit a piacon 
árulunk, hanem az emberek egész-
ségének, fittségének, és életminő-
ségének fejlesztésével foglalkozunk. 
Munkánkkal jó hangulatot tudunk 
teremteni, és az emberek sporto-
láshoz való viszonyát, motivációját 
pozitív irányba tudjuk befolyásolni. 



Lassan két éve ismerjük egymást, és 
mindig érdekelt, hogyan került egy 
közgazdász-fejvadász kapcsoltba 
az irodalommal, a terápiával és a 
fiatalokkal?

Valóban vezetés-szervezés 
szakközgazdász és biblioterapeuta 
végzettségem van. Közel harminc 
éve az emberierőforrás-tanács-
adás területén tevékenykedem, 
elsősorban fejvadászként. Nagy 
hazai és nemzetközi cégek kulcspo-
zícióiba, szakértői feladatokra 
keresek szakembereket, és részt 
veszek különböző emberi erőforrás 
témát érintő projektekben. Az utóbbi 
években egyre gyakrabban hallok 
a fiatalok beilleszkedési nehézsé-
geiről, a munkahelyeken megje-
lenő, a generációs különbségekből 
fakadó kommunikációs problé-
mákról, nehézségekről. Néhány éve 
megbízott oktatóként tanítok egyete-
mistákat különböző HR fókuszú és 
kommunikációt érintő kurzusokon. 
A tantárgyakba épített csoportfog-
lalkozások alkalmával a generá-
ciók közötti félreértések, meg nem 
értések feltárásával is foglalkozom, 

amelyre esetenként az irodalomte-
rápiás módszert alkalmazom. Hát 
így kapcsolódott össze egy közgaz-
dász-fejvadász az irodalomterápi-
ával és a fiatalok pályaorientáció-
jának támogatásával.

Mi az irodalomterápia? Honnan 
ered? Mióta használják? Hol helyez-
kedik el a biblioterápia a többi 
terápia között?

A biblioterápiát és az irodalom-
terápiát sokszor egymás alterna-
tívájaként használják – én is így 
fogom a beszélgetés alatt, de a 
biblioterápia tágabb fogalom, mert 
bármely könyv vagy szöveg által 
elérhető hatást foglalja magába, 
míg az irodalomterápia kifejezetten 
a szépirodalmi művek által kíván 
hatást elérni. Az irodalomterápia a 
művészetterápia egyik ága, jellem-
zően csoportos formájú. A tudomá-
nyosan megalapozott módszer célja 
az önismeret-fejlesztés.

Mondhatni, az emberrel egyidős 
a szavak erejébe vetett hit. Az 
írásbeliséget messze megelőzve, 

a szóbeliség korában a lelki egyen-
súly, az íratlan szabályok, normák 
átadásának eszköze volt a közös 
mesélés, a legendák, mítoszok, 
történetek továbbadása. Sokat 
olvashatunk erről Bruno Bettelheim 
A mese bűvölete és a bonta-
kozó gyermeki lélek című munká-
jában. A szenvedő, reménykedő 
és a sorscsapásokon felülkere-
kedő ember történetének, vagyis a 
mesének a segítségével az ember 
nem csak a saját problémáiból 
kivezető utat lelhette meg, hanem 
– miként a mese hőse – az igazi 
énjéhez vezető belső utat is.

Ugyanez volt a funkciója a 
vallási, családi vagy faluközössé-
gekben folyó közös mesélésnek, 
éneklésnek, történetmondásnak, 
imádkozásnak, biblia-értelmezésnek: 
szabályozta az emberi együttélés 
viselkedési normáit, viszonyítási 
pontokat adott, lelkierőt és támaszt 
nyújtott. 

Új fejezetnek kell tekinteni az írott 
irodalom megjelenését, hiszen az 
olvasással a történet feldolgozása is 

megváltozott, individuális tevékeny-
séggé vált. A befogadónak már 
magának kellett megbirkóznia 
az olvasmány tartalmával, nem 
segítette őt a kollektív értelmezés, a 
csoportos megbeszélés lehetősége.

A biblioterápiában valójában arról 
van szó, hogy mindazt a tapaszta-
latot, amit a könyvek, az olvasás, az 
irodalom jótékony hatásáról felhal-
mozódott, átfordították tudatosan 
alkalmazott módszerré, támogató, 
fejlesztő céllal. 

A biblioterápia általában a pszichi-
átriai osztályokon honosodott 
meg először, idővel aztán kilépett 
a gyógyító intézmények falai 
közül. A korábbi orvosi modell, a 

betegség–egészség paradigmája 
helyett manapság egyre inkább 
helyet kap a különféle segítő, 
támogató, fejlesztő módszerekben 
a normalitáson alapuló, a „hétköz-
napi ember hétköznapi problé-
máiban való segítségadás” elve. 
Tehát már nincs éles határ a terápia 
és a fejlesztés között, egyre inkább 
előtérbe kerül az egészségesek 
erősítése, az úgynevezett „egészsé-
gesek terápiája”. A „fejlesztő” bibli-
oterápia elsőként könyvtárakban, 
közintézményekben, iskolákban 
honosodott meg. 

Számodra mit jelent a biblioterápia?

Sokszor eszembe jut egy Sütő 
Andrással készült interjú. Az első 

kérdés így hangzott: Miért ír? Az 
író néhány másodpercig gondolko-
dott, majd gyönyörű választ adott: 
A visszhangért. A biblioterápia 
lényege, ars poeticája számomra is 
valami hasonló: segíteni a szöveg 
visszhangjával. A szöveg bennünk 
megszülető visszhangja ugyanis az, 
ami változásra serkenthet, a csoport 
pedig lehet az a közeg, amely 
gondolatainkat átélve ösztönöz 
bennünket megkeresni mindazt,  
ami segít. 

Szerinted miben van egy irodalomte-
rápiás foglalkozás ereje?

A biblioterápia erejét abban 
látom, hogy a szöveg által közve-
tített érzéseket automatikusan, 

IRODALOMTERÁpIA 
A KARRIERFEJLSZTÉSBEN
  INTERJú JUHáSZ ERIKáVAL                                    

Az irodalom és az olvasás szerepe digitális világunkban leértékelődni látszik, pedig az olvasás nemcsak 
szabadidős tevékenységként, hanem válsághelyzetekben akár megoldást rejtő támaszként és terápiás 
eszközként is értelmezhető. Juhász Erikával, a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagjával az irodalom-
terápia jelentéséről, használati lehetőségeiről és a karrierfejlesztésben betöltött szerepéről beszélgetett 
Cserkúti Ágnes.



öntudatlanul is saját, egyéni aktuális 
élethelyzetünkbe helyezzük. 
Ugyanakkor külső szemszögből 
látjuk a problémáinkat, következmé-
nyek nélkül gondolhatjuk át a lehet-
séges megoldásokat, s olykor épp 
ez világít rá váratlanul és különös 
módon a helyzetekre. A szövegre 
vonatkozó szabad asszociáci-
óval ugyanis feltárhatjuk önmagunk 
eddig ismeretlen területeit. Olyan 
ez, mint valami fénysugár, amely az 
addig sötét helyet megvilágítva új 
nézőpontokat, más látásmódot tesz 
lehetővé. Az ilyen „megvilágosító 
pillanatokban” erő van az egyénre 
nézve és a csoportra vonatkozóan is.

Egy szöveg segítséget nyújthat 
abban, hogy alternatív módon 
láthassuk a problémáinkat, példát 
vagy ellenpéldát ismerjünk meg 
helyzetekre, és a várható követ-
kezmények átgondolásával talál-
junk, válasszunk megoldásokat. 
A csoportfoglalkozás lehetőséget 
teremt, hogy megnyíljunk egymás 
előtt, betekintést nyerjünk a másik 
ember gondolataiba, érzéseibe, és 
ennek tükrében tekintsünk rá saját 
belső világunkra, a változás, 
a fejlődés lehetőségeire.

Mi az irodalomterápia célja?

Egy szöveg komoly változásokra 
ösztönözhet, ha megfelelő közegben 
bomlik ki, amit a terapeuta, valamint 
a csoport is támogat, erősít. A 
műben lévő üzenetre a csoporttag 
„válaszol”, vagyis saját tapasztala-
tait, élményeit, saját életét keresi 
benne. Azt emeli ki, ami saját 
szempontjából fontos, azaz megol-
dásokat keres a szövegben. 

Egy biblioterápiás csoportbeszél-
getés lényege, hogy a csoporttagok 
elérjenek egy önmagukról szóló 
tapasztalathoz, ahol a szöveg kiindu-
lópont problémájuk átdolgozásához, 
így a belső integrálódást, a másik 

ember megértését, a hiteles kapcso-
lati képességek elérését, a társas 
érzelmi helyzetek kezelését veszi 
célba akár korrekciós, akár fejlesz-
tési szándékkal. 

Hogyan épül fel egy irodalomterá-
piás foglalkozás?

Az irodalomterápiás foglalkozás 
mindig egy előre kiválasztott 
irodalmi mű köré szerveződik, mely 
lehetőség szerint a csoport tagjai 
nak hasonló problémáját célozza 
meg. A mű vagy műrészlet kapcsán 
a csoportvezető kérdéseivel, irányí-
tásával beszélgetés folyik, ami az 
úgynevezett általános szintről, azaz 
a szövegben ábrázolt helyzetből 
kiindulva a személyes, azaz a 
részvevők érzéseit, élethelyzeteit 
feltáró szintre vezeti át a beszélge-
tést. A szöveghez fűzött megjegy-
zések segítenek a csoporttagoknak, 
hogy pontosítsák viszonyukat a mű 
által sugallt témához. Ez fontos felis-
merésekre vezet önmaguk megis-
merésében és mások megérté-
sében, újra hangolhatja a már 
megmerevedett egyéni struktúrákat. 

A foglalkozásokon a kiválasztott 
irodalmi mű élményszintű feldolgo-
zása zajlik, mely lehetővé teszi a 
felmerülő problémák közös tovább-
gondolását és az egyénekre szabott 
üzenetek megtalálását, fogadását.

Alkalmas-e egyéni tanácsadás során 
használandó eszközként?

Igen, van olyan kolléga, aki egyéni 
terápiában használja. Ugyanakkor 
számomra a csoportos forma rejt 
igazán izgalmas lehetőségeket. 
Ha halljuk egymás gondolatát és 
befogadjuk azt, ha engedjük, hogy 
belénk szivárogjon, az új felismerés-
ként bukkanhat elő később.

Átélni azt, hogy ugyanaz a történet 
az egyik embert összezavarja, a 

másik számára csak egy kedves 
sztori, hogy ami az egyikük számára 
választ ad, a másikat gyötrő kételyek 
közé helyezi, hihetetlenül mély és 
váratlan felismeréshez vezetheti 
el a csoporttagot. Nagyon megin-
dító látni, hogy a megoldás, amelyre 
egy ember évekig várt egyértelművé 
válhat, mert épp a megfelelő pilla-
natban kapott el egy sort vagy egy 
gondolatot.

Kinek ajánlható az irodalomterápia?

A biblioterápia a társadalom szinte 
minden rétege számára ajánl-
ható és sikeresen alkalmazható. 
Korosztályos és tematikus csoportok 
szervezhetők. Gyerekeknek például 
olyan iskolára felkészítő foglalkozás-
sorozattal, ami különösen szorongó, 
visszahúzódó, nehezebben kommu-
nikáló, közösségben kevésbé 

érvényesülő gyermekeknek szól, 
vagy hosszú időt kórházban töltő 
gyermekek segítésére fókuszál, a 
gyermekgyógyászat, gyermekneuro-
lógia területén.

Kamaszoknak szintén szervezhetők 
korosztályos csoportok: általános 
témákban könyvtári és köznevelési 
intézményekben, pályaorientációs, 
életpálya-tervezés fókusszal, vagy 

hátrányos helyzetű és roma fiatalok 
számára önismeret- és személyiség-
fejlesztési céllal.

És ne felejtsük el a felnőtt csopor-
tokat sem: a kommunikáció fejlesz-
tését célzó, stresszkezelést fejlesztő 
csoportokkal, fiatal felnőttek eredmé-
nyes munkaerő-piaci jelenlétének és 
sikeres munkavállalásának támoga-
tását célzó, az életpálya-tervezéssel 
foglalkozó csoportokkal, de a nőknek 
szóló, nőiességet fókuszba állító 
csoportok, vagy a babát váró szülők 
és nagyszülők foglalkozásai is ide 
tartoznak. Szintén felnőtt csoportos 
tematika lehet krízishelyzetben 
lévőket támogató, családi kapcso-
latok és mintázatainak vizsgá-
latát célzó, vagy a párkapcsolati 
problémák és párkapcsolatban való 
működésünket vizsgáló csoportok.

Hogyan történik a szövegek 
kiválasztása? Vannak-e kedvenc 
szövegeid? Mire használod őket?

Egy szöveg sokfélesége lehetőséget 
ad arra, hogy rugalmasan, a csoport 
érzelmi igényeihez, szükségletei 
hez igazítsuk a csoportokban folyó 
munkát.

Számomra jó szövegek vannak, 
amelyek rezonálnak arra a témára, 
amellyel épp foglalkozom. Persze 
vannak kedvenceim. Nagyon 
szeretem Örkény István egyper-
ceseit vagy Kosztolányi Dezső 
novelláit. Általában a csoport problé-
maköre vagy nyitottsága határozza 
meg legjobban, hogy végül is melyik 
mű kerül be a foglalkozásra, melyik 
szöveg illik az adott alkalomhoz.

Én főleg önismeret-fejlesztési és 
karriertervezési fókusszal használom 
őket, de az utóbbi időben a generá-
ciók közötti kommunikáció, a 
szakmai identitás és a stresszke-
zelés témakörével is foglalkoztam.



Lehet-e irodalomterápiás foglalko-
zást tartani szöveg nélkül?

A válasz egyértelmű igen. Akkor is 
beszélhetünk biblioterápiáról, ha a 
terápiás beszélgetésen fizikailag 
nincs jelen könyv, szöveg, hanem 
a kiindulópontot például egy idézet, 
vagy egy csoporttag személyes 
története adja. Létezik úgynevezett 
aktív biblioterápia is, amikor a részt-
vevők maguk írnak verset, novellát, 
naplót, vagy egy mű kapcsán 
alkotnak szövegeket, például annak 
előzményét vagy alternatív befeje-
zését írják meg.

Pár hete Belgrádban egy nemzet-
közi konferencián mutattad be a 
módszert. Hogy érezted magad? 

Először beszéltem nemzetközi 
hallgatóság előtt a karriermenedzs-
ment témába épített fejlesztő bibli-
oterápiáról. Sok mondanivalóm 
volt, így a legnagyobb nehéz-
séget az jelentette, hogy tudom-e 
tartani a szűkre szabott időkeretet. 
Mindenképp célom volt, hogy a 
workshop résztvevői a módszerről 
ne csak elméleti tájékoztatást 
kapjanak, hanem gyakorlati ízelítőt is.

Milyen volt a fogadtatása, milyen 
visszajelzéseket kaptál a szeminári-
umon részt vevő tanácsadóktól? 

Nagyon aktív és lelkes volt a hallga-
tóság. Úgy éreztem, sokak érdek-
lődését felkeltette a módszer, talán 
meg is érintette őket az együtt 
gondolkodás. Volt, aki még másnap 
is odajött hozzám a felismeré-
sével. Fontos visszajelzés volt ez 
számomra.

Lehet-e idegen nyelven irodalomte-
rápiás foglalkozásokat tartani?

Elvi lehetősége bármilyen módszer-
tanú terápiában adott annak, hogy a 
terápiás foglalkozás idegen nyelven 

történjen, ha minden résztvevő 
felsőfokon bírja az adott (közvetítő) 
nyelvet. Én egy óvatosabb állás-
pontot képviselek, miszerint közve-
títő nyelv használata csak a foglal-
kozás bemutatására és interaktív 
közös gondolkodásra képzelhető el, 
hiszen mind a szöveg értelmezése, 
befogadása, mind az általa elindí-
tott gondolatok, érzések kifejezése 
mélységében csak anyanyelven 
lehetséges.

A mai fiatalok hogyan fogadják a 
módszert? Mennyire való a digitális 
generációnak az irodalom? 

Amikor a hallgatókkal karrierme-
nedzsment témából kifolyólag talál-
koztam, az volt az érzésem, hogy 
többségüket öndefiníciós bizony-
talanság jellemzi. Holott sokszor 
az a visszajelzés, hogy a mai 
fiataloknak túlságosan is erős az 
önbizalmuk, és egy „kicsit helyre 
kellene tenni őket”. Ezzel szemben 
meglepett, hogy ők viszont éppen 
az önbizalom területén szeret-
nének fejlődni. Tehát kíváncsiak és 
nyitottak voltak az önismeret-fejlesz-
tésre, és a foglalkozásokon használt 
„eszközt”, az irodalmat teljesen 
komfortosan kezelték. Sőt, mindig 
kíváncsian várták, hogy egy adott 
témához melyik mű, hogyan ad majd 
inspirációt.

Van-e, lehet-e szerepe az irodalom-
terápiának abban, hogy a fiatalok 
közelebb kerüljenek az irodalomhoz, 
az olvasáshoz?

Egy biblioterápiás foglalkozás elsőd-
leges célja az, hogy a résztvevők az 
önismereti folyamatban a meglévő 
kompetenciáik tudatosítása mellett 
új kompetenciákat sajátítsanak el. 
Az önismeret mélyítésével ugyanis 
fejlődhet az empatikus készség, az 
asszertivitás, a konfliktuskezelés, 
mások álláspontjának befogadása 
és a kooperáció is, valamint újszerű 

látásmódhoz juthat a résztvevő. 
Célom persze az is, hogy a foglal-
kozások visszavezessék a résztve-
vőket, így a fiatalokat is, az iroda-
lomhoz, az olvasáshoz.

Az EPALE magazin olvasói többsé-
gében olyan szakemberek, akik a 
felnőttoktatással, felnőttképzéssel 
vagy a felnőttkori tanulás valami-
lyen formájával foglalkoznak, 
abban érdekeltek. Tudnál példát 
mondani arra, hogy a felnőttek 
számára milyen tematikus csoportok 
indíthatók?

Természetesen. Vagy vannak kifeje-
zetten nőknek szóló, a nőiességet 
fókuszba állító csoportok. Olyan 
felnőtteknek szóló tematikus foglal-
kozássorozat is van, ami valamilyen 
„életfordulat” feldolgozását állítja a 
fókuszban. A kollégák használják a 
módszert például babát váró szülők 
és nagyszülők foglalkozásain vagy 
családi kapcsolatok és mintázatok 
vizsgálatára. 

A fiatal felnőtteknél is jól alkalmaz-
ható az irodalomterápia például 
kommunikációfejlesztési, konfliktus-
kezelési, vagy életpálya-tervezéshez 
kapcsolódó kérdések tisztázására, 
az eredményes munkaerő-piaci 
jelenlét támogatására. 

Ha valakinek, például egy szakem-
bernek vagy tanácskérőnek felkel-
tette az érdeklődését az irodalomte-
rápia, hová fordulhat? 

Minden érdeklődő teljes bizalommal 
fordulhat a Magyar Irodalomterápiás 
Társaság tagjaihoz. Honlapunkon 
bárki tud tájékozódni a tevékeny-
ségünktől és a terapeutáinkról. 
Örömmel állunk rendelkezésre 
szakmai kérdésekben.

Oktatják-e valahol a módszert?

Ma Magyarországon alapvetően 
kétféle biblioterápiás képzés közül 
választhat az érdeklődő. Vannak 
a tanfolyamrendszerű akkreditált 
képzések: ilyen a 60 órás tanfolyam 
az OSZK Könyvtári Intézet kihelye-
zett könyvtáros továbbképzése a 
Pest Megyei Könyvtárban, és ide 
tartoznak még a KRE-BTK 60 órás 
és a Petőfi Irodalmi Múzeum 120 
órás tanfolyamai, amelyek pedagó-
gus-továbbképzések. Létezik még 
a MMSZKE hároméves komplex 
művészetterápiás tanfolyami 
képzése, amelynek egyik kompo-
nense a biblioterápia. 

És vannak az egyetemi szintű 
képzések. A teljesség kedvéért 
megemlítem a PPKE-t, amely 
az első egyetemi biblioterapeuta 
oklevelet adó képzés volt, de mára 
már megszűnt. A jelenleg elérhető 
egyetemi szakirányú továbbkép-
zéseknek is két csoportja van. 
Létezik egyéves fejlesztő bibli-
oterápia szakirányú tovább-
képzés a Kaposvári Egyetemen, 
illetve kétéves biblioterápia 
szakirányú továbbképzési 
szak a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetemen és a Pécsi 
Tudományegyetem.

Én Pécsett képződtem, melynek 
személyközpontú szemlélete és 
terápiás hangsúlyt fókuszba állító 
megközelítése találkozott a szakmai 
elképzeléseimmel.

Kérjük jelezzen 
vissza nekünk a 
QR kód használa-
tával, hogy hogy 
tetszett a magazin!



Az alapkészségek azok az általános 
gyakorlati készségek, amelyek 
alapvetően szükségesek ahhoz, 
hogy részt vegyünk a helyi közösség 
életébenben, bekapcsolódjunk a 
társadalmi életbe, munkát vállaljunk, 
és új, specifikus készségek, szakmai 
kompetenciák megszerzéséhez is 
az alapkészségek nyitnak kaput. 
Különböző megközelítésekben 
természetesen eltérő meghatáro-
zásokkal találkozhatunk, az viszont 
közös bennük, hogy az alapkész-
ségek közé sorolják az értő olvasást, 
az írás- és számoláskészséget, a 
szóbeli kommunikációt, a digitális 
készségeket, de a munkahelyi 
elvárások között egyre hangsúlyo-
sabban megjelenő szociális készsé-
geket is. 

Az alapkészségek tehát olyan, a 
modern társadalmakban nélkü-
lözhetetlen készségek, amelyekre 
minden állampolgárnak szüksége 
van. Ugyanakkor a felnőttek 
alapkészségeit vizsgáló nemzet-
közi OEcD felmérés, a PIAAc 
kutatás szerint a 15–64 éves korosz-
tályból körülbelül hetvenmillió 
európai állampolgár alapkészsé-
geinek szintje elégtelen. Minden 
ötödik európai állampolgár olvasás-, 
írás-, minden negyedik állampolgár 

számoláskészség-szintje 1-es 
vagy az alatti a felmérés 
keretében használt ötfokú skálán. 
(Magyarország a PIAAc felmérés 
első, 2010–12-es és második, 
2013–15-ös körében nem vett részt, 
az első felmérésre 2018-ban 
kerül majd sor).

Nemzetközi kutatási eredmények 
igazolják, hogy akiknek az alapkész-
ségei alacsony szintűek, azok 
nagyobb valószínűséggel veszítik 
el állásukat és válnak tartósan 
munkanélkülivé, ennél fogva 
körükben magasabb az elszegé-
nyedés, a közösségi életből való 

kirekesztődés, a betegségek és a 
korai elhalálozás kockázata is. 
Egy több országra kiterjedő nemzet-
közi vizsgálat eredménye, hogy a 
büntetés-végrehajtásban fogva-
tartott fiatalkorúak 65–85%-ának 
problémái vannak az olvasás-írás 
terén. Az alapkészségek alacsony 
szintje alapvető akadálya az életen 
át tartó tanulásban való részvé-
telnek, emiatt ezeknek a felnőt-
teknek kevés az esélyük és lehető-
ségük, hogy lépést tartsanak a világ 
változásaival, a társadalom és a 
munkaerőpiac elvárásaival, hogy új 
kompetenciákat vagy képesítéseket 
szerezzenek meg, amivel javít-
hatják munkaerő-piaci esélyeiket, 
foglalkoztathatóságukat.

Az alapkészségek hiánya jelentős 
társadalmi többletköltséget jelent, 
hiszen a munkanélküliséggel, a 
rossz egészségi állapottal együtt 
járnak a megnövekedett szoci-
ális, munkaügyi és egészség-
ügyi kiadások, valamint a bünte-
tés-végrehajtásra fordított költségek. 
A munkavállalók alapkészsége-
inek hiánya jelentős többletkölt-
séget okozhat az őket foglalkoztató 
vállalkozásoknak a versenytársa-
kétól elmaradó termelékenység, a 
minőségi problémák és a magasabb 
selejtarány miatt, ami összessé-
gében rontja versenyképessé-
güket. Akinek olvasási-írási készség-
szintje alacsony, azok általában 
kevés időt töltenek gyermekeikkel 
olvasással, tanulással, és annak is 
nagy az esélye, hogy az új generá-
ciók öröklik, továbbhordozzák a 
hátrányokat. 

Az alapkészségek fejlesztésére 
fordított invesztíciók a nemzetközi 
tapasztalatok szerint számos pozitív 
hatást érhetnek el: akinek javulnak 
az alapkészségei, jobban kiismeri 
magát a környezetében, jobban 
tudja követni és értelmezni az 
átélt történéseket, ebből fakadóan 

erősödik az önállósága, magabiz-
tossága, önellátó képessége, 
javulhat fizikai és mentális állapota, 
a családon belül a szülői szerepek 
tudatosabbá válnak, megerősödnek. 
Alapkészségeik fejlődésével a foglal-
koztatottak alkalmazkodó képessége 
és munkahelyi produktivitása nő, 
nagyobb az esélye állásuk megtartá-
sának, bérszintjük emelkedésének. 

Ha valóban ilyen közvetlen kapcsolat 
áll fenn az alapkészségek elsajá-
títása és az életminőség, a foglal-
koztathatóság javítása között, akkor 
mi az akadálya annak, hogy sokkal 
többen vegyenek részt alapkész-
ség-fejlesztési programokban? 
A problémakörnek számos sajátos-
sága van, amelynek mindegyike 
jelentős kihívást jelent a nemzeti 
szakpolitikák és a képző intézmé-
nyek számára.

Először is a probléma legtöbb-
ször rejtve marad, nem tudatosul 
sem az egyénben, sem a környeze-
tében. A legtöbben úgy gondolják, 
hogy olvasási, írási vagy számo-
lási készségeik elégségesek a 
munkájukhoz és mindennapi életük 
fenntartásához. A kutatások alátá-
masztják, hogy az alacsony olvasási 
készséggel rendelkezők rendsze-
rint a valóságosnál jelentősen 
magasabbra értékelik készségeiket. 
A munkahelyen a készségek hiánya 
nem közvetlenül manifesztálódik, 
hanem például konfliktusokban, 
késedelmes teljesítésben, megnöve-
kedett selejtarányban vagy minőségi 
problémák formájában, amelyek 
fakadhatnak a munkahelyi utasí-
tások pontatlan értelmezéséből, a 
megfelelő számítások elvégzésének 
vagy ellenőrzésének az elmara-
dásából vagy helytelen időgaz-
dálkodásból. A problémák forrását 
legtöbbször a felettes munkahelyi 
vezetők is a személyes hozzáál-
lásban, és nem az a mögött meghú-
zódó készséghiányokban látják. 

A FELNŐTTEK ALApKÉSZSÉg
FEJLESZTÉSE
  VáRKONyI ZOLTáN                                    



A problémák valódi oka sokszor 
egészen addig feltáratlan marad, 
amíg nem történik valamilyen 
jelentős változás az egyén életében: 
munkaköri átszervezés, kényszerű 
munkahelyváltás, közeli családtag 
elvesztése, gyermekszületés stb., 
amelyek olyan új élethelyzeteket 
és kihívásokat hoznak az egyén 
számára, amelyekben elengedhe-
tetlen lenne bizonyos alapkészségek 
használata vagy az új helyzethez 
igazodva azok elsajátítása.

Akik önmaguknak bevallják hiányos-
ságaikat, a kívülállók számára 
többnyire nem szívesen fedik fel 
azokat, és a tanulással járó kocká-
zatokat sem vállalják. Azt gondolják, 
hogy már túl öregek ahhoz, hogy 
tanuljanak, helyzetükön változ-
tassanak. Nagyon sok alacsony 
olvasás- és íráskészséggel rendel-
kező ember saját túlélési stratégiát 
alakít ki, házastársa vagy éppen a 
munkahelyi kollégák segítségével 
elkerüli azokat az élethelyzeteket, 

amelyekben nyilvánvalóan kiderül-
nének a hiányosságaik. A digitális 
technológiák munkahelyi folyama-
tokba épülésével azonban egyre 
kevesebb munkahelyen kerülhető 
meg, hogy valaki digitális készsége-
inek fejlesztése, és azzal összefonó-
dóan olvasási, írási és kommuniká-
ciós készségeinek megfelelő szintre 
hozása nélkül boldoguljon. 

A döntéshozók, foglalkoztatók 
tekintetében további probléma-
forrás az alapkészségek értel-
mezése. Sokan gondolják még 
mindig úgy, hogy manapság az 
iskolában mindenki megtanul írni, 
olvasni, „írástudóvá válik”, ezért 
ma már nem létezik írástudat-
lanság. A valóságban valóban szinte 
mindenki megtanul formálisan írni, 
olvasni, de nem azon a szinten, 
amit a társadalom, a munkahelyi 
környezet elvár tőlük, ezért funkci-
onálisan írástudatlanok maradnak. 
Az alapkészségek egy széles tarto-
mányban írhatók le, az egyszerűbb 

készségektől a bonyolultabb, össze-
tettebb készségek irányába. E tekin-
tetben meghatározó, hogy abban 
az élethelyzetben, amiben éppen 
vagyunk, alapkészségeink elégsé-
gesek-e ahhoz, hogy a velünk 
szemben támasztott társadalmi vagy 
munkahelyi igényeknek meg tudjunk 
felelni. Ebből a szempontból azzal is 
számolni kell, hogy a társadalom és 
a gazdaság elvárásai – gondoljunk 
a digitális készségekkel kapcsolatos 
elvárásoknak az élet minden terüle-
tére kiterjedő kibővülésére – folya-
matosan változnak.

Egy másik elfeledett körülmény, 
hogy ha huzamosabb ideig nem 
vagy csak alacsonyabb szinten 
használjuk készségeinket, 
azok fokozatosan erodálódnak. 
Ugyanúgy, ahogy idegen nyelvi 
készségeink megkopnak, ha nem 
használjuk őket, az olvasási- és 
íráskészségek vagy a kalkulációs 
készségek is jelentősen elsorvad-
hatnak. Ezért azok a munkavállalók, 

akik 20–30 évet eltöltenek egy 
munkakörben, ahol viszonylag 
alacsony szinten használják 
alapkészségeiket, és ezt az élet 
más területein sem kompenzálják, 
akkor szembesülnek e problémával, 
amikor kénytelenek tovább képezni 
magukat és új szakmai kompeten-
ciákat elsajátítani. Bár az alacso-
nyan iskolázottak között jelen-
tősen nagyobb arányban fordulnak 
elő azok, akiknek hiányosak az 
olvasás-, írás- és számoláskészsé-
geik, de a probléma előfordul érett-
ségivel vagy felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők körében is. 

Magyarországon sok értékes tudás 
halmozódott fel különböző szerve-
zeteknél az alapkészségek fejlesz-
tése tekintetében. Fontos lenne 
mindezeket összegyűjteni, az 
érdekelt szereplőket összefogni. 
A PIAAc felmérés eredményeinek 
megjelenése fontos mérföldkő lesz 
e problémakör magyarországi feltá-
rásához, gazdag információs bázist 
kínál majd a helyzet elemzéséhez, 
a problémák alaposabb megér-
téséhez. Az eredmények várha-
tóan segítenek új, megalapozottabb 
stratégiák kialakításában, ösztönzik 
majd a tanulási lehetőségek kibővü-
lését, innovatív megközelítések, 
módszerek kidolgozását. A cselek-
vésre viszont addig is szükség van, 
amíg az első eredmények elérhetővé 
válnak, 2019-ben vagy 2020-ban. 

Az Európai Hálózat az 
Alapkészségekért (EBSN) formá-
lisan 2011-ben jött létre, és elsőd-
leges célja, hogy elősegítse a 
nemzeti és regionális szinteken 
felelős kormányzati szervek és intéz-
mények, a területen kiemelt szerepet 
vállaló szervezetek, oktatási, 
kutatási és fejlesztési tevékeny-
séget végző tudásközpontok párbe-
szédét, tapasztalataik és eredmé-
nyeik megosztását. A hálózat 
mindezzel hozzá kíván járulni az 

alapkészség-fejlesztés területéhez 
kapcsolódó innovációk és ígéretes 
gyakorlatok ismertetéséhez, terjesz-
téséhez, hatásos európai, nemzeti 
és helyi szintű stratégiák kialakí-
tásához. A hálózatban több mint 
hetven szervezet képviselteti magát 
huszonkét európai, valamint öt 
Európán kívüli országból. 

Az EBSN munkacsoportjai az alábbi 
ajánlásokat fogalmazták meg az 
alapkészség-fejlesztésre irányuló 
országos és helyi stratégiák, 
programok kialakításához:

•  Szükség van tudatosító, felvilágo-
sító kampányokra, tevékenységekre, 
amelyek mind az érintett egyének, 
mind a környezetük számára 
segítenek azonosítani a problé-
mákat, és bátorítanak a cselekvésre;

•  Meg kell találni azokat a straté-
giákat, amelyekkel az érintettek 
elérhetők, a tanulási és alapkész-
ség-fejlesztési lehetőségek közel 
vihetők hozzájuk. A célcsoportok 
elérésében, a fejlesztésre szorulók 
azonosításában döntő szerepe lehet 
a helybeni összefogásnak, helyi 
partnerségeknek;

•  Nem lehet sikerrel járni azokkal 
a módszerekkel, amelyek már 
évekkel korábban az iskolában 
kudarchoz vezettek. A felnőttek 
különböző tanulási stílusaihoz 
illeszkedő tanulási módszerekre 
szükséges építeni, és megfelelő 
tanulási környezetet kell kialakítani. 
A tanulási programok, tananyagok 
és segédletek kialakításánál ajánlott 
figyelembe venni, hogy az alacsony 
alapkészségekkel rendelkezők 
gyakran tanulási nehézségekkel is 
küzdenek, illetve tanulási készségeik 
is alacsony szinten vannak. 

•  Ki kell aknázni a digitalizáció, 
a digitális tanulásban rejlő lehető-
ségeket, a digitális kompetenciák 

szükségességének társadalmi 
elfogadottságát, a digitális technoló-
giák motiváló jellegét;

•  Az alapkészségek elsajátítása 
soha nem öncélú, minden esetben 
közvetlen hasznot, kézzelfogható 
előrelépést kell jelentsen a felnőtt 
tanuló számára, a tanulásnak 
relevánsnak kell lenni az egyén 
élethelyzetében. 

•  A különböző tárcák, szektorok és 
ágazatok szoros együttműködése, 
a foglalkoztatási, felnőttképzési és 
szociális ágazatok intézkedése-
inek összehangolása, az országos 
mellett a helyi szereplők közös fellé-
pése együttesen biztosíthatják az 
intézkedések közötti kohéziót és 
koherenciát;

•  Szükség van a közreműködő 
szakemberek szakmai felkészült-
ségének biztosítására, nemcsak a 
felnőttkori tanulás, hanem az egyes 
alapkészségek fejlesztése terén 
szükséges specifikus tanári kompe-
tenciákat illetően is. Minél alacso-
nyabb az alapkészségek szintje, 
annál kevésbé tanul önállóan a 
tanuló, és annál több mentális, 
szociális és anyagi akadályt kell 
áthitdalni. Ezért az alapkészségfej-
lesztésben szerepet vállaló tanárok 
sokkal komplexebb kihívásokkal 
szembesülnek, felkészítésük, folya-
matos szakmai támogatásuk a 
sikeres fejlesztő munka kulcsa.

Kövessen 
minket a 
Facebook-on 
is!



Az Európai Unió tagállamainak 
visszajelzése alapján mindenhol 
erősíteni kell a szakképzés munka-
erő-piaci relevanciáját annak 
érdekében, hogy a gazdaság 
növekedésének ne legyen akadálya 
a szakképzett munkaerő hiánya. 
Az Európai Unió célja, hogy a 
munkaalapú tanulás váljon az 
európai szakképzési rendszerek 
alappillérévé.

A Békés Megyei Kormányhivatal 
koordinálásával 2015. december 
1. és 2017. november 30. között 
valósult meg a Work-based Learning 
in cVET – Munkaalapú tanulás 
a felnőttképzésben ERASMUS+ 
program. A projekt megvalósítója a 
Békés Megyei Kormányhivatal által 
vezetett nemzetközi konzorcium 
volt, amely két magyarországi, egy 
finnországi, egy olaszországi és egy 
németországi partnerből állt.

A Békés Megyei Kormányhivatal 
által vezetett partnerség azt tűzte 
ki célul, hogy nemzetközi együtt-
működésben finn, német és 
olasz modellek alapján kidol-
gozza a felnőttek szakképzésében 
Európai Uniós szinten is alkalmaz-
ható – az Európai Szakképzési 
Minőségbiztosítási Keretrendszer 
(EQAVET) követelményeivel 
összhangban álló – munkaalapú 
képzés komplex módszertanát. Az 
EQAVET munkacsoportja a munka-
alapú tanulás minőségi megszer-
vezésének követelményeit és a 
kapcsolódó ajánlásokat a következő 
hat tématerülethez csoportosítva 
határozta meg: 

1.  Tervezés. A partnerekkel együtt-
működve meg kell tervezni a gyakor-
lati képzést, hogy biztosítva legyen 
a gyakorlat kapcsolódása a képzési 
célok teljesítéséhez.

2.  Fejlesztés. A teljes képzési folya-
matot nyomon kell követni, hogy 
szükség esetén beavatkozhassanak, 
fejleszthessék a gyakorlati képzést.

3.  Reakció. Folyamatosan követni 
kell a tanuló haladását és szükség 
esetén – az egyéni sajátosságai, 
igényei figyelembe vételével – be 
kell avatkozni a folyamatba.

4.  Kommunikáció. A gyakorlati 
képzéshez kapcsolódóan biztosí-
tani kell a tanulók és a partnerszer-
vezetek megfelelő és naprakész 
tájékozottságát.

5.  Felkészítés. A gyakorlati képzé-
sért felelős valamennyi szereplőnek 
jól felkészültnek kell lenni feladata-
inak teljesítésére.

6.  Értékelés. Megfelelő időközön-
ként át kell tekinteni és értékelni

kell a gyakorlati képzési folyamatot, 
valamint a tanulók elért eredményeit.

A projekt során az egységes 
szempontrendszer szerint elkészí-
tett finn, olasz és német módszertan 
figyelembevételével alakították ki 
a felnőttek szakképzésében alkal-
mazott munkaalapú képzés folya-
matait és jó gyakorlatait tartalmazó 
komplex módszertani kézikönyvet. A 
módszertant az elfogadást megelő-
zően a gyakorlatban is tesztelték 
munkaviszonyban álló, képzés 
nélkül munkanélküliséggel veszé-
lyeztetett felnőtt munkavállalók és az 
iskolai rendszerű képzésben tanulók 
részvételével. A projekt keretében 
a tesztképzés dokumentálásának 
támogatására sor került a www.
wbl.hu címen elérhető web-es és 
mobil alkalmazás kifejlesztésére is. 
A kipróbálás tapasztalatai igazolták, 
hogy a módszertani kézikönyvben 

meghatározott valamennyi folya-
matelem hasznos a magasabb 
minőségű szakképzés szempont-
jából. Bár a munkaalapú tanulás 
előkészítése, folyamatos dokumen-
tálása, nyomon követése és a 
rendszeres értékelések nagy odafi-
gyelést és sok munkát kívánnak, 
de a befektetett munka sokszo-
rosan megtérül, az új szemlélettel 
végzett szakképzés a munkaadói 
igényeknek megfelelő szakembe-
reket biztosít.

A projekt fő eredményeként olyan 
új, komplex módszertan született, 
amelynek alkalmazásával megköny-
nyíthető a tanulás és a munka 
közötti átmenet, a képzést befejezők 
könnyebben el tudnak helyezkedni 
azáltal, hogy szakmai tudásuk és a 
munkavállaláshoz szükséges kulcs-
kompetenciáik jobban igazodnak a 
munkaadók igényeihez. A projekt 

keretében kidolgozott, elsőként 
Magyarországon, Békés megyében 
kipróbált eljárást egész Európában 
tudják majd alkalmazni azok a 
szakképzést folytató szervezetek 
és munkáltatók, akik be szeretnék 
vezetni a munkaalapú tanulást, és 
azok is, akik fejleszteni szeretnék a 
munkaalapú tanulási rendszerüket.  
A Módszertani Kézikönyv tartal-
mazza a munkaalapú tanulás 
megszervezésének folyamatleí-
rását, a kapcsolódó iratmintákat és 
a munkaalapú képzésben közremű-
ködők feladatait.

A Módszertani Kézikönyv elérhető 
a projekt www.wbl.hu című webol-
dalán, minden partnerszervezet 
weboldalán, és a www.kormany-
hivatal.hu/hu/bekes oldalon az 
ERASMUS+ Szakképzéshez 
kapcsolódó projektek link alatt is.

MUNKAALApÚ TANULÁS 
A FELNŐTTKÉpZÉSBEN
  MARTON JóZSEF                                    



Hogyan fogalmazódott meg 
bennetek, hogy a közösségi 
mezőgazdaság témáját dolgozzátok 
fel a projektben? Mi az egyedi, az 
innovatív benne? 

2009 óta foglalkozunk a közös-
ségi mezőgazdálkodás népszerűsí-
tésével. Több előadást és műhely-
munkát szerveztünk már, de azt 
tapasztaltuk, hogy a működéssel 
kapcsolatos gyakorlati ismeretek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy 
az első közösségi gazdaságok 
megerősödjenek. Más szervezetek 
is szembesültek ezzel Európában, 
így született meg a Légy a részese! 
képzéssorozat ötlete. A sorozat 
négy modulban veszi végig a közös-
ségi mezőgazdálkodás legfontosabb 
gyakorlati ismereteit. Innovatívnak 
mondható a képzéssorozat egésze, 
hiszen az informális módszerek 
újszerű elemeit alkalmaztuk, a részt-
vevőket a gyakorlatban is segítő 
eszközökkel, például tervezői segéd-
lettel láttuk el. Fontos kiemelni, 
hogy a képzések egyaránt szóltak a 
gazdálkodóknak és a fogyasztóknak, 
elősegítve a párbeszédet és az 
együttműködést a két fél között.

A projekt témája hogyan illeszkedik 
a Tudatos Vásárlók Egyesületének 
profiljához?

2002 óta népszerűsítjük az etikus, 
környezetileg és társadalmilag 
tudatos vásárlást, életmódot. 
A közösségi mezőgazdálkodás 
olyan megoldás, amely egyaránt 
előnyös a vásárlóknak és a gazdál-
kodóknak. A vásárlók megbízható 
forrásból származó élelmiszerhez 
juthatnak, míg a gazdák egész 
szezonban biztosak lehetnek abban, 
hogy egy közösség tőlük vásárol. 
Egyesületünk a közösségi mezőgaz-
dálkodás nemzetközi és európai 
hálózatában is részt vesz, valamint 
aktív szerepet vállal a magyar 
közösségi mezőgazdálkodással 
foglalkozó hálózat koordinációjában. 
Az utóbbi években a felnőttoktatás 
egyre fontosabb eszköz számunkra. 
Úgy látjuk, hogy az érdeklődők 
rengeteg információt tudnak elérni a 
fenntartható fogyasztás témájában, 
de a gyakorlati tudásátadással és 
a motiválással még csak kevesen 
foglalkoznak. Ezért a képzésso-
rozat hatékonyan tudja támogatni a 
munkánkat.

Kik lesznek a felhasználói az 
eredményeknek?

A képzéssorozat moduljait három 
országban – Magyarországon, 
Csehországban és Romániában 
– teszteltük. A közvetlen vissza-
jelzések nagyon fontosak voltak, 
ezek alapján véglegesítették a 
tréning anyagait és az azt segítő 
eszközöket, mint például kiadvá-
nyok, tréneri kézikönyv. Ezek 
elérhetők a partnerszervezetek 
oldalain magyarul, csehül, románul, 
angolul és franciául, ezért a képzési 
programot nemcsak a partnerek 
tudják megismételni, hanem más 
országokban is adaptálhatják a 
témával foglalkozó szervezetek.  
A közös munka inspirált arra, hogy 
újabb képzéssorozat kidolgozá-
sába kezdjünk egy 2017-ben indult 
Erasmus+ stratégiai partnerség 
projekt keretében, ami a szolida-
ritás alapú élelmiszer-rendszerek 
– például közösségi gazdaságok, 
bevásárló közösségek – pénzügyi 
fenntarthatóságát szeretné segíteni. 

Ez volt az első nemzetközi projek-
tetek? Projektkoordinátorként mit 
tanultatok a projekt menedzselése 
során?

Korábban is koordináltunk nemzet-
közi együttműködéseket, de ismét 
fontos volt belátni, hogy minden 
partner más-más munkakultú-
rával, tapasztalattal és háttérrel 
rendelkezik, ezért érdemes rugal-
masnak lenni. Ahhoz végig ragasz-
kodtunk, hogy a partnerek között 
rendszeres legyen a kommuni-
káció – skype-hívások, management 
meetingek –, és a projekt eredmé-
nyei is fontos mérföldkövek voltak, 
viszont a megvalósítás módjában 
igyekeztünk figyelembe venni a helyi 
szükségleteket. 

Mi volt számodra a leginspirálóbb a 
projektmunka során?

Inspiráló volt a képzéssorozat sikere. 
Már az első tréningre többszörös 
volt a túljelentkezés. Nagy sikernek 
tartjuk, hogy még a helyszínen létre-
jöttek olyan együttműködések, 

amelyeknek köszönhetően új közös-
ségi gazdaságok indultak. Nagyon 
örülünk annak is, hogy a képzés-
sorozat a projekt zárása után is 
sikeresnek bizonyul. Egy újabb 
Erasmus+ projekt indult 2017-ben 
az URGENCI – nemzetközi közös-
ségi mezőgazdálkodási hálózat – 
koordinálásával, amelynek célja a 
képzéssorozat adaptálása új orszá-
gokba, továbbá a képzés oktatási 
anyagait sikerrel alkalmazzák 
Törökországban és Libanonban is.

A projektről további információk a 
tudatosvasarlo.hu/kepzessorozat 
linken találhatók.

gAZDÁLKODJ  OKOSAN!
  INTERJú PERÉNyI ZSóFIáVAL                                    

A közösségi mezőgazdálkodás egyre elterjedtebb nálunk is, egyre többen tartják ugyanis fontosnak, hogy 
megbízható forrásból származó élelmiszerhez jussanak. A rendszerben gazdálkodók és vásárlók alkotnak 
közösséget: a vásárló megbízható forrásból származó zöldséghez, gyümölcshöz vagy állati termékhez jut, a 
gazdálkodó pedig kiszámítható, rendszeres jövedelemre számíthat a megtermelt áruért. Magyarországon a 
Tudatos Vásárlók Egyesületének központi szerepe van a témával kapcsolatos információ terjesztésében és 
a tudás átadásában. A 2014-ben indult Erasmus+ stratégiai partnerség projektjük célja a közösségi gazda-
ságok működésének megismertetése volt. A felnőtt tanulók képzését középpontba állító együttműködésről 
Perényi Zsófiával, a projekt koordinátorával beszélgetett a Tempus Közalapítvány munkatársa.



Mi indított benneteket a pályázatra?

Kiss Tibor Cece: Szerettünk volna 
részt venni egy olyan inspiráló 
projektben – és koordinálni azt –, 
amely során lehetőségünk nyílik 
jó gyakorlatokat megosztani és 
egymásra termékenyítően hatva 
egy új, integráló módszertant kidol-
gozni. Azt tapasztaljuk, hogy egy 
segítő szakembernek – függetlenül 
attól, hogy pedagógus, terapeuta 
vagy szociális munkás – elenged-
hetetlenül szüksége van arra, hogy 
képes legyen újra és újra megújulni, 
a kiégést elkerülni és a munkáját 
a célcsoportja igényeire figyelve, 
hatékonyan végezni. Éppen ezért 
a projektünk egyik fókusza az volt, 
hogy a burningout-ra, vagyis a 
kiégés kezelésére és megelőzésére 
találjunk valamilyen módszert.

Kikkel valósították meg a The Artist 
Within projektet?

A pályázatnak mi, az Integrált 
Kifejezés- és Táncterápiás 

Egyesület (IKTE) voltunk a fő 
kedvezményezettjei, ezen kívül egy 
olasz, egy bolgár, két német és egy 
lengyel partnerrel hoztuk létre az 
együttműködést, amelynek fő célja 
az volt, hogy különféle művészettel 
kapcsolatos segítő technológiák 
jó gyakorlatait keressük, illetve 
ezeknek az együttes alkalmazását, 
integrációját kutassuk. A partnerek 
egy részével már korábban is 
dolgoztunk együtt, de voltak olyanok, 
akiket csak e projekt kapcsán ismer-
tünk meg.

Mi volt a projekt alapkoncepciója?

Az IKTE egy olyan közhasznú 
civil szervezet, amely önismereti, 
fejlesztő, pszichoterápiás területen 
is alkalmazható művészetterá-
piás módszerrel, ennek képzésével, 
fejlesztésével, alkalmazásával 
foglalkozik. A módszerünket lehet 
adaptálni felnőttekre, gyerekekre, 
idős vagy beteg csoportokra is, 
de ebben a projektben elsősorban 
a különböző segítő szakmák 

képviselőivel dolgoztunk. A nemzet-
közi projektben három módszertan 
találkozott egymással. Az integrált 
kifejezés- és táncterápia mellett a 
story telling, vagyis történetmesélés 
módszertana, valamint a humorstra-
tégiák egyik válfaja, a segítő bohóc-
módszer, amely Magyarországon a 
Bohócdoktorok révén lett ismert. A 
projekt során mindhárom módszerről 
volt egy-egy tréning, a negyedik 
pedig ezek együttes alkalmazására 
fókuszált.

Hogyan zajlott az egymástól 
tanulás?

Zsiday Krisztina: A programok 
mindegyike különbözött egymástól, 
az adott módszertől függően. A 
lényeg az volt, hogy a résztvevő 
szakembereknek legyen lehető-
ségük egyéni élményt és tapaszta-
latot szerezni. Emellett fontosnak 
tartottuk, hogy szakmai szintre is 
kitágíthassák, és megismerjék, hogy 
az adott módszert hogyan tudják 
használni a saját célcsoportjukkal, 
saját tevékenységi területükön. 
A nemzetközi képzéseket otthoni 
kipróbálás követte, így a gyakor-
latban is megnézhették, hogy az 
adott módszer hogyan adaptálható 
a saját környezetükbe. A különböző 
módszerek közös jellemzője a segítő 
terület és szándék, Bulgáriában 
például kiskorú bűnelkövetők 
körében tesztelték őket.

Mennyire sikerült a módszerek 
átadása, szintetizálása?

Zsiday Krisztina: A módszerek 
kölcsönösen hatottak egymásra, 
az viszont változó, hogy kinek 
melyiket könnyebb a saját terüle-
tére adaptálni. A történetmesé-
lésnek például volt egy digitális, 
rajzfilm-animációs része, amelyből 
az, hogy hogyan épül fel egy cselek-
mény, milyen szerepe van az egyes 
karaktereknek, könnyen beépíthető 

a különböző önismereti segítő és 
tréning technikákba. Én például 
bevittem a módszert egy tréningre, 
amit Európai Önkéntes Szolgálatra 
érkezett külföldi fiataloknak 
tartottam, ahol szintén az volt a cél, 
hogy reflektáljanak arra, mi történik 
velük az önkénteskedés alatt.

Kiss Tibor Cece: A digitális story 
telling a német partner egyik speci-
alitása, ami akár a társadalmi folya-
matok vizsgálatára is alkalmas 
lehet. Ezek mind olyan eszközök és 
technikák, amelyekkel nagyon sok 
mindent meg lehet fogni az élmény-
szintjén, ami hatékonyabb tanulást 
tesz lehetővé, mint az írás vagy 
az olvasás. A projekt neve is arra 
utal, hogy a művészeti önkifejezés 
sokféle lehet, nagyon egyéni, hogy 
kihez mi áll közelebb, de az biztos, 
hogy a művészi kifejezés sokkal 
árnyaltabban teszi befogadhatóvá a 
világot.

Milyen eredményekkel zárták a 
projektet?

Zsiday Krisztina:  Született három 
digitálisan elérhető kiadvány, 
amelyben összefoglaltuk, mire 

jutottunk. Az egyik egy kézikönyv, 
amely a három módszertan kapcsán 
mutat be konkrét gyakorlatokat, 
illetve azok adaptációs lehetősé-
geit. Számunkra is meglepő módon, 
nemrég a Fülöp-szigetekről kerestek 
meg bennünket, hogy kérnek 
engedélyt a felhasználására.

A második egy a projektfolyamatot 
és az azzal kapcsolatos kutatásokat 
áttekintő, összefoglaló cikkgyűj-
temény, eMOTION in the Mirror 
címmel. A harmadik a legizgalma-
sabb, mert egyáltalán nem volt 
betervezve, spontán módon jött 
létre. A projekt vége felé rengeteg 
élmény és tapasztalat gyűlt össze, 
ebből pedig rajzok születtek, 
amelyekből kártyákat készítet-
tünk, és a három módszerből írtunk 
hozzájuk különböző szabályrendsze-
reket, amelyek alapján játszani lehet 
velük.

Mi megfogalmaztunk bizonyos 
módszereket és irányokat, de 
hosszú távon az lenne az ideális, ha 
a formális és nem formális oktatási 
szektor ezen a téren együtt tudna 
működni, ez intenzív hatást gyako-
rolhatna a folyamatokra.

A BENNüNK ÉLŐ 
MűVÉSZ
  INTERJú ZSIDAy KRISZTINáVAL ÉS KISS TIBOR cEcÉVEL                                    

Szakmai kiadványok mellett egy háromféle szabályrendszerrel játszható kártyajátékot is létrehoztak a 
The Artist Within című Erasmus+ projektben, amelynek koordinátora a magyar Integrált Kifejezés- és 
Táncterápiás Egyesület volt. A 2014 és 2016 között megvalósult együttműködésben a nemzetközi partne-
rekkel elsősorban arra keresték a választ, hogy miként lehet megelőzni és kezelni művészeti önkifejezéshez 
kötődő módszerekkel a kiégést, különösen a segítő szakmák esetében. A projekt koordinátoraival, Zsiday 
Krisztinával és Kiss Tibor Cecével beszélgetett a Tempus Közalapítvány munkatársa.



A játék azzal a céllal készült, hogy segítse 
a pályaválasztás és pályamódosítás előtt 
állókat a döntéshozatali készségek gya-
korlásában, valamint erősítse a stratégiai 

és kritikus gondolkodást. A játék során a résztvevők az 
életpálya különböző szakaszain haladnak keresztül.

A Euroguidance Magyarország 
Központ a Litván Euroguidance 
Központnak otthont adó nemzeti 
iroda (Svietimo Mainu Paramos 
Fondas) jó gyakorlatának felhaszná-
lásával készítette el 2016-ban 
AZ ÉN UTAM pályaorientációs 
társasjátékot. A játék azzal a céllal 
készült, hogy segítse a pályavá-
lasztás és pályamódosítás előtt 
állókat a döntéshozatali készségek 
gyakorlásában, valamint erősítse 
a stratégiai és kritikus gondolko-
dást. A játék során a résztvevők 
az életpálya különböző szaka-
szain, azaz a Tanulás, álláskeresés, 
Munka világa és Pályamódosítás 
egy-egy állomásán haladnak 
keresztül, és közben a mindennapi 
élet meghatározó kategóriáiban – 
pénz, tapasztalat, hírnév, egészség, 
idő és boldogság – szerezhetnek 
vagy veszíthetnek pontokat. 

A társasjátékot pályaválasztással 
és pályaorientációval foglalkozó 
szakembereknek, többek között 
a megyei kormányhivatalok foglal-
koztatási főosztályain dolgozó 
tanácsadóknak, társszerveze-
teink (Europass, Eures, Eurodesk 
hálózatok) képviselőinek és 

a játék iránt érdeklődő pályaorien-
tációs szakembereknek juttattuk 
el. A játék minden eleme felkerült a 
Euroguidance Magyarország webol-
dalára is, letölthető formátumban.

Mivel a társasjáték eredeti válto-
zatának kialakítását és tesztelését 
a litván Euroguidance Központ és 
munkatársai végezték, kíváncsiak 
voltunk a magyarországi felhasz-
nálók véleményére és visszajelzé-
seire, hogy a játékot új formában, 
a magyarországi felhasználók 
tapasztalatai alapján 2017-ben 
módosítani tudjuk. Ehhez megke-
restük a társasjátékot használó és 
a társasjáték iránt érdeklődő célcso-
portokat, hogy adjanak visszajelzést 
a játék használata során szerzett 
tapasztalataikról.

A visszajelzések összegyűjtésében 
nagy segítségünkre voltak a SZTE 
AJTK Munkaügyi Kapcsolatok és 
Társadalombiztosítási Igazgatási 
alapképzésének, valamint a SZIE 
GTK Emberi Erőforrás Tanácsadó 
mesterszakos hallgatói, akik AZ ÉN 
UTAM pályaorientációs társasjátékot 
a 2016-os és 2017-es év során több 
alkalommal is kipróbálták. 

A hallgatók véleménye azért is 
fontos, mert így pontos visszajelzés 
született arról, hogy az eredetileg 
végzős középiskolásoknak tervezett 
társasjáték hogyan alkalmazható 
fiatal felnőttek pályaválasztással és 
pályakorrekcióval kapcsolatos dönté-
seinek támogatására is.

A fiatal felnőtt korcsoport vissza-
jelzései alapján a társasjáték 
kiscsoportos foglalkozás, például 
csoportos pályaorientációs foglal-
kozás, álláskereső klub keretén 
belül használható a legjobban. 
Ugyanúgy, ahogy a középiskolás 
felhasználóknál, a játékhoz a felnőt-
teknél is elengedhetetlen a játékhoz 
a nyugodt és bizalomteljes légkör, 
valamint a megfelelő időkeret bizto-
sítása. A társasjáték egyénileg 
és csapatban játszva is bevált, 
létszámtól és játékvezetői magatar-
tástól függően 1-1,5 óra alatt járható 
végig. A társasjáték igazi lényege 
a játék alatti és/vagy utáni beszél-
getés, amely során a résztvevők 
összegezik a tapasztalataikat és az 
egyéni élményeiket. A játékveze-
tőnek kiemelt figyelmet kell fordítania 
arra, hogy a játék végén minden 
játékosnak legyen lehetősége 

elmondani tapasztalatait, élményeit, 
a játék végeztével senkiben se 
maradjon feldolgozatlan tartalom. 

A pályakezdő fiatal felnőttek vissza-
jelzései alapján a játéktábla mérete, 
elrendezése és színválasztása 
megfelel a játék céljának, az egyes 
szintek – a bejárandó útvonalak – 
fontosak és jól mutatják az életpálya 
főbb szakaszait.

A játék megfogalmazott céljával, 
a döntéshozatali készségek és 
kritikus gondolkodás erősítésével a 
hallgatók maximálisan azonosulni 
tudtak, viszont a játékot többször 
végigjátszva a szerencsefaktor 
dominanciáját figyelték meg a valós 
célok rovására.

AZ ÉN UTAM nemcsak egy pályaori-
entációs eszköz, hanem társasjáték 
is nagy szerencsefaktorral, amely 
amellett, hogy az egyes döntési 
helyzetek következményeit és okait 
modellezi, versengésre ösztönöz és 
szórakoztat. 

A próbajátékok során a hallgatók 
egyértelműen megfogalmazták, 
hogy a játék levezetéséhez olyan 
felkészült moderátor aktív közremű-
ködése szükséges, aki ismeri 

a játék logikáját, fel tudja használni 
saját pályaorientációs tapasztala-
tait és ismeri a játékosok korcsoport-
beli sajátosságait. A moderátornak 
kiemelkedő szerepe van abban 
is, hogy a játék megkezdése előtt 
ismertesse a játékszabályokat és 
megalapozza a játékosok megfelelő 
motiváltsági szintjét. A játékveze-
tőnek érdemes felhívnia a játékosok 
figyelmét arra, hogy nincsenek jó 
vagy rossz válaszok: minden döntés 
a játékosok tapasztalatait és ezzel 
együtt önismeretét gazdagítja. 

A hallgatók a fiatal felnőtt korcsoport 
igényeit tükrözve konkrét változtatási 
javaslatokat is tettek, mint például 
a pontgyűjtő táblázat életpálya-sza-
kaszok szerinti bontása, a Kihívás, 
Nehézség és Kérdés kártyák 
számának növelése vagy a játéksza-
bályra és az egyes mezők tartalmára 

vonatkozó javaslatok. A társasjáték 
továbbfejlesztésében figyelembe 
vettük a véleményüket. 

A hallgatók próbajátéka, valamint 
a játék használatára vonatkozó 
tudatos és konstruktív visszajel-
zéseik egyértelműen bebizonyí-
tották, hogy AZ ÉN UTAM társas-
játék, mint pályaorientációt támogató 
eszköz, nemcsak a középiskolás 
korosztály esetében használható 
sikerrel, hanem helye van a fiatal 
pályakezdők, álláskereső vagy 
pályamódosítás előtt álló 
felnőttek támogatásában, életpályá-
jukkal kapcsolatos döntéseik 
előkészítésében is. 

AZ ÉN UTAM 
pÁLYAORIENTÁCIóS 
TÁRSASJÁTÉK 
  cSERKúTI áGNES                                    



Miért választotta ezt a szakmát?

Már általános iskolás koromtól 
érdekelt a szakma. Édesapám 
ugyan séf, de nem erőltette, hogy 
kövessem. Azt gondolom, ezt a 
szakmát az válassza, aki szereti, 
élményként éli meg és vállalja a 
mindennapi szenvedést is. Aki 
szereti a szakácskodást, azt a 
negatív élmények mellett is kárpó-
tolja a szakma. Saját ötlet volt, hogy 
ezt a pályát válasszam, már kisgye-
rekként, ahogy kedvem volt, besegí-
tettem otthon. Később erősödött a 
vonzalom, főleg, amikor a középis-
kolai beiratkozás táján elkezdtem 
nagy mesterek életútját olvasni,  
azok még inkább motiváltak.  
A hároméves szakács szakirányra 
jelentkeztem, mert aki tényleg 
szakács szeretne lenni, annak ez 
jobb, mint a négyéves képzést. 
Erős általános iskolába jártam, 
szinte mindenki gimnáziumba ment, 
de én ezt a hároméves képzést 
választottam. Ezzel ugyan az érett-
ségit később teszi le az ember, de 
a szakmát hamarabb megtanulja. 
Az osztályfőnököm is megerősí-
tett ebben. Az általános iskolában 
volt szakmabemutató – később 

én is tartottam bemutatót iskolai 
nyílt napon, zöldség és gyümölcs 
szobrokat faragtam, tolongtak 
előttem a gyerekek –, de nem az 
fogott meg, hanem a már meglévő 
elhatározottság. 

Mit várt a képzéstől?

A Budapesti Vendéglátóipari és 
Humán Szakképzési Centrum 
Szamos Mátyás Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája volt, ahova 
jártam, előre nem tudtam pontosan, 
mi vár rám, csak gondoltam.  
Az iskolában főként a magyar gaszt-
ronómiával kapcsolatos alapdol-
gokat tanultuk, mint konyhatechno-
lógia, gépek, eszközök, az ételeknél 
az alaplevekre, mártásokra, főéte-
lekre, köretekre építve. Ha valaki  
az alapokon átküzdi magát, akkor  
jöhet a saját fantázia, ötlet.  
Az órákon jellemzően füzetbe 
jegyzeteltem, és rengeteg digitális 
anyagot, fényképeket kaptunk 
munkákról meg rendezvényekről. 
Bár első félévben még rossz tanuló 
voltam, de egy Kárpát-medencei 
versenyen két ezüstérmet is 
nyertem, két kategóriában.  
A verseny után az osztályfőnököm 

– Várhelyi Miklós – azt mondta, 
hogy látja bennem a lehetőséget, 
és minden segítséget meg fog adni, 
hogy sikeres legyek, de ehhez 
tanulnom kell, év végére a legrosz-
szabb jegyem a négyes lehet. 
Ez olyan erős ösztönzést adott, 
hogy elkezdtem figyelni az összes 
tantárgyra, foglalkoztam velük, 
hajtottam magam. Mikor a tanáraim 
látták a fejlődésemet, jutalomból 
elvittek iskolai és magánrendez-
vényekre, versenyekre, ezzel is 
erősítve a motiváltságomat.

Milyen tapasztalatokat szerzett az 
iskolában és a gyakorló helyen?

Pár emberről hamar kiderült, hogy 
érdekli a szakma, a gyakorla-
tokon látszott a fejlődésük, ők külső 
helyekről is hoztak valami újdon-
ságot. Akiket viszont nem érdekelt 
a szakma, azok kibuktak, kiléptek, 
közel 50%-os volt a lemorzsolódás. 
Végül tizenkilencen vizsgáztunk le 
sikeresen, de csak tízen helyezked-
tünk el a szakmában. Ennek persze 
sok oka lehet, többek között, hogy 
nem kaptak jó munkahelyet. 

A tanulás során az elméleti 
tárgyakból kedveltem a szakmaiakat, 
például az ételkészítés-elméletet,  
az élelmiszerismeretet,  
a gyakorlatból a hajnali piacozást, 
amikor a Fővám téren a Központi 
Vásárcsarnokot látogattuk meg, 
és utána dolgozatot írtunk a látot-
takból. Mivel két tannyelvű általános 
iskolába jártam, az idegen nyelvvel 
nem volt gondom, viszont olyan 
tantárgyak keltették fel a figyel-
memet, mint a magyar élelmiszeris-
meret felsőbb fokon vagy a moleku-
láris gasztronómia. 

Legjobb eredményem az iskolai 
évek alatt egy országos verse-
nyen elért második helyezés volt, 
amit hidegkonyhai tállal nyertem el 
Kisújszálláson. Azt érdemes tudni, 

hogy ezeken a versenyeken a tanár 
adhat tanácsot, szóban segíthet, 
de nem nyúlhat semmihez – volt 
olyan verseny, amelyen a tanár a 
konyhába sem mehetett be –, tehát 
a tanuló egyedül készíti el a művet. 
Egy hidegtál elkészítése akár 48–72 
órát is igényelhet, ha a techno-
lógia azt kívánja meg. Minden egyes 
elemnél végig kell vinni a munkát, 
például a húst prád  formában 
rétegezni, mozaikozni, hőkezelni, 
préselni és hűteni lehet.

Megtanultuk az olyan, háztartá-
sokban nem található eszközöket is 
kezelni, mint a vendéglátóipari-sütő, 
ami többek között különlegesen 
korszerű programozható sütést, 
párolást tesz lehetővé, például 
beállíthatjuk, hogy hány százalék 
legyen a páratartalom a sütés 
során – ezt otthon fóliázva csinálja 
mindenki. Természetesen dolgoz-
tunk a szuvidáló géppel is, ami  
a modern konyha alapja.

Mi alapján választott munkahelyet? 
Hogyan helyezkedett el?

Az iskolában megtanultam a szakma 
alapjait, amit tudni kell, és utána a 
gyakorlati munkák során ismertem 
meg újabb és újabb részterületeket. 
Aztán egy állásbörzén a Gundel 
Károly Szakközépiskola tornater-
mében, ahol a vállalatoktól általában 
egy séf és egy HR szakember ül, 
felmerült a kérdés, hogy mit válasz-
szak. Az osztályfőnököm szállodát 
javasolt, mert amit addig megtanul-
tunk három főre elkészíteni, azt egy 
szállodában tudni kell akár kétszáz-
ötvenre is. Így a Sofitel Budapest 
Chain Bridge-t választottam. 
Egy-egy szállodánál a személyzet 
menüje függ a létszámtól, ami 
száz-kétszáz fő is lehet, és persze 
attól is, hogy mennyit szán rá a 
szálloda vezetése stb. Azért is 
előnyös a szállodai gyakorlat, mert 
míg egy étteremben csak az a la 

A SIKER ÚTJÁN – 
HOgYAN LETTEM SZAKÁCS?
  INTERJú HORNyáK OTTóVAL                                    

Sokan állítják: a főzés művészet, míg mások szerint a jó szakács, inkább mesterember. Vedovatti Anildo, 
az EPALE Magazin munkatársa Hornyák Ottó szakáccsal beszélgetett a szakmaválasztásról, a képzés és az 
elhelyezkedés során szerzett tapasztalatokról.



Roséra sült kacsamell 
vaníliás cékla rizottóval
Hozzávalók
Hús vagy zöldség alaplé
Kacsamell
Rizottó rizs
Salotta hagyma
Vaj
Oliva olaj
Só, bors, kakukkfű
Vaniliarúd
Száraz fehérbor
céklalé (bió)

Elkészítés
A kacsamell bőr nélküli oldalát sóz-
zuk, borsozzuk és ezt követően forró 
serpenyőben elősütjük, mellé friss 
kakukkfűvet rakunk. A kacsamellet 
180°c-os sütőben 8-10 perc alatt 
roséra sütjük. Eközben elkészítjük 
a rizottót. Vaj, olíva olaj keverékén 
salotta hagymát pirítunk, ráhelyez-
zük a rizottó rizst, és ledinszteljük. 
Sózzuk, borsozzuk és egy vanília 
rúd magjával ízesítjük. Felöntjük 
kevés száraz fehérborral, majd bió 
céklalével szakaszosan készre 
pároljuk hús vagy zöldség alaplé 
hozzáadásával. Ha a rizs megpuhult, 
hideg vajat keverünk a rizshez, 
hogy sűrítse, krémesítse az ételt.

carte-ot tanulja meg az ember, addig 
egy szállodában a reggeliztetést, a 
bankett konyhát, a rendezvényekre 
és a személyzetnek főzést is.

Nem tervezte, hogy külföldre megy 
dolgozni?

Külföldi munkavállalás egyelőre 
nem vonz, az iskolába sem éreztem 
ezt a vágyat. Középiskolásként 
kimehettem volna egy hónapra 
Németországba, de pont akkor 
szerveztek két versenyt – szakács 
szakmait és pálinkafőzést –, a 
gyakorló helyem szállodája is 
ragaszkodott hozzám, ráadásul 
az angol nyelvtudásommal nem 

német területre szerettem volna 
menni, így minden amellett szólt, 
hogy ne menjek. E mellett támogat 
a családom, erős a kötődésem 
hozzájuk. Szeretném itthon biztosí-
tani magamnak azt a meghatározott 
életszínvonalat, amivel boldogan és 
nyugodtan tudok élni. Lehet, hogy 
idővel – ha a családi élet megala-
pozásához szükség lesz rá – fogok 
munkát vállalni külföldön, de ez nem 
mostanában lesz. 

Szakácsként mik lettek a kedvenc 
alapanyagai és ételei? 

A ritka fűszereket is megkedveltem, 
mint például az indiai kardamom, 

a bazsalikom, és számos olyan 
egzotikus zöldséggel, gyümölccsel 
dolgoztam, amit átlagember soha 
nem lát itthon.

A cukrászatba is belekóstolt? 

A desszerteket is ismerni kell, hogy 
éttermi meleg tésztákat, alapsüte-
ményeket el tudjak készíteni.

Milyen fejlődési lehetőséget lát a 
mostani munkája során?

Ahol most dolgozom, ott tizenegy 
szakács van a főkonyhán, hat 
cukrász, és ebbe nem számít bele a 
tőlünk teljesen független, a szálloda 

földszintjén található a la carte 
étterem személyzete. Mivel most a 
bankett konyhán főzök, ott a részleg-
vezetői pozíciót tudom megcélozni, 
és ugyan hívtak Michelin-csillagos 
étterembe, nem mentem, mert 
az teljesen más életstílust kíván. 
Ott előfordulhat, hogy 5-6 napot 
dolgoznak egy héten, és nincs vége, 
hiába dolgoznak napi 18-20 órát.  
Bár volt, hogy én is dolgoztam két 
hetet szabadnap nélkül, napi 21 
órában, de ezt nem szeretném 
hosszú távon vállalni. 

A rendkívüli minőség kapcsán 
elmondhatom, hogy a moleku-
láris gasztronómiával is megtelik 

az ember, eljut egy olyan szintre, 
ahonnan ahhoz, hogy ne fáradjon 
bele, tovább kell lépni, mint például 
Gordon Ramsey. 

Több versenyen vettem részt, 
amelyekre édesapám – ha ideje 
engedte – elkísért, és nagyon 
büszke volt rám, mindig megdicsért, 
pedig nem vártam el. Maximalista 
vagyok magammal szemben is, 
például egy pálinkaversenyen, ahol 
nyertem, a maximális húsz pontból 
tizennyolcat kaptam, és elégedetlen-
kedtem, hogy miért nem húszat, ez 
kevés, ennél többet kell teljesítenem, 
ha nem tudok 100%-ot nyújtani, 
inkább nem indulok. 

Idővel szeretném letenni a mester-
vizsgát, mert egy versenyemen a 
bírálók szerint díszmunkának is 
megfelelt volna a pályamunkám, de 
a szükséges gyakorlati idő és az 
elmélet, például a pedagógia megta-
nulása még hátra van ahhoz, hogy 
jelentkezhessek mestervizsgára. 

Hosszú távon szeretnék egy általam 
összeválogatott csapatot vezetni, 
mert sok helyen dolgoztam, több 
helyen megfordultam, mindenütt 
akadt olyan a csapatban, aki szele-
burdi volt és kevésbé hajtós, feltar-
totta a konyhát. Szeretnék olyan 
konyhát, ahol hozzám hasonlóan 
maximalista emberekkel hajtunk 
együtt a minél jobb eredményért 
– ez most nem Michelin-csillagot 
jelent. Tapasztalatokat szereztem 
édesapám mellett rendezvényköz-
pontban, osztályfőnököm segítsé-
gével a fine dining területet is kipró-
báltam, tanulóként belevettem 
magam, amibe csak lehetett. 
Szerencsés voltam, hogy együtt 
dolgozhattam Kutasi András 
mesterrel, aki Magyarország 
egyetlen három Oscar-díjas séfjének, 
Lukács Istvánnak volt az első számú 
helyettese, és tanulóként dolgoz-
hattam Lukács István mellett is. 

Mit szeret főzni? Kedvenc receptje?

Tipikus kérdés, és nehéz rá 
válaszolni, hiszen annyi mindent 
tudunk főzni, hogy abból nehéz 
kedvencet megnevezni. Sok ételt 
szeretek, mint például a kacsacomb, 
a bélszín vagy az olasz és thai 
tésztaételek. Ha külföldön járok,  
arra törekszem, hogy az ottani 
hagyományokat kövessem, 
Münchenben például krumplisalátát 
és csülköt rendelek.



A finom ételeket szerető emberben 
bármikor felmerülhet, hogy fejlessze 
konyhai tudását. Bár nem vagyok 
rutinos sütő-főző házi szakács, 
de a gasztronómia világát, ha 
messziről is, csodálattal követem. 
Nagy örömmel figyelem a hazai 
vendéglátó szektor fejlődését, a 
Michelin-csillagtól, a borkóstolá-
sokon keresztül a gastroblogok 
világáig. Igyekszem információkat 
szerezni, személyes benyomá-
sokkal is erősíteni érdeklődésemet, 
tapasztalataimat. 

A látványkonyhák, a streetfood 
éttermek világában egy szép napon 
az interneten szembetalálkoztam 
különféle, számomra egzotikusnak 
tűnő konyhai technikákat hirdető 
tájékoztatóval. Ennek kapcsán 
egy régi emlékem, az ételszobrá-
szat köszönt vissza, ahol az ételek 
különleges formájukkal új értelmet 
nyertek, már nem is ennivalók 
voltak, hanem igazi szobrokká, 
műalkotásokká váltak. Elhatároztam, 
kipróbálom a vágótanfolyamot, és 
végre pontosan megtudom, milyen 
késekre van szükség, és mire 
használhatók a különféle vágóesz-
közök a konyhában.

A tanfolyam délután 5-kor kezdő-
dött. Kíváncsisággal telve érkeztem 
a bemutatóteremben kialakított 
mintakonyhába, ahol találkoztam 
egy szakács mesterrel és a többi 

érdeklődővel. Igen vegyes volt a 
tanulni vágyók köre: huszonéve-
sektől nyugdíjasokig, nők és férfiak, 
párban vagy szólóban. Eltérő tudás-
szinttel rendelkeztünk, voltak rutinos, 
gyakorlott résztvevők és kevésbé 
rendszeresen főzők, én az utóbbi 
csoportot erősítettem. A képzés célja 
konyhai vágástechnikák és zöldsé-
gekből különleges formák kialakítá-
sának az elsajátítása volt.

A képzés során a szakács mester 
pontosan, szakszerűen mutatta meg 
a mozdulatokat, gyakorlásnál körbe-
járt és javította a tanulók techni-
káját. Kaptunk egy vázlatot, hogy mi 
a foglalkozás terve, milyen formákat 
tanulhatunk meg a négy óra alatt. 
A tervet folyamatosan és lendü-
letesen tartottuk is. Azt érdemes 
megjegyezni, hogy a szakács 
mester javaslata szerint egy jó kés 
mindennek az alapja, amire nem 
szabad sajnálni akár a 15–18.000 
forintot sem. Arra a kérdésre, 
hogy hány kése legyen egy jó 
szakácsnak azt válaszolta, hogy 
nem szükséges sok kés, néhány 
alap vágóeszköz (húshoz, halhoz, 
zöldséghez) azonban elengedhe-
tetlen a magabiztos munkavég-
zéshez. Természetesen nagyon 
fontos volt annak a mozdulatnak a 
megtanulása, hogy szeleteléskor, 
hogyan tartsuk úgy a kést, hogy ne 
okozzunk kárt magunkban.

A hangulat kellemes volt, de mivel 
mindenki a technika elsajátítására 
összpontosított, barátkozásra nem 
jutott idő, igyekeztünk nem zavarni 
egymást a tanulásban.

Öröm volt elvégezni a tanfolyamot, 
és megtanulni azokat az új formákat, 
melyek valóban nem köszönnek 
vissza a mindennapokban. Nem 
mondom, hogy nap, mint nap alkal-
mazom a tanultakat, de már előfor-
dult, hogy a család vagy a barátok 
elkápráztatására otthon felelevení-
tettem a frissen tanult technikákat. 
Úgy gondolom, hogy ez a tapasz-
talat kedvet és további lendületet 
ad ahhoz, hogy más gasztronómiai 
területeken is szerezzek új ismere-
teket. Már nézegetem, hogyan lehet 
megtanulni a kedvenc édessé-
geim elkészítését, vagy olyanokét, 
amelyeket még csak képen láttam, 
de nagyon izgalmasnak tűnnek.

KÉSEK A KONYHÁBAN
  VEDOVATTI ANILDO                                    

Brunoise, batonnet, julienne, fine julienne – saját erőből akár egy négyórás tanfolyam alatt is elsajátítható a 
jó késtechnika, amely egész életen át segítséget nyújt a konyhában bármely étel elkészítése során. 



Cserkúti Ágnes végzettségét tekintve idegennyelv szakos tanár, 2006-ban lett a Euroguidance 
nemzetközi hálózat tagja. A magyarországi Euroguidance Központ tanácsadójaként feladatai 
közé tartozik a mobilitási információk terjesztése minden célcsoport számára, valamint 
az európai dimenzió támogatása a pályaorientáció és tanácsadás területén. Véleménye 
szerint a tanulási célú mobilitás során szerzett tudás valamint a jó gyakorlatok folyamatos 
cseréje bármelyik szakmában elengedhetetlen a szakmai fejlődéshez és kiteljesedéshez. 
2016-tól az EPALE Magyarország nagykövete, ezzel is támogatva a felnőttkori tanulás elektro-
nikus közösségének népszerűsítését.

Hartyányi Mária matematika szakos tanárként végzett Debrecenben, a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen, de az első tíz év után az számítástechnikával, informatikával kezdett 
intenzíven foglalkozni. 2008-ig Gödöllőn, a Szent István Egyetem Matematika és Informatika 
Intézetében dolgozott egyetemi adjunktusként. Néhány kollégájával együtt 1989-ben saját 
számítástechnikai céget alapított, és bekapcsolódott az itthon akkoriban formálódó iskolarend-
szeren kívüli szakképzésbe és felnőttképzésbe. A cégvezetés mellett ügyvezető igazgató-
ként, emellett felnőttképzési szakértőként dolgozik, és nemzetközi konzorciumban megvalósuló 
európai uniós fejlesztési projekteket koordinál. 

Kiss Tibor Cece, klinikai szakpszichológus, kiképző integrált kifejezés- és táncterapeuta. 
Pszichológusként a Tündérhegyi pszichoterápiás osztályon dolgozom. Szakmai közéleti 
tevékenységem fontos része az, hogy a Pszichoterápia folyóirat egyik szerkesztője vagyok. 
Emellett az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület elnökeként igyekszem az IKT 
módszer oktatását, fejlesztését és alkalmazását minden lehetséges módon támogatni.

Dr. Kriston Vízi József végzettségét tekintve etnográfus, múzeumi főtanácsos, kultúraközvetítő. 
Pályája kezdetétől foglalkozik a magyarországi hagyományos, valamint változásban levő játék-
kultúrájának, a társasélet formái és módozatainak alakulásával. Emellett a kortárs néprajz nem 
hagyományos műfajait is vizsgálja, kutatja. Intézmény- és közösség szervező tevékenysége az 
e témák művelésére alakult hazai és nemzetközi szervezetekben is aktív. Tanulmányait ismeret-
terjesztő és szakmai folyóiratokban publikálja folyamatosan; önálló és társrendezői formában 
vagy két tucat sikeres kiállítást jegyez. Jelenleg múzeumi kultúraközvetítő a Kecskeméti Katona 
József Múzeumban. Szakmai elismerések: Közművelődésért, Kiss áron Emlékérem, Homo 
Ludens Díj, Pro Museo Miskolciensis, Pro Ludo – Díj, Podmaniczky-díj, Pulszky Ferenc-díj.

Juhász Erika végzettségét tekintve közgazdász, 1989-óta dolgozik a toborzás és kiválasztás 
területén. Érdeklődésének fókusza az álláskeresés módszertana, az életpálya tervezés, 
valamint a munkahelyen megjelenő generációs kihívások. 2014 óta hazai egyetemeken oktatja 
a személyügyi tevékenység, 2016-tól pedig karriermenedzsment és üzleti kommunikáció kurzu-
sokat. 2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem biblioterapeuta szakán. Fejvadászként, 
emberi erőforrás szakemberként szerzett tapasztalatai indították arra, hogy az irodalomterápiás 
csoportfoglalkozásokat egyetemi curriculumba épített önismeret-fejlesztési modulba építse és 
céges környezetben, fejlesztési céllal is népszerűsítse.

Perényi Zsófia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének elnök-helyettese, projektkoordinátor. 
Környezetgazdálkodási agrármérnök, 2009 óta dolgozik a közösségi mezőgazdálkodás népsze-
rűsítésén. 2012 óta tagja ez Európai Közösségi mezőgazdálkodás hálózat koordinációs csoport-
jának, 2015-ben választották az URGENcI oktatásért és tréningért felelős koordinátorának 
nemzetközi szinten.

Karvázy Eszter végzettségét tekintve angol nyelvtanár és humánerőforrás menedzser. 
2003 óta szak -és felnőttképzéshez kapcsolódó Európai Uniós projektek írásával és vezeté-
sével foglalkozik. 2005 óta működteti az Europass Bizonyítvány-kiegészítő magyar rendszerét, 
amelynek online felülete európai jó példaként jelenik meg a tagországok között. Jelenleg 
kiemelten foglalkozik az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Keretrendszer (EQAVET) 
megvalósításával és vezeti a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformjának (EPALE) 
hazai támogató szolgálatát.

Marton József, villamosipari műszaki tanár, pedagógiai előadó, menedzser-gazdasági mérnök, 
közoktatási vezető végzettséggel rendelkezik. A Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola 
felnőttképzési igazgató-helyettese. Szakértői tevékenységet végez a felnőttképzés, tanügyigaz-
gatás, szakképzés és minőségbiztosítási szakterületen. Tagja a magyarországi EcVET és 
EQAVET szakértői csoportnak.

Hornyák Ottó, szakács, Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési centrum Szamos 
Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában szerzett végzettséget, most a Sofitel 
Budapest chain Bridge bankett konyháján dolgozik, számos gasztronómiai verseny résztvevője, 
hidegkonyhai készítményeivel országos helyezéseket ért el.

Madarász Erik, felnőttképzési szakértő, a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete etikai 
bizottságának tagja, a Kárpátháló Egyesület alapító tagja, amelynek célja, az időskorúak életkö-
rülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése. Jelenleg a 
Szövetség a digitális gazdaságért, IVSZ, szak -és felnőttképzési tanácsadója.

Rábai Zita, az európai uniós forrásokat kezelő ESZA Nonprofit Kft. belső oktatójaként kezdett 
hivatásszerűen a felnőttképzésben dolgozni. Az ESZA szervezetén belül 2012-től – már oktatási 
vezetőként – a vállalati belső képzés mellett irányította a pályázók felkészítésére létrehozott 
felnőttképzési intézmény akkreditálását, később működtetését. Az elméleti tudást az ELTE PPK 
Andragógus mesterképzésén szerezte meg 2015-ben. Az ESZA 2014-es megszűnését követően 
egy évig az Observans Kft-nak dolgozott, ahol egy uniós támogatású e-learning tananyag-fej-
lesztési projektet koordinált, és aktívan részt vett a tananyagfejlesztésben, továbbá tréningek 
szervezésében. 2015 júliusa óta az IWI Nemzetközi Fitnesziskola ügyvezetője és felnőttképzési 
vezetője, emellett felnőttképzési szakértői feladatokat is vállal.  Kiemelt szakterülete a minősé-
girányítási rendszerek működtetése, a tananyagfejlesztés, valamint a validáció.

Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Pécsi Tudományegyetem 
Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, osztályveze-
tője. Vendégprofesszorként oktatott a Helsinki és a Heidelbergi Egyetemen. Számos, 
az információs technológiák tanulásra gyakorolt hatásával is foglalkozó szakkönyv és 
tanulmány szerzője. 

SZERZŐK
  KöSZöNJüK!                                    
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Vedovatti Anildo, történelem szakos pedagógus, európa-szakértő, felnőttképzési szakértő, az 
EPALE program koordinátora. A Felnőttképzés folyóirat felelős szerkesztője 2007-2011 között. 
Tanított közoktatásban, felsőoktatásban, számos oktatási projekt szakmai megvalósításában, 
európai uniós programok hazai monitoringjában vett részt. 

Dr. Zopcsák László PhD, az International Wellness Institute –IWI- Oktatási Központ alapí-
tója és ügyvezetője 2000 óta. Az EHFA (European Health and Fitness Association) - Európai 
Egészségfejlesztési és Fitnesz Szövetség Minőségfejlesztési Bizottságának (Standard council) 
szakértője 2009-től, majd a 2015-től a EuropeActive nonprofit szervezet szakmai igazgató-he-
lyettese, amely az egész európai egészség- és fitnesz szektort képviseli Brüsszelben.

csatlakozzon most! Regisztráljon az EPALE rendszerébe! 

Várkonyi Zoltán Progress consult Kft., érdeklődésének középpontjában azok a társadalompo-
litikai fejlesztések, szociális- és tanulás-innovációk állnak, amelyek hatékonyan segítik a társa-
dalmi befogadást, az emberek boldogulását és életminőségének javítását. Ezen a területen a 
Progress consult Dán-Magyar Fejlesztési Kft. vezetőjeként számos hazai és nemzetközi fejlesz-
tési program tervezésében és megvalósításában működött közre, többek között a felnőttek 
alapkészségeinek fejlesztését teljesen újszerűen támogató nyitott tanulási központok koncepci-
ójának kidolgozásában és kapcsolódó szakmai fejlesztésekben.  Ennek folyományaként kérték 
fel az Európai Hálózat az Alapkészségek Fejlesztéséért (EBSN) szervezet irányító testületében 
való való közreműködésre, ezt a szerepet 2011-től 2017-ig töltötte be. Az EPALE-n, az európai 
felnőttképzési portálon az EBSN-EPALE munkacsoport vezetőjeként koordinálja az alapkész-
ségek tematikájához kapcsolódó szakmai tevékenységeket és a portálon kezdeményezett 
on-line eseményeket.”

Zsiday Kriszta képzőként, tanácsadóként, szakértőként dolgozik az európai szintű nem formális 
oktatási szférában. Főként ifjúsági, felnőtt célcsoportokkal, illetve velük dolgozó szakembe-
rekkel. Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesületen belül végzett csoportvezetőként, 
a módszert mind terápiás, mind önismereti célokból alkalmazva dolgozik esetenként csopor-
tokkal. Rövid és hosszútávú képzési, fejlesztési programokat tervez és tart, melyek építenek 
a művészetre, a kifejezést segítő technikákra. Több nemformális nevelést támogató kiadványt 
készített már, az itt említett projekten kívül is, az ifjúsági munka, a nemzetközi együttműködések 
vagy akár a kommunikáció terén.

SZERZŐK
  KöSZöNJüK!                                    
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