
4

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Értékközösségek a Kárpát-medencében

– Csulák-Muliter 
Mariann

Dr. Juhász Erika

Képzésekkel a határon túli 
magyar közösségekért

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

küldetése, hogy a közösségeket ké-

pessé tegye saját értékeik felisme-

résére, és az ebből adódó lehető-

ségek hasznosítására. Ennek támo-

gatására képzések, tudásmegosztó 

alkalmak és képzésfejlesztés révén 

szeretné a megfelelő szakmai után-

pótlást biztosítani Magyarorszá-

gon és a Kárpát-medencei magyar 

közösségek körében egyaránt.

A 2018. évi határon túli képzés-

sorozat célja a határon túli magyar 

közművelődéssel, közösségszer-

vezéssel, társadalomszervezéssel 

összefüggő személyes képességek 

továbbfejlesztése, továbbá olyan 

szakmai kapcsolatok kialakítá-

sa volt, amelyek elősegítik a helyi 

kezdeményezésű kulturális gya-

korlatok sikerességét. A  tréninge-

ken erdélyi, vajdasági és felvidéki, 

elsősorban kultúrával és művelő-

désszervezéssel foglalkozó civilek, 

közművelődési és kulturális szak-

emberek vettek részt, akik szer-

vesen hozzájárulnak településük 

értékfeltárásához, a  kultúra által 

történő társadalomszervezéséhez.

A  képzések szakmai tartalmát, 

tananyagát, oktatóit, vizsgaköve-

telményeit és a sikeresen teljesítő 

résztvevők tanúsítványát (illetve 

Vajdaságban oklevelét) a  Nemzeti 

Művelődési Intézet adta. A  hatá-

ron túli partnerszervezetek a prog-

ramhoz kapcsolódó pályázatokat 

készítették el, a  megnyert képzési 

projekteket menedzselték, így en-

nek keretében a célcsoport tobor-

zását, a  képzési helyszín biztosítá-

sát, a szállás és étkezés, valamint a 

kísérő kulturális programok szer-

vezését látták el.

Képzések Erdélyben

Az erdélyi közművelődéssel, 

közösségekkel foglalkozó szakem-

berek számára szervezett képzés-

sorozatot a Nemzeti Művelődési 

Intézet, a  Romániai Magyar De-

mokrata Szövetség (RMDSZ) és 

az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) közösen való-

sította meg. A  tréningekre Erdély 

különböző részeiből érkeztek a 

résztvevők: a  Partiumtól egészen 

Kovászna megyéig tömbmagyarság 

és a szórvány területéről egyaránt. 

A  résztvevők között volt közgaz-

dász, bábcsoportvezető, tanár stb. 

végzettséggel rendelkező szakem-

ber. Szinte mindegyik résztvevő 

valamilyen hagyományőrző tevé-

kenységgel (viseletkészítés, nép-

tánc, népdal éneklés stb.) is fog-

lalkozott. Az elhangzott előadások, 

valamint közösen elvégzett csopor-

tos műhelyfeladatok hatékonyan 

segítették a résztvevők kompeten-

ciáját. Az átadott saját tapaszta-

latok és élmények a továbbiakban 

még eredményesebbé tehetik a te-

vékenységüket.

Az „Értékfeltárás a helyi közös-

ségekben” című tréningen a kultúra, 

a kultúra, mint érték, a helyi kultú-

ra – a helyi identitás témakör tisz-

tázásán túl a hungarikumok és a 

Határon túli magyar közösségek szakembereinek és önkénteseinek képzése 2018.

Térség Képzés megnevezése
Résztvevők 

száma

Erdély

Értékfeltárás a helyi közösségekben 1. csoport 17 fő

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 1. csoport 19 fő

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése 20 fő

Amatőr művészeti csoportok mentorálása 15 fő

Értékfeltárás a helyi közösségekben 2. csoport 16 fő

Szervezeti hatékonyságnövelő komplex tréning 2. csoport 17 fő

Vajdaság

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 1. csoport 17 fő

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 2. csoport 22 fő

Közösségi tervezés és értékfeltárás műhelymunka 3. csoport 32 fő

Felvidék Értékfeltárás a helyi közösségekben 23 fő

Összesen 10 képzés 198 fő
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nemzeti értékek (az Erdélyi Érték-

tár áttekintésével) is bemutatásra 

kerültek. Az elmélet (pl. fogalmak, 

törvényi háttér) áttekintése után az 

értékfeltárás módszertani ismere-

tei következtek, és az úgynevezett 

„jó gyakorlatok” átadására is sor ke-

rült. A közösségi tervezés és közös-

ségi felmérés módszertana kiemelt 

szerepet kapott a tréningen, ame-

lyet gyakorlatokon (pl. SWOT ana-

lízis, Tankatalógus) keresztül sike-

rült átbeszélni és megvitatni a részt 

vevő szakemberekkel. Fontos volt, 

hogy a képzés végére egy saját te-

lepülési értékleltár és egy szabadon 

választott nemzeti érték előterjesz-

tésének a terve is elkészüljön.

A  „Szervezeti hatékonyságnöve-

lő komplex tréning”-en a jól bevált 

gyakorlatok megismerésén és a ha-

tékonyságot növelő módszereken 

volt a hangsúly. Az erdélyi közmű-

velődési szervezetek és intézmé-

nyek humán és infrastrukturális 

ellátottságának elemzésén túl kü-

lönböző stratégiaalkotási és kom-

munikációs gyakorlatokra (pl. az 

asszertív kommunikáció, a  work-

shop, a  prezentáció) is sor került. 

Zárásként az erdélyi magyar szer-

vezetek szerepének a román kultu-

rális stratégiában történő megvita-

tására is sor került. A képzés végén 

saját intézményeik, szervezeteik 

bemutató prezentációit is elkészí-

tették a résztvevők.

Az „Amatőr művészeti csopor-

tok mentorálása” képzés során a 

közművelődési szervezetekben, 

közösségi színterekben dolgozó 

szakemberek, és az amatőr mű-

vészeti mozgalomban közvetlenül 

részt vevő csoportvezetők képessé 

válhattak a saját és szomszédos te-

lepülések közművelődési szerveze-

teiben mentori szerepkör ellátására 

az amatőr művészeti csoportok kö-

rében. A  résztvevők megismerték 

az amatőr művészeti csoportok 

működését, a  mentorálási folya-

mat során használható támogató 

eszközöket, technikákat, a  mento-

rálási folyamatok végigkövetésének 

módszereit, illetve fejleszthették a 

feladat ellátáshoz szükséges gya-

korlati készségeiket. A képzés zárá-

saként mentorálási folyamattervet 

készítettek saját amatőr művészeti 

csoportjaik aktuális helyzetéhez 

kapcsolódóan.

A  „Többfunkciós kulturális 

intézmények vezetőinek képzése” 

olyan határon túli szakemberek-
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nek szolgált a legtöbb informáci-

óval, akik kisebb-nagyobb intéz-

ményeket, szervezeteket működ-

tetnek a határon túli közösségek 

kulturális összefogására. Cél, hogy 

a képzés elvégzésével a szakember 

vezetői kompetenciáit fejlessze, és 

képes legyen átlátni a közműve-

lődési intézményekre, a  könyvtá-

rakra és a múzeumokra vonatkozó 

elképzeléseket, tudja megkülön-

böztetni és tudjon alkalmazkodni 

a különböző intézménytípusok-

hoz. Képes legyen az intézmé-

nyek hatékony, korszerű irányí-

tására. Sajátítsa el továbbá azt a 

tudást, amely segítségével vezető-

ként képes lesz az intézményben 

előforduló problémás helyzetek 

hatékony, eredményes megoldá-

sára, a  munkatársak számára a 

megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére. A képzés végén a 

résztvevők az elméleti ismereteik-

ről teszt formájában, a  gyakorlati 

ismereteikről egy-egy intézmény-

hez kötődő szakmai dokumentum 

(szervezeti és működési szabály-

zat, éves költségterv stb.) benyúj-

tásával adtak számot.

Az erdélyi képzéseket az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma 

támogatta.

Képzések a Vajdaságban

A  háromnapos szakmai mű-

helysorozatot a Nemzeti Művelő-

dési Intézet a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézettel és a Vaj-

dasági Magyar Művelődési Szö-

vetséggel együttműködésben va-

lósította meg három csoportban. 

A  célcsoportot a vajdasági magyar 

művelődési egyesületek és szakcso-

portok csoportvezetői és önkéntes 

segítői adták a tömbmagyarság és 

a szórvány területéről egyaránt. 

Ugyanazt a műhelysorozatot há-

rom különböző helyszínen tartot-

tuk meg, amivel azt szerettük vol-

na elérni, hogy a Vajdaság minden 

magyarlakta településéről elérhető 

legyen a képzés, illetve így adtunk 

nagyobb lehetőséget a megfele-

lő dátum kiválasztására is. Tehát 

a tréningmódszereket alkalmazó 

műhelymunka háromnapos volt, és 

mindhárom helyszínen ugyanazo-

kat a kompetenciákat fejlesztették 

a trénerek ugyanazokkal a gyakor-

latsorokkal. (A Vajdaság Szerbia te-

rületén fekszik, amely nem tagja az 

Európai Uniónak, ezért a magyar 

állam által elismert képzéseket csak 

hosszas adminisztratív procedúrát 

követően lehetne megvalósítani, 

így a képzés helyett műhelysorozat 

szervezése mellett döntöttünk.)

A  műhelymunka fő témakörei 

között szerepelt a közösségépítés, a 

közösségszervezés és a közösségfej-

lesztés módszereinek megismerése; 

egy település közösségi tervezésre 

alapozott fejlesztési folyamatának 

megtervezése tréningmódszerek-

kel; a településfeltárás, a közösségi 

tervezés és a forrásteremtés né-

hány módszerének megismerése; 

együttműködési technikák – háló-

zatosodás, kommunikáció és mar-

keting, közösségi bevonás és az ér-

dekérvényesítés gyakorlatai; a  kul-

turális gazdaságfejlesztés modell-

je, valamint a különböző amatőr 
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művészeti csoportok (tánc, kórus, 

báb, színjátszás, kézművesség stb.) 

hatékony vezetésére irányuló isme-

retek és képességek elsajátítása.

A  háromnapos közös munka 

keretében elsajátított módszerek 

alkalmazására a résztvevők pro-

jektfeladatot kaptak, amelyet a 

nyár folyamán kellett összeállítani-

uk. Választható projektfeladat volt 

egy értéktári felterjesztés, vagy egy 

közösségi felmérés a saját települé-

sen, vagy egy megvalósításra váró 

kulturális projektterv összeállítása. 

Az őszi időszak elején pedig egyna-

pos műhelymunkán ezeket bemu-

tatták, a  trénerekkel megvitatták, 

és ez alapján a képzés teljesítéséről 

részvételi oklevelet kaptak.

A  vajdasági műhelysorozatokat 

a Csoóri Sándor Alap támogatta.

Képzés a Felvidéken

A  Szlovákiai Magyar Művelő-

dési Intézet kezdeményezésére a 

Nemzeti Művelődési Intézet szak-

mai támogatásával indult el az 

„Értékfeltárás a helyi közösségek-

ben” című szakmai program a Fel-

vidéken.

A  tréning során a résztvevők 

átfogó képet kaptak a kulturális ér-

tékek fogalmáról, rendszeréről, az 

értékfeltárás módszereiről, a  helyi 

értékek gyűjtésének, gondozásá-

nak és közzétételének technikáiról. 

Megismerték az értékfeltárással 

kapcsolatos alapvető elméleti és 

gyakorlati ismereteket, amelyek 

alkalmazásával képessé válnak az 

értékfeltáró munka folyamatainak 

önálló végzésére, a közösségi mun-

ka mentorálására. Az értékek feltá-

rásán túl megismerték a helyi, táj-

egységi, felvidéki külhoni, nemzeti 

értékek közé való felterjesztések 

adminisztratív tennivalóit. Megis-

merkedtek a Kárpát-medencei ma-

gyar kulturális értékek és értékfel-

tárás magyarországi és felvidéki jó 

gyakorlataival. Betekintést nyertek 

az értékek feltárásának közössé-

gi módszertanába, a  helyi feltárás 
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megtervezésének folyamatától 

az értékkiállítás megrendezésén 

át, a  helyi értékre alapuló értéktár 

klub működésének megszervezé-

séig. Tájékoztatást kaptak továbbá 

az adatbázisok feltöltésének me-

netéről, a  helyes dokumentáció 

(fotózás, videózás) elkészítésének 

fortélyairól, a műemlékvédelem és 

az önkormányzatok kapcsolatáról, 

szerepéről, valamint a „Felvidéki 

település-mustra” internetes adat-

bázis feltöltésének lépéseiről.

A  tréningre a Felvidék szinte 

minden részéről érkeztek szakem-

berek (települési, tájegységi érték-

tár bizottságok, közművelődési 

intézmények közművelődéssel 

foglalkozó munkatársai, pedagó-

gusok, valamint a Csemadok helyi 

szervezetei, polgári társulások, ci-

vil szervezetek aktivistái), akik ak-

tívan bekapcsolódtak a közös gya-

korlatokba és az egyéni feladatokba 

egyaránt. A  résztvevők egyhangú-

lag szorgalmazták az értékfeltárás 

további szakmai műhelyeit, és ha-

sonló képzések megszervezését a 

jövőben akár más-más régiókban 

is. Kiemelték a személyes kapcso-

latok és együttműködések jelentő-

ségét, a megvalósult módszertanok, 

jó gyakorlatok és tapasztalatok to-

vábbadásának fontosságát.

A  képzés a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet és a Nemzeti 

Művelődési Intézet működési for-

rásaiból valósult meg.

A  képzések oktatói voltak 

a határon túli képzéseken a 

Nemzeti Művelődési Intézetből 

2018-ban:

– Závogyán Magdolna, ügy-

vezető

– Szedlacsek Emília, szak-

mai szolgáltatások igazgatója

– Dr. Juhász Erika, kultúra-

kutatási és képzési igazgató

– Kárpáti Árpád, kiemelt 

programok igazgatója

– Kary József, szolgáltatás-

fejlesztési igazgató

– Babicsné Hegedűs Katalin, 

társadalmi kapcsolatok igazga-

tója

– Tölcsér Tímea, projektve-

zető

– Angyal László, Hajdú-Bi-

har megyei irodavezető

– Csóka Eszter, Pest megyei 

irodavezető

– Dohorné Kostyál Zsuzsan-

na, Csongrád megyei irodave-

zető

– Máté Lászlóné, Nógrád 

megyei irodavezető

– Sipos Andrea, Békés me-

gyei irodavezető

– Csulák-Muliter Mariann, 

Kultúrakutatási és Képzési Igaz-

gatóság szakmai koordinátora

– Dr. Kelemen Éva, Heves 

megyei módszertani referens

– Kémeri Judit, Nógrád me-

gyei módszertani referens

– Lipták-Belányi Barbara, 

Békés megyei módszertani refe-

rens

– Sotkó Levente Attila, Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei 

módszertani referens
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Képzésekkel a jövő kö-
zösségi művelődéséért 
2019-ben is

A határon túli szakemberképzé-

sek mindegyik fél számára haszno-

sak, élménydúsak, számos tapasz-

talattal szolgálók voltak. A  közös 

gondolkodást és közös szakmai 

nyelvezetet megalapozó elméle-

ti alapvetések ugyanúgy fontosak 

ezekben a képzésekben és műhe-

lyekben, mint az akár azonnal al-

kalmazható gyakorlati készségfej-

lesztő elemek. A képzések hatására 

tovább erősödtek a határon túli 

magyar értéktárak, tudatosabbá 

váltak az amatőr művészeti tevé-

kenységek, és igény fogalmazódott 

meg a folyamatos szakmai képzé-

sekre és eszmecserékre.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 

mind a Magyarországon tevékeny-

kedő közművelődési szakemberek 

és leendő szakemberek képzésében, 

mind a Kárpát-medencei magyar-

ság vonatkozásában a magyar kö-

zösségek vezetőinek, szakemberei-

nek, önkénteseinek továbbképzésé-

ben jelentős feladatokat visz tovább 

2019-ben is. A képzések és műhely-

munkák folyamatossága a folyama-

tos szakmai fejlődés alappillére, így 

az eddig három térségben (Erdély, 

Felvidék, Vajdaság), valamint Kár-

pátalja és Muravidék területén is 

tervezzük a 2019-es évben a szak-

mai képzések és továbbképzések 

folytatását. Különösen fontos ez 

annak okán, hogy a határon túli tér-

ségben rendkívül kevés lehetőség 

van helyben olyan szakképzésekbe, 

felsőfokú képzésekbe bekapcsolód-

ni, amelyek a közösségek fejlesz-

tését és szervezését célozzák meg. 

De ezen túl még rövid idejű (30-90 

órás) szakmai alapozó képzésekből 

és továbbképzésekből is nagy hiány 

van. A képzések és közös gondolko-

dás alapot adnak a közös szakmai-

ságnak, az pedig a határon túli ma-

gyarság kulturális értékőrzésének, 

így a képzések és szakmai műhelyek 

a határon túli magyar kultúra jövő-

jének alapját jelenthetik.
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