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Előszó 

A partnerségben öt EU-tagállamból hat szervezet vett részt, amelyek mind az amatőr 

művészetek, kultúra, nem formális felnőttképzés, civil társadalom fejlesztésének 

előmozdításáért dolgoznak. Partnerek: 

Voluntary Arts Network (UK) - see www.voluntaryarts.org 

Kulturelle Samråd i Danmark (DK) – www.kulturellesamraad.dk 

Interfolk, Institut for Civilsamfund (DK) - www.interfolk.dk   

Magyar Népfőiskolai Társaság (HU) - www.nepfoiskola.hu  

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (PL) - www.fundacjaaie.eu 

Lousada Önkormányzata, Kommunikációs, örökségvédelmi, kulturális, oktatási és sportügyi 

divízió (PT) - www.cm-lousada.pt 

Az EU-tagállamokban az utóbbi időben egyre nagyobb az általános és politikai igény a vidéki, 

gyéren lakott térségek revitalizációjára, hogy megállítható legyen a vidékről városba vándorlás 

jelenlegi tendenciája. A közösség javát szolgáló művészeti és kulturális lehetőségek bővítése 

lehet a probléma egyik megoldása. 

A partnerek közös meggyőződése, hogy a harmadik szektorban aktív művészeti és kulturális 

egyesületek és önkénteseik új kezdeményezések segítségével változást tudnak előidézni. A 

kulturális fenntarthatóság érdekében erősítenünk kell az “egymást segítjük” és “egymástól 

tanulunk” megközelítést, ami által az amatőr művészetek, művelődés és örökségvédelem 

területén működő civil szervezetek művészeti és kulturális tevékenységükkel hozzáadott értéket 

teremtenek a közösség számára. 

A SPAR projekt általános célkitűzése az amatőr kulturális és művészeti egyesületek és az általuk 

bevont önkéntesek kompetenciafejlesztése annak érdekében, hogy kistelepüléseken és kevéssé 

lakott vidéki térségekben új, éltető művészeti és kulturális lehetőségek alakuljanak ki, amelyek 

erősítik a demokratikus állampolgári részvételt, a közösségi kötődést és a helyi identitást. 

Fejlesztési célok: 

• Innovatív módszerek kidolgozása művészeti és kulturális tevékenységet folytatók 

önkéntesként való bevonására; 

• Magas színvonalú, adott igényekhez igazított kurzusok fejlesztése a helyi közösséget 

erősítő kulturális tevékenységek kialakítása érdekében; 

• Az önkéntes egyesületek kompetenciafejlesztése az önkéntesség támogatása és az 

érdekelt szervezetekkel való együttműködés érdekében. 

Főbb tevékenységek a projekt keretében: 

1. Felmérés öt országban, hogy megrajzolhassuk a sikeres kulturális önkéntes 

kompetenciaprofilját és ezt kiindulási alapnak használhassuk a további fejlesztő 

munkában (2017. január-június). 

2. Olyan integrált képzési program kidolgozása kulturális önkéntesek és kulturális 

menedzserek részére, amely segítségével nemcsak újabb művelődési lehetőségek 

nyílnak meg, hanem a közösség javát is szolgáljuk. E célból Képzési útmutató kidolgozása 

(2017. május-június). 

http://www.voluntaryarts.org/
http://www.kulturellesamraad.dk/
http://www.interfolk.dk/
http://www.nepfoiskola.hu/
http://www.fundacjaaie.eu/
http://www.cm-lousada.pt/
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3. Kulturális önkéntesek és menedzserek részére, eltérő helyi adottságokhoz igazított 

kísérleti kurzusok kidolgozása és tesztelése a SPAR projektben közreműködő öt 

országban (2017. június-szeptember). 

4. Új Erasmus+ kísérleti képzés kidolgozása, a kurzus tesztelése a projektben részt vevő öt 

országból bevont kulturális önkéntesek és menedzserek közreműködésével (2017. 

június-október). 

5. Képzési kézikönyv összeállítása kulturális önkéntesek és menedzserek 

továbbképzéséhez annak érdekében, hogy a közösséget támogató, új, éltető művészeti és 

kulturális lehetőségek alakuljanak ki. PDF-kiadvány angol, dán, magyar, lengyel és 

portugál nyelven (2017. október – 2018. február). 

6. Új Erasmus+ képzések kidolgozása és meghirdetése a projekt lezárása után (2017. 

október–2018. február) 

7. Kommunikációs portál kialakítása a projekt témájával kapcsolatos információ és a SPAR 

projektben elért eredmények ismertetésére (2016. november–2018. augusztus) 

8. Az elért eredmények ismertetése öt nemzeti és egy európai konferencián (2018. január–

augusztus) 

További információ: www.sparproject.eu  

Reményeink szerint a jelen Képzési kézikönyv új ismeretekkel és inspirációval szolgálhat 

mindazoknak, akik vidéki kistelepüléseken a közösségük erősítése, a helyi művelődési 

lehetőségek bővítése céljából új képzési programot terveznek munkatársaik és önkénteseik 

számára.  

 

2018. január 

Hans Jørgen Vodsgaard 

 

http://www.sparproject.eu/
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1. Képzési program – Meghatározások és értelmezések 

1.1 Egy lehetséges definíció1 

“A képzési program (curriculum) kifejezés az iskolákban, tanfolyamokon vagy képzéseken 

tartott tanórákra és az ott tanított tartalomra utal. Attól függően, hogy az oktatók milyen tág 

értelemben határozzák meg és alkalmazzák a kifejezést, a képzési program jelentése 

rendszerint a következőket foglalja magába: elsajátítandó ismeretek és készségek, 

követelmények és elérendő tanulási célok; tanegységek és tanórák; a tanulók által végzendő 

feladatok és projektek; könyvek, segédanyagok, videók, prezentációk és szemelvények, 

amelyek egy adott képzéshez szükségesek; tesztek, felmérések és értékelési módszerek. 

Például egy tanár által összeállított képzési program tartalmazza az adott kurzus 

megszervezéséhez és megvalósításához szükséges követelményeket, tanórákat, feladatokat, 

segédanyagokat.” 

1.2 A képzési program megtervezésének lényegi elemei2 

A képzési program megtervezésekor mindenképp át kell gondolni a tanulás céljait, tervezett 

kimeneti eredményét, a tananyagot vagy tartalmi elemeket, tanulási módszereket és az 

értékelést. Ezen lényegi elemeket az alábbiakban részletezzük. 

Célok 

A tanulók a képzési program céljai miatt vállalják a tanulást, a tanulók szempontjából ez a 

tanulás alapvető értelme. 

A tanulás kimeneti eredményei 

A kimeneti eredmények leírásával azt határozzuk meg, hogy a képzési program sikeres 

teljesítésével mit fognak a résztvevők elsajátítani. A tanulás kimeneti eredményének 

megfogalmazásakor célszerű az alábbi jó gyakorlatot követni: 

a) A várható eredmények leírásakor azt hangsúlyozzuk, hogy a képzés sikeres elvégzése után a 

tanuló mire lesz képes. 

b) Térjünk ki különböző típusú tanulási eredményre. A leggyakoribbak a kognitív eredmények 

(ismeretek: tények, elméletek, képletek, elvek, stb.) és a teljesítményeredmények 

(készségek: eljárások, számítások, folyamatok elsajátítása). Bizonyos esetekben az affektív 

eredmények is fontosak (szemléletformálás vagy egy adott szakma által megkövetelt 

értékrend elsajátítása). 

Tananyag 

 

Ez a képzési program “tartalma”; témák, problémák, tárgykörök, amelyekkel a program során 

foglalkozunk. A tartalmi elemek kiválasztásakor célszerű az alábbi elveket szem előtt tartanunk: 

a) A képzési program kimeneti eredménye szempontjából lényeges tartalmakat válasszunk. A 

hatékony képzési program célratörő, egyértelműen a tervezett tanulási eredményekre 

összpontosít. A program szempontjából nem releváns témák – még ha érdekesek is – 

elvonják a figyelmet és zavaróan hathatnak. 

b) A tartalom igazodjon a képzési program vagy tanegység szintjéhez. A hatékony képzési 

programban a tartalmi elemek egymásra épülnek, a tanulók a már tanultakra alapozva 

                                                             
1 The Glossary of Education Reform – Lásd: http://edglossary.org/curriculum/ 
2 Lásd továbbá: http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign   

http://edglossary.org/curriculum/
http://www.tlso.manchester.ac.uk/map/teachinglearningassessment/teaching/curriculumdesign
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haladnak. Az adott tanulási szakaszhoz képest alacsonyabb vagy magasabb szintű tananyag 

unalmat és értetlenséget válthat ki, ami csökkenti a tanulók motivációját.  

c) A tartalom legyen naprakész és lehetőleg tartalmazzon friss kutatási eredményeket. 

Tanulási és tanítási módszerek 

A tanulók a választott módszerek segítségével fogják elsajátítani a tananyagot, vagyis a 

módszerek határozzák meg, hogy milyen tanulási élményben lesz részük. Jóllehet a módszerek 

közül nem hiányozhatnak a tanítási módszerek (előadások, laboratóriumi munka, terepmunka, 

stb.), nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a hangsúlyt a tanulásra és a tanulást elősegítő 

módszerekre kell helyeznünk. Például: 

a) Az önálló tanulás a felsőfokú képzési programok fontos eleme és ugyanolyan gondos 

tervezést igényel, mint más tanulási formák. Célszerű meghatározott feladatokat javasolni a 

tanulóknak és nem teljes egészében rájuk hagyni a döntést, hogy a tanulásra fordított időt 

hogyan hasznosítják. 

b) Fontos a csoportban történő tanulás. A tanulók másképp tanulnak egymástól, mint ha 

egyedül vagy oktatótól tanulnak; a képzési program javát szolgálja, ha projektmunkára és 

csoportos tevékenységekre is hagyatkozunk. 

c) Sok képzési programban egyre nagyobb teret kap az online tanulás, ami a hatékony tanulás 

érdekében gondos tervezést igényel. Értékesek az online segédanyagok és hasznos, ha 

önértékelést is tartalmaznak. (Lásd alább.) 

Értékelés 

A tanulás akkor a leghatékonyabb, ha a tanulók visszacsatolást kapnak, azaz információt arra 

vonatkozóan, hogy mit (vagy mit nem) sajátítottak el. Az értékelés az a folyamat, amelynek során 

ezt az információt megkapjuk. Három fő formája van: 

a) Önértékelés, amelynek segítségével a tanulók elsajátítják, hogy a saját tanulási folyamatukat 

hogyan monitorizálhatják és értékelhetik. Az önértékelés a képzési program lényeges eleme, 

mert reflektáló és önkritikus tanulói hozzáállás kialakítása a cél. 

b) Tanulótársak általi értékelés, amely során a tanulók mások tanulásáról adnak visszajelzést. 

Ez a folyamat, amely akár az önértékelés kiterjesztésének is tekinthető, nagyfokú bizalmat és 

kölcsönös tiszteletet feltételez. Kutatási eredmények igazolják, hogy a tanulók megtanulják 

ugyanolyan megbízhatóan megítélni társaik munkáját, mint a tanárok. 

c) Tanári értékelés, amely során egy-egy tanár vagy kisegítő tanár véleményezi a tanulói 

teljesítményt és ad visszajelzést. 

Az értékelés lehet formatív (irányító, a tanulót a tanulásban segítő visszajelzés) vagy szummatív 

(összegző, a tanuló teljesítményét egy adott kritériumrendszerhez viszonyítva megítélő). Az 

értékelés sokszor elegyíti a kettőt, pl. egy adott feladatot érdemjeggyel értékelnek és részletes 

szöveges értékeléssel látják el.  

A szummatív értékeléskor általában minősítést vagy érdemjegyet kapnak a tanulók. A tanárok 

ezek alapján mérik fel a tanulói előmenetelt és ítélnek oda egy-egy képzési fokozatot, ám 

pedagógiai értékük korlátozott. 

A tanulók általában többet megtudnak a formatív értékelésből, mint az érdemjegyekből, mert a 

visszacsatolás segítségével kiderül, hogy munkájukban mik az erős vagy gyenge pontok. 
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2. Útmutató felnőttképzési programokhoz 

Az alábbi útmutató olyan felnőttképzési kurzusokra összpontosít, amelyek tanulóközpontú 

megközelítést alkalmaznak és az eredményközpontú tanulás elvein alapulnak. Az 

eredményközpontú tanulás lényege a tanulási folyamat során feltételezhetően elérhető, mérhető 

kimeneti eredmény. 

 

2.1 Felnőttkori tanulás 

A képzés eredményeként a tanulással megváltozik a résztvevő hozzáállása/gondolkodásmódja, 

bővül a tudása és/vagy eszköztára (készségei) (Kirkpatrick, 1998). A változás hatására a tanulók 

jobban boldogulnak a környezetükben (Knowles, Holton, & Swanson, 1998). 

A felnőtteket másképp kell tanítani, mint a gyerekeket. A felnőttkorban tanulók kialakult 

énképükre érzékenyek, tapasztalatokkal rendelkeznek, és szívesen keresnek kapcsolatot a 

tapasztalatuk és a tanultak között; tanulási preferenciájuk attól függ, hogy mire van szükségük a 

munkájukban vagy a hétköznapi életben, és érdeklődnek a problémaorientált tanulás iránt 

(Illeris, 2004; Knowles et al., 1998). 

A felnőttek különféle okból vesznek részt képzésen. Tanulási igényük gyakran kötődik magasabb 

végzettség megszerzéséhez, adott készségek elsajátításához, értelmes időtöltéshez vagy egy 

kérdéskör jobb megértéséhez. A felnőttekre hatnak ugyan a külső motivációs tényezők 

(karrierlehetőségek, magasabb fizetés), nagyobb húzóerőt jelent számukra belső motivációjuk, 

amelynek a révén megértik, hogy a tanulás személyes fejlődésük szempontjából fontos (Knowles 

et al., 1998). 

A tanulási folyamat négy egymásba fonódó szakaszból áll:  

 

 

 

 

 

1. ábra: Tanulási folyamat a felnőttképzésben a szervezők szempontjából (Pilli et al., 2013) 

2.2 Eredményközpontú képzési program tervezése 

Egy adott képzési program kialakítása a célok meghatározásával kezdődik, majd ezt az 

információt meg kell osztani a programban érdekeltekkel: tanulók, képzési ellátók, megbízók, 

szponzorok és egyéb érdekcsoportok. Mindezen szereplőknek tisztában kell lenniük a képzési 

Képzési program 

megtervezése 

Képzési program megszervezése 

Képzési program elemzése és 

értékelése 

Képzési igények meghatározása 
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program célkitűzéseivel és hatékonyságával. Fontos, hogy figyelembe vegyük a tanulók 

korábban szerzett tapasztalatát, és ha lehetséges, a tanulókat is be kell vonnunk a célkitűzések 

meghatározásának folyamatába (Kirkpatrick, 1998). 

Amikor a képzési programot egy cég vagy egyesület rendeli meg, a célcsoport már adott és a 

célkitűzéseket is meghatározta a megrendelő. Ebben az esetben a képzési ellátó feladata a 

tartalom, a tanulási eredmény és a képzési módszerek meghatározása; szintén a képzési ellátó 

döntése, hogy milyen követelmények teljesítésével végezhető el sikeresen a képzés. A képzés a 

képzési program szerint valósul meg. A képzési program kidolgozásakor a célcsoport igényeit és 

a tanulás kimeneti eredményeit számításba kell venni (Pilli et al., 2013). 

Az eredményközpontú képzési program célkitűzéseinek tükrözniük kell, hogy mi az, ami 

elsajátítandó a képzés lezárulásáig. A célkitűzések meghatározása a tanulás várható kimeneti 

eredményeiből indul ki. A képzési folyamat egésze arra összpontosít, hogy az eredmények 

hogyan érhetők el a leghatékonyabban (Suskie, 2009). 

2.3 A képzési programmal kapcsolatos információ 

A felnőttképzési programokkal kapcsolatos információ általában az alábbiakat tartalmazza: 

1) a képzési program elnevezése;  

2) a képzési programot összeállító munkacsoport leírása és a képzési szint meghatározása; 

3) képzési célkitűzések; 

4) tanulási eredmények; 

5) követelmények a tanulás megkezdéséhez, ha ez a tanulási eredmények elérésének 

előfeltétele;  

6) a tanulás mennyisége; tanórák és a gyakorlati, önálló tanulás aránya;  

7) a képzés tartalmi elemei; 

8) tanulási és tanítási módszerek; 

9) a tanulási környezet leírása; 

10) felhasznált segédanyagok listája, amennyiben ezek szükségesek a képzési program 

elvégzéséhez; 

11) a sikeres teljesítés feltétele és a kiadott bizonyítvány; 

12) a felnőttképzési program megvalósításához szükséges végzettség, tanulással vagy 

munkavégzéssel szerzett tapasztalat. 

1. A képzési program elnevezése  

Az elnevezés legyen vonzó és utaljon a felnőttképzési program tartalmára. 

2. A képzési szint meghatározása  

Kiindulhatunk a képzési program célkitűzéseiből; a képzési program összeállítható szakmai 

minősítési sztenderdek alapján, szakmai minősítési sztenderdek bizonyos elemei alapján, a 

nemzeti vagy iskolai alaptanterv adott moduljai vagy bizonyos elemei alapján. Igazodhatunk a 

törvényben előírt nemzeti követelményrendszerhez is (a kulturális szférára nem vonatkozik). 

3. Célkitűzések 

Meg kell határozni a képzés általános és specifikus, részletes célját. 
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4. A tanulás kimeneti eredménye  

A tanulási folyamat célkitűzéseivel összhangban kell megfogalmaznunk a mérhető és értékelhető 

eredményeket, amelyek az adott időkereten belül teljesíthetők. Általában 4-6 eredményt 

célszerű kiemelni. A kimeneti eredmények alapján választhatók meg a megfelelő tanulási és 

tanítási módszerek, valamint meghatározzák az értékelés módszereit, a tanulás struktúráját és 

tartalmát.  

A képzési programban mind a célkitűzések, mind a kimeneti eredmények hangsúlyt kaphatnak. 

A tanulás kimeneti eredményei megmagyarázzák és alátámasztják a célkitűzéseket. 

5. Felvételi követelmények 

A felvételi követelmények a képzés típusától és a célcsoporttól is függ. Kulturális szakemberek 

számára kidolgozott képzés esetén feltételül szabható a kultúra területén szerzett 

munkatapasztalat. A legtöbb esetben azonban nem szükséges ilyen szigorú 

követelményrendszert felállítanunk. 

6. A tanulás mennyisége 

A felnőttképzésben általában 45 perces tanórákkal számolnak, de hangsúlyozni kell, hogy az 

óraszám nem az oktatók óraszámát jelöli, hanem azt, hogy a képzési program hány óra tanulást 

kíván meg a tanulóktól. 

Többfajta tanulást különböztethetünk meg: 

1) Tanulás tanári felügyelettel, ami személyes jelenléten alapuló vagy webalapú tanulást is 

jelölhet; 

2) Gyakorlati képzés iskolai környezetben – az iskola területén végzett tevékenységek; 

3) Gyakorlati képzés munkahelyi környezetben – munkahelyi tanulás, egyesületben végzett 

tanulás helyi mentor irányításával; 

4) Önálló tanulás – a tanulók önállóan végeznek el különböző feladatokat; a tanár 

visszajelzést ad a tanulók teljesítményéről (webes környezetben is). 

7. A képzés tartalmi elemei (sillabusz) 

Főbb témák, problémák, tárgykörök, amelyekkel a képzés során foglalkozunk. 

8. Tanulási és tanítási módszerek 

A metodikának figyelembe kell vennie a tanulás célját, a témakört, a tanulói hátteret, a 

rendelkezésre álló forrásokat, a tanulási környezetet és a tanuló kompetenciáit (St. Clair 2015).  

A módszerek megválasztásakor és a képzési folyamat megtervezésekor holisztikusan kell eljárni 

szem előtt tartva a tantervet, főbb témákat, általános témakört, a célkitűzéseket és a kimenti 

eredményeket, és ezt a napi tervezésben is követni kell. Így hozható összhangba a metodika a 

kurzus egészével. 

Általában kétféle módszert különböztetünk meg: tanárközpontú és tanulóközpontú. 

Tanárközpontú módszer például a frontális előadás, szemléltetés, míg a csoportmunka 

(brainstorming, szeminárium, megvitatás, panelmegbeszélés, stb.) és az egyéni feladatvégzés 

(elemzés, esszéírás) tanulóközpontú módszer. 
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9. Tanulási környezet 

A tanulási környezet lehet fizikai környezet vagy virtuális, ill. a kettő együtt. A tanulási környezet 

arányait meghatározhatjuk a tanulás mennyiségének leírásakor. A képzési típustól függően meg 

kell jelölnünk, hogy a képzés hol (előadóterem, komputerterem, laboratórium, stb.) valósul meg. 

Ha például a képzés előadóteremben és laborban zajlik, akkor emeljük ki, hogy milyen eszközök 

és anyagok állnak a tanulók rendelkezésére. 

A tanulók számára a csoportlétszám is fontos szempont. 

A képzési folyamat tervezésekor figyelembe kell venni, hogy az emberek általában abban a 

formában képesek hatékonyabban előhívni a tanultakat, amelyben először megtanulták. Ha a 

tanulás kimeneti eredményeként az új ismeretek gyakorlati alkalmazását jelöltük meg, akkor a 

képzés főbb részét a gyakorlati képzésnek kell kitennie (Pilli et al., 2013). 

10. Segédanyagok 

A segédanyagok a tudásképző folyamatot támogatják. Az információátadás érdekében a 

tankönyvek, útmutatók és egyéb papíralapú anyagok mellett különböző online segédanyagokat 

(képek, videofilmek, tanulást segítő speciális anyagok) is használhatunk (St. Clair, 2015). 

A képzési programban szereplő és a kurzuson használandó anyagokat a tanulók számára 

könnyen hozzáférhetővé kell tenni (pl. tanórán kiosztott feladatlapok vagy internetről letölthető 

anyagok). 

A segédanyagok felsorolása szerepelhet a képzési program leírásában vagy közzétehető az iskola 

honlapján (a kurzus meghirdetésekor). Arra is ki kell térni, hogy a segédanyagokról a 

tanulóknak vagy az intézménynek kell gondoskodniuk, ill. hogy a segédanyagok árát már 

tartalmazza-e a tanfolyami díj, vagy külön kell fizetni értük. 

11. Tanfolyami oklevél vagy részvételi igazolás 

A tanfolyami oklevél tartalmazza mindazon információt, amellyel a tanuló a munkaadójának be 

tudja mutatni, hogy mit sajátított el a képzésen. 

Az oklevél a felnőttképzési program befejezését tanúsítja. Oklevelet az kap, akinek az 

eredményét értékelték, és aki elérte a képzési program sikeres befejezéséhez szükséges összes 

kimeneti eredményt. 

Részvételi igazolást az kap, akinek az eredményét nem értékelték vagy az illető nem érte el a 

képzési program sikeres befejezéséhez szükséges összes kimeneti eredményt. Az igazolás csak 

azokra a tárgykörökre vonatkozó információt tartalmaz, amelyeket a kurzus során a tanuló 

teljesített. 

12. Oktatói kompetenciák 

A képzési programban közreműködő oktatók kompetenciája az alábbi kritériumok szerint 

jelölhető meg:  

1) Képzettségi szint (felnőttképzést/kurzusokat is ideértve); 

2) Szakmai végzettség (bizonyítvány, diploma); 

3) Gyakorlati tapasztalat a képzési kurzus tárgyköreiben. 

2.4 A tanulási folyamat értékelése 

Az értékelés a tanulási folyamat fontos része (Drenkhan, 2016). Lehetővé teszi (Tummons, 

2011), hogy: 

1) megállapítsuk a tanulás tényleges megvalósulását; 
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2) felmérjük a tanulói igényeket; 

3) bizonyítványt adjunk ki, azaz hivatalosan igazoljuk a tanulás megvalósulását; 

4) segítsük a további tanulást és igazoljuk az elért tudásszintet; 

5) felmérjük az előmenetelt a képzési kurzus célkitűzéseinek a tükrében; 

6) motiváljuk és támogassuk a tanulókat. 

A tanulási folyamat értékelése egy folyamatos, négy lépésből álló ciklussal írható le (2. ábra): 

először is meg kell határoznunk a tanulás egyértelmű, mérhető kimeneti eredményét, majd ezen 

eredmények elérését lehetővé kell tennünk. Folyamatosan gyűjtenünk és elemeznünk kell az 

arra vonatkozó információt, hogy a tanulási folyamat során a felállított elvárások teljesülnek-e. 

Az eredmények fényében a tanulási folyamat továbbfejleszthető (Suskie, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 2. ábra: A tanulási folyamat négylépéses ciklusa (Suskie, 2009) 

Az értékelés módszerét úgy kell kiválasztani, hogy az minél inkább leképezze azt a 

tevékenységet vagy helyzetet, amelynek során a tanulóknak a képzésen elsajátított ismereteket 

és/vagy készségeket alkalmazniuk kell (Stenström, 2005). 

Az értékelési módszerek kiválasztása függ a témakörtől, csoportlétszámtól és a tanulási 

környezet adottságaitól (Tummons, 2011). Kétfajta módszer különböztethető meg: 

1) a folyamat értékelésére összpontosító – gyakorlati munka, gyakorlati készségek 

bemutatása, interjú, tanulói tevékenység megfigyelése meghatározott szempontok 

alapján (pl. “rendben tartja munkaterületét”); 

2) az eredmények értékelésére összpontosító – eredmények leírása értékelési szempontok 

alapján (pl. “a portfólió önértékelést is tartalmaz; a tanuló a kompetenciáit a képzés 

előtti és utáni szinttel veti össze”). 

Felnőttképzésben a következő módszerek alkalmazhatók: megfigyelés, vizsga, számítógépes 

tesztelés, gyakorlati teljesítmény bemutatása, csoportmunka bemutatása (Tummons, 2011). 

Tanulási lehetőségek 

Tanulási folyamat értékelése 

Értékelési eredmények 

hasznosítása 

 

Eredmények meghatározása 
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A tanulóknak már a képzés megkezdésekor ismerniük kell tanulási teljesítményük értékelési 

szempontrendszerét. A képzés során a tanulók visszajelzést kapnak előmenetelük tekintetében 

(formatív értékelés). 

A szummatív (összegző) értékelésre a tanulási folyamat végén kerül sor: a tanulók visszajelzést 

kapnak az elsajátított új ismeretek/készségek tekintetében, ill. összegzését kapnak az elért 

kimeneti eredmények vonatkozásában. A visszajelzés segítségével a tanulók jobban megérthetik 

erős és gyenge pontjaikat, a képzési ellátók pedig információt kapnak a kurzus szervezésével 

kapcsolatosan (Suskie, 2009). 

2.5 A képzés értékelése 

A képzés értékelése a hatékonyság szempontjából már az előkészítő szakaszban megkezdődik az 

értékelés céljainak, az értékelési szempontrendszer és a teljesítményindikátorok 

meghatározásával valamint az információgyűjtéshez szükséges eszközök kiválasztásával. 

A képzés értékelésekor a következőkre lehet kitérni: tanulási környezet, képzési ellátók, 

segédanyagok, médiaeszközök használata, a képzés megszervezése (adminisztratív aspektus) és 

a tanulási folyamat értékelésének eszközei. Hosszú távon a képzés sikerességét utólag is 

célszerű értékelni: a képzés után hogyan használja a tanuló az elsajátított új tudást, készségeket, 

hozzáállást; a képzés eredményeként mit végez másképp a tanuló (Kirkpatrick, 1998). 

1. táblázat: Kirkpatrick-féle képzésértékelő modell (Kirkpatrick, 1998; Forsyth et al., 1995) 

Szint Az értékelés tartalma Adatgyűjtés 

1. szint – reagálás A tanuló gondolatai, érzései 

közvetlenül a képzés után. 

Tanulói visszajelzés a képzés alatt és után, 

szóban és írásban. 

2. szint – tanulás Magasabb szintű tudás, ismeretek 

és/vagy készségek, valamint 

hozzáállásbeli változások. 

A tudás bizonyítása: teszt, vizsga, 

szerepjáték, interjú (és hasonló 

módszerek) a képzés alatt. Teszt 

(lehetőleg) a képzés előtt és után. 

3. szint – 

megváltozott 

viselkedés  

A tudás, ismeretek és készségek 

transzferálása a munkahelyen 

(megváltozott munkahelyi 

viselkedés a képzésnek 

köszönhetően). 

A tanulók értékelése a képzés után 3-6 

hónappal természetes munkahelyi 

környezetükben megfigyeléses 

módszerrel. 

4. szint – 

eredmények  

A képzésnek köszönhető 

végeredmény, azaz előnyök a 

munkaadó szempontjából. 

Kevesebb kiadás, nagyobb forgalom vagy 

termelékenység, jobb munkahelyi 

viselkedés, innováció megvalósítása.  

A teljesítmény javítása érdekében a hatékonyság értékelésével visszajelzés adható a különféle 

érdekelteknek (Drenkhan, 2016): 

• HR-vezetőknek, megbízóknak – a különböző képzés jobb minőségű megtervezése, 

képzési ellátók megfelelő kiválasztása érdekében; 

• tanulóknak – motivációjuk és önismeretük megerősítése érdekében; 

• vezetőknek – a szervezet tevékenységének tervezése, a kiadások megindokolása 

érdekében; 
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• képzési ellátóknak – további képzések jobb tervezése és szervezése, valamint a képzők 

megfelelő kiválasztása érdekében; 

• képzési szakembereknek – teljesítményük javítása érdekében. 
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3. Képzési program kulturális önkéntesek részére 

Az alábbiakban ismertetjük képzési programunkat kulturális menedzserek és önkéntesek 

részére. 

1. A képzési program elnevezése 

Képzési program kistelepüléseken dolgozó kulturális menedzserek és önkéntesek részére 

2. A képzési program szintje 

Ennek a felnőttképzési kurzusnak a szintje az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 

szintleírása szerint a 4–5 szintre sorolható be. Az EKKR-szintek jellemzőit a tudás, készségek és 

kompetenciák alapján határozzák meg alapszinttől (1. szint) a haladó szintig (8. szint). Lásd: 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-

framework-eqf (angolul) 

vagy https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/ekkr_szintleiras.pdf (magyarul) 

Tanulási eredmények: 

• 4. szint – tudás: tárgyi és elméleti tudás széles összefüggésekben a kulturális terület és a 

civil társadalom kontextusában. 

• 4. szint – készségek: egy sor kognitív és gyakorlati készség a kulturális terület specifikus 

problémáinak a megoldásához. 

• 5. szint – kompetenciák: vezetés és felügyelet gyakorlása olyan munkatevékenység 

kontextusában, ahol előre nem látható változások lépnek fel; önmaga és mások 

teljesítményének felülvizsgálata és fejlesztése. 

3. A képzés célja 

Az általános cél a kistelepüléseken és kevéssé lakott vidéki térségekben dolgozó kulturális 

önkéntesek és menedzserek kompetenciafejlesztése a demokratikus állampolgári részvétel, a 

közösségi kötődés és a helyi identitás erősítése érdekében. 

4. Tanulási eredmények 

A képzés elvégzése után a kulturális önkéntesek és menedzserek az alábbi területeken 

rendelkeznek majd magasabb szintű kompetenciákkal:  

• Előzetes tudás elismerése és validációja; kompetenciaprofil meghatározása és annak 

jelentőségének kifejtése a kulturális önkéntesként vagy menedzserként végzett munka 

szempontjából. 

• A művészetei és kulturális tevékenységek szerepének megértése a falvak és elszigetelt 

területek újjáélesztése tekintetében. 

• Helyi projektek tervezése, amelyek figyelembe veszik az adott térség kulturális, 

történelmi hátterét és történeti folytonosságát. 

• A helyi kulturális és oktatási intézményekben, önkormányzatoknál és az üzleti életben 

dolgozók bevonása. 

• A szükséges vezetői készségek alkalmazása az állampolgári részvételt és közösségi 

kötődést erősítő kulturális tevékenységek kezdeményezésében és lebonyolításában. 

• Új kulturális tevékenységek promóciója és kommunikálása különböző célcsoportok szem 

előtt tartásával, a különféle helyi disszeminációs csatornák kiaknázásával. 

• Helyi kulturális projektek, tevékenységek pénzügyi irányítása, a hatékony forrásszerzést 

is ideértve. 

• Az elsajátított tudás értékelése és transzferálása jövőbeni feladatok ellátásakor. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/ekkr_szintleiras.pdf
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5. Célcsoportok 

Kistelepüléseken és vidéken közreműködő kulturális önkéntesek képezik a képzés célcsoportját, 

akik szeretnék kompetenciájukat fejleszteni annak érdekében, hogy olyan új kulturális 

lehetőségeket kezdeményezhessenek és valósíthassanak meg, amelyek a demokratikus 

állampolgári részvételt, a közösségi kötődést és a helyi identitást erősítik. Csoportlétszám: 12-24 

fő. 

6. Felvételi követelmények 

Nem szükséges semmiféle képesítés se a kultúra, se a művészetek területén. Elvárás viszont a 

kulturális önkéntesként szerzett munkatapasztalat és a közösség társas keretei iránt való 

érdeklődés. 

7. Tanórák száma és a kurzus típusa 

A kurzus összesen 20 tanórából áll (1 tanóra 45 perc), amely 16 tanóra tantermi munkát és 4 

tanóra önálló tanulást igényel. 

A húsz tanórát (45 perc) felölelő, nem bentlakásos képzési kurzus az alábbiakat tartalmazhatja: 

• 8 tanóra: egy szombati napon, 10 – 16 óra között (ebéddel) 

• 8 tanóra: két hétköznap, 17:30 – 22 óra között (szendvicsekkel érkezéskor) 

• 4 tanóra: “házi feladat” a képzés előtt, alatt és után. 

8. Főbb tartalmi elemek 

1. Előzetes tudás validációja; kompetenciaprofil kidolgozása és annak jelentőségének kifejtése 

a kulturális önkéntesként végzett munka szempontjából. 

2. A kultúra és művészetek által kínált lehetőségek megismerése a falvak és elszigetelt térségek 

újjáélesztése szempontjából. 

3. A helyi közösség kulturális és történeti hátterének és a helyi kulturális és művészeti 

egyesületek befolyásának a feltérképezése. 

4. A helyi érdekeltekkel, különösen a helyi kulturális és oktatási intézményekkel való 

együttműködés készsége. 

5. Az állampolgári részvételt és közösségi kötődést erősítő kulturális tevékenységek 

koordinációjához kötődő vezetői készségek. 

6. Kommunikációs és marketing készségek különböző célcsoportok elérése érdekében, a 

különféle helyi disszeminációs csatornák kiaknázása. 

7. Kulturális projektek pénzügyi irányítása, a hatékony forrásszerzést is ideértve. 

8. Az elsajátított tudás transzferálása jövőbeni feladatok ellátásakor. 

9. A kompetenciafejlesztés és a tudás transzferálhatóságának értékelése; a képzést értékelő 

kérdőívek kitöltése. 

9. Képzési módszerek 

A képzési metodika részvételen és tevékenységen alapul, az elméletet az egyéni tapasztalatokkal 

ötvözi, és előtérbe helyezi a tudás transzferálhatóságát az adott szervezeten belül végzett 

feladatok tekintetében. Módszerek:  

• Rövid, tömör előadások, plenáris beszélgetések, esettanulmányok feldolgozása 

csoportmunka és műhelymunka formájában, párban végzett munka, tanulótársak általi 

értékelés. 

• Az egyes témákban szerzett személyes tapasztalat bemutatása önálló házi feladat 

formájában, a személyes tanulási eredmények értékelése és a tanultak 
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transzferálhatóságának átgondolása a jövőben kulturális önkéntesként végzendő 

feladatok ellátásában. 

• A validációs eljárások a tartalom részét képezik, így a képzés végén a tanulóknak 

validálniuk kell saját kompetenciájuk fejlődését és a tanultak transzferálhatóságát. 

10. Segédanyagok 

A képzők által kiosztott anyagok, feladatlapok, internetes források (a képzők javaslata alapján). 

11. Tanulási környezet 

24 tanuló számára megfelelő képzési helyszín és számítástechnikai felszereltség: 

• legalább egy plenáris terem és négy kisebb terem; 

• felszereltség: fehér tábla, flipchart, számítógép a prezentációkhoz, projektorok, CD-

lejátszó, wifi, stb.); 

• kávészünetekre és büféebédre alkalmas terület. 

12. Felkészülés, értékelés, utókövetés 

A tanulók feladata lesz az egyes témákban szerzett személyes tapasztalatuk bemutatása; 

segítséget kapnak a személyes tanulási eredmények értékeléséhez és a tanultak 

transzferálhatóságának átgondolásához a jövőben kulturális önkéntesként végzendő feladatok 

ellátásában. 

A képzés befejezésekor a tanulók értékelő kérdőívet töltenek ki, ami kitér az elvárások 

teljesülésére, a tanulási környezetre, a képzési programra, tartalmi elemekre, stb. 

A képzés végén a tanulók rendelkezésére bocsátják a prezentációkat és a képzésen használt 

egyéb anyagokat. 

13. Tanfolyami oklevél 

A képzésen részt vevők tanfolyami oklevelet kapnak, amennyiben a képzés 75%-án részt vettek 

és rövid tanulótársi értékelést készítettek írásban, amelyben előre kidolgozott értékelő űrlap 

segítségével a résztvevők egymás tanulását kölcsönösen értékelik. 

A résztvevők részvételi igazolást kapnak, amennyiben nem készítenek tanulótársi értékelést 

írásban, de a képzés 75%-án részt vettek. 

14. Képzők kompetenciaprofilja  

Az előadók és a képzők aktuális ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek az adott 

témakörben, de nem feltétlenül rendelkeznek hivatalos képesítéssel, pl. felsőfokú végzettséggel. 
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Integrált képzési tanmenet tervezete:  

 Tartalom Módszerek Óraszám  

1 Előzetes tudás validációja; kompetenciaprofil 

kidolgozása és annak jelentőségének kifejtése a 

kulturális önkéntesként végzett munka 

szempontjából 

Önértékelő űrlap előzetes kitöltése 

Plenáris bevezetés 

Tanulótársi értékelés csoportmunkában 

 

0,5 

0,5 

1,0  

2,0 

2 A kultúra és művészetek által kínált lehetőségek 

megismerése a falvak és elszigetelt térségek 

újjáélesztése szempontjából 

Előadás 

Tapasztalatcsere pármunkában 

 

1 

1 

2,0 

3 A helyi közösség kulturális és történeti 

hátterének feltérképezése és a helyi történeti 

folytonosság ismerete  

Előadás 

Tapasztalatcsere csoportmunkában 

1 

1,5 

2,5 

4 A helyi érdekeltekkel, különösen a helyi 

kulturális és oktatási intézményekkel való 

együttműködés készsége 

Rövid prezentációk  

Tapasztalatcsere csoportmunkában 

Plenáris összegzés 

1 

1,5 

0,5 3 

5 Az állampolgári részvételt és közösségi kötődést 

erősítő kulturális tevékenységek 

koordinációjához kötődő vezetői készségek 

 

Jó gyakorlatok bemutatása a hozzáadott 

érték hangsúlyozásával 

Tematikus műhelymunka 

 

1 

 

1,5 

2,5 

6 Kommunikációs és marketing készségek 

különböző célcsoportok elérése érdekében, a 

különféle helyi disszeminációs csatornák 

kiaknázása 

 

Jó gyakorlatok bemutatása 

Tematikus műhelymunka 

1 

1,5 

 

2,5 

7 Kulturális projektek pénzügyi irányítása, a 

hatékony forrásszerzést is ideértve 

 

Előadás a forrásszerzés témakörében  

Forrásszerzés és támogatott projektek 

megvalósításának módszerei 

műhelymunka keretében 

1 

1,5 

2,5 

8 Az elsajátított tudás transzferálásának 

megtervezése jövőbeni feladatok ellátásához 

 

Plenáris bevezetés 

Csoportmunka 

 

0,5 

1 

 1,5 

9 A kompetenciafejlesztés és a tudás 

transzferálhatóságának értékelése 

A képzés értékelése 

Tanulótársi értékelés  

A képzés egyéni értékelése 

 

1 

0,5 

 1,5 

Tanórák összesen:  20 
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4. A tanultak transzferálása 

4.1 Háttér és igény 

A “transzferálás” új pedagógiai kulcsszó.3 A transzferálás azt jelenti, hogy egy adott 

kontextusban (képzés) szerzett tudást hasznosítani és transzferálni tudjuk egy másik 

kontextusba (a szervezet napi munkájában). 

A transzferálás holisztikus megközelítést igényel a tanulási folyamat előtt, alatt és után; nem 

csupán a konkrét oktatási helyzet kap prioritást, hanem a jövőbeni helyzet és kontextus is, 

amelyben a tanultakat alkalmazni fogják. 

Jobban meg kell ismernünk a tanulók motivációját, szándékát és az előttük álló kihívásokat. 

Sokkal jobban meg kell ismernünk azokat a helyzeteket és kontextusokat, amelyekben a 

tanultakat alkalmazzák majd.4 

A tanultaknak a tanulók, egyesületük és végső soron a végfelhasználók javát kell szolgálniuk. 

Egy-egy képzés tervezésekor azt a célt kell szem előtt tartanunk, hogy a tanultakat azonnal 

hasznosítani szeretnék a tanulók. 

4.2 Tanulási cél 

Már a legelejétől fogva, amikor mind a küldő szervezetek, mind a tanárok és képzésvezetők 

átgondolják a tervezett kompetenciafejlesztést, arra kell összpontosítani, hogy a tanultakat 

hogyan lehet transzferálni és az adott szervezet keretein belül milyen specifikus feladatban lehet 

hasznosítani. Bent Gringer a gondolkodásmód transzferálására helyezi a hangsúlyt, és amellett 

érvel, hogy a kompetenciafejlesztést meg kell tervezni, nem elégséges pusztán egy-egy tanfolyam 

tartalmi elemeit áttekinteni, stb. 

Kutatásokból tudható, hogy döntő fontosságú a tanulók szempontjából, hogy új tudásukat a 

lehető leghamarabb kamatoztatni tudják. Ezért ajánlott, hogy még a képzés előtt a résztvevők 

beszéljék meg a vezetőkkel és kollégákkal, hogy mire összpontosítsanak a tanfolyamon. 

4.3 Transzferálás a fókuszban a képzés előtt és után 

A kurzus megkezdése előtt/a regisztráció során a résztvevőknek meg kell indokolniuk, hogy 

miért fontos nekik a képzés, és vázolniuk kell, hogy véleményük szerint a megszerzett új tudást 

és készségeket hogyan tudják majd alkalmazni kulturális menedzserként vagy önkéntesként 

végzett feladataikban. 

A képzés végén a résztvevők értékelik saját tanulási eredményüket, és átgondolják a tanultak 

gyakorlati transzferálhatóságát. Azt is célszerű sorra venni, hogy a későbbiekben az önkéntes 

munkához milyen további képzésre lehet szükség és az új tudás hogyan tesztelhető. Így 

alakíthatók ki legjobban a hatékony és hasznos tanulás feltételei. 

                                                             
3 Dán példaként lásd többek közt: 
“The Agency for Competence Development in the State Sector”:  www.kompetenceudvikling.dk/english; Danish 
Institute for Voluntary Effort (DIVE): http://frivillighed.dk/danish-institute-for-voluntary-effort 
4 Bent Gringer, képzésvezető a motiváció és transzferálás tárgykörében, Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) 

http://www.kompetenceudvikling.dk/english
http://frivillighed.dk/danish-institute-for-voluntary-effort


20 

 

Mellékletek: A tanulás kimeneti eredményének a leírása 

I. A tanulás alapvető kimeneti eredménye a kultúra területén közreműködő 

önkéntesek számára 

Téma 1: Előzetes tudás elismerése 

Laraine Winning, projektvezető, Up for Arts & Arts fejlesztési koordinátor 

Voluntary Arts England 

A témához kapcsolódó háttér-információ 

A résztvevők megismerkednek az előzetes tudás elismerésével mint módszerrel (Recognition of 

Prior Learning–továbbiakban RPL) és elsajátítják, hogyan alkalmazható a módszer és hogyan 

szabható a vidéki kistelepüléseken megvalósuló önkéntes projektek igényeihez. Segítségével az 

is feltárható, hogy a felmérési folyamat során a csoportok milyen nehézségekre számíthatnak 

egy szélesebb körű képzési vagy támogatási programban. 

Az RPL-módszer alkalmazása az informális tanulás elismerése céljából a múltbéli tapasztalatok 

áttekintésével kezdődik. A tanulók megszerzett tapasztalatukra való reflektálással feltárják és 

meghatározzák, hogy tapasztalatuk révén mit tanultak. Az RPL segítségével a folyamat során 

azonosítható, milyen tapasztalati úton szerzett tudás hasznosítható. A felmérés kiterjed a nem 

formális tanulásra, a munkahelyi képzésekre, a közösségben vagy az önkéntes szektorban 

szerzett ismeretekre is. 

Az emberek sokféle tudásra és készségre tehetnek szert különféle élethelyzetekben: 

• családi élet,  

• munka (fizetett vagy fizetéssel nem járó), 

• közösségi, önkéntes vagy szabadidős tevékenységek, 

• életpálya során szerzett tapasztalatok, 

• készségek vagy hagyományok átadása. 

Az ellátók szempontjából az RPL-megközelítés kifejlesztése és alkalmazása az alábbi előnyökkel 

jár:  

• elősegíti az önkéntesek megtartását; 

• különböző társadalmi-gazdasági és kulturális hátterű tanulók hozzáférési lehetőségét 

bővíti; 

• növeli a nem hagyományos tanulási háttérrel rendelkezők részvételét; 

• segít a készségek hatékony azonosításában; 

• segít a hiányzó készségek azonosításában; 

• megerősíti a kedvezményezettek motivációját és érdeklődését; 

• új ötleteket és fejlesztési lehetőségeket generál. 

Cél 

A modul arra összpontosít, hogy a résztvevők felismerjék, hogy a tudást sokszor tapasztalati 

úton szerezzük nem pedig formális tanulási környezetben. 

A tapasztalati úton történő tanulás más: általában nem strukturált, személyesebb és sokszor 

nem is tudatosan történik (az életben szerzett készségek). Azonban ugyanolyan valódi és 

érvényes tudást eredményez, mint az iskolai környezetben folytatott tanulás.  

A tanulás általános kimeneti eredménye: 
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Az RPL folyamat segítségével az önkéntesek megtanulják, hogy informális úton szerzett 

tudásukat hogyan értékeljék, és hogy hogyan építhetnek rá. Az RPL segít a tanulóknak abban, 

hogy felismerjék, mit tanultak tapasztalati úton és azt, hogy hogyan tudják tudásukat mások 

számára láthatóvá tenni; feltárja, hogy a tanuló milyen képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy a 

jövőben szerzendő tapasztalataiból tudást kovácsoljon. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

  

• az RPL lényegének és előnyeinek a megismerése; 

• az RPL szerepe a kulturális önkéntesek munkájában; 

• példák az RPL alkalmazására különféle környezetben; 

• az önkéntes irányítók szerepe, hogyan támogathatók a tanulók az RPL folyamata során; 

• anyagok facilitátorok részére, amelyekből megismerhető, hogyan zajlik a tapasztalati 

úton történő tanulás és a facilitálás hogyan mozdítja elő a szakmai fejlődést; 

• példák facilitátorok által használható segédanyagokra; 

• tevékenységek, amelyek segítségével előhívhatók az egyéni tapasztalatok és a múltban 

elsajátított tudás. 

További információ 

• A résztvevők másodlagos forrású kutatást is kapnak feladatul, amelynek célja annak 

feltérképezése, hogy országukban milyen RPL-felmérést alkalmaznak a kultúra területén 

közreműködő önkéntesek esetében, és ha lehetséges, gyűjtsenek példákat. 

• Tapasztalatcsere az RPL-felmérések gyakorlati megvalósítása terén, különösen 

alulreprezentált célcsoportok vagy nehezen elérhető közösségek esetében. 
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Téma 2: Hogyan segíti elő a vidéki területek újjáélesztését a kultúra 

Dr Artur Pinto, főtanácsos, Kommunikációs, örökségvédelmi, kulturális, oktatási és sportügyi 

divízió, Lousada önkormányzata 

Cél 

A művészet és kultúra szerepének jobb megértése és tapasztalatcsere a vidéki kistelepülések 

életképességének a szempontjából 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Miért és hogyan segíti elő a művészet és kultúra a vidéki kistelepülések újjáélesztését. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• definíciók: vidéki kistelepülés, művészet, kultúra; 
• a művészet és kultúra hatása egyéni és közösségi szinten; 
• a művészet és kultúra szerepe a vidéki kistelepülések gazdasági sokszínűsége és 

újjáélesztése tekintetében; 
• a művészet és kultúra szerepe az állampolgári aktivitás, közösségi összefogás és 

társadalmi egyenlőség tekintetében. 

További információ 

A modulban alkalmazott forrásokat, kiadványokat, anyagokat elérhetővé kell tenni (tanfolyami 

tananyag) a résztvevők számára és a képzők számára (kurzusra való felkészüléshez). 
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Téma 3: A helyi amatőr művészeti, önkéntes kulturális és örökségvédelmi terület ismerete 

Hans Jørgen Vodsgaard, intézetvezető 

Interfolk, Intézet a Civil Társadalomért (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Háttér és igény 

A hatékony önkéntes munka érdekében elengedhetetlen, hogy a kulturális önkéntes átfogóan 

ismerje a szektorközi amatőr művészeti, önkéntes kulturális és örökségvédelmi területet 

általában és behatóan ismerje a helyi adottságokat. 

Cél 

A helyi amatőr művészeti, önkéntes kulturális és örökségvédelmi terület alapos ismerete az 

adott vidéki térségben.  

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

A helyi amatőr művészeti, önkéntes kulturális és örökségvédelmi terület alapos ismerete, 

tapasztalatcsere az adott vidéki térségre vonatkozóan. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• a működő helyi egyesületek és tevékenységük beható ismerete; 

• szektorok közötti együttműködés megismerése, kísérleti tevékenység helyben; 

• alapvető, általános helytörténeti ismeretek; 

• a helyi kulturális egyesületek történetének és kifejtett hatásuknak alapvető ismerete. 

További információ  

Javasolt források képzők részére: 

• általános kutatási adatok a kulturális civil szervezetek országos helyzetére vonatkozóan 

és az adott vidéki térségre jellemzően; 

• a résztvevők lakóhelyét, helytörténetét jól ismerő emberek megkeresése 

információgyűjtés céljából; 

• az önkormányzat kulturális részlegének megkeresése a működő kulturális civil 

szervezetekre vonatkozó ismeretek és helyi statisztikai adatok gyűjtése céljából. 

Felhasználandó anyagok a tanulók részére: 

• a képzők javaslata. 

Javaslat képzők részére: 

• személyes tudásuk megosztása a saját helyi közösségükben működő kulturális civil 

szervezetek történetére és jelenlegi tevékenységére vonatkozóan. 
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Téma 4a Együttműködési készségek a helyi érdekeltek bevonására  

Bente von Schindel, főtitkár 

Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cél 

A fontosabb helyi érdekelt szervezetekkel/intézményekkel kapcsolatos információ és tapasztalat 

megosztása; hogyan segíthetik a kulturális-művészeti tevékenységet vidéki kistelepüléseken; a 

megszerzett ismeretek hasznosításának a készsége. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Az érdekeltek megismerése; a helyi érdekeltek, mi módon támogathatnak helyi művészeti és 

kulturális tevékenységeket vidéki térségekben; hogyan hasznosítható a tudásuk. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• a közösség és a potenciális érdekeltek megismerése; 

• a különféle érdekeltekkel szemben támasztható elvárások; 

• lobbizáshoz szükséges ismeretek és készségek. 

További információ 

Hasznosítsuk mások releváns tudását. 

Téma 4b Együttműködési készségek a helyi érdekeltek bevonására 

Dr Szigeti Tóth János, elnök, Varga Katalin, programkoordinátor 

Magyar Népfőiskolai Társaság 

Cél 

A fontosabb helyi érdekelt szervezetekkel/intézményekkel kapcsolatos információ és tapasztalat 

megosztása; hogyan segíthetik a kulturális-művészeti tevékenységet vidéki kistelepüléseken; a 

megszerzett ismeretek hasznosításának a készsége. 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

Az érdekeltek megismerése, a helyi érdekeltek, mi módon támogathatnak helyi kulturális-

művészeti. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• hogyan mutatható be, milyen lehetséges feladatokkal, jogokkal és kötelességekkel jár az 
önkéntes munka; hogyan jussunk megállapodásra az önkéntesekkel; 

• az önkéntesekkel való együttműködés előnyei; 

• az ideális/újonnan jelentkező önkéntes(ek) kompetenciaprofiljának felmérése; 

• hogyan motiválhatók az önkéntesek; 

• a mentorálás szerepe és az önkéntesek mentorálásához szükséges készségek. 

További információ 

Mások releváns tapasztalatának hasznosítása. 



25 

 

Téma 5: Művészeti-kulturális tevékenységek koordinálásához szükséges vezetési 

készségek 

Agnieszka Dadak, elnök 

Alternatív Oktatási Kezdeményezés Alapítvány  (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 

Cél 

Magas szintű készségek kulturális tevékenységek megtervezésében és lebonyolításában; az 

állampolgári részvétel és a közösséghez való kötődés erősítése mint hozzáadott érték. 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

Magasabb szintű készségek és ismeretek kulturális tevékenységek megtervezésében és 

lebonyolításában; az állampolgári részvétel és a közösséghez való kötődés erősítése mint 

hozzáadott érték. 

 

Specifikus kimeneti eredmények: 

1. módszerek a helyi közösség kulturális igényeinek és elvárásainak elemzéséhez; 

2. a kulturális tevekénységek célmeghatározása; 

3. a megvalósítandó tevékenységek tervezése mind tartalmi, mind szervezési/adminisztratív 

szempontból; 

4. a munkacsoport megtervezése, a kulturális tevékenységek ütemezése; 

5. a kulturális tevékenységek költségvetésének megtervezése és összeállítása; 

6. a potenciális kockázatok felméréséhez szükséges ismeretek és készségek, 

kockázatcsökkentés; 

7. hogyan alakítható ki kapcsolat és együttműködés a helyi közösséggel; 

8. hogyan azonosíthatók az egyéb érdekelt szervezetek/intézmények és hogyan építhető ki 

velük kapcsolat; 

9. csapatmunkához szükséges készségek. 

További információ 

Képzők által alkalmazható: 

- projekt életciklus-menedzsment módszertanának az alkalmazása kulturális 
rendezvények tervezésében és megvalósításában; 

- kulturális események lehetséges társfinanszírozási forrásainak a felülvizsgálata (külső 
források, forrásszerzés, szponzorálás, stb.). 

Felhasználandó anyagok a tanulók részére: 

- A képzők javaslata. 

Lehetséges előzetes feladat a tanulók részére (felkészülés a képzésen való részvételre): 

- Helytörténeti érdekességek (a város, falu, térség történetéből), amely “témaként” vagy 
inspirációként kulturális tevékenység elindítására szolgálhat, és amely integrálni képes a 
helyi közösséget. 
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Téma 6: Kommunikációs és marketing készségek 

Dr. Szigeti Tóth János, elnök és Varga Katalin, programkoordinátor 

Magyar Népfőiskolai Társaság 

Cél 

Magas szintű kommunikációs készségek elsajátítása különféle célcsoportok elérése érdekében; 

különböző disszeminációs csatornák alkalmazása helyi közösségekben. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

A kistelepülések újjáélesztését segítő kulturális tevékenységek ismerete, kapcsolódó tervezési és 

vezetési készségek. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• magas szintű verbális és nonverbális kommunikációs készségek; 

• odafigyelés és kérdezés magas szintű készsége; 

• magas szintű prezentációs készségek; 

• példák a hatékony szóbeli kommunikációra; 

• a helyi közösségekben rendelkezésre álló disszeminációs csatornák példái, alkalmazásuk 

a gyakorlatban. 

További információ 

Pl. megvalósult projektekben alkalmazott szerepjátékok gyűjteménye. 
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I/a. További tanulási eredmény kulturális önkéntesek számára 

Téma 7: A tanultak transzferálása kulturális önkéntesként végzendő feladatokba 

Hans Jørgen Vodsgaard, intézetvezető 

Interfolk, Intézet a Civil Társadalomért (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Háttér és igény 

A tudástranszfer lényege egy adott kontextusban (tanfolyamon) szerzett tudás kamatoztatása és 

alkalmazása egy másik kontextusban (egy szervezet napi munkájában). 

A transzferálás holisztikus megközelítést igényel a tanulási folyamat előtt, alatt és után; nem 

csupán a konkrét oktatási helyzet kap prioritást, hanem a jövőbeni helyzet és kontextus is, 

amelyben a tanultakat alkalmazni fogják. 

A tanultaknak a tanulók, egyesületük és végső soron a végfelhasználók javát kell szolgálniuk. 

Képzésünk azt a célt tartja szem előtt, hogy a tanultak azonnal hasznosíthatók legyenek. 

Kutatásokból tudható, hogy döntő fontosságú a tanulók szempontjából, hogy új tudásukat a 

lehető leghamarabb kamatoztatni tudják. Ezért ajánlott, hogy még a képzés előtt a résztvevők 

beszéljék meg a vezetőkkel és kollégákkal, hogy mire összpontosítsanak a tanfolyamon. 

Ugyanakkor azt is célszerű sorra venni, hogy a későbbiekben az önkéntes munkához milyen 

további képzésre lehet szükség és az új tudás hogyan tesztelhető. Így alakíthatók ki legjobban a 

hatékony és hasznos tanulás feltételei. 

Cél 

A tanultak transzferálása kulturális önkéntesként végzendő feladatokba 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

A tanultak transzferálásának képessége kulturális önkéntesként végzendő feladatokba. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

Kompetenciák 

• a kulturális önkéntesként végzett munka színvonalának emeléséhez szükséges specifikus 

tanulási igények felmérése; 

• egy adott kontextusban (tanfolyamon) szerzett tudás kamatoztatása és alkalmazása egy 

másik kontextusban (egy szervezet napi munkájában); 

• a személyes kompetenciafejlesztés, valamint a tanultak transzferálhatóságának 

validációja a képzés során. 

További információ 

• a kurzus megkezdése előtt/a regisztráció során a résztvevőknek meg kell indokolniuk, 

hogy miért fontos nekik a képzés, és vázolniuk kell, hogy véleményük szerint a 

megszerzett új tudást és készségeket hogyan tudják majd alkalmazni kulturális 

menedzserként vagy önkéntesként végzett feladataikban; 

• a magasabb szintű kulturális önkéntes tevékenységhez szükséges, elsajátítandó 

ismeretek és készségek bemutatása önálló házi feladat formájában; 

• a képzés végén a résztvevők értékelik saját tanulási eredményüket, és átgondolják a 

tanultak gyakorlati transzferálhatóságát kulturális önkéntesként végzendő munkájuk 

tekintetében; 

• a validációs eljárások a tartalom részét képezik, így a képzés végén a tanulóknak 

validálniuk kell saját kompetenciájuk fejlődését és a tanultak transzferálhatóságát. 
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Téma 8: Hogyan gyakorolható hatás kulturális tevékenységekre vidéki térségekben 

Bente von Schindel, főtitkár 

Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cél 

Vidéki térségekben megvalósuló kulturális tevékenységek hatásának megismerése és a 

hatásgyakorláshoz szükséges készségek. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Vidéki térségekben megvalósuló kulturális tevékenységek hatásának megismerése és a 

hatásgyakorláshoz szükséges készségek vidéki térségekben. 

 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• magasabb szintű ismeretek és készségek helyi kulturális és művészeti tevékenységek és 

rendezvények tervezéséhez és koordinációjához; 

• magasabb szintű szociális és kommunikációs készségek a helyi közösség különböző 

csoportjainak megszólítására és bevonására; 

• magasabb szintű ismeretek és készségek az érdekeltekkel való kapcsolatfelvétel és a 

projekt iránt való érdeklődésük felkeltése érdekében. 

További információ 

Ismeretszerzés releváns tapasztalattal rendelkező személyektől. 
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Téma 9: Jó gyakorlat példái a helyi identitás erősítésére 

Dr. Szigeti Tóth János, elnök és Varga Katalin, programkoordinátor 

Magyar Népfőiskolai Társaság 

Cél 

Módszerek a helyi identitás megerősítésére 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

Betekintés, ismeretszerzés és tapasztalatcsere annak feltérképezése során, hogy a kulturális és 

művészeti tevékenységek hogyan és miért segítik elő a vidéki térségek újjáélesztését. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• a helyi közösség részletes leírása (adatok, stb.); 

• helyi kulturális hagyományok, helyi kulturális örökség; 

• a helyi közösség önmeghatározásában szerepet játszó tényezők (helyi színek: különleges 

vagy szokatlan helyi jellegzetességek); 

További információ 

Helyi források (pl. könyvtár) és kulcsfontosságú helyi személyiségek felkeresése. 
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II. A tanulás alapvető kimeneti eredménye kulturális menedzserek számára  

Téma 1: Előzetes tudás elismerése 

Laraine Winning, projektvezető, Up for Arts & Arts fejlesztési koordinátor 

Voluntary Arts England 

A témához kapcsolódó háttér-információ 

A résztvevők megismerkednek az előzetes tudás elismerésével mint módszerrel (Recognition of 

Prior Learning–továbbiakban RPL) és elsajátítják, hogyan alkalmazható a módszer és hogyan 

szabható a vidéki kistelepüléseken megvalósuló önkéntes projektek igényeihez. Segítségével az 

is feltárható, hogy a felmérési folyamat során a csoportok milyen nehézségekre számíthatnak 

egy szélesebb körű képzési vagy támogatási programban. 

Az RPL-módszer alkalmazása az informális tanulás elismerése céljából a múltbéli tapasztalatok 

áttekintésével kezdődik. A tanulók megszerzett tapasztalatukra való reflektálással feltárják és 

meghatározzák, hogy tapasztalatuk révén mit tanultak. Az RPL segítségével a folyamat során 

azonosítható, milyen tapasztalati úton szerzett tudás hasznosítható. A felmérés kiterjed a nem 

formális tanulásra, a munkahelyi képzésekre, a közösségben vagy az önkéntes szektorban 

szerzett ismeretekre is. 

Az emberek sokféle tudásra és készségre tehetnek szert különféle élethelyzetekben: 

• családi élet; 

• munka (fizetett vagy fizetéssel nem járó); 

• közösségi, önkéntes vagy szabadidős tevékenységek; 

• életpálya során szerzett tapasztalatok; 

• készségek vagy hagyományok átadása. 

Az ellátók szempontjából az RPL-megközelítés kifejlesztése és alkalmazása az alábbi előnyökkel 

jár:  

• elősegíti az önkéntesek megtartását; 

• különböző társadalmi-gazdasági és kulturális hátterű tanulók hozzáférési lehetőségét 

bővíti; 

• növeli a nem hagyományos tanulási háttérrel rendelkezők részvételét; 

• segít a készségek hatékony azonosításában; 

• segít a hiányzó készségek azonosításában; 

• megerősíti a kedvezményezettek motivációját és érdeklődését; 

• új ötleteket és fejlesztési lehetőségeket generál. 

Cél 

A modul arra összpontosít, hogy a résztvevők felismerjék, hogy a tudást sokszor tapasztalati 

úton szerezzük nem pedig formális tanulási környezetben. 

A tapasztalati úton történő tanulás más: általában nem strukturált, személyesebb és sokszor 

nem is tudatosan történik (az életben szerzett készségek). Azonban ugyanolyan valódi és 

érvényes tudást eredményez, mint az iskolai környezetben folytatott tanulás. 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

Az RPL folyamat segítségével az önkéntesek megtanulják, hogy informális úton szerzett 

tudásukat hogyan értékeljék és hogyan építsenek rá. Az RPL segít a tanulóknak abban, hogy 

felismerjék, mit tanultak tapasztalati úton, és hogy tudásukat hogyan tudják mások számára 
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láthatóvá tenni; feltárja, hogy a tanuló milyen képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy a jövőben 

szerzendő tapasztalataiból tudást kovácsoljon. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• az RPL lényegének és előnyeinek a megismerése; 

• az RPL szerepe a kulturális önkéntesek munkájában; 

• példák az RPL alkalmazására különféle környezetben; 

• az önkéntes irányítók szerepe, hogyan támogathatók a tanulók az RPL folyamata során; 

• anyagok facilitátorok részére, amelyekből megismerhető, hogyan zajlik a tapasztalati 

úton történő tanulás és a facilitálás hogyan mozdítja elő a szakmai fejlődést; 

• példák facilitátorok által használható segédanyagokra; 

• tevékenységek, amelyek segítségével előhívhatók az egyéni tapasztalatok és a múltban 

elsajátított tudás. 

További információ: 

• A résztvevők másodlagos forrású kutatást is kapnak feladatul, amelynek célja annak 

feltérképezése, hogy országukban milyen RPL-felmérést alkalmaznak a kultúra területén 

közreműködő önkéntesek esetében, és ha lehetséges, gyűjtsenek példákat. 

• Tapasztalatcsere az RPL-felmérések gyakorlati megvalósítása terén, különösen 

alulreprezentált célcsoportok vagy nehezen elérhető közösségek esetében. 
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Téma 2: Hogyan segíthető a vidéki területek újjáélesztése kulturális és művészeti 

tevékenységekkel 

Bente von Schindel, főtitkár 

Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cél 

Betekintés, ismeretszerzés és tapasztalatcsere annak feltérképezése során, hogy a kulturális és 

művészeti tevékenységek hogyan és miért segítik elő a vidéki térségek újjáélesztését. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Vidéki térségek újjáélesztését segítő kulturális tevékenységekhez szükséges tervezési és vezetési 

ismeretek és készségek. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• projektmenedzsment; 

• a művészetek és kulturális tevékenységek hogyan gyakorolnak hatást a civil társadalom 

és az egyének életére; 

• helyi közösség megismerése; 

• helyi művészet és kulturális örökség megismerése; 

• a helyi amatőr művészetek és önkéntes kulturális tevékenységek fontosságának és a 

projektben játszott szerepének megértése. 

További információ 

Hasonló lezárult projektek anyagai pl. beszámolók. 
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Téma 3: Hozzáadott értéket teremtő kulturális tevékenységek koordinálása 

Hans Jørgen Vodsgaard, intézetvezető 

Interfolk, Intézet a Civil Társadalomért (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Háttér és igény 

A menedzsereknek nemcsak azt kell tudniuk, hogyan kell kulturális tevékenységeket 

koordinálni, hanem projektünknek az is a célja, hogy elsajátítsák hogyan teremthető az 

állampolgári részvételt, közösségi kötődést és helyi identitást erősítő hozzáadott érték. A 

hozzáadott érték a projekt alapkoncepciójának innovatív és legtöbb odafigyelést igénylő eleme. 

Cél 

Hozzáadott értékként az állampolgári részvételt, közösségi kötődést és helyi identitást erősítő 

kulturális tevékenységek irányítása és koordinálása vidéki térségekben. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Hozzáadott értékként az állampolgári részvételt, közösségi kötődést és helyi identitást erősítő 

önkéntes kulturális tevékenységek és rendezvények tervezéséhez, koordinációjához és 

monitorozásához szükséges magas szintű ismeretek és készségek. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• a hozzáadott érték fogalmának és jelentőségének megismerése a helyi közösség 

szempontjából; 

• hogyan teremthető hozzáadott érték szektorközi kulturális tevékenységek segítségével; 

• hozzáadott értéket teremtő szektorközi kulturális tevékenységek koordinálásához 

szükséges készségek; 

• szektorközi kulturális tevékenységek monitorizálásához és értékeléséhez szükséges 

készségek, amelyek segítenek a hozzáadott értéket egyértelműen a középpontba állítani. 

További információ 

Képzők által használandó lehetséges segédanyagok: 

• jó gyakorlat példái pl. kulturális beszámolók alapján, stb. 

• hozzáadott értéket felvázoló történetek gyűjtése helyiektől. 

Tanulói segédanyag: 

• képzők javaslata. 

Javaslat tanulóknak: 

• helyi közösségükből vett jó példák megosztása másokkal. 
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Téma 4: Innovatív bevonás és képzési lehetőségek 

Bente von Schindel, főtitkár 

Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete (Kulturelle Samråd i Danmark) 

Cél 

A bevonás innovatív módszereinek előmozdítása; kreatív kulturális önkéntes munkát vállaló 

aktív állampolgárok igényeihez igazodó, magas színvonalú új képzési lehetőségek kialakítása. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

A bevonás innovatív módszereinek alkalmazásához szükséges ismeretek és készségek; kreatív 

kulturális önkéntes munkát vállaló aktív állampolgárok igényeihez igazodó, magas színvonalú új 

képzési lehetőségek kialakítása. 

Specifikus kimeneti eredmények 

• mi motiválja az embereket az önkéntes munkára; 

• hol találhatunk potenciális önkénteseket (pl. múzeum, könyvtár, kulturális szervezetek, 

stb.); 

• önkéntesek jelenléte a közösségi médiában; 

• az önkéntesség értelmezése; 

• milyen feladatokat vállalhatnak az önkéntesek; 

• az önkéntes munkával kapcsolatos idő- és energiaráfordítás. 

További információ 

Képzők által használandó lehetséges segédanyagok: 

• bevonással és specifikus igényekhez igazított képzési programokkal kapcsolatos 

publikációk/anyagok; 

• jó gyakorlat példái, sikertörténetek releváns tapasztalattal rendelkező személyektől. 

Tanulói segédanyag: 

• képzők javaslata. 

Javaslat tanulóknak: 

• jó gyakorlattal kapcsolatos publikációk és/vagy gyűjtések; 

• sikeres bevonás és képzési programokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztása. 
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Téma 5: Útmutatás és támogatás kulturális önkéntesek részére 

Agnieszka Dadak, elnök 

Alternatív Oktatási Kezdeményezés Alapítvány (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 

Cél 

Kulturális önkénteseknek nyújtandó, megfelelő útmutatással és támogatással kapcsolatos magas 

szintű ismeretek és készségek. 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

Kulturális önkénteseknek nyújtandó, megfelelő útmutatással és támogatással kapcsolatos 

magasabb szintű ismeretek és készségek. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• lehetséges feladatok bemutatásával, megállapodással, az önkéntes jogaival és kötelességeivel 
kapcsolatos ismeretek és készségek;  

• hogyan mutathatjuk be egyértelműen az önkéntes(ek)nek az együttműködés előnyeit; 

• a megfelelő/újonnan toborzott önkéntes(ek) kompetenciaprofiljának a felmérésével 
kapcsolatos ismeretek és készségek; 

• új önkénteseket felkészítő képzési programok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos 
ismeretek és készségek; 

• önkéntes(ek) motiválásával kapcsolatos ismeretek és készségek; 

• a mentor szerepének megismerése, önkéntes(ek) mentorálásával kapcsolatos készségek. 

További információ 

Képzők által alkalmazható: 

• mentorálással és motiválással kapcsolatos publikációk/anyagok. 

Felhasználandó anyagok a tanulók részére: 

• a képzők javaslata. 

Javaslat tanulóknak:  

• Korábban önkéntesként kapott útmutatással/támogatással kapcsolatos tapasztalatok (ha 

van ilyen) megosztása. Mit ajánlanak? Mi az, ami kerülendő? 
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Téma 6: Kulturális szervezetek tevékenységének dokumentálása és validációja 

Hans Jørgen Vodsgaard, intézetvezető 

Interfolk, Intézet a Civil Társadalomért (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Háttér és igény  

A szervezet tudásgyarapítása és a kulcsfontosságú érdekeltek támogatásának megnyerése 

érdekében az adott kulturális egyesületnek ismernie kell az értékelés egyszerű, de hatékony 

módszereit különben tevékenységéről és azok hozzáadott értékéről nem tud megalapozott 

értékelést és dokumentációt nyújtani. 

Cél:  

Ismeretek és készségek elsajátítása, amelyek birtokában a szervezet és önkéntes közreműködői 

tevékenysége értékelhető és dokumentálható 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Magas szintű ismeretek és készségek arra vonatkozóan, hogyan alkalmazhatók értékelési 

keretrendszerek a szervezet és önkéntesei gyakorlatának dokumentálására és validációjára a 

közösséget és állampolgári részvételt erősítő művészeti és kulturális tevékenységek és 

lehetőségek vonatkozásában. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• a megfelelő értékelési metodika ismerete pl. a változásmenedzsment-elmélet 

megközelítése; 

• az elért haladás folyamatos értékelésének a készsége; 

• hatásértékeléshez szükséges készségek; 

• az elért eredmények bemutatása világos, egyszerű beszámolókban a főbb érdekeltek 

számára. 

További információ 

Képzők által használandó lehetséges segédanyagok: 

• megfelelő értékelési metodika bemutatása; 

• értékeléssel kapcsolatos esettanulmányok ismertetése. 

Tanulói segédanyag: 

• Képzők javaslata 

Javaslat tanulóknak: 

• saját szervezetükben végzett értékelés jó gyakorlatának megosztása. 
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IIa. További tanulási eredmény kulturális menedzserek számára 

Téma 7: A tanultak transzferálása kulturális menedzserként végzendő feladatokba 

Hans Jørgen Vodsgaard, intézetvezető 

Interfolk, Intézet a Civil Társadalomért (Interfolk, Institut for Civilsamfund) 

Háttér és igény 

A képzés alatt a tanárok, tanfolyamvezetők és az adott szervezet sorra veszik, hogy a tanultak 

hogyan transzferálhatók és hogyan alakíthatók az adott szervezet napi feladatainak a részévé.  

A tudástranszfer lényege egy adott kontextusban (tanfolyamon) szerzett tudás kamatoztatása és 

alkalmazása egy másik kontextusban (egy szervezet napi munkájában). A képzés célja, hogy a 

tanultakat a résztvevők napi tevékenységük során azonnal hasznosítani tudják. 

A transzferálás holisztikus megközelítést igényel a tanulási folyamat előtt, alatt és után; nem 

csupán a konkrét oktatási helyzet kap prioritást, hanem a jövőbeni helyzet és kontextus is, 

amelyben a tanultakat alkalmazni fogják. 

Kutatásokból tudható, hogy döntő fontosságú a tanulók szempontjából, hogy új tudásukat a 

lehető leghamarabb kamatoztatni tudják. Ezért ajánlott, hogy még a képzés előtt a résztvevőkkel 

beszéljék meg, hogy mire összpontosítsanak a tanfolyamon. 

Ugyanakkor azt is célszerű sorra venni, hogy a későbbiekben az önkéntes munkához milyen 

további képzésre lehet szükség és az új tudás hogyan tesztelhető. Így alakíthatók ki legjobban a 

hatékony és hasznos tanulás feltételei. 

Cél 

A tanultak transzferálása kulturális önkéntesként végzendő feladatokba 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

A tanultak transzferálása kulturális menedzserként végzendő feladatokba 

Specifikus kimeneti eredmények:  

Kompetenciák 

• a kulturális menedzserként végzett munka színvonalának emeléséhez szükséges 

specifikus tanulási igények felmérése; 

• to egy adott kontextusban (tanfolyamon) szerzett tudás kamatoztatása és alkalmazása 

egy másik kontextusban (egy szervezet napi munkájában); 

• egy adott kontextusban (tanfolyamon) szerzett tudás kamatoztatása és alkalmazása egy 

másik kontextusban (egy szervezet napi munkájában); 

• a személyes kompetenciafejlesztés, valamint a tanultak transzferálhatóságának 

validációja a képzés során. 

További információ: 

• a kurzus megkezdése előtt/a regisztráció során a résztvevőknek meg kell indokolniuk, 

hogy miért fontos nekik a képzés, és vázolniuk kell, hogy véleményük szerint a 

megszerzett új tudást és készségeket hogyan tudják majd alkalmazni feladataikban; 

• a magasabb szintű kulturális önkéntes tevékenységhez szükséges, elsajátítandó 

ismeretek és készségek bemutatása önálló házi feladat formájában; 

• a képzés végén a résztvevők értékelik saját tanulási eredményüket, és átgondolják a 

tanultak gyakorlati transzferálhatóságát munkájuk tekintetében; 

• a validációs eljárások a tartalom részét képezik, így a képzés végén a tanulóknak 

validálniuk kell saját kompetenciájuk fejlődését és a tanultak transzferálhatóságát. 
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Téma 8: Jó gyakorlatok példái és sztenderdek az önkéntesekkel való együttműködésben  

Agnieszka Dadak, elnök 

Alternatív Oktatási Kezdeményezés Alapítvány  (Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych) 

Cél 

Az önkéntesekkel való együttműködés jó gyakorlatának fokozott tudatosítása. 

A tanulás általános kimeneti eredménye 

Kulturális szervezetek és önkéntesek közötti együttműködés sztenderdjeivel és jó gyakorlatával 

kapcsolatos magasabb szintű ismeretek. 

Specifikus kimeneti eredmények: 

• az önkéntesek kulturális szervezetekben betöltött szerepével, az önkéntesek jogaival, 

kötelességeivel, az önkéntessel való együttműködés előnyeivel kapcsolatos ismeretek; 

• a fogadó szervezet szerepével kapcsolatos ismeretek: jogok, kötelességek, az önkéntessel 

való együttműködés előnyei; 

• az önkéntesekkel való együttműködés jogi aspektusai; 

• az önkéntesekkel való együttműködés sztenderdjeivel és jó gyakorlatával kapcsolatos 

ismeretek: együttműködési megállapodás, oklevél, ajánlás, stb.  

További információ 

Képzők által használandó lehetséges segédanyagok: 

• releváns jogi/szabályozási részletek a fogadó civil szervezet és az önkéntes közötti 

együttműködés szabályozására. 

Tanulói segédanyag: 

• képzők javaslata. 

Javaslat tanulóknak: 

• Az önkéntes munkában szerzett tapasztalatok megosztása. Mit ajánlanak? Mi az, ami 

kerülendő? 
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Téma 9: A helyi önkormányzatok és intézmények támogató hozzáállásának a megerősítése 

Dr Szigeti Tóth János, elnök és Varga Katalin, programkoordinátor 

Magyar Népfőiskolai Társaság 

Cél 

A helyi önkormányzatok és intézmények támogató hozzáállásának megerősítése a helyi 

közösségben végzett önkéntes kulturális tevékenységek előmozdítása érdekében. 

A tanulás általános kimeneti eredménye: 

A helyi önkormányzatok és intézmények támogató hozzáállásának megerősítésével kapcsolatos 

ismeretek és tapasztalatok. 

Specifikus kimeneti eredmények:  

• a helyi önkormányzat (általában a helyi intézmények) támogatásának megnyerése; 

• hálózatépítés a helyi közösségben a támogatottság érdekében; 

• kapcsolatépítés a helyi intézményekkel; 

• meggyőzési technikák a helyi művészeti és kulturális tevékenységek támogatása 

érdekében; 

• a helyi közéletben kulcsfontosságú személyek megnyerésének módszerei. 

További információ 

Példák, jó gyakorlatok, sikertörténetek olyan személyektől, akik sikerrel jártak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KÉPZÉSI KÉZIKÖNYV 

Kulturális önkéntes munka  

vidéken és kistelepüléseken  

 
A kiadvány az Ecorys UK, a brit nemzeti iroda 

támogatásával az Európai Unió Erasmus+ program 

keretében megvalósuló SPAR – Képzési program 

fejlesztése kistelepüléseken dolgozó kulturális 

szervezők és önkéntesek részére elnevezésű, 2016 

szeptembere és 2018 augusztusa között két éven át 

tartó projekt része. 

 

A SPAR projekt célkitűzése az amatőr kulturális és 

művészeti egyesületek és az általuk bevont 

önkéntesek kompetenciafejlesztése annak 

érdekében, hogy kistelepüléseken és kevéssé lakott 

vidéki térségekben új művészeti és kulturális 

lehetőségek alakuljanak ki, amelyek erősítik a 

demokratikus állampolgári részvételt, a közösségi 

kötődést és a helyi identitást. 
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