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Rocskár Vivien

Összefoglaló a kulturális 
közösségfejlesztés gyakorlata 
képzésről 

„A kulturális közösségfejlesz-
tés olyan módszer, amely során 
a közösségeket kulturális akti-
vitás révén hozzuk össze, vagy 
ezeken keresztül erősítjük őket 
a közművelődési, a múzeumi és 
a könyvtári intézményrendszer 
bázisára építve. A kulturális kö-
zösségi színterek, a kulturális 
identitáserősítő és értékteremtő 
tevékenységek sokszínű, krea-
tív közösségfejlesztő lehetősé-
geket, eszköztárat és megújuló 
módszereket nyújtanak a kö-
zösségek számára. A kulturális 
közösségfejlesztés céljainak és 
módszereinek fókuszában a kö-
zösség és annak létező és lehet-
séges kulturális értékei állnak.” 

– Írja Dr. Arapovics Mária, a 
Nemzeti Művelődési Intézet tu-
dományos online folyóiratában, 
a Kulturális Szemle 2016. évi 6. 
lapszámában, A közösségfejlesz-
tés alapfogalmai és a kulturális 
közösségfejlesztés paradigmái 
című írásában. Ezen sorok szol-
gálhatnának akár A kulturális 
közösségfejlesztés alapjai kép-
zés mottójaként is. 

A továbbképzés jó hangulatban, kiváló előadók közreműködésével 
zajlott, amely aktív részvételt váltott ki belőlünk, hallgatókból. A 
szervezésért felelős kollegák kedvesen, minden adminisztrációt előre 
előkészítve, „gondoztak” minket, és türelmesen hallgatták kérdésein-
ket és ugyancsak türelemmel válaszolták meg azokat.

Mit kaptam az oktatáson? Mit erősített meg bennem ez a pár nap? 
„Általánosan így tudom összegezni: Erősítsük azt, hogy aki hazánk-

ban született, él, lakik, minél jobban kötődjön az országhoz, a lakóhelyé-
hez, a helyi értékekhez. Ez jelentsen vonatkozási pontot, ami szükséges az 
életünkhöz. Fontos, hogy hol születtünk, hol élünk, milyen közösséghez 
tartozunk, milyen hagyományaink, értékeink vannak, és ezért tenni is 
tudjunk. Fontos a szellemi, a lelki, a kulturális együvé tartozás.

Szappanos Benedek
ügyvezető igazgatóhelyettes,  

külső kapcsolatokért felelős vezető
HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ
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A Kulturális közösségfejlesztés 
gyakorlata 60 órás közművelődési 
szakmai továbbképzés a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás (EFOP 1.3.1-15-2016-
00001) kiemelt projekt keretében 
indult 2017. őszén. 

Az EMMI által akkreditált tan-
folyamok során a résztvevők meg-
ismerkedtek a Cselekvő közösségek 
projekt céljaival és eredményeivel, 
képessé váltak a kulturális part-
nerség, a közösségfejlesztés és a 
kulturális intézményeket célzó fej-
lesztési folyamatok generálására, 
jártassá váltak a társadalmiasított 
intézményi modellek és az esély-
egyenlőségi modellek alkalmazá-
sában, elsajátították az intézményi 
önkéntesség támogatásának mód-
szereit. Megismerhették, és ezek 
után a gyakorlatban is hasznosítani 
tudják a közösségi részvétel lépé-
seit, a Stakeholder-elemzést vagy a 
változásmenedzsmentet.

A képzéseken való részvétel be-
meneti feltétele volt az érettségi és 
kulturális szakirányú végzettség 
megléte, Közép-magyarországi ré-
gión (KMR) kívül működő kultu-
rális intézményben vagy kulturális 
civil szervezetben betöltött mun-
kakör. A képzés egyben megfelel 

a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-16 
Helyi identitás és kohézió erősítése 
című pályázat kedvezményezettjei 
számára a pályázati felhívás 3.4.1.1. 
B. 5. f. pontja szerinti képzési köte-
lezettség előírásának is. 

A képzés elvégzéséről kiadott 
tanúsítvány megszerzésének felté-
tele a portfólió sikeres megírásán 
túl az e-learning felületen elérhe-
tő, tananyaghoz kapcsolódó tesz-
tek 60%-os teljesítése. A portfólió 
kötelező tartalmi elemei: a deleg-
áló intézmény SWOT-analízise és 
stakeholder-elemzése, közösségfej-
lesztési vagy társadalmiasított in-
tézményi modelljének, esélyegyen-
lőségi vagy intézményi önkéntes-
ségi modelljének fejlesztési terve és 

egy intézményi esetpélda vagy jó 
gyakorlat bemutatása.

Az indikátorszám mindhárom 
konzorciumi partner esetében 140 
fő volt, azaz összesen 420 kulturá-
lis szakembert kellett képeznünk 
a projekt teljes ideje alatt.   A Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum Szent-
endrén, az Országos Széchényi 
Könyvtár pedig Budapesten bo-
nyolította le a képzéseket. Az NMI 
Művelődési Intézet esetében ezt 
6 vidéki és 1 budapesti helyszínen 
szerveztük meg

Az első három csoport Pécsen, 
Szegeden és Székesfehérváron 60 
órás, 8 napos tantermi képzés so-
rán sajátíthatta el az ismereteket. 
53 fő szerzett így tanúsítványt. 

Közművelődési szakemberként minden olyan alkalom igazi kincs, ahol lehetőség adódik a szak-
mánkban dolgozó kollégákkal való találkozásra. Részben ezért is tartom nagyon hasznosnak 
a Lakiteleken megtartott kulturális közösségfejlesztés gyakorlata képzést. Számos esetben – az 
oktatók révén megszerzett ismereteken felül – megismerhettük a kollégák által alkalmazott jó 
gyakorlatokat, módszereket vagy megközelítéseket. Az oktatók pedig kivétel nélkül a szakmájuk 
iránt elhivatott, kiváló szakemberek, akik elkötelezettségük okán, nemcsak a kötelező tananyagot adták át, de szem-
léletük által inspirációt nyújtottak a mindennapi munkánkhoz. A legfontosabbnak ezért, a képzésről magunkkal 
hozott attitűdöt érzem, amely a szakmai perspektíva tágításában játszik fontos szerepet. 

A képzéssel kapcsolatos szervezéssel maradéktalanul elégedett vagyok, a képzésszervezők profizmusa és 
türelme, nem hagyott bennünk kétséget afelől, hogy minden a megfelelő mederben folyik. Az információkat 
naprakészen és pontosan szolgáltatták, a felmerülő kérdések esetén rendelkezésünkre álltak.

Lakitelek Népfőiskola komplexuma ideális és idilli helyszíne volt a képzésnek, örülök, hogy ott lehettem.

Deák Tímea, IKSZT munkatárs, Nagylóki Közösségi Ház és Könyvtár
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Budapesten, Szombathelyen, 
Miskolcon és Lakiteleken úgyne-
vezett blended learning formában 
valósult meg az oktatás, melynek 
keretében a résztevők 30 konkat-
tórán és 30 e-learning órán sajá-
tították el az ismereteket. Eddig 
58 kulturális szakember végezte 

el sikeresen a tréninget, májusban 
újabb 32 fő szerzett tanúsítványt. 

A kurzusokhoz szükséges tan-
anyagokat a projekt keretében 
neves szakértők dolgozták ki. Az 
oktatókat nagyrészt a tananyag-
fejlesztők közül választottuk, de 
fontos szempont volt az is, hogy 
az egyes tárgyakat felkészült, 

szakmailag elismert szakemberek 
oktassák.

Az elégedettségmérők alapján 
elmondható, hogy a képzéseket 
sikeresnek értékelték a képzésben 
résztvevők, erről tanúskodnak 
személyes élménybeszámolóik is, 
melyből alább néhányat idézünk.

ROCSKÁR VIVIEN – Matematikus, interkulturális mediátor. A DARTKE- mentoraként hátrányos helyzetű és halmozottan hát-
rányos helyzetű, többségében roma gyermekeket mentorált, segítette az osztályközösségbe integrálódásunkat és kompetenciáik 
fejlesztését. Az Agora Alapítvány munkatársaként harmadik országbeli gyermekek és fiatalok mentorálását és a társadalomba be-
illeszkedését segítette. Majd a dániai Humlebæk Népfőiskola hallgatója volt a Crossing Borders global studies kurzus keretében. A 
Romaversitas Alapítvány projekt adminisztrátoraként feladatai közé tartozott: mentorok koordinálása, kapcsolattartás a mento-
rokkal és a mentoráltakkal, adminisztráció. 2017 óta oktatási asszisztensként dolgozik a Cselekvő közösségek projekt keretében, és 
A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata című képzés szervezéséért és lebonyolításáért felelős. 

A képzésen 
nem csak 
aktuali-
zálhattuk 
szakmai 

tudásunkat, hanem magas 
színvonalú komplex „tan-
anyaghoz” juthattunk hozzá. 
Nagy segítséget nyújtott a 
résztvevő kollégákkal tör-
tént eszmecsere. Úgy gondo-
lom, hogy a kultúrával, mű-
velődéssel és egyéb humán 
szolgáltatásokkal foglalkozó 
szakembereknek ma már 
másfajta kihívásokkal kell 
szembenézniük, mint 10-20 
vagy akár 5 éve, ezért is fon-
tos a folyamatos megújulás, 
amelyhez rengeteg segítséget 
kaptunk! Köszönjük!

Tunyogi Gábor
Öreghegyi  

Közösségi Ház –  
6 Ház a Kultúráért 

Közművelődési  
szakember

Az előadók olyan, a kulturális szakemberekhez közel álló módszerekkel 
adták át az új ismereteket, hogy élmény volt minden együttlét. Valóban 
az interaktivitás volt a lényeg! Egymástól is hallhattunk jó példákat, 
hasznosítható ötleteket intézményeink társadalmiasításához ugyanúgy, 
mint a közösségfejlesztési folyamatok menedzseléséhez. A résztvevők ne-
vében megköszönöm az előadók és a szervezők munkáját, a lehetőséget 
a tanulásra. A továbbiakban pedig hasonlóan kiváló képzéseket kívá-
nok a vezetőinknek, és persze minden kulturális szakembernek.

Mártáné Czékus Györgyi
Művelődés szervező, közösségfejlesztő

Tázlár Község Önkormányzatának  
Művelődési Háza




