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Köszöntő
„A 21. század analfabétái nem azok, akik nem tudnak olvasni és írni, hanem azok, akik nem képesek tanulni, 
a rég tanultakat elfelejteni és újratanulni. ” - Alvin Toffler

A jövőben is lesznek olyan állások, amelyeket a gépek továbbra sem tudnak kiváltani. A szükséges készségek és 
kompetenciák a kutatók szerint az alábbi 3 fő területen jelennek meg:

• kreatív fejlesztések: minden típusú kreativitás a tudományos felfedezésektől a kreatív írásig és a vállalkozó 
szellemig

• társadalmi interakció: a robotok nem rendelkeznek érzelmi intelligenciával, mint az emberek
• fizikai képesség és mozgáskészség: az emberiséget az évezredes hegymászás, úszás, tánctanulás, stb. 

fizikailag kivételesen ruganyossá és ügyessé teszi

Míg az egyes iskolarendszerek átalakítása ahhoz, hogy ezeken a területeken jól teljesítsünk egy hosszú folyamat 
része, a felnőttkori tanulás már napjainkban is számos lehetőséget nyújt az új készségek, képességek megszer-
zésére.

Az újdonságokról, jó gyakorlatokról és a jövőbeni kihívásokról napi szinten olvashatunk a felnőttkori tanulás 
elektronikus európai platformján (EPALE), amely 2018-ban ünnepelte fennállásának harmadik évét. 2016 óta a 
platform magyar nyelvű aloldala cikkeket, híreket, eseményeket, blogbejegyzéseket és szakmai tartalmakat oszt 
meg az érdeklődők számára.

A platform célja a közösség építés, illetve egy olyan fórum működtetése, amely európai és nemzeti színteret 
biztosít a felnőttkori tanulás minden szegmensének, hogy láthatóvá tegye egyes területeinek kihívásait és jó gya-
korlatait, miközben pedig lehetőséget teremt a szakemberek közötti szakmai diskurzusra.

Az utóbbi három évben, mint az EPALE nemzeti támogató szolgálata, széles körben végeztünk információs tevé-
kenységet a platform lehetőségeiről, illetve képzéseket szerveztünk a szakemberek számára a platform technikai 
használatáról. A platform több mint 25 000 magyar látogatót vonzott, és több mint 1000 magyar regisztrált fel-
használó veszi igénybe a weboldal nyújtotta szolgáltatásokat.

A platform további népszerűségének növelésére ebben az évben először meghirdettük az EPALE tartalomfejlesz-
tési díjat, amelyre a pályázók a felnőttkori tanulás aktuális témáiban írtak blogbejegyzéseket.

Működésünk három évében a hálózat-és közösségépítés fő alapköveit a személyes találkozók és az éves konfe-
renciák adták. Ezek az események katalizátorként működnek a szakmai viták elindításában, mivel a felnőttkori 
tanulás formális, nem formális és informális területei egyaránt képviseltetik magukat.

Ez évben is kiadjuk az EPALE szakmai anyag gyűjteményét, az EPALE magazint, amely az ENSZ fenntartható fej-
lődési célkitűzései mellett a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó magyar projekteket és jó gyakorlatokat mutat be.

Jó szórakozást kívánunk!
EPALE nemzeti támogató szolgálat

NéMETH BALáZS

Világunk átalakítása: 
a minőségi oktatás
A Fenntartható Fejlesztési Célok a jövőre vonatkozó, a fenntartható fejlődés alapelveire, eszmé-
jére alapozott fejlődés, az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés, nemzetközi fejlődés, 
azaz a nemzetközi fenntartható fejlődési és nemzetközi fejlesztési együttműködés céljait foglal-
ja össze. Az ezzel kapcsolatos globális programot - „Világunk átalakítása” címmel - az Egye-
sült Nemzetek Szervezete keretében fogadták el 2015-ben. A Fenntartható Fejlesztési Célok 
többsége 2030-ra elérendő cél. Tizenhét cél van, 169 konkrétabb feladattal, de maga a program 
ennél sokkal több teendőt is magában foglal. 

AZ ENSZ FENNTArTHATó FEJ-
LESZTéSi CéLJAi

Az ENSZ Fenntartható Fejlesztési Céljai a 
millenniumi fejlesztési célok eredményeit és 
törekvéseit ötvözik egy jól felépített politikai 
rétegbe ágyazva, hogy magukban foglaljanak 
minden olyan tendenciát és kérdést, amelyek 
közvetlen veszélyt jelentenek a világgazda
ság, a társadalmi és természeti környezet 
fenntarthatóságára. Ez a kölcsönösen ösz
szefüggő szakpolitikai keret határozta meg a 
2030-as fenntartható fejlesztési menetrend fő 
céljainak irányát és a negyedik fenntartható 
fejlesztési cél területén az Oktatás 2030 Cse
lekvési Keretprogram központi témáját azzal, 
hogy az egész életen át tartó tanulást tekin
tette az egészség, a gazdasági növekedés, 
a foglalkoztatás, a fenntartható fogyasztás és 
termelés, valamint a környezetvédelmi tuda
tosság legfontosabb mozgatórugójának.

minőségi oktatás

Amikor az előző, 2000-2015 közötti időszak 
a végéhez közeledett, már 2013-ban megkez

dődött az ENSZ által kitűzött célok új idősza
kára való felkészülés a humán, ökológiai és 
gazdasági tényezőktől nagymértékben befo
lyásolva, ami által a fejlődés, a jóllét, a jólét és 
a növekedés relatív realitásokká váltak. 
A visszajelzésekből kiderült, hogy az egész 
életen át tartó tanulás fogalmát újra kell ér
telmezni, és a továbblépéshez a 2015 utáni 
nemzetközi és nemzeti fejlesztési progra
mokba be kell építeni a legfontosabb érdekelt 
felek álláspontját az egész életen át tartó ta
nulásról. Ebből következően az egész életen 
át tartó tanulás mellett immár azzal érveltek, 
hogy ez nem pusztán az oktatási célok meg
valósításának kulcsa, hanem ágazatközi 
szerepet játszik a program más céljainak elé
résében is, ami a foglalkoztatást, az egész
ségügyet, a környezetvédelmi szempontokat 
és a szegénység csökkentését illeti. A vissza
jelzésekben azt is kiemelték, hogy a meglévő 
partnerségeken túl az új szövetségeknek az 
egész életen át tartó és az életet átfogó tanu
lásra kell figyelmet fordítaniuk.
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az incshoni nyilatkozat

A negyedik fenntartható fejlesztési cél fontos
ságát az Oktatás 2030 – Incshoni nyilatkozat 
és cselekvési keretprogramban határozták 
meg és fejtették ki, az oktatásra vonatkozó új, 
ambiciózus elképzelés formájában. A meg
fogalmazott jövőkép felszólított „az emberek 
életének átalakítására az oktatáson keresztül, 
elismerve az oktatás, mint a fejlődés fő moz
gatórugójának fontos szerepét a többi javasolt 
fenntartható fejlesztési célok elérésében.”

Az elképzelés hivatkozott az egyetlen, megú
jult oktatási program melletti elkötelezettség
re is, amely program „holisztikus, ambiciózus 
és törekvő, hogy senki ne maradjon le”. 
A dokumentum vázolta a negyedik fenntart
ható fejlesztési cél fontosságát, amikor utalt 
az átformáló és egyetemes voltára, hangsúlyt 
helyezve az Oktatást mindenkinek program 
és az oktatási vonatkozású MFC-k „befejezet
len dolgára”, és felhívta a figyelmet a jelenlegi 
világszintű és országos oktatási problémákra.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a negyedik fenn
tartható fejlesztési célt a közös felelősségvál
lalás és számonkérhetőség ösztönözte, hogy 
újból megerősítést nyerjen: az oktatás közjó 
és alapvető emberi jog. Ezt a másik szempon
tot jól tükrözte a kritikus hangú 2015-ös incs
honi jelentés az oktatásról, amely az ágazat 
globális realitásaival foglalkozott.  Az elmúlt 
harminc hónapban az egész életen át tartó ta
nulás dimenzióit arra használták, hogy jobban 
megértessék és elfogadtassák a hozzáférés, 
az esélyegyenlőség és befogadás, a minőség 
és a tanulási eredmények szempontját.

Az incshoni nyilatkozat és annak bevezető 
fejezete egyértelmű referenciául szolgál, ma
gyarázatot és betekintést ad egyes kulcsfo
galmakhoz és a negyedik fenntartható fejlesz
tési cél szempontjából vett jelentőségükhöz.

Befogadó oktatás

Az oktatásban a befogadás a méltányos
sággal együtt az átformáló oktatási program 
egyik sarokköve annak érdekében, hogy le le
hessen küzdeni a kirekesztés és a marginali
záció minden formáját, a hozzáférés, a részvé
tel és a tanulási eredmények különbségeit és 
egyenlőtlenségeit. Az elkötelezett ENSZ-tag
államok ezért kijelentették, hogy figyelmet 
fordítanak a leghátrányosabb helyzetűekre, 
különösen a fogyatékossággal élőkre, hogy 
senki ne maradhasson le.

Ami a minőséget illeti, ugyanez a referencia 
azt jelzi, hogy a megújult oktatásban fontos 
a tanulási eredmények javítása, „amihez meg 
kell erősíteni az inputot, a folyamatokat és 
az eredmények értékelését, valamint az 
előmenetel mérésére szolgáló mechanizmu
sokat. Ez a szempont kiemeli a tanárok és 
oktatók szerepét.” Ebből következik, hogy 
a tanárokat és az oktatókat fel kell hatalmaz
ni, megfelelően kell válogatni, motiválni és 
támogatni kell az erőforrásokkal jól ellátott, 
hatékony és eredményesen irányított rend
szereken belül. A minőség ebben az össze
függésben a kreativitás és a tudás megerő
sítését, az írniolvasni és a számolni tudás 
alapkészségeinek biztos elsajátítását jelenti, 
valamint az analitikus problémamegoldást 
és más különösen szükséges készségeket. 
A dokumentum ezenkívül egyértelműen 
összekapcsolta a minőséget és a minőségi 
oktatást a fenntartható fejlődésre nevelés
sel (ESD), a globális állampolgári oktatással 
(GCED). Ugyanez a kifejezés megjelenik 
az UNESCO-nak az ESD-ről Aicsi-Nagojában 
tartott 2014-es világkonferenciáján elindított, 
az ESDre vonatkozó globális cselekvé
si program végrehajtására és a 2015 utáni 
FFCk hatókörében az emberi jogi oktatásra 
és képzésre tett kötelezettségvállalásokban is.

A FELNŐTTKORI TANULÁS
ELEKTRONIKUS EURÓPAI PLATFORMJA

Mi az EPALE platform?

Mire használható az EPALE?

Az EPALE a felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja,
a felnőttképzési szakemberek egyedülálló, nyílt tagságú közössége. 
Bárki előtt nyitva áll, aki Európa valamely pontján a felnőttképzési 
és -oktatási ágazatban dolgozik, vagy az iránt érdeklődik.

A magyar nyelvű online szakmai közösség virtuális teret biztosít
a szakemberek részére, hogy közösséget alkotva információt, 
véleményt cserélhessenek, megoszthassák egymással tudásukat.

- Szakmai partnerek keresésére az Európai Unió tagországaiban.
- Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése.
- A saját tevékenységek disszeminációjára a platformon Hírek, 
Blog formájában.
- Szakmai munkák eredményeinek megosztására a Dokumen-
tumtárban.
- A projekthez kapcsolódó nyilvános események közzétételére az 
Eseményekben.



A munka világa és környezete folyama
tosan változik. A változás nem újkeletű, 

korábban is szűntek meg és alakultak át 
szakmák, foglalkozások és munkakörök.
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madarász erik

Megváltozott 
munkaerőpiaci igények

„Semmi sem állandó, csak a változás maga” 
Herakleitosz (kb. Kr. e. 530–470)

A 4. FFC-ről (minőségi oktatás) és az egész életen át tartó tanulásról
Az UNESCO Statisztikai Intézete, 2016. Literacy Data Release. Montreal
Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Tudásplatformja – FFC4 Minőségi oktatás
Az UNESCO Globális oktatási monitoringjelentése, 2017: Accountability in Education. Meeting 
our Commitments 
Az UNESCO Globális oktatási monitoringjelentése, 2016: Education for People and Planet. Cre-
ating Sustainable Futures for All. 
Az UNESCO 2016-os III. globális jelentése a felnőttoktatásról 139 nemzeti jelentéssel 
UNESCO CONFINTEA VI folyamat és félidős beszámoló 
A teljesítményről: OECD – PIAAC – A felnőttek készségeinek felmérése 
Az Európai Unióra vonatkozó adatok – EUROSTAT adatbázis  
Az Európai Unió 2017-es Oktatási és Képzési Figyelője a felnőttoktatásra vonatkozó mutatóval.

definíció

Az egész életen át tartó tanulás kifejezést 
a közelmúltban az UNESCO egész életen át 
tartó tanulásért felelős intézete definiálta.

Az UNESCO Institute for Lifelong Learning 
definícióját a következőképpen használhatjuk: 
az egész életen át tartó tanulás a tanulás és 
az élet integrálásából ered. Ebbe minden kor
osztály tanulási tevékenységei beletartoznak 
az élet minden területére kiterjedő kontext
usban, változatos módokon, amelyek együt
tesen a tanulási igények és követelmények 
széles körének felelnek meg. Az egész életen 
át tartó tanulás és a felnőttoktatás egyedi, 
az átformáló erejük szempontjából történő 
megközelítésük a minőség és az egész életen 
át tartó tanulási lehetőségek ötvözésére szólít 
fel. Ebből következik a TVET-hez (műszaki és 
szakoktatás és -képzés), a felsőoktatáshoz 
és a kutatáshoz való igazságos és nagyobb 
mértékű hozzáférés, a minőségbiztosításra 
fordított egyidejű figyelem mellett. Az egész 
életen át tartó tanulás dimenziójában a másik 
kérdés a rugalmas tanulási útvonalak biztosí
tása, valamint a korábbi tanulmányok elisme
rése és validálása a nem formális és informá
lis tanulással szerzett tudás, készségek és 
kompetenciák összefüggésében. Az egész 
életen át tartó tanulási lehetőségek terén az 
is fontos szempont, hogy ezek megvalósítá
sakor kötelezettséget vállaljanak arra, hogy 

minden fiatal és felnőtt, különösen a lányok 
és a nők megfelelő szintű és elismert funkci
onális írásbeliséget és számolási képességet 
érjenek el, valamint életvezetési készségek
hez jussanak a felnőttoktatási, oktatási és 
képzési lehetőségekből.

írni-olvasni tudás

Az egész életen át tartó tanulás keretében az 
egyik döntő kérdés az írni-olvasni tudás, ezért 
a Globális Szövetség az Írástudásért (GAL), ez 
a tizenöt éves program, meghatározó eszköze 
lett a 2030as fenntartható fejlesztési menet
rendben kitűzött célok elérésének. A kezde
ményezést az UNESCO UIL koordinálja.

A negyedik fenntartható fejlesztési cél struk
túrájába bele lehet építeni a CONFINTEA VI 
és a GRALE III folyamatokat és a kapcsolódó 
adatbázisokat is, hogy ezek hozzájáruljanak 
és kölcsönhatásba kerüljenek a minőségi ok
tatás más területeivel, ezáltal jobb részvételt 
és teljesítményt lehessen elérni. A fenntart
ható fejlesztési célra vonatkozó releváns ada
tokra vonatkozóan, hangsúlyozni kell, hogy 
az UNESCO a közelmúltban azt javasolta, 
hogy az egész életen át tartó tanulás legyen 
része az adatforradalomnak. Ez egyrészről 
azt jelenti, hogy az ENSZnél rendelkezés
re álló adatbázisokat be kell sorolni egy jól 
felépített, az egész életen át tartó tanulásra 
vonatkozó adatforrásba. 

http://www.uis.org/literacy/Pages/literacy-%20%20data-release-201.aspx
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/education
http://gem-report-2017.unesco.org/en/home/
http://gem-report-2017.unesco.org/en/home/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
http://uil.unesco.org/adult-education/global-report-on-adult-learning-and-education
http://uil.unesco.org/adult-education/confintea-conference-follow-up
http://www.oecd.org/skills/piaac/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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a munkaerőPiac átalaku-
LóBAN VAN

A munka világa és környezete folyamatosan 
változik. A változás nem újkeletű, korábban 
is szűntek meg és alakultak át szakmák, 
foglalkozások és munkakörök.

Az első ipari forradalom (kezdete az 1700-
as évek végére tehető) során a technológiai 
változások hatására, az egyre inkább teret 
nyerő gépesítéssel és a gőzenergia üzemek
ben történő alkalmazásával jelentős átalaku
lás vette kezdetét. Feltalálták többek között 
a fonógépet, a háromkerekű gőzjárművet, 
a gőzmozdonyt és a gőzhajót. Az 1870-es 
évektől, a második ipari forradalom kezdeté
vel,  az elektromos áram feltalálásának ha
tására megindult a tömegtermelés,  többek 
között olyan újításnak köszönhetően, mint az 
ipari termelésben alkalmazott futószalag be
vezetése és használata. A vezetékes áram 
elterjedése a közvilágítást is korszerűsítette. 
Az 1881-es párizsi világkiállításon bemutat
kozó izzólámpa szédületes ütemben alakítot
ta át a közvilágítást és váltotta le az elavult 
és ekkor már korszerűtlenné vált légszesz 
technológiát. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 
fejlődés megállíthatatlan. Londont és Párizst 
is megelőzve, 1884-ben Temesváron már 
villanylámpák szolgáltatták a közvilágítást, 
ezzel a lámpagyújtogatók számára sötét 
korszak vette kezdetét. A harmadik ipari for
radalom (kezdete az 1900-as évek közepére 
tehető) során megjelent az elektronika és  
az automatizálás, melyek hatására beindult 
a digitalizált gyártás.

A negyedik ipari forradalom napjainkban a 
szemünk láttára zajlik, és központjában az 
ADAT áll. A nagy mennyiségben keletkezett, 
működést leíró adatok feldolgozásával és 
elemzésével olyan információk keletkeznek, 
melyek a gépek és az üzemek számára lehe
tőséget biztosítanak arra, hogy igazodjanak 
a változó megrendelésekhez és a változó 
üzemelési feltételekhez. Az intelligens gyár

tási rendszerek és folyamatok összehangolt 
működésének kulcsa a hálózati eszközök 
alkalmazásával megvalósított kommunikáció, 
amely által biztosított az eszközök (és sze
mélyek) közötti adat és információ átadása.

Az ipari és technológiai fejlődés hatására 
számos foglalkozás szűnt meg vagy alakult át 
korábban is. A példaként említett lámpagyúj
togatók mellett, a teljesség igénye nélkül, ma 
már a telefon-központos, az útkaparó, az író
gépműszerész, a nyomdai szedő vagy a jeges 
szakmák is elvesztették létjogosultságukat, 
hiába is keresnénk szakképző intézményt, 
nem találnánk ezekre kínálatot a képzések 
között. Ezeken a területeken dolgozó szakem
berek fel kellett ismerjék a változás jeleit, és át 
kellett képezzék magukat, hogy a mindennapi 
megélhetésük továbbra is biztosított legyen.

a változás Üteme 
felgyorsult

A negyedik ipari forradalom hatására jelen
tősen felgyorsult a fejlődés üteme, a válto
zás korábban nem látott mértékben érezteti 
hatásait. A fejlődés mozgatórugója az adatok 
és az IT-megoldások viszonyának együttese. 
A megfigyelhető trendek szerint jelentősen 
csökkenni fog a teljesen IT-mentes munkakö
rök száma. Az IT-mentes munkakörök többsé
ge megszűnik vagy átalakul, ezzel szemben 
az IT-megoldásokat is alkalmazó munkakörök 
egyre nagyobb számban lesznek jelen a mun
kaerőpiacon. A technológiai fejlődés hatására 
további szakmák és munkakörök megszűnése 
prognosztizálható. A rutin jellegű fizikai mun
kát a jövőben a robotok, a rutin jellegű nem 
fizikai munkát pedig a számítógépek fogják 
ellátni. A mai fiatalokat, a jövő munkavállalóit 
olyan feladatokra kell képezni és felkészíteni 
a versenyképesség megőrzése, a hatékony 
munkavégzés és az értékteremtés elérése 
okán, melyekről konkrét ismeretekkel sokszor 
még nem is rendelkezünk. Az építőiparban, 
kereskedelemben vagy akár az autóiparban 
érintett szakmák biztos, hogy jelentős válto

záson, átalakuláson mennek keresztül. 
A szállítmányozásban az önvezető autók 
elterjedésével és a szabályozási környezet 
kialakításával a hagyományos teherau
tó-sofőrök szerepe elértéktelenedik. A leg
jelentősebb változásokat a robotok gyors 
fejlődése fogja előidézni.

A Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 
kutatása szerint a Magyarországi munkahe
lyek 12%-a (2015-ben 513.000 foglalkozta

tott) kiváltható lenne automatizálással. Az IFR 
Word Robotics (Nemzetközi Robotikai Szövet
ség) adatai szerint Magyarországon egy év 
alatt 13%-kal nőtt az üzemekben lévő robotok 
száma, és 2016-ban körülbelül 5400 robotot 
használtak ipari célra.

A 2017-2020-as időszak előrejelzései szerint 
átlagosan 15%-al több ipari robot lát majd el 
feladatokat a világgazdaságban. Ezt szemlél
teti a következő ábra.

az ÚJ tíPusÚ igények

A munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés 
követelménye, a versenyképesség megőr
zése és növelése, az értékteremtés olyan új 
kihívások elé állítja a (nem is távoli) jövő mun
kavállalóit, melyek teljesítése a magas szintű 
alapkészségek meglétével, az algoritmikus 
gondolkodásmód alkalmazásával, a csoport
ban dolgozás képességével, kreativitással, 
rendszerezéssel, tervezéssel, kooperációval, 
problémamegoldással és megfelelő prezen
tálási technikákkal érhetők el. A megváltozott 
körülményekre az egyes képzési szinteknek is 

szükséges időben reagálnia. A gyors változá
sokhoz, a problémák azonnali megoldásához 
szokott új nemzedék elvárásaival és a munka
erőpiac igényeivel az oktatási rendszereknek 
is lépést kell tartaniuk. Az új típusú igények 
és a megváltozott körülmények mentén a 
technológiák és az emberi munkaerőt kiváltó 
robotok felértékelődésével párhuzamosan 
az egyéni képességek is előtérbe kerülnek. 
Azok a munkavállalók fognak érvényesül
ni, akik robotizált környezetben is képesek 
lesznek a nem rutinfeladatok elvégzésére, 
hiszen a rutinfeladatok ellátására ott lesznek 
a robotok.

0

100

200

300

400

500

600

113

63

121

166 159
178

221
254

294

346
378

433

521

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020

Ipari robotok világpiaca (1000 darab) 
2008-2020 között

Forrás: IFR Word Robotics 2017



NSZFH

ec.europa.eu/epaleEPALE magazin • 2018. december

12 13Szakmai partnerségek a felnőttoktatásban Szakmai partnerségek a felnőttoktatásban

Szakmai partnerségek 
a felnőttoktatásban 
interjú Katarina Popovićcsal (PhD), a Nemzetközi Felnőttoktatási Tanács (ICAE) főtitkárával

A szakmai partnerségekből rengeteg olyan nemzetközi tapasztalat fakad, amelyre támaszkodni 
lehet, hasznos tanulságokat vonva le belőlük. Általában véve az oktatás területén a szakmai 
partnerség jelenti a célok elérésének egyik legfontosabb módszerét. A fenntartható fejlesztési 
célok globális programja is a különböző típusú partnerségeket javasolja a program lehető 
legsikeresebb végrehajtásához. Dr. Németh Balázs, az EPALE magyarországi Nemzeti Támogató 
Szolgálatának vezető szakértője beszélgetett Katarina Popovićcsal.

Miben látja a szakmai partnerségek jelen-
tőségét a felnőttoktatás területén?

A szakmai partnerségekből rengeteg olyan 
nemzetközi tapasztalat fakad, amelyre tá
maszkodni lehet, hasznos tanulságokat von
va le belőlük. Általában véve az oktatás terü
letén a szakmai partnerség jelenti a célok 
elérésének egyik legfontosabb módszerét. 
A fenntartható fejlesztési célok globális prog
ramja is a különböző típusú partnerségeket 
javasolja a program lehető legsikeresebb 
végrehajtásához. Úgy gondolom, hogy az 
oktatás, a felnőttoktatás egyike azon terü
leteknek, amelyek számára e partnerségek 
a többi területnél hasznosabbak lehetnek. 
Világszinten vagy regionális szinten nagyon 
fontos, hogy a szakemberek együtt dolgoz
zanak, összetartsanak, együtt emeljék fel a 
szavukat a szakma érdekében, együtt lobbiz
zanak és képviseljék az érdekeiket globális, 
regionális és nemzeti szinten egyaránt. 

A politikai döntéshozóknak milyen előnyök-
kel járhatnak a szakmai partnerségek?

A modern lobbitevékenységet és érdekképvi
seletet egyegy területen – ez esetben az ok

tatás területén – nem lehet elkülönülten, kis 
csoportokban folytatni. A különböző tapasz
talatokkal, kutatási eredményekkel, tényeken 
alapuló javaslatokkal és megoldásokkal, 
különböző projektekből származó tapaszta
latokkal is rendelkező szakemberek hálózatai 
bizonyosan jó meglátásokkal segíthetik 
a politikai döntéshozókat. Ez akár világszin
ten is érvényesülhet. Az Education Interna
tional, a tanárok szakmai hálózata például 
világszerte képviseli a tanárokat. Ha bárhol 
vita támad a tanárok helyzetéről, munkakö
rülményeikről, bérükről, a velük szembeni 
bánásmódról, az Education International nem 
hiányozhat a szerepüket és részvételüket 
érintő szakpolitika kialakításában.

Kik az együttműködések legfontosabb 
szereplői?

Természetesen Európában – amely Önök szá
mára a legfontosabb régió – sok különböző 
hálózatot, nagyon aktív szakmai hálózatokat 
ismerünk, de nagyon fontos a partnerségek 
másik fajtája is: a kormány, a nemzeti kor
mány vagy szövetségi kormányzat és a helyi 
önkormányzatok, valamint a civil társadalom 
és a nem kormányzati szervezetek közötti 

partnerség. A kormányoknak az alulról jövő 
tapasztalatokat alapul véve kell kialakítaniuk 
a szakpolitikát. Rendszerint a civil társadalom 
és a nem kormányzati szervezetek dolgoznak 
a helyi közösségek szintjén, és ezáltal hasz
nos tanulságokkal és jó megközelítésekkel 
járulhatnak hozzá a szakpolitika kidolgozá
sához. Nem feledkezhetünk meg az egyete
meken zajló kutatásokról sem, a felsőoktatási 
intézmények ugyanis nagyon fontos partne
rek ebben a folyamatban, mert kutatásokon 
alapuló bizonyítékokkal, átgondolt elvekkel 
és tudományosan megalapozott szemlélettel 
szolgálnak, nemcsak a szakpolitika kialakí
tásához és bevezetéséhez, hanem az elle
nőrzéséhez és végrehajtásához is. Ez a fajta 
partnerség tehát nagyon fontos, és a magán
szektorban is egyre több a sajátos szerepet 
játszó magáncég. 

Hogyan járulhat hozzá a magánszektor a 
szakmai hálózatok hatékony működéséhez? 

Sok vita zajlik az ilyen típusú partnerségről, 
akadnak problémák és kockázatok is, de ez 
nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk 
a magáncégek, a magánszektor részvételé
ről, hiszen egyre fontosabb szerepet játsza
nak, nem csupán a finanszírozásban, hanem 
a program kialakításában is. Azonban azt, 
hogy milyen szerepet kapjanak a felnőttokta
tásra vonatkozó politikában, azt az egyes or
szágoknak kell eldönteniük. Ráadásul minden 
egyes terület, sőt minden egyes projekt más, 
ezért a szerepüket az adott projektnek vagy 
területnek megfelelően kell meghatározni. 
A partnerség tehát nemcsak a legdivatosabb 
szó, hanem a legsikeresebb módszerek egyi
ke is, a szakmai partnerségek pedig termé
szetesen nagyon fontosak a lobbizás és az 
érdekképviselet szempontjából. Ha fejleszteni 
akarjuk ezt a területet, a szakmai színvonalát 
kell javítanunk, ezt viszont nem lehet megten
ni a területért folytatott lobbitevékenység és 
érdekképviselet nélkül. Ezért van szükség 

a szakmai hálózatokra, amelyeket a nemzetitől 
a globális szintig mindenhol megtalálhatunk. 

Mit üzen a magyar szakmai hálózatoknak?

Ami Magyarországot illeti, nem ismerem az it
teni szakmai hálózatokkal kapcsolatos konkrét 
tapasztalatokat annyira, hogy tanácsot adjak, 
de sok más ország, köztük Szerbia tapasztala
tai alapján annyit elmondhatok, hogy talán 
a szakmai hálózatok a legfontosabbak egy 
adott terület minőségi színvonalának meg
őrzéséhez és javításához. Személy szerint 
azt gondolom, hogy a terület fejlesztésének, 
az oktatás és a felnőttoktatás fejlesztésének 
legészszerűbb módja a szakmai színvonal 
javítása. A területnek pedig a szakemberek 
a legjobb szószólói, ők a legjobb végrehaj
tók, azok, akik valóban figyelemmel követik 
az eseményeket, hasznos visszajelzéseket 
adnak és így tovább. A kormány partnereként 
pedig nagyon fontos, hogy ezek a hálózatok, 
csoportok, szövetségek is működjenek, és így 
kell szerveződniük, mert a kormányok nem 
tudnak különálló kisebb csoportokkal tárgyalni 
egy-egy területről. Mindez azt jelenti, hogy na
gyobb csoportokra van szükség ahhoz, hogy 
nyomatékosabban szót tudjanak emelni a te
rületért, és nagyobb befolyáshoz jussanak. Itt 
is – mint a már említett globális partnerségnél 
– olyan partnerségekre van szükség, amelyek 
a projekteken keresztül szerveződnek. 

Beszélne nekünk az e téren szerzett sze-
mélyes tapasztalatairól?

Szerbiában a legjobb felnőttoktatási projektek 
a kormánnyal partnerségben valósultak meg, 
és amikor a kormányt említem, a különböző 
minisztériumokat is értem alatta, nem csak 
az oktatási minisztériumot, ezt nagyon fontos 
hozzátenni. Az oktatási minisztériumnak és 
a munkaügyi minisztériumnak együtt kell dol
goznia. A civil társadalomnak, a kutatóknak, 
a felsőoktatási intézményeknek és természe
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tesen a magánszektornak 
is, amennyiben erre szükség 
van. Ez a legjobb módja 
annak, hogy rendszer
szintű változásokat érjünk 
el, és ez tudja elősegíte
ni a terület hosszú távú 
fejlődését az országban, 
illetve azt is hozzáten
ném, hogy ez az Európai 
Unióban rendelkezésre 
álló pénzügyi erőforrások 
felhasználásának legjobb 
módja. Szerbia nem fér 
hozzá az Európai Szociá
lis Alaphoz, mert mi még 
mindig csak tagjelöltek 
vagyunk. A fejlődő orszá
gokban erre a területre 
általában nemzetközi 
együttműködés és fej
lesztési együttműködés 
vagy – ahogy régebben 
hívták – nemzetközi 
segély vonatkozik, de 
Magyarország felhasznál
hatja az Európai Szociális 
Alapot. E források leg
jobb felhasználásának 
azonban feltétele, hogy 
valóban azokra a projek
tekre, megközelítésekre 
fordítsák őket, amelyek 
az ország szükségletei
re, valódi szükségleteire 
kínálnak megoldást, ne 
csak a projekt vagy a te
vékenység végrehajtásá
nak kedvéért támogassák 
őket. Olyan gyakorlatokat 
kell támogatni, amelyek 
rendszerszintű hatást 
érhetnek el az országban 
folyó felnőttoktatás terén, 
és ez csak a partnerség 
révén lehetséges.
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Munkahelyi képzések 
támogatása
Az innováció az emberek között történik. Minél jobban bevonódnak emberek a különböző témák-
ba, minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra, annál gyakoribb a szikra, és annál jobb 
innováció születik. Nem kell mást tenni, mint kitárni a kapukat, és teret adni az embereknek.

Chris Anderson

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzé
si Hivatal egyik legfontosabb célkitűzése, 
hogy segítse, támogassa Magyarországon a 
fiatalok szakmához jutását annak érdekében, 
hogy a fiatal generáció tagjai sikerrel találják 
meg helyüket a munka világában. Emellett 
a Hivatal nem feledkezik meg azon idősebb 
korosztályról sem, akik már rendelkeznek 
szakmával, de annak további elmélyítésére 
törekszenek, esetleg egy új szakmát szeret

nének elsajátítani, hiszen a szakképzési cent
rumokban a felnőttoktatás és felnőttképzés 
keretében egyaránt bővülő szolgáltatásokkal 
találkozhatnak az érdeklődők. 

Az NSZFH kiemelkedően fontos feladata az 
Élethosszig Tartó Tanulás (Lifelong Learning) 
szemléletének és eszmeiségének meghono
sítása és kiterjesztése hazánkban. A Hivatal 
elkötelezett abban, hogy az iskolarendszeren 

kívüli felnőttképzés minőségének folyamatos 
fenntartásával elősegítése a felnőttkorúak 
bekapcsolódását a különféle képzésekbe. 

ginoP-6.1.7-17

„Munkahelyi képzések támogatása mikro-, 
kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói 
számára indított képzések szakmai támogató 
programja”

A felhívás célja, hogy támogassa az alkalma
zottak foglalkoztathatóságának, a munkavál
lalók munkahelyi készségeinek és kompeten
ciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre 
irányuló pályázatos programok eredményes 
megvalósítását. A kiemelt projekt kitűnő 
példája az együttműködésnek és a projektek 
egymásra épülésének. Ahhoz, hogy a projekt 
működését átláthassuk, meg kell ismernünk 
a hozzá kapcsolódó három, a munkálta
tók számára hiánypótló nagy uniós projekt 
(GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17; GI
NOP-6.1.8-17) célkitűzéseit is. 

Ennek megvalósulása érdekében dolgoznak 
együtt az NSZFH munkatársai konzorciumi 
partnereikkel – a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával, valamint az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal – többek között 
a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító szá
mú kiemelt projekt megvalósításán is. 

ginoP-6.1.5-17 

„Munkahelyi képzések támogatása nagyválla-
latok munkavállalói számára”

A felnőttkori tanulás egyik legfontosabb szín
tere maga a munkahelyi környezet. A KSH 
több mint 30 ezer vállalkozást vizsgáló rep
rezentatív adatgyűjtése alapján elmondható, 
hogy a 2015-ös év folyamán a vállalkozások 
44%-nál vehettek részt az alkalmazottak 
valamilyen, a vállalkozás által támogatott 
szakmai képzésen. Magyarországon a GDP 
jelentős részét a nagyvállalatok állítják elő, 

gazdasági potenciáljuk és húzóerejük azon
ban a kis- és középvállalkozások (KKV) 
számára is meghatározó. A KSH felmérése 
alapján ugyanakkor az összes foglalkozta
totthoz képest a nagyvállalatok dolgozóinak 
csupán 27%-a részesült szakmai képzésben 
2015-ben. A projekt célja ennek bővítése. 

ginoP-6.1.6-17 

„Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- 
és középvállalatok munkavállalói számára”

Az előbb említett KSH felmérés annak kimuta
tására is alkalmas volt, hogy a közepes mére
tű vállalkozásoknak a 15%-a, míg a kisvállal
kozások alkalmazottainak a 11%-a részesült 
szakmai képzésben 2015-ben, ami még a 
nagyvállalatok képzési mennyiségéhez képest 
is kevesebb munkavállalói képzést jelent.

Összességében a 6.1.5 és 6.1.6 felhívások 
fő célja a nagyvállalatok és a mikro-, kis- és 
középvállalkozások munkavállalóinak szóló 
képzések finanszírozásának támogatása, ez
által segítve az alkalmazottak foglalkoztatha
tóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi 
készségeinek és kompetenciáinak javítása 
révén a vállalkozások versenyképességének 
növelését. 

ginoP-6.1.8-17 

„Vállalati Képző Központok rendszerének kiala-
kítása és működtetése”

A megfelelő szintű vállalati képző központ 
hiányában a nagyvállalati szereplők számára 
gyakran nehézséget okoz versenyképes be
szállítót találni a hazai vállalkozói körben. 
A projekt célja, hogy a vállalkozások saját for
rásaikat kiegészítve minél több belső és külső 
munkavállaló, illetve a betöltetlen állásaikra 
felvehető álláskeresők, közfoglalkoztatottak 
és inaktívak képzésbe történő bekapcsolódá
sát tudják biztosítani, a képzést is tekintsék 
saját vállalkozásukba történő befektetésnek, 
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különös tekintettel azon megyék esetében, 
ahol jelentős a munkaerő-tartalék. 

A három projekt egyaránt kapcsolódik a hazai 
foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve 
az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú 
stratégiáihoz. A konstrukció a hazai innovatív 
iparfejlesztés céljainak megvalósítását és 
ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások 
alkalmazását is elő kívánja segíteni. 

Az alábbi projektek bemutatásából is látha
tó, hogy a feltételrendszer kialakításkor az 
alkotók arra törekedtek, hogy a projektek 
keretében megvalósuló fejlesztések a felnőtt
képzésben résztvevők minél nagyobb számát 
bevonhassák, hiszen a felhívások egyaránt 
támogatják a mikro, a kis és középvállalko
zások, valamint a nagyvállalatok dolgozóit. 
 
A három program szakmai munkáját fog
ja össze a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt, 
melynek megvalósítása során a képzési ter

vek képzési minőségbiztosítási és foglalkozta
tási szempontú értékelésére egységes érté
kelési, minősítési rendszer jött létre. A képzési 
tervek minősítéséről tanúsítványt állítanak 
ki, ami egyben feltétele a GINOP-6.1.8-17 
jelű felhívásra vonatkozó támogatási kérelem 
benyújtásának is.

A kiemelt projekt a gazdálkodó szervezetek 
képzési igényeinek megvalósulását támogatja 
a szektor sajátosságainak figyelembevételé
vel, így biztosítva a vállalkozások által meg
szervezett, megvalósított képzések megfe
lelő minőségét, nyomon követését, valamint 
hozzájárul a többi program sikeres megvalósí
tásához. Az uniós projekteket átható összefo
gás célja a bemutatott projektek esetében 
a gazdaság versenyképességének megőrzé
se, a vállalkozások versenyképességének tá
mogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő 
képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező 
munkaerő biztosítása.

várkonyi zoltán

NYITOK: Nyitott Tanulási 
Központok Hálózata
A tanulás nemcsak kemény munka, hanem közösségi élmény, öröm és szórakozás. A tanuló-
csoportok a helyi közösség ismerős és addig ismeretlen tagjai egymást motiválják, egymástól 
tanulnak, és a közös tanulási tevékenység folyományaként új közös tevékenységekbe kezdenek. 
Az együtt tanulók kölcsönösen segítik egymást, nemcsak a tanulásban, hanem azon kívüli prob-
lémák megoldásában is, például álláskeresésben, így erősödik a helyi közösség kapcsolati hálója, 
társadalmi szövete.

szövetség az életen át 
tartó tanulásért

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 
(www.szett.hu) vezetőivel és helyi társadal
migazdasági fejlesztéseken dolgozó tag
szervezeteivel 2008-ban indult meg a közös 
gondolkodás arról, hogyan lehetne a helyi 
közösségek felelmelkedési esélyeit és akti
vitását tanulási lehetőségek biztosításával 
erősíteni. A megoldások keresésében szembe 
kellett nézni számos nehezítő körülménnyel, 
mint például, hogy a felnőttkori tanulásban 
való részvétel hazánkban az egyik legalacso
nyabb az európai összehasonlításban, a ta
nulás presztízse, hasznosságának megítélése 
a magyar felnőttek körében kiugróan kedve
zőtlen, és többnyire a képzettebbek tanulnak. 
A nagyvárosokon kívüli vidéki településeken 
kevés helyen érhető el képzési lehetőség, és 
ritka az idősebb felnőttek, illetve az alacsony 
iskolázottságúak szükségleteihez, tanulási 
készségeihez és érdeklődéséhez igazodó 
tanulási-képzési program. Kevés a felnőttkori 
tanulás szakszerű támogatására, felnőttek 
tanítására felkészített oktató és felnőttképzési 
szakember.A koncepciófejlesztés és kísérleti 

megvalósítás 2009-2011-ben valósult meg 
dán és norvég szakemberekkel együttműköd
ve. Ennek keretében az ország tíz településén 
nyitott tanulási központok jöttek létre. Ekkor 
kristályosodott ki a számos újszerű megkö
zelítést integráló Nyitott Tanulási Központok 
Hálózatának (röviden NYITOK Hálózat) meg
valósítási koncepciója, amely a következő fő 
alapelvekre épül:

könnyű hozzáférés

Kiemelkedően fontos tervezési szempont 
volt a tanulási központ szolgáltatásaihoz, 
programjaihoz történő lehető legegyszerűbb 
hozzáférés biztosítása. Ezt egyrészt a tanulá
si központok központi elhelyezkedése, könnyű 
megközelíthetősége, valamilyen már működő 
helyi közösségi szolgáltatásba (művelődési 
ház, könyvtár, civil ház stb.) történő integrálá
sa biztosította. Az alacsony belépési küszöbű 
szolgáltatás nyújtását nagy mértékben elő
segítette, hogy szinte szó szerint az utcáról 
belépve, díjmentesen vehette igénybe bárki 
a számára releváns tanulástámogatási szol
gáltatásokat. A nehezen bevonható és moti
válható lakossági csoportok elérése érdekében 
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a tanulási központ nemcsak saját fizikai elér
hetőségén szolgáltat, hanem jelen van a helyi 
közösség életében fontos eseményeken és 
rendezvényeken, vagy mobilizáló programokat, 
pl. véradást, sport- és szabadidős programokat 
szervez, ahol a felnőttek akár családtagjaikkal 
együtt játékos, szórakoztató módon kapcsolód
nak be mini tanulási programokba, és szerzik 
meg első élményeiket. 

tanulási környezet és 
infrastruktÚra

A tanulási központ kialakításánál a tanulást 
támogató környezet mellett cél volt a komfort
érzet és a családias légkör megteremtésének 
elősegítése is. Tíz-tizenkét fő befogadására 
alkalmas helyiségben a berendezési tárgyak 
és az IKT infrastruktúra egyáltalán nem em
lékeztetnek a hagyományos oktató termekre, 
ezzel is támogatják az interaktív tanulást és 
a csoportmunkát. Ez különösen fontos ténye
ző az ellenállás és a tartózkodás oldásában 
azoknál a felnőtteknél, akik számára a gyer
mek- és ifjúkori iskolai kudarcok meghatározó 
élményt és gátakat jelentenek. 

tanulásszervezés és  
tanulástámogatás

A központok munkatársai ‒ a lehetőségek 
függvényében ‒ főállású, speciálisan a fel
adatra felkészített szakemberek. A hagyo
mányos felnőttoktató ideáljától eltérően a 
tanulási tanácsadó egyrészt vállalkozó szel
lemű, jó szervezési, koordinációs készséggel 
rendelkező, másrészt a segítő szakmákban 
nélkülözhetetlen kommunikációs és szociá
lis készségekkel magas szinten bíró, mások 
problémáira érzékeny személy. Feladata egy
részt a tanulási központ, mint helyi intézmény 
népszerűsítése, kapcsolatainak szervezése 
a helyi intézményrendszerben és közösségi 
térben, másrészt a potenciális tanulók eléré
se, bevonása, tanulási tanácsadás keretében 
egyéni szükségleteik, ambícióik és tanulási 
lehetőségeik feltárása, valamint sokrétű támo

gatásuk biztosítása tanulási útjuk során. 
Ez magában foglalja a tanulást akadályozó 
mentális és pszichoszociális tényezők lebon
tását, a folyamatos mentorálást, az egyén 
számára legmegfelelőbb tanulási tartalmak, 
formák és csoportok megtalálását.

A tanulás a tanulási központokban nemcsak 
tíz-tizenkét fős csoportokban, a kidolgozott 
tanulási programok alapján történik, hanem 
igények szerint a tanulási tanácsadó egyéni 
tanulási program kialakításában is segítséget 
tud nyújtani, illetve ha két-három-öt fő konkrét 
tanulási céllal összeáll, a tanulási tanácsadó 
segít a tanuláshoz szükséges feltételek biz
tosításában (hely, tanulási célok és folyamat 
meghatározása, az adott témában megfelelő 
kompetenciákkal bíró szakember vagy önkén
tes oktató bevonása). 

közösségi tanulás – 
tanuló közösség

A tanulás nemcsak kemény munka, hanem 
közösségi élmény, öröm és szórakozás. 
A tanulócsoportokban a helyi közösség isme
rős és addig ismeretlen tagjai egymást moti
válják, egymástól tanulnak, és a közös ta
nulási tevékenység folyományaként új közös 
tevékenységekbe kezdenek. Az együtt tanu
lók kölcsönösen segítik egymást, nemcsak 
a tanulásban, hanem azon kívüli problémák 
megoldásában is, például álláskeresésben, 
így erősödik a helyi közösség kapcsolati háló
ja, társadalmi szövete.

A helyi közösségbe való beágyazódást jelen
tősen elősegíti a tanulási központ körül szer
veződő tanulási partnerség. Természetesen 
ennek legfőbb mozgatórugója az önkormány
zat, de a legfontosabb helyi intézmények, 
gazdasági szereplők és civil szervezetek 
egyaránt meghívást kapnak a partnerek közé. 
A tanulási partnerség kulcsfontosságú fóruma 
a helyi kompetenciafejlesztési igények arti
kulációjának, a partnerek fontos segítséget 
tudnak biztosítani a különféle kompetencia

fejlesztést igénylő helyi csoportok azonosí
tásában, elérésében, adott esetben motivá
lásában és bevonásában. A helyi közösség 
meghatározó személyiségei, véleményformá
lói, a helyi intézmények és szervezetek vezető 
képviselői jelentősen hozzájárulnak a felnőtt
kori tanulás fontosságának tudatosításához. 

tanuló a közéPPontBan

A nyitott tanulási központba betérők megkü
lönböztetett figyelmet kapnak, az első perctől 
kezdve fontos a szemé
lyes szükségletek és 
motivációk feltárása, az 
ezekhez illeszkedő tanulá
si lehetőségek megtalálá
sa, hosszabb távon egyéni 
tanulási utak kialakítása. 

A felkínált tanulási prog
ramok a csoportok és 
egyének sajátos szük
ségleteihez adaptálhatók, 
kiemelkedően fontos cél 
hogy mindenki elsajátít
hassa a maga számára 
releváns és közvetlenül al
kalmazható tudást, illetve 
kompetenciákat. 

A tanulási programok 
túlnyomó többsége a 
mindennapi életben, a 
munkában hasznosítható 
alapvető „életkészségek” 
elsajátítására összpon
tosít, közöttük például 
digitális készségek és 
idegennyelvi készségek 
különféle szinteken, kü
lönféle ágazati szektorok
hoz kapcsolódó alapkész
ségek (szövegértés, írás, 

számolás, kommunikáció, együttműködési 
készségek fejlesztése pl. a kereskedelem
ben, az építőiparban), munkaerőpiaci érvé
nyesülés, közös tanulás gyermekeinkkel és 
szülői készségek fejlesztése, e-ügyintézés és 
környezettudatos háztartás vezetése. Legfon
tosabb cél, hogy a tanulók sikerélményeket 
szerezzenek a tanulás terén, úgy érezzék, 
hogy az elsajátított kompetenciák képessé 
teszik őket életük pozitív befolyásolására, 
nehézségeik megoldására, munkaerőpiaci 
előmenetelre és magánéletük kiteljesítésére.
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A rövid ciklusú 20-30 órás 
tanulási programokon elért 
sikerek sok tanuló esetében 
meghozhatják az önbizalmat 
és a motivációt hosszabb 
lélegzetvételű, illetve szak
mai képzésekhez, például a 
szakképző centrumok vagy 
más programok, képzők által 
felkínált képzési programokba 
történő bekapcsolódáshoz.

HáLóZATSZErVE-
zés – tudásme-
nedzsment

A koncepció pilot kereté
ben történő sikeres gya
korlatba ültetését követően 
2013 és 2015 között a TÁ
MOP-5.3.9.-11/1-2012-0001 
azonosító számú „Nyitok há
lózat a társadalmi befogadá
sért” című pályázati program 
biztosított forrásokat a hálózat 
országos kiterjesztésére és 
a tanulási központok szá
mának ötvenre bővítésé
re. Jelenleg pedig a GI
NOP-6.1.4-16 „Munkaerőpiaci 
kompetenciák fejlesztése 
a konvergencia régiókban” 
pályázati program keretében 
elsősorban a foglalkoztat
hatóság és a munkavállalói 
hatékonyság javítása érdeké
ben ajánl tanulási lehetősé
geket a hálózat. Az egységes 
alapelvekre épülő fejlesztést, 
a magas szintű informatikai 
támogatást és az operatív 
működtetést a Szövetség az 
Életen Át Tartó Tanulásért 
központi és regionális me
nedzsment, valamint koordi
nációs egységei biztosítják. 
A menedzsment közvetlen 

irányítása mellett működő 
Szakmai Szolgáltató és 
Tudásközpont pedig a hálózat 
tagjai számára nyújt szakmai 
és módszertani támogatást, 
valamint facilitálja a belső 
tudásmegosztást és tapasz
talatcserét. Ennek keretében 
valósul meg többek között a 
tanulási tanácsadók felkészí
tése és folyamatos mentori 
támogatása, központi tan
anyagfejlesztés, eljárások és 
módszertani megközelítések 
kidolgozása és megosztása, 
helyi „jó gyakorlatok” azonosí
tása és közkinccsé tétele, 
a nemzetközi knowhow 
transzfer és tapasztalatcsere. 
Ez utóbbi az Európai Hálózat 
az Alapkészségekért tagjaival 
való széleskörű együttműkö
dés keretében valósul meg. 

A NYITOK Hálózat mára már 
sok ezer honfitársunknak 
nyújtott lehetőséget pozitív 
tanulási tapasztalat és a gya
korlatban jól hasznosítható 
kompetenciák megszerzésé
hez, az egyéni és közösségi 
nyitáshoz az egész életen 
át tartó tanulás megvalósí
tására, új élet perspektívák 
feltárására. További műkö
dése elősegítheti a sok éve 
alacsony hazai részvételi 
mutatók javulását, az alap
készségek és kulcskompe
tenciák hatékony felnőttkori 
fejlesztését. 
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Sikerek a Szakképzési 
Hídprogramban
Interjú Müller Tamás Bulcsúval, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly 
Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusával.

A szakképzési HÍD-program olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási 
lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek 
tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és emiatt nem 
fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben 
nem múltak el 23 évesek.

Mi indokolja a program megvalósítását, 
hogyan látja az elért eredményeket a kollé-
gák és a diákok körében?

Az általános iskola tömegével bocsátja ki 
azokat az alapfokú végzettség nélküli tanu
lókat, akikkel nem tud mit kezdeni, akik nem 
illeszkednek be az általuk elképzelt jó tanuló 
kategóriájába. Ezek a tanulók lemaradtak 
egyes tárgyakból, így – akár sorozatosan – 
elégtelennel fejezték be a tanévet; elmaradtak 
valamely készség vagy kompetencia kiala
kításában, ezért képtelennek bizonyultak a 
szaktárgyi és az intézményi követelmények 
teljesítésére, illetve kudarcaik, motiválatlansá
guk vagy egyéb okok miatt eleve kimaradtak, 
lemorzsolódtak a szervezett oktatásból.

Iskolánk Szakképzési Hídprogramjába kizáró
lag ilyen halmozottan sikertelen, legtöbbször 
reményt, önbizalmat vesztett tanulók érkez
nek, és több mint egy évtizedes tapasztala
tunk az, hogy igenis lehetséges a siker megé
lése, az eredményesség elérése, az iskola, 
a pedagógusok megszerettetése, valamint 
a tanulásnak mint a célokhoz elvezető út 
zálogának elfogadtatása. Ez persze nem azt 

jelenti, hogy mindenkinek azonos az útja, 
hiszen nem is azonos a célja. A hídprogram
ban dolgozó tanáraink azért hatékonyak, mert 
minden tanuló számára biztosítják a lehető 
legadekvátabb egyéni utat és a személyre 
szabott speciális reintegrációt. 

Ennek köszönhetően iskolánkban a tanulók 
múltjához és a körülményekhez képest ala
csony a lemorzsolódási és magas az elége
dettségi ráta. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
végzős tanulók maguk javasolják, akár kísérik 
el iskolánkba a máshol lemorzsolódók újabb 
nemzedékét, így még soha nem volt beis
kolázási nehézségünk. A pedagógusoknak 
a tanulók részéről megmutatkozó bizalom, 
ragaszkodás és szeretet kiváló visszajelzés, 
elismerés arra nézve, hogy munkájuk ered
ményes és hatékony, amiért érdemes és jó 
a Szakképzési Hídprogramban dolgozni.

Miért tartja fontosnak a programot, és mik 
a tapasztalatai a csoport működésével kap-
csolatban?

A középiskolák döntő többsége elzárkózik 
vagy húzódozik azoknak a tanulóknak a be

fogadásától és nevelésétől, akikkel 
a többi iskola kudarcot vallott, vagy 
akikre azt a stigmát ragasztották, 
hogy integrálhatatlan, kezelhetet
len, motiválatlan vagy egyenesen 
antiszociális. A Budapesti Műszaki 
Szakképzési Centrumban iskolánk 
olyan elhivatott pedagógusokkal 
dolgozik, akiket a fenti jellemzők 
nem elriasztják, hanem komoly 
szakmai munkára sarkallják. Mi 
felvállaljuk, hogy az iskolarendszer 
lemorzsolódottjait végzettséghez 
és képzettséghez juttatjuk, ezért 
tartom fontosnak a Szakképzési 
Hídprogramunkat.

Évente két-három belépő tanulói 
csoporttal dolgozunk. Az első két 
hónap beilleszkedési nehézségei 
után a tanulók megtalálják helyüket 
az osztályukban. Nyilván intenzí
vebb, speciálisabb pedagógiai és 
osztályfőnöki feladatokat igényel 
egyegy hidas osztály menedzselé
se, de semmi olyat, ami egy hagyo
mányos osztályban ne merülne fel. 
Itt minden töményebb, nyersebb, 
nehezebb, ám éppen ez a szépsé
ge. A hidas osztályok az elmúlt év
tizedben iskolánk szerves részévé 
váltak, igen szoros a kapcsolatuk 
a többi osztállyal, a tanulók között 
gyakran születnek barátságok. Lé
nyeges megemlíteni, hogy a tízedik 
évfolyamos hidas osztályokban már 

nincsenek magatartási problémák, 
a diákok kimondottan kooperatívak 
és együttműködők.

Milyen változásokat hozott az in-
tézmény pedagógiai kultúrájában 
ez a program?

Meglehetősen jelentős változáso
kat, személyi és strukturális változá
sokat indukált. Az első évek sikere 
után két, majd több ilyen osztály 
indult. Célorientáltan, kimondottan 
a felzárkóztatásra kerestünk olyan 
osztályfőnököket, akik szaktárgyu
kon kívül más tantárgyak oktatását 
is vállalták, kialakítva ezzel az osz
tálytanítói jelleget, mely mind a mai 
napig sikerünk egyik kulcsa. 
Ez azt jelenti, hogy a tanórák jelen
tős százalékában két-három peda
gógus teamet alkotva foglalkozik 
a gyerekekkel, visszahozva ezzel 
azt az alsó tagozatos kort, ami
kor a tanulóknak utoljára jelentett 
sikert az iskola vagy a tanulás szó. 
A módszer eredményességét jelzi, 
hogy a hídprogramos tanulók döntő 
többsége megszerzi az alapfokú 
végzettséget, nem morzsolódik le, 
döntő részük részszakképesítést is 
szerez mellé. 
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Az eddig tovább tanuló diákok jelentős része 
szakvégzettséget, meglehetősen sokan érett
ségit is szereztek, de akadnak olyanok is, akik 
már egyetemisták.

A hátrányos szocioökonómiai státuszokból 
fakadó problémák nem szorítkoznak csak a 
hídprogramos tanulókra, szakiskolában, szak
középiskolában, szakgimnáziumban is felütik 
a fejüket. A team-munka, a tanulószerződések 
rendszere, a bevezetett osztályértekezletek, 
a kooperatív tanulás elterjedt iskolai alkalma
zása mind a felzárkóztató oktatásban ere
deztethető. Az iskolában futó lemorzsolódást 
megelőző pályázati projektek központi mun
kacsoportját a Szakképzési Hídprogramban 
feladatot vállaló pedagógusok alkotják.

Mutassa be az egyik programba bevont 
tanulójuk történetét, hogy honnan hová 
jutott el?

Nehéz választani, mert mindig a tanulmányok
ban legmesszebbre jutó diák jut eszünkbe, 
mintsem az, akiben általános változásokat 
indukáltunk, ezért inkább ez utóbbit választom. 

Egy fiút 16 évesen, 6 elemivel hoztak el a 
szülei az iskolánkba. Az utolsó éveket tényle
ges iskolakerüléssel töltötte, függőségi prob
lémákkal küzdött, és rendkívül ellenséges volt 
a tanárokkal. Semmilyen iskola nem felelt 
meg neki, már több helyen próbálkoztak.  
Az alapvetően ellenséges fiú a felvételi beszél
getés végéig ugyan nem szólalt meg, de akkor 
a hallottakra reagálva szélesen elvigyorodott 
és azt mondta: ide akarok jönni. A szülei 
csodálkoztak ugyan, mert a gyerek még nem 
mondott hasonlót, de nem hezitáltak, ezzel 
több éves munkakapcsolat vette kezdetét.

Az első évben függőségének és általános 
agresszivitásának kezelésére helyeztük a 
hangsúlyt, ennek enyhítése után, a második 
hidas évében kialakult a tanuló tanárhoz való 
ragaszkodása, kötődése, a továbbtanulási, 
képzettségi igény megjelenése, és ennek 

eredményeképpen a Szakképzési Hídprog
ramban részszakképesítést is szerzett. 
Tanulmányait értelemszerűen nálunk folytat
ta, formacikkgyártó szakon, ahol képzésével 
párhuzamosan további reintegrációs, reszo
cializációs és tanulástanulási támogatásban 
részesítettük. A fiatal végül szakvégzettséget 
szerzett, önállóan megállja a helyét a munka
helyén, rendszeresen meglátogat bennünket, 
de a legnagyobb sikernek azt tartjuk, hogy 
a tervei szerint egykét éven belül visszatér 
hozzánk, és beiratkozik a szakvégzettséggel 
rendelkezők érettségire felkészítő kétéves 
szakközépiskolájába. A külső szemlélő szá
mára ez kevésnek tűnhet, ám ilyen sikerek és 
tanulói elismerések miatt érdemes, és szere
tek is a Szakképzési Hídprogramban dolgozni.

„A Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrum Than Károly Ökoiskolája, 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában tizenegyedik 
tanévemet kezdtem meg. Felvéte
lemet meghatározta, hogy szemé
lyemben nem kimondottan szakos 
tanárt, hanem az alternatív oktatás 
terén jártas, innovatív szemléletű 
pedagógust kerestek a felzárkózta
tó oktatásban tanulók vezetésére. 
A felzárkóztató oktatás programja 
előbb Köznevelési, majd Szakkép
zési Hídprogrammá gazdagodott, 
és tíz éven keresztül folyamatosan 
összesen nyolc csoport nevelését 
és felkészítését segítettem osztály
főnökként a végzettség megszerzé
sében. Közben több lemorzsolódást 
megelőző projektben team-vezetői 
illetve projektmenedzseri feladat
köröket láttam el, és feladataim 
munkaközösség-vezetői, szakmai 
vezetői, jelenleg igazgatóhelyettesi 
megbízással egészültek ki, de tanó
rákat ma is a Szakképzési Hídprog
ramban vállalok.”

Müller Tamás Bulcsú
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szécsi gáBor

Felnőttoktatás és 
munkavállalói készségek 
az információ korában
A digitális kultúra korában az új kommunikációs technológiák használata iránt nyitott, az 
információk gyors és eredményes feldolgozására és továbbítására képes munkavállaló tudása 
jelent valódi értéket a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon.

elvárások

Az információs társadalomban való boldogu
láshoz elengedhetetlen általános készségek 
ma már megkerülhetetlen követelményként 
jelennek meg a munka világában is. A digi
tális kultúra korában az új kommunikációs 
technológiák használata iránt nyitott, az infor
mációk gyors és eredményes feldolgozására 
és továbbítására képes munkavállaló tudása 
jelent valódi értéket a hazai és nemzetközi 
munkaerőpiacon. Így a vállalatok, régiók és 
nemzetgazdaságok versenyében ez a fajta 
humán tőke és az ennek kifejlesztésére törek
vő oktatási-képzési rendszer hatékonysága, 
minősége a gazdasági versenyképesség egy
re meghatározóbb tényezőjévé válik. Alapvető 
elvárásként fogalmazódik meg a gazdaság 
irányából az olyan gyakorlatorientált, kompe
tenciaelvű felnőttoktatási, képzési programok 

kidolgozása, amelyek az egyént foglalkoztat
hatóvá és továbbfejleszthetővé teszik az infor
mációs társadalomban való érvényesülést 
segítő kompetenciák átadásával.

A szervezetbe felvételt nyert munkavállaló 
esetében nem csupán az a fontos, hogy jó és 
alkalmazható szakmai tudással rendelkezzen, 
hanem az is, hogy otthon legyen az új kom
munikációs technológiák világában, el tudjon 
helyezkedni a szervezetben, képes legyen 
eredményesen kommunikálni, meg tudja 
szervezni a munkafolyamatait és kezelni tudja 
a munkahelyi színtéren felmerülő konfliktuso
kat is. A munkáltatók többsége méri ezeknek 
a kompetenciáknak és tulajdonságoknak a 
meglétét és minőségét, ugyanakkor e kész
ségek kifejlesztése – a kompetenciaelvű 
megközelítés ellenére – még mindig nem kap 
elég figyelmet a hazai felnőttoktatási, képzési 

Digitális kultúra 
Hogyan válthat hasznunkra?
A digitális kultúra korában az új kommunikációs tech
nológiák használata iránt nyitott, az információk gyors 
és eredményes feldolgozására és továbbítására képes 
munkavállaló tudása jelent valódi értéket a hazai és 
nemzetközi munkaerőpiacon. Így a vállalatok, régiók és 
nemzetgazdaságok versenyében ez a fajta humán tőke 
és az ennek kifejlesztésére törekvő oktatási-képzési rend
szer hatékonysága, minősége a gazdasági versenyképes
ség egyre meghatározóbb tényezőjévé válik.



NSZFH

ec.europa.eu/epaleEPALE magazin • 2018. december

30 31Felnőttoktatás és munkavállalói készségek az információ korábanFelnőttoktatás és munkavállalói készségek az információ korában

programokban. Azaz bár ezek az igények és 
szempontok egyre határozottabban artikulá
lódnak a gazdaság irányából, a hazai felnőt
toktatási, képzési gyakorlat még nem hango
lódott rá teljes mértékben a belőlük fakadó 
elvárásokra. Különböző vizsgálatok egyértel
művé tették, hogy ennek egyik oka a felnőt
toktatási tevékenységet végző szervezetek és 
a munkaadók kompetenciafelfogása közötti 
különbségben rejlik. Amíg ugyanis a felnőt
toktatási tevékenységet végző szervezetek 
többsége készség alatt valamilyen értékelhe
tő, meghatározott szakmai referenciakeretbe 
illeszkedő tudást ért, addig a munkaadók 
inkább műveleti, cselekvő, tevékenységben 
és eredményben megjelenő tudást fogadnak 
el kompetenciaként.

munkahelyi komPetenciák

A munka világában ma már egyre inkább 
megragadhatóvá válik egy kompetenciakör, 
amely legalább olyan mértékben járul hozzá 
a munkakörből fakadó feladatok sikeres 
elvégzéséhez, mint a szűken vett szakmai 
kompetenciák köre. Ez a kompetenciakör álta
lános érvényességgel bír, vagyis a munkaerő
piac szereplőinek vonatkozásában egységes 
munkáltatói követelményként jelenik meg. 
A munkáltatók többsége már felismerte ezek
nek a készségeknek a fontosságát, és tuda
tosan épít rájuk a kiválasztás folyamatában, 
valamint a munkakörtervezésben, teljesít
ménymenedzsmentben, karriermenedzs
mentben és a képzésfejlesztés területén. 
Vagyis a szervezetben való munkavégzés 
minősége miatt a szakmai kompetenciák és 
tudás mellett a munkáltatók egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek a tágabb értelemben vett 
munkahelyi kompetenciák meglétének. Több
ségük ugyanakkor nem elégedett az oktatási, 
képzési rendszerből kikerülő munkavállalók 
munkahelyi kompetenciáival, az oktatás, kép
zés alapvető hiányosságának tartják, hogy 
ezeknek a készségeknek a fejlesztésére nem 
fordítanak kellő figyelmet az oktatási, képzési 
programok kidolgozásakor.

A munkáltatók által elvárt készségfejlesztés
nek a szervezetbe való beilleszkedést, 
az önálló és hatékony munka megszervezé
sét, az önértékelést, az elvárásoknak való 
megfelelés képességét és az önfejlesztést 
lehetővé tevő kompetenciák mellett legin
kább az új kommunikációs technológiák 
eredményes használatát biztosító készségek 
megalapozására kellene fókuszálnia. Ez az 
információs technológiák elterjedésével egyre 
hangsúlyosabbá váló munkáltatói elvárás 
pedig egyértelműen rávilágít egy, a felnőttok
tatás egészét érintő paradigmaváltás szüksé
gességére. 

Az új kommuniká
ciós technológiák 
kiterjedt haszná
latához köthető 
nyitott művelődési 
tér kultúránk lénye
gi mozzanatává 
vált az információ 
korában. A világ 
minden szegleté
ben jelenlévő és 
életünket behálózó 
digitális kommuni
káció a formális, 
nem formális és 
informális tanulási 
formák minden ed
diginél erőteljesebb 
kölcsönhatásához 
vezet, ami felülírja 
e tanulási formák 
viszonyára vonatko
zó korábbi pedagó
giai elképzelésein
ket. Az információ 
korában formálódó 
gyakorlat keretében 
a digitális techno
lógia a fiatalok és 
a felnőttek körében 
egyaránt alapvető 
eszközzé vált, 

a mindennapi tudás megszerzését és meg
osztását olyan hatékonysággal szolgálva, ami 
arra sarkallja a felnőttoktatás szereplőit, hogy 
újragondolják a hagyományos módszertani 
modelleket. 

digitális, formális, nem 
formális, informális

Ma már a legtöbb andragógiai elmélet kulcs
kérdésként közelíti meg azt a problémát, hogy 
a digitális tanulás közegében a felnőttoktatás 
miként tudja hasznosítani az új művelődési 

térben egyre komolyabb szerephez jutó infor
mális tanulási technikákat. A probléma kutatói 
ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy 
a digitális írástudás fejlesztése nélkül az infor
mális, formális és nem formális tanulási tech
nikák kölcsönhatása csak nehezen válhat egy 
jól működő képzési gyakorlat alapjává. Azaz 
a XXI. századi andragógiai paradigmaváltás 
egyik alapvető kérdése lett az is, hogy miként 
lehet hatékonyabbá tenni a digitális írástudás 
fejlesztését szolgáló különböző képzési for
mákat annak érdekében, hogy hidat verhes
sünk a formális, nem formális és informális 
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tanulási formák közé, és mindenki számára 
elérhetővé tegyük a nyitott művelődési tér 
kínálta előnyöket. Ez a felismerés jelentette 
annak a kutatásnak a kiindulópontját, amelyet 
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kará
nak munkatársai végeztek 2015-2016-ban 
Budapesten és a Dél-Dunántúl régióban. A 
kutatás elsődleges célja a digitális írástudást 
fejlesztő felnőttképzési programok eredmé
nyességének és az elsajátított ismeretek 
gyakorlati hasznosításának vizsgálata volt. 
A kutatás során az egyetem munkatársai a 
digitális írástudás fejlesztésével foglalkozó 
felnőttképzőket és az általuk meghirdetett 
tanfolyamok résztvevőit kérdezték arról, hogy 
milyen mértékben vált hasznosíthatóvá a kép
zéseken szerzett tudásanyag. Ennek kereté
ben felmérték azt is, hogy a digitális írástudás 
fejlesztésére irányuló képzéseken résztvevők 
mely területeken és hogyan használhatják fel 
a képzéseken elsajátított informatikai ismere
teket. A főként a nem formális digitális képzés 
területére fókuszáló kutatás egyértelművé 
tette, hogy a különböző szinteken lévő hallga
tók (kezdő, közép és haladó szint) igen eltérő 
elvárásokkal, motivációkkal lépnek be 
a különböző képzésekbe. Emellett arra is 
fény derült, hogy az informatika iránt komo
lyan érdeklődők hajlandók szabadidejükből 
áldozni az önképzésre, és rendelkeznek va
lamilyen motivációval a számítógéphaszná
lati, információkeresési készségeik fejleszté
sére vonatkozóan. A munkahely megtartása, 
a munkaerőpiaci esélyek javítása mint szem
pont feltehetően ezért szorult hátra a különbö
ző kérdésekre adott válaszokban.

Javaslatok

A kutatók az eredmények ismeretében több 
olyan, a képzési gyakorlatot érintő javaslatot 
is megfogalmaztak, amelyek révén hatéko
nyabbá tehetők a formális, nem formális és 
informális tanulás erőteljesebb kölcsönha
tását megalapozó képzések. Ezek közül a 
legfontosabbak:

• A digitális írástudás fogalomkörének 
gyakorlati adaptációja mindezidáig leszű
kült az ECDLvizsga anyagára. Ez nem 
tükrözi kellőképpen a digitális írástudás 
és az azzal kapcsolatos elvárások valódi 
tartalmát. Meg kellene határozni, hogy 
az ECDL milyen szintet jelent a digitális 
írástudás fogalomkörén belül, és ezen túl 
definiálni az ez alatti és az e fölötti szin
teket is. Az ECDL-vizsgán túl elsősorban 
a különböző irányultságok mentén spe
cifikációkat lehetne és kellene kidolgozni 
olyan területeken, mint az internethasz
nálat, az adatbiztonság, az információke
resés, az egyes alapszoftverek speciális 
használata stb.

• Valamennyi képzés esetében szüksé
gesek olyan egyértelmű bemeneti és 
kimeneti mérések, amelyek alapján a 
jelentkező meglévő és elért tudásszint
jét hasonlíthatnánk össze a saját és a 
tananyag elvárásaival. A mérés egyben 
visszajelzésül szolgálhatna a jelentkező
nek is a saját ismereteiről, tudásszintjéről. 
Mindezeket egyes programok, minták 
esetében szintén kívánatos kiegészíteni 
az eredménykövetéssel. 

• Ezen mérési eredmények nyilvántartásá
ról szakmai szervezetnek kell gondoskod
nia, és be kell forgatni őket a képzések 
fejlesztésébe. Az adatoknak összegzett 
formában hozzáférhetőnek kell lenniük a 
képző intézmények és képzéseket szerve
ző magán- vagy jogi személyek számára 
(a képzők köre nagyon széles, az egyete
mektől a magánvállalkozásokig, az infor
matikai szervezetektől – lásd munkahelyi 
képzések – a nyelviskolákig terjednek).

• A felsőbb szintek képzései esetében 
támogatni kell a távoktatást is. Az elear
ning eszközök és módszerek könnyebben 
elérhetővé teszik a digitális írástudás 
fejlesztésének lehetőségét valamennyi 
képzési szinten. 

• A gyakorlatban nem létezik olyan szak
ma vagy szakterület, amelyhez ne lenne 
szükség legalább alapszintű digitális 
írástudásra. Azonban a szakmaszerke
zet egyes ágaihoz rendelhető képzések 
tematikája nem lehet azonos, az alapszint 
fölött semmiképpen. Az alapszintű digi
tális írástudás tematikája is évente újra
gondolandó, tekintettel az eszközök és a 
használati módok gyors változására.

a gloBális falu

A fenti módszertani megállapítások hátteré
ben tehát az az általános felismerés rejlik, 
hogy az új kommunikációs technológiák 
kiterjedt használata nem csupán az egyéni 
tanulás technikai feltételrendszerének minő
ségi változásával, a tanulás diverzifikációjával 
jár együtt, hanem olyan új tanulási formákat 
is létrehoz, amelyek az informális, formális 
és nem formális tanulás eddig ismeretlen 

kölcsönhatását alapozhatják meg a digitális 
kultúrában. Ez az az általános felismerés, 
amelyet a tudásalapú társadalom és gazda
ság működési mechanizmusai közvetítenek 
nap mint nap a felnőttoktatás felé. A hálózati 
társadalomban kapcsolatait eredményesen 
építő, a hatékony információfeldolgozás és 
-továbbítás kritériumait jól ismerő, a kreatív 
problémamegoldás és nyelvhasználat esz
közeit megfelelően alkalmazó munkavállalók 
képzése ugyanis olyan alapvető társadalmi, 
gazdasági igényként fogalmazódik meg, amit 
ma már nem lehet megkerülni a felnőttokta
tási programok kidolgozásakor és megvaló
sításakor. Aligha lehet fontosabb célja ma a 
felnőttoktatásnak, mint olyan készségek meg
alapozása, amelyek révén egy munkavállaló 
nem csupán boldogulni tud, de otthon is érzi 
magát az információs technológiák használa
tával folyamatosan bővülő „globális faluban”.
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Soha nem késő? 
Nyelvtanulás időskorban
A 2016-ban Erasmus+ Nívódíjat elnyert Shetland U.K. Nyelviskola oktatási igazgatójával, 
Tóthné dr. Udvardi Katalinnal beszélgettünk.

Az idegennyelvtudás tekintetében hazánk a lemaradók között van az Európai Unióban, és 
ez különösen igaz a 45 év felettiek esetében. A budapesti Shetland Nyelviskola az idő-
sebb korosztály igényeire reagált –  és az Erasmus+ program segítségével – pedagógusaik 
megismerkedhettek az idős korosztály nyelvoktatásának speciális módszereivel az Egyesült 
Királyságban és Németországban.

Ez volt az első ilyen pályázatuk. Honnan 
jött az ötlet, hogy belevágjanak?

Kétféle törekvésünk volt. Egyrészt világossá 
vált, hogy ebben a témában nagyon sokat kell 
még fejlődnünk, másrészt fontosnak tartottuk, 
hogy a kollégák számára tudjunk valami újat, 
valami mást nyújtani, és a nemzetközi kitekin
tés ehhez remek lehetőségnek bizonyult.

Kinek az ötlete volt, hogy pályázzanak?

Alapvetően én kezdeményeztem, mert a 
saját bőrömön éreztem, hogy szükség van a 
változásra, új módszerekre és eszköztárra, 
amellyel tudunk segíteni a 45 éven felülieknek 
a nyelvtanulásban. Magam is ebbe a korosz
tályba tartozom, és a körülöttem lévő embe
rek ráébresztettek arra, hogy nem kell leírni 
senkit a kora miatt, hiszen az emberek egyre 
tovább maradnak aktívak az élet legtöbb 
területén, így a munkaerőpiacon is. Ehhez 
viszont sok esetben szükséges a nyelvtudás 
szinten tartása vagy fejlesztése – ezt látjuk a 
hozzánk jelentkezők számából is –, azonban 
sok tekintetben más ez a célcsoport, mint a 
fiatalabb korosztály.

Mi indítja el az idősebb jelentkezőiket a 
nyelvtanulásra?

Egyre többen felismerik, hogy a nyelvtanulás 
mint intenzív szellemi tevékenység, hihetetlen 
módon hozzájárul a fiatalon maradáshoz, az 
új tevékenységek, hobbik, közösségek meg
találásához. Segít fiatalon tartani az elmét és 
új távlatokat nyit az emberek életében. Azt 
tapasztalom, hogy ezek a hallgatók olyan 
lelkesedéssel készülnek az órákra és annyira 
érdeklődőek, hogy ha jól csináljuk, nagyon 
sok pluszt lehet belőlük kihozni.

Természetesen sokan külső motiváció miatt 
jelentkeznek, mert például a munkahelyük 
elkezd nyitni más országok felé, és szüksé
gessé válik, hogy tudjanak kommunikálni az 
adott nyelven, vagy munkahelyváltás is lehet 
a háttérben. Az ő aktív bevonásuk ugyan
olyan fontos, és ezen a téren nagyon sokat 
tanultunk a külföldi partnereinktől.

Mit tudtak hasznosítani a tanulmányuta-
kon szerzett tapasztalatokból?

Azóta már több kurzust is indítottunk kife
jezetten ennek a korosztálynak, és nagyon 
odafigyelünk a csoportok összeállítására. 
Orientációs beszélgetés során döntjük el, 
hogy homogén vagy vegyes csoportban 
javasoljuk a nyelvtanulást, és folyamatosan 
nyomon követjük a tanulók fejlődését, hogy 
levonhassuk a következtetéseket. Összessé
gében jóval tudatosabbak lettünk, és gondo
san megválasztjuk, hogy milyen módszereket 
alkalmazunk a 45 év felettiek esetében.

Láttuk a partnereinknél, hogy az órai anyag 
mennyiségét hogyan csökkentik, hiszen 
természetes, hogy lassabban tudnak halad
ni. De nem feltétlenül javítjuk már a hibákat 
sem, ha valaki végre megnyílik és hosszasan 
beszél egy témáról, csak a végén hívjuk fel 
a figyelmét a pontatlanságokra. Apróságnak 
tűnik, de mégis fontos, hogy másfajta környe
zetet kell teremteni a tanuláshoz az idősebb 
generáció esetében, a háttérzajok nehezebb 
kiszűrése miatt például egyáltalán nem sze
rencsés, ha a tanterem utcára nyílik. De arra 
is láthattak gyakorlati módszereket a kollégák, 
hogy hogyan oszlathatjuk el a szenior hallga
tók idegenkedését az IKT-eszközök haszná
latától.

Kilenc tanár kollégájuk vett részt tanulmá-
nyutakon. Hogyan adták át a tapasztalatai-
kat a többieknek?

Első körben egyből a hazatérésük után 
beszámoltak a nyelviskola vezetőségének 
az útjaikról, ezt nagyon fontosnak tartom. 
A tapasztalataik alapján készíteni fogunk egy 
bibliográfiával kiegészített kézikönyvet, de 
a szakmai anyagokat már most is megkapják 
a kollégák tanulmányozásra. Ezen kívül szer
veztünk egy disszeminációs találkozót, ahová 
a munkatársainkon kívül meghívtuk a kerület, 
illetve Dél-Pest középiskolai nyelvtanárait is, 
akik a magánóráik vagy nyelviskolai munká

juk során szintén foglalkoznak ezzel a korosz
tállyal. A workshopot magyar nyelven tartot
tuk, hogy ne csak az angolt és németet tanító 
pedagógusok profitálhassanak az elhangzot
takból, hanem bárki beépíthesse a tanóráiba 
az általunk bemutatott módszereket.

Milyen visszajelzéseket kaptak?

Nagyon érdeklődők voltak a kollégák, és 
nem csak a konkrét szakmai tapasztalatokra 
voltak kíváncsiak, hanem az Erasmus+ prog
ram által kínált lehetőségek is felkeltették az 
érdeklődésüket. Többen a mi projektünk ha
tására kezdtek el külföldi partnereket keresni, 
és úgy tudom, adtak is be pályázatot.

Ezen kívül nagyon érdekes volt megtapasz
talni, hogy a diákjaink is hatalmas lelkese
déssel és érdeklődéssel fogadták a hazatérő 
nyelvtanárokat. Sokat jelentett nekik, hogy 
komolyan foglalkozunk ezzel az őket érintő 
témával.

Mit jelentett a projektben való részvétel az 
Önök számára?

Ez egy komoly tanulási folyamat volt, amit 
nagyon élveztünk. Az elején teljesen elvesz
tettnek éreztük magunkat, mert nem ismertük 
a pályázás és a projektmegvalósítás folya
matát. De lelkesek és elhivatottak voltunk, 
minden tájékoztató rendezvényre elmentünk, 
és lassan beletanultunk a dolgokba. Elmond
hatom, hogy bizonyos mértékben minden 
kolléga bekapcsolódott a projektbe, ennek 
is köszönhető a sikerünk. De a folyamatnak 
még nincs vége: a megszerzett tudásra és 
a kialakult kapcsolatokra építve folytatjuk 
a munkát, és már elindult a következő Eras
mus+ projektünk is a témában.
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 „A négy nyelvi alapkészség elsajátításának és tanításának egyedi 
vonásait vizsgáltuk meg a szenior hallgatók világát figyelmünk 
központjában tartva.  A két hét alatt óriási konkrét tudásanyagra 
tettünk szert, elmét és lelket felfrissítő újdonságokat tanultunk. 
Az elmúlt évtizedek leghasznosabb módszertani tanfolyamán 
vehettem részt.” Futár Ernőné, Edinburgh

„A tanfolyam egyik legpozitívabb eleme a gyakorlatias jellege volt. A hospitálás 
tapasztalatait közös megbeszélésen osztottuk meg egymással, a mentorunkkal és 
a nyelvtanárokkal.”  Prekup Ildikó, Frankfurt

A projekt értékei:

A projekt egyik erőssége, hogy jól kapcsolódik az európai uniós prioritásokhoz. 
A 45+ célcsoport oktatását támogató módszerek megismerését szolgáló tovább-
képzések egyaránt hozzájárulnak az intézmény szakmai-gazdasági fejlődéséhez, 
valamint a potenciális felnőtt tanulók erőteljesebb motivációjához és hatékonyabb 
nyelvtanulásához. A szervezet számára az új tudás jelentős piaci előnyt biztosít-
hat a nyelviskolák versenyében.

„A digitális technika alkalmazása új motivációt jelent tanárnak, diáknak egya-
ránt. Az interneten található filmrészletek szerkesztésével például változatosabbá 
tehetjük óráinkat. A Mayflower College-ban gyakoroltuk a technika használatát, 
készítettünk ilyen anyagot.” Párdányi Borbála, Plymouth
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BorBás Bálint

Fogyatékos személyek 
a pódiumon
A modern fogyatékosságügy a fogyatékos embert nem a többségi társadalom jótékonykodására 
szoruló személynek tekinti, hanem a társadalom egyenrangú és egyenértékű tagjaként jogok 
birtokosának, aki mindenekelőtt abban számíthat a nem fogyatékos személyek segítségére, 
hogy életét a lehető legnagyobb – általa igényelt – önállósággal élhesse.

2015 szeptemberében azzal a céllal indult 
útjára a Path of Deinstitutionalisation – 
Urgent Moves (PODIUM) projekt öt nemzet 
hat partnerintézménye részvételével, hogy 
egymás tudását és az egyes országok 
különféle, intézményi férőhely-kiváltással 

kapcsolatos tapasztalatait kamatoztatva 
olyan szakemberek képzésére legyen mód 
a KözépKeletEurópai partnerországokban 
(Magyarországon, Romániában, Szerbiában 
és Szlovéniában), akik valóban az érintett 
személyek érdekeit szem előtt tartva, az ő 

életüket jobbító szándékkal tudják támogatni 
hazájuk intézményi férőhely-kiváltási folyama
tát. A projekt céljainak megvalósításához az 
ERASMUS+ Stratégia Partnerségek pályázat 
nyújtotta a legtöbb lehetőséget.

a ProJekt megvalósítása

A 32 hónapot átölelő projektmegvalósítás 
során hosszú utat tett meg a konzorcium, 
melynek tagjai számos jó gyakorlatot osz
tottak meg egymással, minden partneror
szágban meglátogattak több szociális ellátó 
intézményt, szolgáltatót stb. Ám nem csak 
a jót osztották meg egymással, hiszen nem 
az volt a cél, hogy egy rózsaszín szemüvegen 
keresztül mutassák be egymásnak saját or
száguk szociális ellátórendszerét. Dilemmák, 
őszinte kérdésfelvetések és azok megvitatása 
szüntelen szakmai diskurzus, csupa, a téma 
és a fogyatékos személyek iránt elhivatott 
szakember körében kísérte végig a projektet.

Mindeközben elkészült egy közös alapképzé
si anyag, amit mindegyik partnerintézmény 
adaptált saját nemzeti kontextusába, majd 
a dán partner (mint a folyamatban jó 30-40 
évvel előbbre járó „mester”) egy képzők kép
zése programelem keretében felvértezte a tré
nereket a megfelelő szakmai kompetenciák
kal, valamint emberi szemlélettel. Végül még 
szintén a projekt keretében Magyarországon, 
Szlovéniában, Szerbiában és Romániában 
is végeztek a képzéssel az első intézményi 
férőhely-kiváltási menedzserek, szám szerint 
20 fő mindegyik említett országban. 

A jövő nemzedékében pedig az ELTE tanárai, 
professzorai hintették el a kiváltási folyamat 
etikailag, emberileg és szakmailag is kifo
gástalan megvalósításához elengedhetetlen 
szemléletet. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagó
giai Kar és a Társadalomtudományi Kar által 
közösen meghirdetett projektnek köszönhető
en a „Támogatott lakhatás elmélete és gya
korlata” című kurzust az első szemeszterben 
összesen 31 hallgató végezte el. 

Azért fontos hangsúlyozni, hogy az első 
szemeszterben, mert a kurzus a projekt 
lezárulta után is tovább él, és az ELTE célja, 
hogy hosszú távon beépüljön az egyetem 
képzésébe. 

Pédaértékű 
egyÜttműködések

Az egyetem életében is több szempontból 
úttörő volt az előadássorozat, egyrészt, mert 
nagy ritkaságnak számít, hogy két kar kö
zös együttműködésben hirdessen meg egy 
kurzust a hallgatók számára, másrészt, mert 
fogyatékos személyek aktív bevonásával 
participatív képzés valósult meg, és így lesz 
a folytatásban is. Ezt dr. Zászkaliczky Péter 
dékán erősítette meg a PODIUM projekt lezá
rásaként az ELTE által szervezett, általuk ta
lálóan projektünnepnek nevezett eseményen, 
amelyen a kurzus első szemeszterét elvégzett 
hallgatók mutatták be projektmunkájukat és 
számoltak be a kurzuson megszerzett tudá
sukról, tapasztalataikról. 

A tudás, a tapasztalat, a szemléletformálás 
mellett a hallgatók tanúsítványt is kaptak a 
kurzus elvégzéséről, amelyet a dékán adott át 
nekik a PODIUM projekt FSZK Nonprofit Kft., 
mint konzorciumi vezető által szervezett záró 
konferenciáján. Ugyanezen az eseményen, 
ünnepélyes keretek között vehették át tanú
sítványaikat az FSZK által a PODIUM projekt 
keretében kiképzett első magyarországi intéz
ményi férőhely-kiváltási menedzserek is, a 16 
országból érkezett 150 konferenciarésztvevő 
elismerő tapsa közepette, dr. Szekeres Pál 
miniszteri biztostól.

További szakmai diskurzusról is szólt a záró 
konferencia, többek között Jim Crowe és 
Sabrina Ferraina is érdekfeszítő előadást 
tartott az intézményi férőhely-kiváltási folya
mat nemzetközi helyzetéről, de valamennyi 
partner egyegy frissen végzett intézményi 
férőhely-kiváltási menedzsere is megosztotta 
tapasztalatait a hallgatósággal. 
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konferencia

A kétnapos konferencia hivatalos 
programját a Slovenska Popevka 
(Szlovén Pop) című színdarab bemu-
tatása zárta. A színdarabban profi 
színészek és fogyatékos személyek 
együtt játszottak, táncoltak, zenéltek, 
énekeltek, egymással tökéletes harmó-
niában. Az előadás jól kifejezte annak 
a szemléletváltásnak a lényegét, ami 
alapvető feltétele minden országban 
az intézményi férőhelykiváltás helyes 
értelmezésének és megvalósításának: 
a központban, ha úgy tetszik a pódiu-
mon a fogyatékos személy áll, ő saját 
életének a főszereplője, a környezeté-
nek pedig törekednie kell arra, hogy 
szeretettel teli odafordulással felszínre 
hozza a benne rejlő értékeket, talentu-
mokat. 

Felemelő érzés volt mindezt a pódi-
umon, a színpadon is megvalósulni 
látni. A cél és a feladat pedig adott: 
annak elérése, hogy ne csak a pódiu-
mon, a színdarabban valósuljon meg 
ez a szemlélet, hogy ne csak egy-egy 
jó példát, jó gyakorlatot lehessen hoz-
ni, hanem ez legyen az általános, a ter-
mészetes minden fogyatékos személy 
számára Magyarországon, a környező 
országokban és szerte a világban. 
Bízunk benne, hogy a PODIUM projekt 
megvalósításával is tettünk egy nagy 
lépést az e cél elérése felé vezető úton. 

elhivatottság

Rendkívül elhivatott, a fogyatékos sze-
mélyek ügyét szenvedélyesen képvise-
lő, nagy tudású szakembereket ismer-
hettünk meg a projektpartnereinkben, 
és bár mindannyian különböző orszá-
gokból, a magunk különböző hátteré-
vel csatlakoztunk a projekthez, az a 
közös elhivatottság, az azonos szenve-
dély és szemlélet segített minket végig 
munkánk során, hogy reményeink 
szerint hasonlóan elhivatott, mindig a 
fogyatékos személyek érdekeit szem 
előtt tartó intézményi férőhely-kiváltá-
si menedzsereket képezzünk ki. Ilyen 
szakemberek aktív közreműködése 
nélkül elképzelhetetlen a kiváltás 
emberséges és minden szempont-
ból megfelelő megvalósítása, ezért 
nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy 
az Európai Unió támogatásának kö-
szönhetően ebben az Erasmus+ KA2 
Felnőtt tanulási projekttípusban meg-
valósíthattuk PODIUM projektünket. 
Ha PODIUM, akkor számunkra mindig 
a záró konferencia képe fog megjelen-
ni emlékezetünkben: vidám fogyatékos 
és nem-fogyatékos személyek együtt a 
pódiumon, mint életük főszereplői. 

Mit jelent az intézményi férőhely kiváltás?

Az elmúlt évtizedekben jelentős paradigmaváltás történt 

az európai fogyatékosságügyi szakpolitikákban, ami 

leginkább a medikális szemlélet felől az emberi jogi, közös-

ségi, társadalmi megközelítés felé történő elmozdulásban 

foglalható össze. A szemléletváltásból adódóan a 

modern fogyatékosságügy a fogyatékos embert 

nem a többségi társadalom jótékonykodására 

szoruló személynek tekinti, hanem a társadalom 

egyenrangú és egyenértékű tagjaként jogok birto-

kosának, aki mindenekelőtt abban számíthat a nem 

fogyatékos személyek segítségére, hogy életét a lehe-

tő legnagyobb – általa igényelt – önállósággal élhesse. 

A paradigmaváltás egyik legfontosabb következménye, 

hogy elindult az intézményi ellátásról a közösségi életvi-

telt támogató szolgáltatásokra való áttérés reformja.
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rimai dávid

II. Pécsi Tanuló Fesztivál,
avagy Pécs, a tanuló város
2018-ban hagyományteremtés céljából folytatódott a Pécsi Tanuló Fesztivál. A fesztivál célja, 
hogy jól láthatóvá tegye a város kulturális, tudományos és művészeti értékeit, és az eseményre 
egymáshoz közeli helyszínekre terelve domborítsa ki a polgárok aktív szerepvállalási törekvése-
it, így segítve a tanuláshoz kötődő kapcsolatok kialakulását, működésük bemutatását.

Pécs, történelmét és kulturális hagyomá
nyait tekintve érthető módon pályázott 
2016-ban az UNESCO által kiírt „Global 
Learning Cities Award” díjra, melyet 2017-
ben el is nyert, így a Pécsi Tudomány
egyetem alapításának 650. évfordulóján 
Pécs „Tanuló város” besorolást kapott. 
Az I. Pécsi Tanuló Fesztivál még ugyan
ebben az évben lezajlott, ezáltal a város 
csatlakozott az „UNESCO Global Network 
of Learning Cities” hálózathoz. 

LáTHATó érTéKEK

2018-ban hagyományteremtés céljából 
folytatódott a rendezvény, ősszel a város 
már a Pécsi Tanuló Fesztivál 2.0 címmel 
ünnepelte az elnyert díjat, hűnek maradva 
az elkezdett törekvésekhez. A fesztivál cél
ja idén is az volt, hogy tegye jól láthatóvá 
a város kulturális, tudományos és művé
szeti értékeit, egymáshoz közeli helyszínek
re terelve domborítsa ki a polgárok aktív 
szerepvállalási törekvéseit, így segítse 
a kapcsolatok kialakulását, működésük 
bemutatását. A Nevelők Háza Egyesület és 
a Pécsi Tudományegyetem által támogatott 
kezdeményezésen 66 résztvevő (oktatási, 

tudományos, kulturális, művészeti, gazda
sági, sport, természetvédő szervezetek és 
intézmények, cégek, továbbá a felekezetek 
és nemzetiségek) mutatta be tevékenysé
gét, törekvéseit, mindezeket beágyazva 
a fesztivál programjába, amely összesen 
115 eseményt foglalt magába. A kétnapos 
időtartamot tekintve (szeptember 21. és 
22.) igen sűrűnek tűnhet ez a programkíná
lat, de a Pécsi Tanuló Fesztivál jellegzetes 
pezsgését és hangulatát éppen ez a gaz
dag programkínálat biztosítja. Ahhoz, hogy 
mindez megvalósulhasson, párhuzamosan 
több helyszínen kellett a rendezvénynek 
futnia. Pécs ismert közterületei, a Széche
nyi tér, a Kossuth tér, a Jókai tér, a Szent 
István tér és a Civil Közösségek Háza ter
mei és kellemes hangulatú udvara alkották 
az állandó helyszíneket, de a résztvevők 
által regisztrált, saját helyszíneken is zajlot
tak az események.

konferencia és fesztivál

A Pécsi Tanuló Fesztivál 2.0 érdekessé
ge és újítása volt a tavalyi menetrendhez 
képest, hogy – fesztiválos körökben divatos 
szóhasználattal élve – egyfajta 0. nappal 

kezdte meg idei működését. Szeptember 
20án a Szent István téren található Civil 
Közösségek Háza adott otthont a nemzet
közi, angol nyelven zajló „Learning Cities 
and Culture Working Together” című kon
ferenciának. A színvonalas rendezvény 
neves előadókkal járta körbe az élethosz
szig tartó tanulás, a tanuló városok és a 
tanulással kapcsolatos kultúra témakörét. 
A konferencia partnerei között felsorolható 
a Pécsi Tudományegyetem és a vele szo
rosan együttműködő MELLearN, a Tanuló 
Városok Hálózata, a PASCAL Int. Observa
tory és a Nevelők Háza Egyesület. 

sokszínű élmények

A 2018-as év mottója az élményalapú/saját 
élményű tanulás lett. A változóban lévő ta
nulási szokásokat figyelembe véve előtér
be kerültek a tudás átadásának új módjai 
és a mindenki által saját képére formált, 
élményszerűen transzformálható változa
tai. A fesztivál három nagy témakör köré 
szerveződött, irányt adva ezzel a jelent
kező szándékkal érkező intézményeknek, 
szervezeteknek. Ezek név szerint a követ
kezőek voltak: „Környezet-tudatos? – Fenn
tartható környezet Pécsett és térségében”, 
„Hely és érték – Pécs kulturális örökségei”, 
„Együtt könnyebb – Generációk közötti ta
nulások és képességfejlesztő együttműkö
dések”. A programok felépítése során az is 
körvonalozódott, hogy az első napot inkább 
az oktatási intézményeknek, a másodikat 
pedig a családoknak ajánlották. Az időjá
rás sajnos csak az első napnak kedvezett, 
szombatra zordabb körülményekkel kellett 
megküzdeni a résztvevőknek. Szerencsére 
a tudástranszfer elkötelezett híveinek ez 
nem állt útjába, és a megjelent intézmé
nyek, szervezetek töretlen lelkesedéssel 
várták az érdeklődőket. A Civil Közösségek 
Háza udvarában lévő Kisház Kávézóban 
pedig mindkét nap végén könnyed, akuszti
kus zenei koncerteken lehetett levezetni 
a gazdag programkínálattal rendelkező na

pok fáradalmait, a helyi zenekarok, tehetsé
gek produkcióival. A kezdeményezés jövőre 
is folytatódik, remélhetően már nagyobb 
ismertséggel és érdeklődéssel, továbbá 
még az eddig megszokottnál is gazdagabb, 
színesebb programkínálattal. A Pécsi Ta
nuló Fesztivál 2.0 idén is bizonyította, hogy 
Pécs méltó a „tanuló város” rangra és alkal
mas a tudás és a tanulás modern, korszerű 
módon történő bemutatására.
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cserkÚti ágnes

Az EUROFIT-hálózat 
Hogyan támogatja a Euroguidance Magyarország Központ a kormányhivatalok pálya-
orientációs szakembereit?

A Euroguidance Magyarország Központ több mint egy évtizede rendszeresen szervez kép-
zéseket a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályain dolgozó pályaválasztással, 
pályaorientációval, és mobilitási kérdésekkel foglalkozó tanácsadók, azaz az EUROFIT-háló-
zat tanácsadói számára.

A Euroguidance Magyarország Központ 
az Európai Bizottság által létrehozott Euro
guidance nemzetközi hálózat magyarországi 
képviselője. Az Erasmus+ program keretében 
támogatott, jelenleg 36 országban működő 
hálózat egyik fő célkitűzése az európai di
menzió terjesztése a pályatanácsadásban. 
Ennek a célkitűzésnek megfelelően a Euro-
guidance Magyarország központ számos 
pályaorientációval vagy pályatanácsadáshoz 
kapcsolódó tevékenységgel támogatja a 
hazai pályatanácsadást: pályaválasztáshoz 
kapcsolódó nemzeti és nemzetközi ren
dezvényeken való részvétellel, folyamatos 
tájékoztatással a Magyarországon elérhe
tő tanácsadási szolgáltatásokról, nemzeti 
és nemzetközi jó gyakorlatok és eszközök 
terjesztésével, valamint szemináriumok és 
képzések formájában pályaválasztással, 
pályaorientációval foglalkozó tanácsadók 
együttműködésének és információszerzé
sének segítésével. Ez utóbbi tevékenységi 
körbe illeszkedik az EUROFIT-tanácsadók 
számára nyújtott képzési tevékenységünk.

az eurofit-hálózat

Kik is az EUROFIT-hálózat tagjai? A magyar 
foglalkoztatási szolgálat részeként az 1990-
es évek közepén jöttek létre az úgynevezett 

FIT-ek, azaz Foglalkozási Információs 
Tanácsadó pontok. A korábban majdnem 
minden megyei munkaügyi központ részeként 
működő irodák fő feladatköre a pályainformá
ció-nyújtás és a pályainformációt támogató 
eszközökhöz való hozzáférés biztosítása volt. 
Jelenleg a FIT-irodák működtetése a megyei 
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztá
lyainak feladatkörébe tartozik. Az informá
ciós pontokon nemcsak a fiatalok, hanem a 
karrierváltás előtt álló felnőttek, álláskeresők 
és megváltozott munkaképességűek is hoz
záférhetnek a pályaismeret bővítését célzó 
anyagokhoz, információs eszközökhöz és 
tanácsadási szolgáltatásokhoz. A FIT-hálózat 
részeként működik, sajnos nem minden me
gyében, az EUROFIT-hálózat, amely a ne
véből is adódóan a FIT tevékenységét ötvözi 
az Európai Unió által nyújtott lehetőségekről 
szóló tájékoztatással. A tanácsadó kollégák 
az uniós tanulási, ösztöndíj és szakmai gya
korlati lehetőségekről, illetve munkavállalási 
lehetőségekről is nyújtanak információkat 
az érdeklődőknek. 

Az EUROFIT-hálózat megalakítását követően 
a Euroguidance Magyarország Központ éves 
rendszerességgel szervez egy vagy több
napos képzést az EUROFIT-es vagy FIT-es 
feladatokat ellátó szakembereknek. A kép

zésekre minden alkalommal meghívunk egy 
tanácsadót a kormányhivatalok foglalkozta
tási főosztályairól. Az úgynevezett EUROFIT 
képzések célja, hogy a tanácsadók a Eurogu
idance hálózat közvetítésével és információs 
anyagain keresztül értesüljenek az Európai 
Unió pályaorientációt érintő szakpolitikai vál
tozásairól és egyéb aktualitásairól. 

gyakorlatias kéPzések

A képzések alakalmával igyekszünk a jelen 
lévőkkel megosztani azt a Euroguidance 
hálózaton belül jelen lévő tudást és informá
ciókat, amelyeket a tanácsadók mindennapi 
munkájuk során alkalmazhatnak, illetve to
vábbíthatnak a hozzájuk forduló tanácskérők 
felé. A képzések alkalmával például beszá
molunk a Euroguidance hálózaton belül éves 
rendszerességgel megrendezett Határmenti 
konferencián elhangzottakról, egyéb nemzeti 
és nemzetközi konferenciákról és szeminá
riumokról, vagy a szintén a Euroguidance 
hálózaton belül több országban megrende

zésre kerülő Euroguidance Pályatanácsadói 
Díj eredményeiről. A képzések alkalmával 
a tanácsadók megismerkedhetnek olyan 
gyakorlati eszközökkel, jó gyakorlatokkal, 
amelyekkel bővülnek az európai pályata
nácsadásról vagy a nemzetközi mobilitásról 
szóló ismereteik. Az információk birtokában 
a tanácsadók nem csak új inspirációt kaphat
nak pályatanácsadási munkájukhoz, hanem 
a hozzájuk fordulókat a mobilitási időszak 
megtervezésében is támogatni tudják, legyen 
szó ösztöndíj-lehetőségről, szakmai gyakorlati 
időszak vagy külföldön töltött önkéntesség 
megszervezéséről.

Természetesen a Euroguidance Magyar
ország Központ nemcsak a nemzetközi, 
hanem a hazai pályatanácsadással kapcso
latos információkat is igyekszik megosztani 
a jelenlévőkkel. A képzések alkalmával az 
elmúlt években többek között bemutatkoztak 
már a Magyarországon jelen lévő, az Európai 
Bizottság támogatásával működő mobilitási 
szervezetek, volt szó a hazai szakképzés és 
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felnőttképzés aktualitásairól, az éppen aktuá-
lis pályaorientációs szakpolitikai tervekről, 
valamint olyan pályaorientációs vagy pálya
tanácsadáshoz kapcsolódó jó gyakorlatokról, 
projektekről, amelyek gazdái magyar szakem
berek vagy szervezetek.

A képzések alkalmával többnyire meghívott 
előadók vagy a Euroguidance hálózat nem
zetközi információs tanácsadói adják tovább 
a tapasztalataikat.

a nagyközönség felé

A Euroguidance Magyarország Központ 
minden évben több olyan kiadványt készít, 
amely támogatja az uniós mobilitási lehetősé
geket. A magyar és angol nyelvű kiadványok 
tájékoztatást nyújtanak az Európai Unióban 
elérhető ösztöndíjakról és szakmai gyakorlati 
lehetőségekről, a Magyarországon műkö
dő mobilitási szervezetek tevékenységeiről, 
valamint hasznos információkkal szolgálnak 
a mobilitási időszak megtervezéséhez szük
séges információforrásokról és eszközökről. 
Kiadványaink az EUROFIT képzéseken részt 
vevő kollégák segítségével eljutnak a megyei 
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályain 
dolgozó tanácsadókhoz és a hozzájuk forduló 

tanácskérőkhöz is. Központunk évente egy
szer a mobilitási társhálózatokkal (EURES, 
Europass, Eurodesk) együttműködve orszá
gos kiadványküldési kampányt is szervez, 
amelynek keretében az információs anyaga
ink eljutnak a kormányhivatalok járási hivata
laiba, illetve egyéb érdeklődő szervezetekhez. 
Visszajelzések szerint kiadványaink a legna
gyobb segítséget a pályaválasztást támogató 
rendezvények (például őszi pályaválasztási 
kiállítások, Szakmák Éjszakája rendezvények, 
állásbörzék) alkalmával jelentik a tanácsadók
nak és a tanácskérőknek.

KöLCSöNHATáSBAN

Nemcsak a Euroguidance Magyarország 
Központ van az EUROFIT-hálózatért, ha
nem az EUROFIT-es kollégák is támogatják 
központunk működését. A Euroguidance 
Magyarország 2016-ban nemzetközi mintára 
megjelentette Az én utam pályaorientációs 
társasjátékot, amelynek elsődleges célja, 
hogy támogassa a pályaválasztás és a pálya
módosítás előtt állókat döntéshozatali kész
ségeik fejlesztésében, valamint erősítse 
a stratégiai és kritikus gondolkodást. 
A társasjátékot bemutattuk az EUROFIT-háló
zat tanácsadóinak is, minden kormányhivatal 

foglalkoztatási főosztályára eljutott belőle 
egy-két példány. 2017-ben a társasjáték to
vábbfejlesztését a Euroguidance Magyar
ország Központ vállalta. Ehhez viszont 
szükség volt a pályatanácsadással foglal
kozó szakemberek szakmai segítségére és 
a felhasználói visszajelzésekre is. Az éves 
EUROFIT képzés alkalmával bemutattuk a 
társasjáték lehetséges felhasználási mód
jait, lehetőséget biztosítottunk a társasjá
ték kipróbálására, majd a helyszínen és 
online kérdőív segítségével is gyűjtöttünk 
visszajelzéseket az EUROFIT-es kollégák
tól a társasjáték külalakjára, használatára 
és módosítandó elemeire vonatkozóan. 
A társasjáték frissítésénél figyelembe 
vettük a tanácsadók visszajelzéseit, így 
a szakmaifelhasználói szempontokhoz 
sokkal jobban igazodó terméket sikerült 
létrehozni. 

Az EUROFIT képzéseken résztvevő kollé
gák visszajelzései alapján hiánypótló kez
deményezés az éves találkozók megszer
vezése, amelyre mindig szívesen érkeznek 
részvevők az ország minden részéből. 
A könnyebb megközelíthetőség miatt a 
képzéseket általában Budapesten szervez
zük. Ezek alkalmával az egymástól távol 
dolgozó szakemberek nemcsak a szakmai 
ismereteiket gyarapíthatják, hanem talál
kozhatnak az ugyanazon a területen dol
gozó kollégáikkal, megismerkedhetnek az 
egyes megyék aktuális szakmai tevékeny
ségeivel és jó gyakorlataival, de kapcsola
tépítésre és informális eszmecserére is jó 
lehetőséget nyújtanak. 

A Euroguidance Magyarország Központ 
évente legalább egy képzés megszer
vezésével, információs anyagok biz
tosításával és az EUROFIT-es/FIT-es 
tanácsadókkal történő folyamatos kap
csolattartással a 2020ig tartó program
szakaszban és azután is hozzá kíván 
járulni a kialakult EUROFIT-hálózat szak
mai működéséhez és fennmaradásához. 

Reményeink szerint a kollégák továbbra 
is szívesen vesznek részt az általunk 
szervezett információs alkalmakon és 
az ott szerzett ismereteket mindennapi 
munkájuk során is hasznosítani tudják.

„AZ ÉN UTAM”
pályaorientációs társasjáték

Kiknek szól?
pályaválasztás és pályamódosítás előtt álló 
fiatalok, fiatal felnőttek

Mire jó?
döntéshozatali készségek gyakorlása 
stratégiai és kritikus gondolkodás erősítése

Milyen életpálya szakaszokat érint?
• Tanulás
• Álláskeresés
• Munka világa
• Pályamódosítás

Mi a társasjáték célja?
Pontszerzés a mindennapi élet meghatározó 
kategóriáiban:
• pénz, tapasztalat, hírnév
• egészség, idő, boldogság

Hol érhető el a társasjáték?
A társasjáték minden eleme a Euroguidance 
Magyarország Központ weboldaláról 
ingyenesen letölthető: www.euroguidance.hu 
(„Pályaorientációs társasjáték” menüpont alatt) 

További információ a társasjátékról: eg@nive.hu
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kriston vízi József

Múzeumandragógiai 
konferencia és továbbképzés
2018. május 7–8-án Kecskeméten került megrendezésre a VII. Országos és III. Nemzetközi 
Múzeumandragógiai Konferencia. Kriston Vízi József programvezető, szenior főmuzeológus, 
a szervezés tapasztalatait osztja meg cikkében. 

előkészítés

A szakmai továbbképzés szervezését 2017 
szeptemberében, a Petőfi Irodalmi Múzeum
ban lezajlott országos konferenciával egy 
időben kezdtük meg. Az itt elhangzott szek
cióelőadások, valamint a délutáni panelbeszél
getések vezetőinek összefoglalóira támasz
kodva kezdtük felépíteni a rendezvényünket. 
Életre hívtunk egy előkészítő munkacsopor
tot, melynek tagjai megfogalmazták a hazai 
és a nemzetközi felhívást, amelyet aztán 
itthon és külföldön is népszerűsítettünk.

A helyszíni tárgyalások, egyeztetések és ta
pasztalatok nyomán azonnal megkezdődött 
az operatív munka. A pályázati támogatás 
jelentősége itt vált igen fontossá, ugyanis 
ennek segítéségével tudtuk jelentősen 
csökkenteni a részvételi költségeket. A költ
ség-hozzájárulásoknak köszönhetően 2009 
óta második alkalommal volt kétnapos a 
tematikus szakmai továbbképzésünk. 

Együttműködőink mindegyike saját profilja, 
küldetése szerint nyújtott maximális támo
gatást mind az előkészítés, mind pedig a 
megvalósulás során. A nagy múltú és kiváló 
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Múze
umok és Látogatók Alapítvány révén sikerült 
plenáris, valamint szekció-előadónak is meg
nyernünk a kulturális örökség és a múzeumi 
világ korszerű szemléletű neves missziósát: 
Margherita Sani-t. Az ez évi aktuális téma
körben az érték és attraktivitás, a felelős 
felnőtt (intézményi, civil, közösségi, fenn
tartói) attitűd, a múzeumi örökségközvetítés 
és a közösségfejlesztés új útjai kérdéskörök 
összpontosultak. A plenáris témafelvetések
hez Németh Balázs (MTA, PTE) az életen át 
tartó tanulás és az ehhez szükséges kulcs
kompetenciák fejlesztésének múzeumi vonat
kozásaival, valamint Kárpáti Andrea (ELTE 
TTK) a fiatal felnőttek múzeumokkal szemben 
támasztott elvárásainak elemzésével nyújtott 
valóban releváns problémafelvetéseket. 
A felhívásra 167 fő jelentkezőt regisztráltunk 

a Pulszky Társaság Irodájának jóvoltából 
megnyitott platformon, hírlevelekben. A márci
us közepén megnyitott önálló Facebookese
mény, valamint szakmai önkénteseink révén 
indított tagozati FBcsoport léte és annak 
mozgékony hírközlése szintén sokat segített 
a résztvevők toborzásában és mai napig tartó 
tájékoztatásában.

megvalósítás

A témakörök bővülése és a nagyfokú pozitív 
társszervezői hajlandóság révén, a már emlí
tett plenáris előadások mellett 13 szekcióban 
63 előadás hangzott el és 7 műhelymunkára 
került sor. Néhány szekció iránt oly nagy volt 
az érdeklődés, hogy a meghosszabbított 
hétfő délutáni időszakban két menetben is 
egymást követték a kapcsolódó előadások, 
prezentációk, munkabeszámolók. 

A szervezők tudatosan készültek a kooperatív 
jellegű munkaformák előtérbe helyezésére. 
Szinte menetközben dúsultak színesebbé 
a prezentációk, amelyekhez aktivitások is 
tartoztak. Az így is feszesre sikerült első na
pon további informális eszmecserére a konfe
rencia étkezőjében és szálláshelyén adódott 
kiváló lehetőség, amikor is a vacsora után 
mintegy szakmai bónuszként a bugacmonos
tori ásatások eredményeiről készült film kap
csán az érintett település örökségfejlesztési 
víziójáról folyt éjszakába nyúló beszélgetés, 
nagyszámú érdeklődő jelenlétében. 

A másnap folytatódó szakmai program hely
színválasztását is siker koronázta. A sajátos, 
történetiarcheológiai objektum (templom
rom és rekonstrukció) közvetlen közelében 
a számos hasznos vitát generáló mintha 
történelmi látványtár közegében igen jól kelt 
életre a kosztümös játék-fűzér, a múzeumon 
kívüli örökségismereti munkák disszemináci
ója, illetve a történelem és a múzeumi jel-al
kotás témakör avatott kutatói csoportjának 
bemutatója. A Harminczházas Pálinkaváros 
imitált, muzeális korú hiteles tárgyakra épülő, 
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de sajátos megoldású történelmi ka
land-utcáin és enteriőrjeiben (cca. 1920–
1940-es évek alföldi kisvárosa) nemcsak 
vezetett szemlélőként, hanem kritikus és 
alkotó feldolgozó-elemző munka során 
tevékenykedtek a kollégák. A jó han
gulatú, egyúttal szintén feszes tempójú 
második nap hosszú délelőttjének végét 
együttes beszámolók, mini elemzések 
zárták. 

Szakmai rendezvényünk természete
sen nem kerülte el Kecskemét város és 
Bács-Kiskun megye vezetésének figyel
mét; mind a megnyitó délelőttön, mind 
pedig a második nap szakmai programin
dítója alkalmával személyes képviseletet 
biztosítottak. Programunk szakmai és 
társadalmi súlyát kellőképpen reprezen
tálta az a tény is, hogy rendezvényünk 
regisztrált eseménye volt az Európai 
Kulturális Örökség Évének és a Cselekvő 
Közösségek országos programnak; ez 
utóbbi szakmai hálózatnak kollégáink ré
vén továbbra is alkotó részesei vagyunk.

Rendezvényünkről számos média-meg
jelenés tanúskodik.

taPasztalatok és Jövő 
éVi TErVEK

A hazai jó példák, gyakorlatok, projekt 
megvalósítások közbeni dilemmák, kér
désfelvetések és az azokra keresett vá
laszok bemutatása mellett majd’ minden 
szekcióban – a műhelyekében egyértel
műen – tapasztalati szinten megjelentek 
a különböző külföldi példák, párhuzamok, 
így konferenciánk nemzetközi volta nem 
csak a plenáris előadó személyében és 
egy önálló angol nyelvű panelben volt 
tetten érhető. Öröm volt tapasztalni, hogy 

a múzeumi középgeneráció mellett igen 
szép számban voltak jelen fiatal szakem
berek. 

Az előadások szöveges változatából, a 
prezentációkból, műhely-összefoglalók
ból még az év folyamán tervezzük egy 
kiadvány elkészítését, amelyet elektroni
kus és kedvező lehetőség szerint nyom
tatott formában fogunk közreadni. 

Keressük a további forrást és helyszínt 
az újabb múzeumandragógiai konferen
ciára és a témát művelők hálózatépíté
sének folytatására, amelyhez reménye
ink szerint bírhatjuk később is az NKA, 
illetve szakkollégiumának támogatását, 
bizalmát. A 2019. évi konferenciának 
terveink szerint Nyíregyháza s tágabban 
SzabolcsSzatmárBereg megye tudomá
nyos műhelyei adnak otthont.
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tekerd2014!
Hudák Zsolttal, a tekerd! csoport mentor tanárával beszélgettünk.

A több mint 4 éve működő „tekerd!” csoport legózással igyekszik az iskolarendszer keretei 
között tartani a hátrányos helyzetű fiatalokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi 
Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában.

Honnan jött a LEGO-kép ötlete?

Tekerd! néven indult a csoport. A félreértések 
érdekében már most jelezzük, hogy ez nem 
biciklis közösséget takar, nevünket az Anima 
Sound System együttes Gipsy Sound Clash 
albumáról a Tekerd refrén alapján kapta. 

„Fekete, fehér, sovány, kövér.
Kit érdekel, honnan jöttél.
Isten hozott nálunk testvér!
Tekerd meg és táncolj!”

A programban részt vevő diákokra illett ez 
a megnevezés, és azóta is a tekerd2014 
nevet használjuk a Facebookon, az Instag
rammon és a Twitteren.

Mindenki tudja, hogy a nyíregyházi LEGO 
Manufacturing Kft. (továbbiakban LEGO-
gyár) igen fontos szerepet tölt be a város és 
a térség életében. A kollégáimmal készítet
tünk egy projektet az iskolában, amelybe 
bevontuk a LEGO-gyárat is. 35.000 darab 
kockát kaptunk tőlük, hogy elkészítsük belő
le Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye térképét. 
Egy amerikai művész (akivel az USA-ban 
ismerkedtem meg) segítségét kértük a ter
vezéshez, hogy hogyan lehet megvalósítani, 
mennyi kocka kell hozzá stb. Azt találtuk ki, 
hogy 24 órás építést rendezünk általános- 
és középiskolások részvételével, bevonva a 
város kulturális és sportéletének szereplőit is. 
A programba közel 400-450 fő kapcsolódott 

be, Nyíregyháza polgármestere tette fel a 
várost a térképre, míg az utolsó két kockát 
a LEGO-gyár képviselői illesztették be 
a helyére.

Hogyan alakult ki a csoport?

Az előkészítő munkában négy fiú segített, akik 
között hátrányos, halmozottan hátrányos hely
zetű és szociális problémákkal küzdő diákok is 
voltak. Ők szabadidejükben bent maradtak az 
iskolában, és hétvégenként is dolgoztak. 
A program után ők kérdezték meg, hogy lesz-e 
folytatás. A LEGO-gyárral egyeztetve, a 24-
órás építésből maradt kockák felhasználásával 
a tanulók azt építettek, amit akartak, például 
sportautókat, képregényhősöket, arcképeket. 
Azt vettük észre, hogy az év végére, mintha 
javult volna a magatartásuk, és csökkentek az 
iskolai konfliktusok. Az eredményekre alapoz
va az eredeti négy fővel és még négy másik 
tanulóval 2014 szeptemberében megalakítot
tuk a csoportunkat, elsősorban a tanulmányi 

eredmények javítására. Induláskor feketefe
hér kockákból készültek képek. Például kíván
csiak voltunk, hogy mit lehet kihozni az opart 
stílus Vasarely művei alapján. 

A 2014–15-ös tanévben a tanulók nemzetkö
zileg ismert művészekkel együttműködve – az 
eredeti alkotásokat átdolgozva – építettek 
képeket. Hat ilyen alkotás született. A legna
gyobb hatást egy Lamborghini autóról készült 
kis méretű kép váltotta ki, amelyet a csoport 
egyik tagja tervezett, és egy délután alatt kö
zösen építették meg. Amikor a többiek meg
látták, hogy a Lamborghini gyár megosztotta 
a művet a hivatalos Twitter oldalán, rájöttek, 
hogy van értelme a munkának, a világ előtt is 
felmutatható a csoport tagjainak tevékenysége.

Mik a tapasztalatai a csoport működésével 
kapcsolatban?

Ahogy már említettem, a csoporttagok több
sége komoly problémákkal küzd. Van olyan, 
aki öngyilkosságot kísérelt meg, aki hajlék
talan volt, aki alkoholista szülőkkel él együtt, 
és van, aki drogproblémákkal küzdött, illetve 
olyan is, akinek egyszerre több rendőrségi 
ügye is volt, például ittas vezetésért jogosít
vány nélkül vagy rablás miatt. Mára a tagok 
száma 24-re bővült, közülük már 11 végzett 
vagy abbahagyta az iskolát. A csoport tagjai 
fokozatosan változnak, de a cél állandó, hogy 
megmaradjon az az egymást támogató közös
ség, melyben a jól érzik magukat, megbíznak 
egymásban és segítik egymást. 

A program során azt tapasztaltuk, hogy a be
vontaknál szép lassan javultak a magatartási 
és tanulmányi eredmények. Az előző tanév
ben ketten abbahagyták a tanulmányaikat és 
elkezdtek dolgozni, de a csoporthoz kötődés 
miatt az idei tanévben visszajöttek az iskolába 
új szakmát tanulni. 

A csoportban trend lett, hogy el kell végezni a 
sulit, nem hagyják abba, sőt a technikusi képe
sítést is megszerzik a tekerd! miatt.
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A 2017–2018-as tanévben ketten elvégezték a 
szakközépiskolát, hárman a szakgimnázium
ba járnak. Közülük három diák idő előtt abba 
akarta hagyni az iskolát, de a csoport miatt 
maradtak, sőt mind az öten úgy döntöttek, 
hogy folytatják tanulmányaikat, hárman az 
idén végeznek technikusként.. A kezdő tizen
egy fős csapatból tízen dolgoznak, egyikük 
a miskolci egyetemen tanul, de mindenki 
rendszeresen visszajár.

Ma már számos rendezvényre hívnak minket, 
de csak akkor megyünk el, ha minden tag, 
aki még az iskolába jár, részt vehet a progra
mon. Elveinknek megfelelően, ha a közösség 
egésze nem mehet, akkor nem megyünk, mert 
mi nem az egymás közötti versengésre épí
tünk, hanem egymás támogatására. A Nyír
egyházi SZC biztosítja számunkra az utazást, 
illetve a képek szállítását, így lehetőségünk 
van arra, hogy az „öregek” is velünk tartsanak. 
Eljutottunk már az ország több nagyvárosa 
mellett Budapestre is. A 2017-es Múzeumok 
Éjszakáján a Magyar Nemzeti Galériában, 
2018-ban a Ludwig Múzeumban építettünk 
a látogatókkal együtt.

Mit szólt a környezetük a programhoz?

A program elején megoszlott a külsösök 
véleménye abban a kérdésben, hogy ha 
ez a program jutalom, akkor miért nem a jó 
tanulók kapják? De erre nagyon egyszerű a 
válasz, azért mert ezeket a problémás tanu
lókat kell motiválni, benntartani az iskolában. 
A szükséges támogatást az iskolánktól és a 
LEGOgyártól mindig megkaptuk, de termé
szetesen az eredményekkel egyre több helyről 
vívtuk ki az elismerő szavakat.

A munka kezdetén egy tanterem raktárában 
dolgoztunk, aztán kaptunk egy kis méretű 
termet a 3. emeleten, most egy nagyteremben 
vagyunk a földszinten, így sokkal könnyebb 
pakolni a kiállításokra, rendezvényekre. Meg
határozó számunkra a LEGOgyárral való 
együttműködés. 2016 óta részt veszünk a gyár 

Helyi Közösségi Szerepvállalás programjában, 
és a csoport tagjainak sajátos helyzetét maxi
málisan szem előtt tartva, a srácok fejlődésére 
koncentrálva dolgozunk együtt.

Honnan lehet az eredményeiket megismerni?

Facebookon, Twitteren és Instagramon is jelen 
vagyunk @tekerd2014 néven. Létrehoztunk 
egy zárt Facebook csoportot is, az iskolave
zetéssel, az osztályfőnökökkel, a tagokkal 
és a LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás 
program képviselőjével. Itt minden, a csoportot 
érintő nem nyilvános információt megosztunk, 
így az érdekelt felek folyamatosan tájékozód
hatnak az aktuális dolgainkról. 

Eredményeink összegzéséül elbüszkélkedhe
tek azzal, hogy az idei tanévben az amerikai 
nagykövetség támogatásával országos ren
dezvénysorozatot szervezünk tíz helyszínen, 
míg az Erasmus+ program keretében csopor
tunk jelenlegi tagjainak több mint a fele eljutott 
Portugáliába és Spanyolországba. Az űrkuta
táshoz kapcsolódó projektünkhöz segítséget 
kaptunk a NASAtól, a Smithsonian Múzeumtól, 
illetve az űrruhák gyártójától, az ILC Dovertől.

Kérem, mutassa be, hogy lett sikeres egy 
tanuló a program segítségével!

Az egyik tagunk drogproblémákkal küzdött. 
Egy reggel az édesanyja kénytelen volt kihívni 
a mentőket, mert a fiú nem tudott felkelni, any
nyira be volt állva. Egy hetet a pszichiátrián töl
tött, ami után látszólag megoldódtak a problé
mák. Befejezte a négy évet, de egy tantárgyból 
nem tudott sikeresen leérettségizni. Az iskola 
után előzetesben volt fél évet kábítószer birtok
lásáért. Ki is akart lépni a csoportunkból, mert 
úgy érezte, csak szégyent hoz a közösségre. 
Természetesen nem hagytuk, hiszen a cso
portunk legtöbb tagjának vannak súlyos prob
lémái, és pont azért vagyunk, hogy egymást 
segítsük. Talán ennek is köszönhető, hogy 
mára teljesen megváltozott, a LEGOgyárban 
dolgozik, és jelenleg az érettségire készül.

hartyányi mária

Digitális technológiák 
az időskori tanulásban  
Az elmúlt években számos európai és hazai kezdeményezés indult annak érdekében, hogy 
az idős emberek növekvő mértékben kapcsolódjanak be a digitális technológiák világába. 
Az Európai Unió által kidolgozott Digitális Kompetencia Keretrendszerre (röviden Dig-
Comp) helyeződött. Vagyis, hogy nem a számítógép működésének ismerete, hanem az alap-
vető digitális készségeket sajátítsanak el az állampolgárok életkoruktól függetlenül.
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Számos oka van annak, hogy az idős em
berek részvétele, bekapcsolása a digitális 
társadalmakba világszerte központi kérdéssé 
vált. A fejlett országokban az idős emberek 
arányának növekedése olyannyira gyors, 
hogy társadalmi reintegrációjuk nélkül lehetet
len megtartani a gazdasági növekedést. 
Hasonlóan rendszerszintű problémát jelent 
a rohamosan növekvő kereslet az intézmé
nyes idősgondozás iránt, ami ugyan elsősor
ban az egészségügyi és szociális ágazatot 
terheli, de a hatása társadalmi szintű, az ösz
szes ágazatra kiterjedő összefogást jelenthet, 
és ebben az oktatásnak is kiemelten fontos 
feladatai vannak.

Az Eurostat adatai szerint 2017-ben a magyar 
lakosok 77% használta az internetet a felmé
rést megelőző három hónapban, ami 7 ponttal 
marad az európai átlag (84%) alatt. Ugyanez 
az adat az idősebb (65–74 éves) korosztály
ra nézve sokkal nagyobb lemaradást mutat, 
az 55% EU-s átlag mellett nagyon alacsony, 
mindössze 32%.

Annál meglepőbb, hogy mit mutatnak a 2017-
es adatok európai összehasonlításban az 

idősebb generáció intrnetezési szokásairól. 
A táblázatban a 2017-es Eurostat adatokból 
az EU-s átlagot, a finn és a magyar adatokat 
gyűjtöttük ki két korosztályra, az idősekre, és 
az interneten legaktívabb fiatal generációra. 

Az összehasonlítás eredménye a magyar 
idősödő generációra nézve igen meglepő. 
Online hírolvasásban a magyar idősek ará
nya magasabb az EU-s átlagnál, megelőzve 
a finn hasonló korosztályt, de még a magyar 
fiatalokat is.Meglepően nagy a lemaradás 
az internetbank használatában, ami egyrészt 
nálunk az idős emberek internettel szembeni 
bizalmatlanságából eredhet, másrészt abból, 
hogy nincs kitől megtanulják az online banki 
alkalmazások biztonságos kezelését. Hason
ló a helyzet az online utazásszervezés terén, 
itt az online bankoláshoz hasonlóan az online 
pénzügyi tranzakciókkal szembeni bizalmat
lanság lehet a háttérben.

Az Európai Bizottság által 2018-ban kiadott 
„Digitális gazdaság és társadalom index” jelen
tése szerint a magyar lakosság 50%-a egyál
talán nem, vagy csak alacsony szintű digitális 
képességgel rendelkezik. Meglepően nagy a 

lemaradás az internetbank használatában, 
ami egyrészt nálunk az idős emberek inter
nettel szembeni bizalmatlanságából eredhet, 
másrészt abból, hogy nincs kitől megtanulják 
az online banki alkalmazások biztonságos 
kezelését. Hasonló a helyzet az online uta
zásszervezés terén, itt az online bankoláshoz 
hasonlóan az online pénzügyi tranzakciókkal 
szembeni bizalmatlanság lehet a háttérben.

Az elmúlt években számos európai és hazai 
kezdeményezés indult annak érdekében, 
hogy a helyzet javuljon, és szerencsére be
következett egy alapvető szemléletváltás az 
oktatási módszerek tekintetében. Az alapvető 
digitális készségek között az Európai Unió 
által kidolgozott Digitális Kompetencia Ke
retrendszer (röviden DigComp), végre nem 
arra helyezi a hangsúlyt, hogy mindenkinek 
tudnia kell, hogy hogy működik a számítógép. 
Eljutottunk végre ahhoz a szemlélethez, 

ami a jogosítvány megszerzésekor elfogadott: 
nem kell feltétlenül tudni, hogy hogyan mű
ködik a motor ahhoz, hogy az autót vezetni 
tudjuk. A DigComp 2.1 azokat az alapvető 
készségeket írja le 5 témakörben,  8 szinten, 
amelyre életkortól függetlenül ma már minden 
állampolgárnak szüksége van ahhoz, hogy ne 
legyen kirekesztett a digitális világban. 

Milyen szerepet játszhatnak a digitális techno
lógiák az időskori tanulásban? A kérdés meg
válaszolásához lépjünk vissza egy pillanatra 
ahhoz a statisztikához, amelyik azt mutatja, 
hogy azoknak az idős magyar embereknek 
a többsége, akik rendszeresen csatlakoznak 
az internetre 86%-a képes követni az interne
ten megjelenő híreket. Eljutottunk végre oda, 
hogy nem kell pilótavizsga ahhoz, hogy valaki 
egy böngészőben az őt érdeklő információkat 
meg tudja keresni. Az idősek digitális bekap
csolásában óriási szerepe lehet magának 

Idősek (65-74) Fiatalok (16-24)

Magyarország Finnország Európa Magyarország Finnország Európa

Szociális hálók 58 35 34 98 96 90

Online beszélge
tések 46 19 33 67 57 63

Online hírolvasás 86 79 65 81 89 70

Zenehallgatás 30 33 21 84 98 80

Videók, filmek 
nézése 35 37 32 88 98 83

Internet bank 27 88 53 34 79 49

Információkeresés 
a neten 70 80 74 87 91 76

Elektronikus 
levelezés 81 83 90 90 98 83

Utazási informáci
ók, helyfoglalás 24 51 47 27 56 41

Forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/2018/bloc-1b.html

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/2018/bloc-1b.html
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Forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/2018/bloc-1b.html

a digitális technológiának, és nem biztos, 
hogy ehhez feltétlenül be kell ültetni az idős 
embereket az iskolapadba. Sokkal fonto
sabb az, amit ma intergenerációs tanulásnak 

nevezünk: ha van számítógép, okos eszköz 
a háztartásban, van szélessávú internet-el
érés, és van egy unoka, aki néhányszor segít 
abban a nagyszüleinek, hogy hogyan találnak 
rá a számukra érdekes forrásokra, elkezdődik 
az, amit úgy neveznek: „csináld, hogy tanuld” 
(szakszerűbben angolul: „learning-by-doing”), 
és az embert viszi előre a kíváncsisága.

1999-ben egy indiai oktatáskutató, Sugata 
Mitra végzett egy kísérletet Újdelhi nyomorne

gyedében, amelynek eredménye világszerte 
óriási meglepetést okozott: kihelyezett az 
utcára egy számítógépes terminált internet 
hozzáféréssel, amelyhez az utcagyerekek 
szabadon hozzáférhettek. Négy órával azután, 

hogy életükben először láttak számítógépet, 
egymást tanítgatva rájöttek, hogy hogyan 
kell használni a böngészőprogramot. Termé
szetesen nem arról van szó, hogy az idős 

generáció digitális felzárkóztatásához nincs 
szükség formális képzésre, és a probléma 
jóval összetettebb annál, mintsem, hogy egy
szerű párhuzamot vonva a gyerekkel végzett 
kísérlettel azt mondhatnánk, hogy biztosítani 
kell az eszközöket az idős embereknek, és 
máris megoldódik minden, maguktól megta
nulnak eligazodni a számukra idegen digitális 
világban. A demográfiai változások azonban 
kikényszerítették az idős emberekkel kapcso
latos általánosan elterjedt előítéletek felszá

molását, amelyek az időskort – az egyéni 
életúttól, személyiségtől, szociális környe
zettől függetlenül – betegséggel, fizikai és 
szellemi hanyatlással azonosították, és amely 
persze a köztudatban ma is többnyire válto

Forrás: Digital Economy and Society Index Report 2018

zatlan. Az idősödő emberek digitális felzárkóz
tatásában alkalmazott hagyományos tanítási 
módszerek sorát azonban kétségtelenül ki 
kell szélesíteni, és a felnőttkori tanuláshoz 
kidolgozott és bevált módszereket sem lehet 
változtatás nélkül eredményesen használni. 
A digitális technológia óriási lehetőséget je
lent az önfejlesztő tanulásban, ha azt mutat
juk meg az idős embereknek, hogy hogyan 
tudnak hozzáférni a megbízható, ingyenesen 
elérhető és hatalmas tömegben rendelkezés
re álló internetes forrásokhoz – az újonnan 
megvásárolt háztartási eszközök működését 
bemutató Youtube videóktól az egészségügyi 
információkig, az életvitelt megkönnyítő okos 
eszközökig és a magányosságot enyhítő szo
ciális hálókig.

Mire van ehhez szüksége? Meg kell tanulni 
használni a billentyűzetet és a böngészőprog
ramot. Először csak egyszerű műveleteken 
keresztül. Időt kell hagyni arra, hogy rögzítse 
a legegyszerűbb lépéseket és kialakítsa a 
saját bevált kereső útvonalait. Majd következ
hetnek a bonyolultabb dolgok: hogyan tud 
az interneten keresztül másokkal beszélgetni, 
hogyan talál olyan játékprogramot, amely se
gít megtartani a szellemi frissességet, hogyan 
tudja a számlát QR kóddal befizetni, a bankfi
ókját az interneten keresztül ellenőrizni. És így 
tovább, fokozatosan előre haladva úgy, hogy 
közben mindig van valaki, aki segít leküzdeni 
egy felmerülő technikai akadályt – amit ma 
még nem lehet kiküszöbölni, akkor sem, 
ha nem tartozunk az idősebb generációhoz.

Nagyon fontos, hogy ma Magyarországon 
is megkezdődtek az idősek digitális bekap
csolódását támogató kezdeményezések. 
A Digitális Jólét Program keretében elindult 
az idősügyi infokommunikációs program, 
amelynek keretében az idén százezer 65 
év feletti polgár szerezheti meg a számító
gép és internethasználattal kapcsolatos 
alapismereteket. Nagyszerű kiindulópont, ha 
sikerül társadalmi szintű figyelmet fordítani a 
folytatásra is, például azzal, hogy a generá

ciók közötti együttműködést, tudásmegosz
tást mozgalommá tesszük.

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/2018/bloc-1b.html
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Honnan jött az ötlet, hogy a Szimpla Kert 
biztonsági személyzetének tagjait angolra 
tanítsa?

Mivel a vendégek döntő többsége külföldi, így 
a velük való kommunikációhoz szükséges, 

hogy biztonsági kollégák meg tudjanak oldani 
alaphelyzeteket és képesek legyenek segít
séget nyújtani az angolul beszélő vendégek
nek. Mivel a hostok, hostessek és a pultosok 
fiatalabbak, az ő esetükben nem probléma 
az angoltudás, de a biztonsági személyzet 

Nyelvtanulás a 
munkahelyen, Szimplán  
A legendás Szimpla Kert az egyik legrégebbi, legkomplexebb és leghíresebb romkocsma a vá-
rosban, ahol a vendégkör nagy része külföldről érkezik. A munka jellege megköveteli az ide-
gennyelv tudást az ott dolgozóktól, így a biztonsági őröktől is. A Szimpla Kert vezetősége 
kezdeményezte a biztonsági személyzet számára a helyileg tartott angol nyelvtanfolyamot.

Szombati Juliannával, a Szimpla Kert biztonsági személyzetének fejlesztett angol tanfolyam 
vezetőjével beszélgettünk.

munkatársai széles korosztályból kerülnek 
ki, így az ő nyelvi készségük fejlesztése egy 
alap kommunikációs szintre minden érintett 
számára közös érdek. Éppen ezért kezde
ményezte a Szimpla Kert vezetése a mun
katársainak ezt a nyelvi kurzust, hogy a napi 
kommunikációs helyzetekre felkészíthesse 
a munkatársait.

Mit tart fontosnak, milyen tapasztalatok 
szűrhetők le a tanfolyam alapján?

Egy biztonsági ember nem ostoba, képes 
a sikeres kommunikációra és a felmerülő 
helyzetek megoldására nemcsak fizikailag, 
hanem szóban is. Szükség lehet arra, hogy 
a biztonságiak segítsenek a vendégeket igény 
esetén útba igazítani a környék közlekedé
sével kapcsolatban, vagy az épületen belül, 
hogy hol, mi található. Induláskor azt lehetett 
tapasztalni, hogy voltak, akik féltek megszó
lalni – nyilván a többiek reakciójától tartva – 
és voltak, akik már tudtak néhány szót, kifeje
zést, így bátrabban vállalták a tanulást. 

A vezetők azt várták el kollégáiktól, hogy 
bejárjanak az órákra minden héten, ami heti 
egy órás elfoglaltságot jelentett (több hóna
pon keresztül) a munkaidőn kívül, és egy év 
után szóbeli vizsgán való sikeres részvételt 
(80%). Nyilvánvaló nehézséget okozott még 
a résztvevőknek, hogy a munkatársak válto
zó időpontban dolgoztak, míg az óra állandó 
időpontban volt, ehhez kellett igazodni. 

Milyen módszerekkel tanultak?

Induláskor volt pár kifejezés, amit a cég 
vezetői javasoltak, ezt egészítettem ki saját 
elképzeléseimmel, de a tanulás során foko
zódó mértékben hozták az új kifejezéseket, 
szavakat a résztvevők is, amikre szükségük 
volt a felmerült helyzetek kapcsán. 

Két eszközt használtunk, MEMORI-t a fog
lalkozások során, Quizletet (egy ingyenes 
online szótanuló alkalmazást) pedig a folya
matos (otthoni) tanuláshoz. A memorit kiscso
portban, 3-4 fővel használtuk, ahol egymást 
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segítették, ösztönözték a tanulók. A rögzülés 
a szavak gyakorlásával, és konkrét szituációk 
segítségével történt meg. Készítettem még 
saját egyedi szókártyát, ennek eredménye 
több mint 250 szavas szószedet lett, amit 
a résztvevők munkájuk során tudtak alkal
mazni. A Quizlet segítségével biztosítottuk 
azt a rugalmasságot, hogy mindenki magától 
tudjon gyakorolni, a számára legmegfelelőbb 
időpontban. Az órákon minden héten egya
ránt gyakoroltuk a régi és az új szavakat, 
kifejezéseket. Fontos eleme volt a tanulásnak, 
hogy minden csak szóban történt, nem volt 
írásbeli házi feladat, sem írás egy füzetben 
az órák alatt.

Hogyan motiválta a tanulókat, és mi jelle-
mezte a résztvevők hozzáállását a nyelv-
tanuláshoz?

Nem kell tagadni, a résztvevők egy részének 
erős fenntartásai voltak, hogy lesz-e eredmé
nye az egésznek? Mivel a szabadidejükből 
ment el a tanóra, ezért mindenképpen motivál
ta őket, hogy erőfeszítéseiknek legyen értel
me. Ezt a változó, eltérő hozzáállást el kellett 
fogadni, és a folyamatban bízva reméltem, 
hogy magával ragadja őket a siker. Szeren
csére szépen haladtak így a siker fokozatosan 
növelte a motiváltságukat, kialakult egy ver
senyszellem, hogy ne maradjanak le egymás 
mögött és a kis és nagycsoportos munkafor
ma egyaránt erősítette ezt a fejlődést. Nem 
kellett sok idő, mikor rájöttek, hogy jó nekik ez 
a nyelvtanulás, és egyéb készségeik is fej
lődtek, mint például általános kommunikációs 
kompetenciák, közösségi viselkedésük, stb. 
Mivel már a gyakorlatban is lehetett látni a fej
lődést, megtapasztalhatták, hogy hasznosan 
töltötték el a tanulásra fordított időt.

Hogyan végződött a tanulás?

A haladást vizsgán ellenőriztem, ahol a tanult 
szavakból húztak 10-et a tanulók, amiből 
legalább 8-at kellett tudni, azon kívül húztak 5 
szituációból, amit csoportosan oldottak meg. 

Akinek ez legalább 80%-osan sikerült, annak 
már nem volt kötelező az órákra járás. 

Van konkrét sikertörténete? 

Nem választanék ki egy konkrét tanulót, 
inkább arra gondolok, amikor úgy jöttek oda 
a kollégák, hogy ők egy szót sem tudnak és 
sose fognak beszélni, és mégis pár hónap 
múlva már elbeszélgettek egy-egy külföldi 
vendéggel. Ezt jó példaként mutathattam fel 
a többi tanulónak, hogy 40-50 évesen is telje
síthető az alap szint elérése angol nyelvből.

Mint tanáruk azt mondhatom, hogy saját 
maguk számára is bizonyítani tudták, képe
sek megtanulni egy nyelvet bizonyos szinten, 
és nagyon büszke vagyok rájuk, mert időt és 
energiát rászánva, ki tudja milyen korábbi ta
nulmányi élményekkel a hátuk mögött tudták 
teljesíteni az elvárt követelményeket.

Lencsevégen  
A fényképész szakma erősen átalakult ez elmúlt évtizedekben. Ma már kevés olyan munka-
hely van, ahol fotográfus alkalmazottként lehet elhelyezkedni. A megfelelő felszerelés mellett 
kitartás, szorgalom, idő, anyagi befektetés, figyelem és rengeteg energia szükséges ahhoz, 
hogy technikailag és művészetileg tökéletes fotó szülessen, amely mind a készítő, mind 
a fotóalany számára elégedettséggel szolgál.

Hegedüs Szonja, fotográfussal beszélgettünk.

Az első munkahelyed még nem köthető 
szorosan a fotózáshoz, de nem talán nem 
is annyira áll távol tőle.

Huszonévesen egy marketing ügynökségnél 
kezdtem dolgozni, ahol szorgalmamnak, tanulni 
vágyásomnak köszönhetően hamar veze
tői szintre jutottam. Ez kemény időszak volt 
az életemben a 16 órás munkanapokkal, de 
egyetlen percét sem cserélném el, mert 
az ott tanultakat a mai napig kamatoztatom. 
Már itt feltűnt a kreativitásom. Lenyűgözött 
a művészeti igazgató munkája, és nagyon sze
rettem jelen lenni a marketing eszközök szer
kesztésénél. Ez a fajta vonzalom nem előzmé
nyek nélküli, már a gimnáziumban is a fotós 
fiúk társaságát kerestem, akikkel órákat tudtam 
beszélgeti a képeikről egy-egy házibuliban. 

A gimnázium után mégsem fotósiskolába 
mentél.

Nem, oda szerettem volna, de szülői nyomásra 
elálltam a jelentkezéstől: egyszerűen rossz kör
nyéken volt az iskola, és anyukám nem szerette 
volna, ha bajom esik, féltett. Most, hogy látja, 
megállom a helyem a szakmában, már bánja 
az akkori döntését, de mindig megnyugtatom, 
mert a fotózáshoz kell egyfajta látásmód, sok
sok élettapasztalat, ami nem biztos, hogy egy 
húszas évei elején járó pályakezdőben meg
van, vagy nem annyira összetetten van meg.   
A fényképészet mindig jelen volt az életemben. 

A marketinges korszakomban, amikor éppen 
fotóssal dolgoztunk, és ő portrékat készített 
a vezetőségről a honlapra, megkérdeztem, 
hogy segítheteke. Stylingoltam a kollégákat, 
megkomponáltam, hogy hova álljanak – anél
kül, hogy tudtam volna, mit jelentenek ezek a 
kifejezések. Minden esetben feltette a fotós 
a kérdést, hogy én is szakmabeli vagyok-e?

Mi győzött meg végleg arról, hogy neked 
a fotózással kéne foglalkoznod?

Két évvel ezelőtt átgondoltam az eddigi élete
met, azon gondolkoztam, hogy mit bánnék, 
ha kimaradna az életemből. Azonnal a fotó
zást mondtam. Nagyon rövid idő alatt be is 
iratkoztam egyszerre négy iskolába, worksho
pokra jártam, a családi nyaralásról felvona
toztam Pestre az órákra, majd vissza a csa
ládhoz. Hétvégenként OKJs képzésen vettem 
részt, hétköznap egyéb kurzusokra, szakmai 
napokra jártam, és gyakoroltam, amennyit 
csak lehetett, ez alapvető fontosságú, hogy 
élő, valóban használható tudást szerezzen 
bárki, aki belevág a fotózásba. 

A most tanulni vágyóknak ajánlanád ezt 
a tanulási formát?

Igen, alapvetően minden képzésem rendben 
volt, pár kivételtől eltekintve, aminek nem 
láttam akkora hasznát, mint amekkora a 
részvételi díj volt, de mint módszert, az OKJt 

Az Európai Szakképzési Hetet az Európai Bi-
zottság hirdette meg abból a célból, hogy az 
Európa-szerte megrendezésre kerülő helyi, regi-
onális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá 
tegye a színvonalas szakismereteket biztosító és 
minőségi munkahelyek betöltését lehetővé tévő 
szakoktatást és szakképzést.  Az Európai Szak-
képzési Hét alkalmas arra, hogy nyitott rendez-
vényekkel a szakképzésben érintett szervezetek 
megszólítsák a szélesebb közönséget, népszerű-
sítve a szakmákat és a szakképzést. 
A rendezvényekre minden év szeptember 1 és 
december 31 között kerül sor, azonban az Eu-
rópai Bizottság minden évben meghatároz egy 
kiemelt hetet is, amikor kiemelt központi rendezvé-
nyeket is tartanak. A rendezvény magyarországi 
honlapja (https://szakkepzesihet.hu), helyt ad 
minden olyan pályaorientációs és pályaválasz-
tási rendezvénynek, melyet az őszi-decemberi 
időszakban tartanak és benyújtottak regisztrá-
lásra az EU felé, így a szülőknek és a pedagó-
gusoknak is elsődleges információforrás.

Európai 
Szakképzési Hét
European Skills Week
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kiegészítve szakmai workshopokkal, egyéni 
konzultációkkal és rengeteg gyakorlással, ezt 
a formát ajánlanám, igen. Sok függ a tanártól, 
mennyire szeretné valóban átadni a tudását, és 
legalább ennyi a résztvevőktől is: nagyon meg 
tudja nehezíteni a tanár dolgát, ha egy haladó 
továbbképzésre valaki kezdőként jelentkezik.

Arra tehát nincs mód, szándék, hogy előze-
tesen felmérjék az iskolán kívüli képzések-
re jelentkezők tudását?

Ez nem jellemző, én nem tudok ilyenről, és 
nagyon nehéz is volna. Az egyetlen mérvadó 
az lehet, ha haladó képzésre valaki beküld 
párat a saját képeiből, de ez sem garancia. 
A képzők is nehezen mondanak nemet szerin
tem, ha épp nincs meg az ideális csoportlét
szám, pusztán azért, mert vélhetően a jelent
kezőnek még nincs meg a tudása a haladó 
szinthez. Összetett dolog, és apró dolgokon is 
múlhat egy-egy kurzus sikere. Például, ha egy 
hétvégi stúdiófotós kurzuson túl sok a résztve
vő, a mindent egy hétvégén megtanulni vágyó 
résztvevő, és egy modellt fotózunk, ott bizony 
kialakulhatnak csoporton belüli feszültségek, 
hogy ki, mikor fér a modellhez, honnan fotóz
hat. Az OKJs képzésen pedig nagyon nagy 
volt a lemorzsolódás: harmincketten kezdtük 
a képzést, négyen fejeztük be, és ketten men
tünk még tovább speciális képzésre. Alapvető
en nagyon elégedett voltam az oktatással, 
a tanárok át akarták adni a tudásukat, és min
denki megkapta a lehetőséget, hogy megtalál
ja, a fotózás mely fajtája érdekli.

Volt olyan a képzés során, ami a gyakorlat-
ban nagyon fontos, de nem esett róla szó? 

Nem tudok ilyet mondani. Szinte mindent érin
tettünk, amire gyakorló fotósként most szüksé
gem van, a kommunikációtól a saját weboldal 
fejlesztéséig, de mindent csak érintőlegesen. 
Ami nem baj, mert a diákok egyik feladata, 
hogy megtalálják, mi az, ami nekik fontos, 
amiben ők jók lesznek. Alapokat kaptunk, 
kinyitottak nekünk jó pár ajtót, hogy egyegy 

diák melyiken megy be, az már az ő dolga, 
ezt csak ő tudhatja.

Sokszor éri persze az a vád az iskolákat, hogy 
nagyon ragaszkodnak a fotós alapszabályok
hoz, nem engednek teret a kreativitásnak. 
Nekem ez a szemlélet kifejezetten tetszett, 
mert azt gondolom, a szabályokon csak akkor 
lehet túllépni, ha azokat már zsigeri szinten 
ismeri, alkalmazza valaki, nem az alapszabá
lyokon gondolkozik, mert ekkor kezd megjönni 
a saját látásmód, de a sorrendet nem lehet 
felcserélni, a szabályokon csak idővel lehet 
túllépni, egy alapképzésen még nem.

Hangsúlyozom, nagyon jó iskolába jártam, 
de ami utólag visszagondolva, hiányzott, 
az az utógondozás, a képzés utáni mentorá
lás. Nagyon hasznos lenne, ha a képzés után 
lenne valamilyen segítség, átmenet az iskola 
és a gyakorlati életben való érvényesülés kö
zött, mert az azért eléggé mélyvíz volt.

Menyiben segít ebben a már gyakorló 
szakmai közösség, mennyire szolidáris az 
újonnan pályára lépőkkel a szakma?

Létezik ilyen közösség, több is, de inkább a fo
tókra koncentrálnak: be lehet küldeni képeket, 
ezeket elemzik, ízekre szedik. Magyarorszá
gon elindult egy tendencia, miszerint a magyar 
fotósok kezdenek inkább külföldi közösségek
hez kapcsolódni, mert ott inkább a pozitívumo
kat emelik ki, kevésbé bírálók.

A külföldi szakmai elit mennyire érhető el 
Magyarországon, vannak olyan előadások, 
ahol a szakma krémje van jelen?

Igen, vannak ilyenek, elérhetők, külföldről is 
jönnek kollégák előadást tartani. Alapvetően 
ma Magyarországon minden adott ahhoz, 
hogy ha valaki elszánt, akkor minőségi kép
zésben részesüljön, de hangsúlyozom, csak 
saját tapasztalatról tudok beszélni, nincs 
rálátásom a fotósképzés egészére. Mindez 
azonban nagyon költségigényes. Igen, jönnek 

külföldi, nagy nevű fotósok workshopot tartani, 
de ezt csak nagyon kevesen tudják megfizet
ni, és mindig benne van a lehetőség, hogy 
nem hoz annyi tudást, mint amennyibe kerül. 
Mindent összevetve tehát a lehetőségek meg
vannak, a szakmaváltás alatti időszak őrült 
időszak volt, 
de megérte, 
mert imádom, 
amit csinálok. 

Ez pedig a 
portréfotózás, 
vagy a portrén 
belül is van 
olyan, amit 
közelebb érzel 
magadhoz?

Sokféle fotózást 
vállalok. Családi 
és gyermekfotó
zás, kismamafo
tózást, budoirt, 
glamourt. Visz
szajelzések alap
ján szeretik is 
az emberek: 
a fotózás so
rán is jól érzik 
magukat, és a 
végeredménnyel 
is elégedettek. 
De a legkö
zelebb a női 
fotózást érzem 
magamhoz. 
Elképesztő látni, 
hogy a helyzet
ből adódóan, 
egy szorongó 
hölgy érkezik, 
és két órával 
később már 
szinte kirepül 
az ablakon a 
boldogságtól, 

mert foglalkozunk vele, és érzi, hogy szépnek 
látom őt, tudja, hogy nemcsak kommunikáci
ós technika, amikor dicsérem, hanem őszin
tén így is gondolom. Ettől ő is szépnek látja 
magát, és a fotózás végére hihetetlen átala
kuláson megy át.
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