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A konferencia programja: 

 

2014. június 26., csütörtök 

 

10.30  Találkozó koszorúzáshoz a Köztemető előtt.  

A tisztelgők csoportját kalauzolja Juhász Erika, DE BTK, tanszékvezető, főiskolai docens 

11.00 Tisztelgés Durkó Mátyás és Rubovszky Kálmán sírjánál 

 Tisztelgők nevében köszöntőt mond: Szabó Irma, DE BTK óraadó tanár; Márkus 

Edina, DE BTK egyetemi adjunktus 

 Koszorúk elhelyezése  

 

12.30 A résztvevők érkezése és regisztrációja a konferencia helyszínén 

Szendvicsebéd 

(DAB Székház) 

 

13.30 Ünnepélyes konferencia megnyitó (C terem) 

Levezető elnök: Szabó József, DE BTK, egyetemi adjunktus 

Bartha Elek, DE, rektorhelyettes: Egyetemi köszöntő 

Koltai Dénes, MTA Andragógia Albizottság, elnök: A Durkó Mátyás Emlékérem átadása 

Sári Mihály: Durkó és Rubovszky tanári mentalitása 

Szíjártó Imre: Rubovszky Kálmán tanár úr filmesztétikai munkássága 

Bényei Judit: Rubovszky Kálmán tanár úr filmklubos tevékenysége 

 

15.30 Kávészünet (Fsz. Klubterem előtt) 

 

16.00 Poszterszekció bemutatkozása (I. emeleti kerengő) 

 

16.30 Szekcióülések 4 szekcióban 

 

18.30 Kulturális és gasztronómiai est (DAB kert) 
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2014. június 27., péntek 

 

9.00 Plenáris program (C terem) 

Levezető elnök: Juhász Erika, DE BTK, tanszékvezető, főiskolai docens 

  

Závogyán Magdolna, NMI, főigazgató: Átalakulások a közművelődésben 

  

A kulturális szakma jelene és jövője – Kerekasztal beszélgetés 

 Moderátor: Juhász Erika 

Meghívott szakemberek: T. Molnár Gizella, SZTE JGYPK, intézetigazgató főiskolai tanár; 

Beke Márton, EMMI, főosztályvezető; Kerülő Judit, NYF, intézetigazgató főiskolai tanár 

 

11.00 Kávészünet (Fsz. Klubterem előtt) 

 

11.30 Szekcióülések 3 szekcióban 

 

13.00 Ebéd (I. emeleti kerengő) 

 

14.00 Szekcióülések 4 szekcióban 

 

15.30  Zárszó (C terem) 
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Szekció előadások absztraktjai 

 

1. FELNŐTTKÉPZÉSI, KÖZÖSSÉGI TANULÁSI KUTATÁSOK ÉS PROJEKTEK 

Juhász Erika: Határon átnyúló felnőttképzési gyakorlatok 

Kutatásunk fő kérdései a határmenti együttműködés módszereinek, hatékonyságának és a 

fejlesztés-továbbfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatára vonatkoznak. Kutatásunk célja, hogy 

bemutassuk a magyar-román határ mentén működő felnőttképzési (főként civil) szervezetek 

példáját. A térségben ezek a szervezetek az együttműködéseik és az ún. jó gyakorlataik 

átadásával a térségek fejlesztését nagy mértékben segítik. Céljuk, hogy az egész életen át tartó 

tanulást mindenki számára elérhetővé tegyék, és ezáltal a tanulás szabadsága a térség 

gazdasági és társadalmi fejlődését előmozdítsa. A kutatásunk módszere, hogy a magyar-

román határ mentén együttműködő felnőttképzési szervezetek néhány ún. jó gyakorlatát 

összegyűjtjük, és szemléletes módon bemutatjuk a köztük létrejött interkulturális tanulási 

aktivitásokat. Kutatásunk eredménye, hogy ebben a más országok számára is adaptálható 

elemeket kihangsúlyozzuk, és a jó gyakorlatokat számukra is terjeszthetővé tesszük. A 

poszterbemutatót publikálni szándékozunk. 

 

Kenyeres Attila: A tematikus ismeretterjesztő csatornák szerepe a Debreceni Egyetem 100 

hallgatójának informális tanulásában 

A média oktató és ismeretterjesztő funkciójára világított rá az ENSZ MacBride jelentése is 

(UNESCO, 1980). Agrawal úgy véli, a tévé nagy szerepet játszik pl. a nyelvek tanulásában 

(Agrawal, 2000). Thumim szerint már az 1950-es években az volt a kereskedelmi televíziók 

műsorkészítési elve, hogy tanítsanak, informáljanak és reklámozzanak (Thumim, 2006). 

Crisell említi, hogy a BBC rádióadásainak egyik legfontosabb célja, hogy oktasson (Crisell, 

2006). Zrinszky a médiát az úgynevezett nevelési tartományok közé sorolja (Zrinszky, 2006). 

A televíziós műsorok tanulásban betöltött szerepét egy 2006-os kutatás vizsgálta 

Magyarországon, Forray R. Katalin és Juhász Erika vezetésével. (Forray – Juhász, 2008). 

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, milyen ismeretterjesztő csatornákból tanulnak informális 

módon az egyetemisták. Milyen gyakran nézik ezeket, milyen témákban, és származnak-e a 

gyakorlatban is hasznosítható ismeretek. Szórakoztató, vagy tanulási célzattal figyelik-e ezen 

műsorokat? Kérdőívünket a Debreceni Egyetem 100 hallgatója töltötte ki. Az adatokat SPSS 

táblázatban rögzítettük, normális eloszlást, kereszttábla elemzést, valamint variancia analízist 

végeztünk. A kutatás egy későbbi PhD dolgozat próbakutatása, így nem tekinthető 

reprezentatívnak. A televízió ilyen irányú funkciójának vizsgálata azért kiemelt fontosságú, 

mert a hazai és nemzetközi kutatások alapján napjainkban ezen tömegkommunikációs 

eszközök játsszák a legmarkánsabb szerepet az emberek szabadidejének eltöltésében.  

 

Szabó Barbara Éva: Mit érhet a bölcsész és társadalomtudományi diploma? Bölcsész- és 

társadalomtudományi hallgatók munkaerő-piaci lehetőségeinek hazai vizsgálata az 

eredmények tükrében 

Kulcsszavak: bolognai rendszer, bölcsész-és társadalomtudományi végzettség, munkaerő-

piac, elvárt kompetenciák, továbbképzések  

A kutatásom fő célja volt feltérképezni a régió munkaadóinak munkaerő-piaci elvárásait, 

azokat a szükséges kompetenciákat, elvárt tudás mértékét, amellyel rendelkezniük kell a 

bölcsész- és társadalomtudományi végzettségűeknek a munkavállaláshoz a munkaadók 

szerint. A bemutatandó eredmények választ adhat azokra a kérdésekre, hogy milyen a 

bolognai képzésben végzettetek fogadtatása, milyen erősségeik és milyen hiányosságaik 
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vannak, amelyek felnőttképzés révén pótolhatók. Az előadásom célja, hogy bemutassam 

röviden a bolognai rendszer bölcsészeket és társadalomtudományi képzéseket illető történetét, 

emellett a témában végzett hazai kutatásokat elemezve felvázoljam saját kutatásom végső 

eredményeit, konzekvenciáit. Magyarországon már több kutatás is foglalkozott a 

munkaerőpiac elvárásaival, és az elvárások és a képzők közti szorosabb együttműködéssel és 

visszacsatolássál. A készség és kompetenciaigények felmérése, hasznosulása és 

alkalmazhatóságának kérdése egyre több kutatót foglalkoztat (Kővári és Polónyi, 2005), 

(Karcsics, 2003, 2005), (Bajor és munkatársai, 2001). A hazai kutatásokban a munkaerővel 

szemben támasztott elvárások témakörben a kommunikációs és kapcsolatteremtésre való 

képesség, az elemzőképesség, teljesítményorientáltság és legfőképpen a tanulásra való 

képesség igénye jelenik meg (Márkus 2010). Ezeket az eredményeket természetesen saját 

eredményeimmel is összehasonlítom majd. Az előadás a hazai kutatások eredményei mellett a 

2013 őszétől egészen 2014 tavaszáig végzett saját kutatásomat mutatja be, melyben az előre 

megfogalmazott hipotéziseimre kapott válaszokat is szeretném majd bemutatni. 

 

Erdei Éva: A közművelődés „régi-új” funkciója a felnőttképzés - A Debreceni Művelődési 

Központ „Együtt-értés” projektje és annak utóélete 

Kulcsszavak: felnőttképzés, közművelődés, hátrányos helyzetű csoportok, közművelődési 

intézmény képzési tevékenysége, projekt Kutatásom célja a debreceni Művelődési Központ 

TÁMOP 3.2.3./09/1-2009-0028 „EGYÜTT-ÉRTÉS” - hátrányos helyzetű felnőttek tanulását 

segítő képzések és szolgáltatások Debrecen térségében elnevezésű projektjének keretein belül 

megvalósuló képzési tevékenység bemutatása. Kutatásom első szakaszában, 2011-ben arra 

voltam kíváncsi, hogy hogy mit jelent egy közművelődési intézmény számára felnőttek 

képzésével foglalkozni, a felnőttképzés mennyire illeszkedett be a DMK intézményi 

profiljába, valamint milyen pozitívumokkal, nehézségekkel találkoztak a képzések alatt. 

Másrészt megvizsgáltam a képzések oktatóin keresztül hogy mi volt a résztvevők legfőbb 

motivációja, mit szerettek volna elérni a képzés által, egy esetleges kudarcélmény mennyire 

befolyásolta a tanulási folyamatot, milyen felnőttképzési módszereket alkalmaztak, mennyire 

volt sikeres az együttműködés valamint mi okozta a legnagyobb problémát a képzés 

folyamán, vagy mi volt a legsikeresebbnek mondható esemény. A projekt lassan két éve 

lezárult, így elérkezettnek láttam az időt az interjús lekérdezés megismétlésére. Célom, hogy 

bemutassam, hogy hogyan fejlődött az intézmény felnőttképzési tevékenysége, fenntarthatóvá 

váltak e képzések, milyen hosszú távú konklúziók születtek, min változtattak és javítottak, 

valamint az új törvényi háttér által adta lehetőségekre is kitérnék. 

 

Szücs Szabina: Akkreditált nyelvi programok Magyarországon 2013 

Kulcsszavak: nyelvtanulás, felnőttképzés, akkreditált nyelvi képzés, statisztika A 

nyelvtanulás, mint az élethossziglani tanulás része a társadalmi igények mellett gazdasági 

igényeket is hordoz magában. A nyelvismeret szükséges a különböző társadalmi népcsoportok 

megismeréséhez, elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez, valamint a hazánkban 

megjelenő külföldi vállalatok is elsősorban olyan munkatársakat keresnek, ahol a napi szintű 

idegen nyelvű kommunikáció nem okoz nehézséget. A nyelvismeret az utóbbi években egy 

olyan kulcskompetenciává kezdett válni, mely nélkülözhetetlen az egyes szakmákban való 

elhelyezkedéshez. Ennek következtében a nyelvi képzés, mint a felnőttképzés egyik 

kulcsszereplője, egyre inkább hangsúlyt kap hazánkban. Az elmúlt két évtized során egyre 

nagyobb arányban jelentek meg a képzési programok között. A nyelvi képzési programok 

számának növekedését segítette elő a „Tudásod a jövőd” TÁMOP 2.1.2 projekt is, ahol az 
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informatikai kompetenciák fejlesztése mellett az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése jelent 

meg. A kutatásom célja, a 2013 decemberéig akkreditált nyelvi képzési programok 

feltérképezésén belül a hazánkban megjelenő nyelvi képzési programok megoszlásának 

vizsgálata. A kutatás kitér a nyelvfajták regionális megjelenésére, megyei megoszlására és a 

környező országok anyanyelvének befolyásoló hatásaira, melyek a nyelvtanulás területén 

jelentkezhetnek. A kutatás során statisztikai adatok elemzését végeztem, ahol a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal honlapján megtalálható akkreditált programok listáját használtam fel, 

2013. december 7-i állapotot alapul véve. A kutatás néhány eredménye, hogy az országban 

összesen 15 fajta nyelvből (+ a magyar, mint idegen nyelv és a jelnyelv) 1378 akkreditált 

nyelvi program található, melyből az angol nyelv (773) országos szinten kiemelkedik az 

oktatott nyelvek közül. A második leginkább tanult idegen nyelv a német (394). A képzési 

programok óraszámát vizsgálva a 180 és 210 óra közötti és az 570 és 600 óra közötti képzési 

programok a legmeghatározóbbak. 

 

Barta Fruzsina: Felnőttképzési statisztikák Európában 

Kulcsszavak: felnőttképzés, lifelong learning, egész életen át tartó tanulás, statisztikai 

adatbázisok Az utóbbi évtizedekben kialakult a lifelong learning, azaz az egész életen át tartó 

tanulás koncepciója, és az egész világra kiterjedő, és a nemzetközi oktatáspolitikát 

meghatározó elvvé vált, valamint a nemzetközi együttműködés is kialakult ezen a területen. 

Ennek nyomán különböző, oktatási rendszerekkel foglalkozó adatbázisok és statisztikai 

gyűjtemények jöttek létre, melyek közül Európában a legjelentősebbek az Európai Unió 

keretein belül működő Eurostat, az OECD által megjelentetett Education at the Glance 

kiadvány, valamint Bertelsmann Alapítvány által kifejlesztett European Lifelong Learning 

Indicators-t, vagyis az ELLI. Ezen statisztikai adatbázisok által gyűjtött és publikált adatokat 

használtam kutatásomhoz, melynek célja annak vizsgálata volt, hogy melyek azok az 

országok Európában, amelyek kimagasló eredményt tudnak felmutatni a lakosság 

felnőttképzésben való részvétele terén. Bizonyos országokban kifejezetten jók az adatok a 

felnőttek tanulási részvételére vonatkozóan és az emberi erőforrásokba való befektetések 

terén. Ilyenek az észak-európai országok, skandináv államok (Dánia, Finnország, Svédország) 

és Hollandia, valamint az angolszász régió. Ezek az országok magasan az átlag fölött 

teljesítenek az élethosszig tartó tanulás szinte minden dimenziójában. Kutatásom során 

próbáltam magyarázatot találni ezen kiemelkedő eredmények hátterére. Ezen kutatásom 

eredményeit szeretném bemutatni egy poszter keretében a Közösségi művelődés – közösségi 

tanulás konferencián. 

 

Pócsik Orsolya: Generáció kutatás, tanulási generációk szokásai 

Kulcsszavak: veteránok, baby boom, x-generáció, y-generáció, z-generáció  

Kutatásom témája a generációk tanulási szokásainak megfigyelése, jellemzése, tágabb 

összefüggések értelmezése, Y és Z generáció oktatási problémája, velük való kommunikáció 

megtalálása, témában a külföldi és hazai gyakorlat összehasonlítása. Kutatási módszerem a 

következő: a hazai és külföldi szakirodalom feltárása, összehasonlítása, saját oktatói, nevelői 

tapasztalataimmal valamint a legújabb trendekkel kiegészítve. A kutatás elemző jellegű, 

felnőttképzési, közoktatási tanulási problémákra is rámutat. A kutatásom eredményeként a 

következőket fogalmazhatom meg: másfajta tanulási formák megléte rajzolódik ki, eltérő 

szocializációs szokások fedezhetők fel köztük, eltérő munkaerő piaci státusszal rendelkeznek 

a generációk, generációs különbségekből adódó problémák akár a hétköznapi életben, 

valamint a közoktatási intézményekben történő tanítási órákon, akár a felnőttképzési 
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rendszerben történő tanulás folyamán, a generációk már az egymás közti kommunikációban is 

eltérő kódrendszert használnak, máskor szembesültek a technológiai változásokkal, amely 

kihatással van a generációjukra. 
 

Szabó Péter – Mócz Dóra: Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógia modell bevezetése a 

Kodolányi János Főiskolán 

Kulcsszavak: kulturális jól-lét, mentális egészség, hallgatói szolgáltatási struktúra  

A társadalmi érvényesülés során kultúraelméletek a materializálható kulturális javak mellett 

hangsúlyozzák a kulturális és kapcsolati tőke jelentőségét is. E terület fontossága az UNESCO 

által 2001-ben elfogadott kulturális emberi jogi alapelvekben is tükröződik, melynek alapján a 

kulturális jól-lét fejlesztési modellek a közösségek mentális egészségére, a kultúra vitalitást 

teremtő erejére és ezáltal az egyén identitásának kialakítására és megszilárdítására helyezték a 

hangsúlyt. Ennek az elméletnek a gyakorlati modelljét dolgoztuk ki a KJF hallgatói 

szolgáltatási struktúrájában, az intézmény hagyományaira és erősségeire helyezve a 

hangsúlyt. Az előadás célja a modell bemutatása, kiemelve annak pedagógiai fejlesztő hatásait 

és adaptációs lehetőségeit.  

 

Benkei-Kovács Balázs: A validáció kutatása a komparatív felnőttképzés szemszögéből: célok 

és akadályok 

Kulcsszavak: validáció, nemzetközi összehasonlító felnőttképzés, implementáció  

Korunk egy izgalmas alkalmazott tudományos kérdése a felnőttképzési rendszerek fejlesztése 

szempontjából az előzetes tudás elismerésének lehetősége és nemzeti modelljeinek vizsgálata. 

Bár a problémakör Európában a 90-es évek közepén megjelent (BJORNAVOLD, 2013), 

végleges megoldás a legtöbb országban nem született a területen, így az Európa 2020 

Stratégia részeként újra felkerült az oktatáspolitikai napirendre, és a Bizottság 2012 

decemberében új fejlesztési célú ajánlásokat fogadott el (COUNCIL, 2012/C 398/01). A 

validációs rendszerek implementációja szempontjából új inputot adhat, hogy az elmúlt 

évtizedben folyó átfogó nemzetközi kutatások (OECD, CEDEFOP, UNESCO) lezárultak, 

azok következtetéseire építeni lehet a nemzeti szintű fejlesztések kialakításakor. Időben 

utolsóként 2013-ban az UNESCO publikálta friss eredményeit (SINGH, 2013.). A nemzetközi 

szakirodalmi kutatásokra támaszkodva állítható, hogy a kiemelt oktatáspolitikai szándék 

ellenére a terület fejlesztése szinte minden országban nehézségekbe ütközik Ausztráliától, 

Anglián, valamint Dél-Afrikán át Franciaországig (Trowler, 1996; Fox, 2005; Corradi-Evans-

Valk, 2006; Andersson-Fejes, 2005; Murphy, 2008; Triby, 2009; Valk, 2009; Werquin 2010; 

Andersson-Sandberg, 2011; Singh, 2011; Pitman-Vidovich, 2013.) Kutatásom kiemelt célja 

olyan fejlesztést kísérő párhuzamosságok hangsúlyozása, tipizálása amelyek megjelennek a 

felnőttképzési rendszerek átalakítása során a validáció paradigmatikus változásának 

együtthatóiként. 

 

Márkus Edina: Az általános célú felnőttképzés szakértői interjúk körében 

Kulcsszavak: felnőttképzés, általános célú felnőttképzés, általános célú képzési programok  

Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon című kutatásunk célja a hazai 

iskolarendszeren kívüli általános célú felnőttképzés helyzetének és az általános felnőttképzést 

végző intézményeknek a vizsgálata. A kutatásunk több elemű, meglévő adatbázisok, 

nyilvántartások adatait másodelemezzük, ezen túl intézményvezetőkkel és szakértőkkel is 

interjús vizsgálatot folytatunk. Az interjús vizsgálatok eredményeképpen célunk az általános 

célú felnőttképzések tervezése és szervezése során felmerülő problémák, a képzések 
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eredményességéhez szükséges feltételek (hálózatos működés, támogató közösségi környezet), 

a képzések tartalmi fejlesztésére szolgáló javaslatok, a képzéseket támogató jogi, 

adminisztratív és finanszírozási gyakorlatra vonatkozó vélemények megismerése. Az 

előadásban a szakértői interjúk kapcsán gyűjtött adatokat elemezzük, ennek révén próbálunk 

következtetéseket levonni az általános célú felnőttképzés jelenlegi helyzetére vonatkozóan, 

valamint fejlesztési javaslatokat tenni az egyes vizsgált területekre (jog, finanszírozás, 

intézményi vonatkozások, módszertani kérdések, személyi háttér) vonatkozóan. Az 

interjúalanyok az általános képzés kapcsán tett javaslatai egy irányba mutatnak, határozottabb 

jogi szabályozottság, bizonyos célcsoportok esetében kiemelt programok kialakítása célszerű. 

Azonban a válaszadók szerint a kiemelt programok megvalósítása gondos tervezés, előzetes 

hatásvizsgálat, egységes módszertani alapelvek, kidolgozott segédanyagok, tananyagok, az 

egyes térségekben már a területen dolgozó szervezetek és tapasztalt szakemberek bevonásával 

történjen. 

 

Farkas Erika: A foglalkoztatók emberi erőforrással és felnőttképzéssel szemben támasztott 

igényei a Dél-alföldi régióban 

Kulcsszavak: emberi erőforrás, felnőttképzés, foglalkoztatók  

A humán tőke kiaknázása, az emberi erőforrásba való befektetés a foglalkoztatás bővítésének 

hívószava. A képzett munkaerő előállításában jelentős szerepe van az iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzésnek. Ahhoz, hogy a felnőttképzés ki tudja elégíteni a munkaerőpiac 

szükségleteit, meg kell teremteni az oktatás és a gazdaság közötti összekötő 

mechanizmusokat, meg kell ismerni a munkaerőpiaci folyamatok alakításában meghatározó 

szerepet játszó foglalkoztatók, munkavállalókkal illetve felnőttképzéssel szemben támasztott 

igényeit és követelményeit. Kutatásomban a Dél-alföldi régióban működő vállalkozások 

humán erőforrásba való befektetésének gyakorlatát, a munkaerővel illetve felnőttképzéssel 

szemben támasztott igényeit, attitűdjeit vizsgálom. A kutatás módszere: primer kutatás, 

online, strukturált kérdőíves lekérdezés. A rétegzett mintát a Dél-alföldi régióban működő – 5 

főnél több alkalmazottal rendelkező - vállalkozások alkotják. A kutatás eredményeire 

alapozva egy regionális munkaadói kompetencia-térkép kidolgozására vállalkozom, mely 

azokat a kulcskompetenciákat tartalmazza, melyeket a Dél-alföldi régióban működő 

vállalkozások vezetői elvárnak a munkavállalóktól az egyes munkakörökben. A kidolgozott 

általános kompetencia térkép fontos információként szolgál a képző intézményeknek és a 

potenciális munkavállalóknak egyaránt. 

 

Jankovszki Zoltánné: Művészeti nevelés a nagyvilágban és hazánkban 

Kutatásom az alapfokú művészetoktatás jelene, jövője. Célja és nélkülözhetetlensége a teljes 

személyiségformálásban. A dilemmám, mellyel a szakmában nem vagyok egyedül az, hogy 

ha szükségességét elismerik itthon és nemzetközileg is, miért kell mindig igazolni 

létjogosultságát, méltó iskolai létét erősíteni. Alapvető, hogy az élet minden területén 

szükséges képességeket fejleszt és az általános műveltség fontos részét képező tudásanyagot 

közvetít. Nem üres, funkció nélküli tényeket és szabályokat, hanem egy műveltségi területen 

való munkához szükséges viselkedéseket, fogásokat, műveleteket, kompetenciákat tanítunk. 

Fontos feladatra, hivatásra, szerepre készít fel ez a tárgy. Kutatásom egyik célja az volt, hogy 

bemutassam hazánkban folyó alapfokú művészetoktatást, komplex módszertanát, 

eredményeit, államilag támogatott iskolarendszerű követelményeit, hátterét. Megemlítve 

országos művészeti szakmai szervezetek munkáját, akik eddig is és ma is ezen oktatás mögött 

állnak és menedzselik. Kutatásom másik célterülete volt több európai és amerikai ország 
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vizuális tantervének vizsgálata. Nem mindegy, hogy a globalizált világban mennyire segítik 

egyes országok a művészeti képzést, saját arculat- és kultúra kialakítását. Ennek a 

gondolatnak a jegyében mutatom be egy nemzetközi összehasonlító elemzéssel foglalkozó 

csoport kutatásának eredményeit. A szándékom az, hogy láthatóvá váljék, milyen komoly 

szakmai harc folyik sok országban a művészetek oktatásáért. Bízva abban, hogy a magyar 

közoktatásban továbbra is méltó helyen marad az alapfokú művészetoktatás. Kutatás 

eredménye: Szakdolgozat - A pedagógiai eszközök sokszínűségének ereje egy művészeti 

iskola tanszakán – Debreceni Egyetem- Pedagógiatanár MA 

 

Leszkó Hajnalka: Tanulási eredmények mérése, értékelése – Az ismeretjellegű tudáselemek 

felmérésére szolgáló tudásmérő teszt feladatok és értékelő rendszer módszertani algoritmusa 
Kulcsszavak: tanulási eredmény, mérés-értékelés módszertana  

Az előzetes tudás a nem formális tanulási környezetben megszerzett tanulási eredmény. Az 

előzetesen megszerzett tanulási eredmény mérésének, érvényesítésének és elismerésének újra 

előtérbe kerülése a 2012. 12. 20-i Európai Unió Tanácsa Ajánlásában és a 2013. évi LXXVII. 

felnőttképzési törvényben foglaltakon alapul. Azonban a megvalósítás mikéntjéről, a tanulási 

eredmények, tudáselemek felmérésének, értékelésének, beszámításának módszertanáról 

mindmáig nem született részletes jogszabály, módszertani adatbank. A tanulási eredményeket, 

tudásféleségeket differenciáltan szükséges kezelnünk, így a felmérésükre szolgáló 

mérőeszközöket is. A pedagógiai értelmezésből kiindulva a tudást két csoportra oszthatjuk. 

Az egyik csoportba a deklaratív, leképező jellegű tudáselemek tartoznak, míg a másik 

csoportba a procedurális, folyamat jellegű tudáselemek. Előadásomban az ismeret jellegű 

tudáselemek felmérésére szolgáló papír alapú teszt készítésének módszertanával foglalkozom. 

A módszertan leírásakor elengedhetetlennek tartom a Bloom-féle taxonómia és a SOLO 

taxonómia figyelembe vételét. Előadásomban részletes mérés-metodikai leírást nyújtok a 

tesztkészítés szabályairól, lépéseiről, valamint a megoldási útmutató kidolgozásának 

folyamatáról a módszertan algoritmusának bemutatásán keresztül. Célom egy olyan 

módszertan kidolgozása, amely alapul szolgálhat a felnőttképzési törvény által kötelezően 

előírt előzetes tudás mérés gyakorlati megvalósításához egy központi mérőeszköz adatbank 

létrehozására. 

 

Kovács Anett Jolán: Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felnőttképzési programok 

egyéni hasznosulása 

Kulcsszavak: felnőttképzés, támogatott képzések, egyéni hasznosulás  

Kutatásomban az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló felnőttképzési programok 

egyén életére gyakorolt hatását, a társadalmi és gazdasági előrehaladását vizsgálom, 

fókuszálva a résztvevők elhelyezkedési esélyeire, a képzéssel kapcsolatos elvárásaikra. 

Kutatásom középpontjában az uniós támogatásból megvalósuló OKJ-s szakmai képzésben 

résztvevő felnőtt áll. Arra keresem a választ, hogyan tudnak a felnőttek a támogatott képzés 

során megszerzett tudással érvényesülni a munkaerőpiacon. Hogyan tudják hasznosítani a 

képzést befejezők a megszerzett tudást mindennapjaikban. Az OSAP 2013. évi adatai alapján 

775 285 fő volt 2013-ban a képzésbe beiratkozottak száma. A költségviselők szerint a 

legtöbben EU forrásból megvalósított képzésekben vettek részt (235 803 fő), a felnőttképzés 

második legnagyobb finanszírozói a képzésbe beiratkozott természetes személyek voltak (234 

887 fő), őket követték a munkáltatók, akik saját bevételeik terhére finanszírozták 

munkavállalóik képzéseit (207 674 fő). Kutatási módszer: internetes, európai adatbázisok 

másodlagos elemzése és strukturált kérdőíves lekérdezés. A strukturált kérdőíves lekérdezés 
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olyan gazdaságilag aktív korú (15-64 éves) felnőttek körében zajlott le, akik egy 

felnőttképzést folytató intézmény vidéki kirendeltsége által indított támogatott képzésében 

vettek részt. A kutatás célja, hogy képet kapjak a különböző korú, nemű, iskolai végzettséggel 

rendelkező felnőttek EU által támogatott képzésben való részvételének gyakorlati 

hasznosulásáról. A kutatási eredmények alapján javaslatokat fogalmazok meg a támogatott 

képzések hatékonyságának növelése érdekében. 

 

Jászberényi József: Az idősképzés komplex rendszere és zsákutcái 

Az idősképzés magyarországon gyermekkorból kamaszkorba lépett. Ez egyrészt jó hír, 

másrészt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a képzések nem válhatnak sem celebek 

szabadegyetemévé, sem minden idősekkel kapcsolatos programot összekeverő programmá. 

Előadásom a ZSKF komplex rendszerét mutatja be, s felhívja a figyelmet néhány hazai, rossz, 

szakmai alapokat teljességgel nélkülöző gyakorlatra. 

 
Pajor Enikő: Andragógiai információszolgáltatás – A DASZFT Tudástár létrehozása 

Kulcsszavak: szaktudományi információkeresés, andragógiai információkeresés, 

felnőttképzési adatbázis, andragógiai adatbázis, Dél-Alföldi Szakképzési - és Felnőttképzési 

Tudástár  

Az utóbbi két évben az amerikai Council of Logistic Management (CLM) konferenciákon 

ugrásszerűen megnőtt az infologisztika szerepéval kapcsolatos előadások száma. Az egyik 

kutató 450 amerikai vállalat kitöltött kérdőívének vizsgálata alapján hangsúlyozottan kiemelte 

azt a tényt, hogy a vállalati menedzserek munkaidejének legnagyobb részét az új munkatársak 

betanításához szükséges információk megszerzése és a partnerek közötti és körüli 

információcsere minőségének a vizsgálata tölti ki. Mivel előreláthatóan az elkövetkezendő 5 

évben az internet elképesztő változáson fog keresztülmenni, az innen letölthető információk 

kezeléséhez értő szakemberekre lesz szükség. Már nem lesz elég a Google-ba beírt egy-egy 

kulcsszó, speciális rendszerekre és speciális tudásra lesz szükség a minőségi információ 

megszerzéséhez. De mit is nevezhetünk minőségi információnak? Általában vannak jellemzői 

vagy tudományterületenként változik ez? Hogyan lehet eligazodni az információtengerben 

anélkül, hogy a kognitív információs túlterheltség stresszes tünetei ne okozzanak 

pszichoszomatikus betegséget a felhasználóknak? Ennek egyik áthidaló formája lehet a 

szaktudományi repozitóriumok, adatbázisok létrehozása. Az előadó ezekre a kérdésekre is 

rávilágít, legutóbbi munkájának, a Dél-Alföldi Régió Szakképzési és Felnőttképzési 

Tanácsadó Központja számára megalkotott, a több mint tízezer információt tartalmazó 

Andragógiai Tudástár bemutatásakor (TÁMOP 2.2.4.). Az előadás a felnőttképzéshez 

szükséges információk típusait, egy ilyen jellegű adatbázis építés fontos elemeit, 

használhatóságát és problematikáját mutatja be. 

 

Pálmai Lili: EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS - KÉPZÉSI PROGRAM A HUMÁN TŐKE 

SZOLGÁLATÁBAN – egy nemzetközi felmérés tanulságai 

Kulcsszavak: fiatal felnőttek - fizikai aktivitás, fiatal felnőttek - prevenció, rekreáció; finn-

magyar fiatal felnőttek- sportfogyasztás; fiatal felnőttek – sportfogyasztás-összehasonlító 

vizsgálat – finnek, magyarok  

Előadásom témáját nagyban meghatározta, hogy Erasmus ösztöndíjasként, többféle sport, 

edzői végzettséggel és leendő felnőttképzési szakemberként lehetőségem volt Finnországban 

tanulni. Ott empirikus kutatást végeztem a fiatal felnőttek, egyetemisták között, hogy 
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megtudjam, ki, hogyan vélekedik a sportolásról, az egészségtudatos magatartásról és a 

prevencióról. Vizsgálatomban az Oulu –i és a Szegedi Tudományegyetem 

mérnöktanhallgatóval készítettem el a felmérést. A angol illetve magyar tükörkérdőívet 110 

finn valamint 100 magyar diák töltötte ki jelenlétemben. Primer kutatásom megkezdése előtt, 

előzetes kutatásokra támaszkodtam, mint az Eurobarometer, KSH, OLEF 2000,2003 - as 

adatai. Vizsgáltam, hogy az egyetem valamint a munkahely, amennyiben a fiatal felnőttek 

már dolgoznak miként járul hozzá egészségük megőrzéséhez, valamint rendszeres 

testmozgásuk elősegítéséhez. Munkámból megtudjuk, hogy milyen különbségek vannak a 

magyar és finn hallgatók között. A fiatalok életében fontos szerepet játszik a sport és az 

egészségtudatos magatartás. A résztvevők több mint fele rendszeresen sportol. A preventív 

magatartásformák közül az egészséges táplálkozásnak és rendszeres mozgásnak kiemelt 

szerepet tulajdonítanak. Az egyetemek és a munkahelyek viszont kevésbé felkészültek. Az 

adatok alapján megerősödött bennem a felnőttképzési szakember felelőssége. Úgy gondolom, 

hogy a képzési program kidolgozásával és a képzés elindításával sokat tehetünk a fiatal 

felnőttek egészségéért, főként azért, hogy későbbi felnőtt korukra is tudatosítsuk bennük a 

sport és az egészség egyéni, társadalmi, gazdasági hasznosságát. 

 

Tőzsér Zoltán: A felsőoktatási intézmény kiválasztásának szempontjai részidős hallgatók 

körében egy határon átnyúló régióban 

Az előadásban a felsőoktatási intézmények kiválasztásának szempontjait elemezzük és 

hasonlítjuk össze a „Partium” régió nem szokványos hallgatói körében. Arra próbálunk 

választ adni, hogy milyen megfontolások mentén döntenek a részidős hallgatók egy-egy 

felsőoktatási intézmény mellett. A feltevésünk az, hogy az intézményválasztást alapvetően a 

képzési kínálat, az oktatás színvonala és a közelség befolyásolja legnagyobb mértékben. Az 

empirikus vizsgálat során 2011-ben és 2013-ban on-line kérdőíves vizsgálatot végeztünk két 

magyarországi (Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola) és három határon túli (II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti 

Kihelyezett Tagozat, Partiumi Keresztény Egyetem) felsőoktatási intézmény részidős 

képzésein (levelező, esti, távoktatásos) hallgatók körében (n=1232). A kutatás során 

faktorelemzést végeztünk az intézményválasztási szempontokat vizsgáló kérdéseken. Ezek 

alapján négy intézményválasztási faktort hoztunk létre: 1.) elismertség, 2.) ajánlás, 3.) 

közelség, és 4.) imázsfaktorok. Ez azt jelenti, hogy magasan a legfontosabb 

intézményválasztási szempont az intézmény elismertsége (45 pont). A képzeletbeli dobogó 

második helyére a közelségfaktor (26 pont) került, míg a bronzérmes helyre az ajánlásfaktor 

(23 pont). Végül, csak kicsivel csúszott le a dobogóról az imázsfaktor (19 pont). Vagyis, a 

részidős hallgatók számára a legfontosabb intézményválasztási szempont az egyetem/főiskola 

elismertsége, a képzés magas színvonala, a kedvező elhelyezkedési lehetőségek. Majd csak 

ezt követi a földrajzi és információs értelemben vett közelség, illetve személyes kötődés az 

intézményhez. Az ajánlásoknak picivel nagyobb a szerepe, mint az intézményről kialakított 

képnek, és mindkettő befolyásolja a részidős hallgatókat az intézményválasztás során. 

Mindezért, a kutatás hipotézisét többnyire igazolhatjuk. 

 

Buda András: Az intelemetrikus szám (Intelemetric number) 

Kulcsszavak: IKT, internet  

A XXI. század technológiái alapjaiban formálják át életünk minden területétet, az online 

létforma egyre inkább összemosódik az offline világgal. Alig több mint egy évtized alatt a 

digitális bennszülöttektől, digitális bevándorlóktól (Prensky 2001) a Homo informaticus 
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(Goldhaber 2004, Mérő 2004) modelljén és a digitális telepeseken, digitális nomádokon 

(Buda 2011) keresztül eljutottunk a digitális állampolgárokig (Ribble 2011, Ollé 2012). 

Kezdetben még könnyű volt az egyes csoportok beazonosítása, hiszen gyakorlatilag 

generációs különbségként értelmezték az eltéréseket. Napjainkra azonban már sokkal 

árnyaltabbá vált a kép, a szempontok szövevényes, kusza hálót alkotnak. A kibogozáshoz 

nyújthat nekünk segítséget az intelemetrikus szám, mely megmutatja, milyen mértékű 

szerepet játszik életünkben az internet. 

 

Erdei Gábor: Helyi tudás - közösségi tudás, tradicionális tudás - szakértői tudás 

A vidéki Magyaroszág leszakadásának egyik problémaja a rurális térségeket elhagyó tudások, 

illetve az ott meg nem jelenő ismeretek hiányában rejlik. A képzettebb, tájékozottabb, sok 

esetben innovatívabb aktív felnőttek elősősorban a gazdasági fejlettséget mutató centrumok 

irányába migrálnak. Ennél fogva a leszakadó és hátrányos helyzetű rurális térségek 

fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze a meszerezhető és ezen térségekben megjeleníthető 

ismeretek, a tudások és az innováció lehet(né)nek. Kutatásunkban - mely Borsod-Abaúj-

Zemplén megye öt kis térsége terjedt ki - a különbözű tanulások és tudások rendszerét 

vizsgáltuk kérdőíves módszerrel. Igyekeztünk mérni a különböző ismeretformák 

megszerzésének időszakát is, amely az életen át tartó tanulás sajátosságaihoz nyújthat hasznos 

szakmai információkat. A kutatás a közösségfejlesztés és felnőttképzés számára is hordozhat 

új, informatív információkat. 

 

Farkas Éva: A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények mérésének és 

elismerésének modellje 

Kulcsszavak: nem formális tanulási környezet, tanulási eredmények, érvényesítés, elismerés 

Előadásomban a nem formális tanulási környezetben szerzett „learning outcomes” méréséhez 

és elismeréséhez szükséges rendszermodell kidolgozására és alkalmazására irányuló 

kutatásom részeredményeit mutatom be. A 2013. szeptember és 2014. augusztus között 

megvalósuló kutatás célja a nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények 

értékelésének, érvényesítésének, elismerésének és dokumentálásának módszertani vizsgálata, 

a mérés és értékelés sztenderdjeinek és modelljének kidolgozása a felnőttkori tanulás 

szektorában. A nemzetközi példák elemzése azt mutatja, hogy az elismerési rendszerek ott 

működnek hatékonyan, ahol teret nyert a tanulási eredmény alapú megközelítés és létrejött a 

nemzeti képesítési keretrendszer. Az elismerési eljárás lényege a különböző kontextusokban 

megszerzett tudás szabályozott eljárás során történő újraértékelése és beemelése a formális 

képzési program illetve a foglalkozási standardok értelmezési keretei közé. A módszertan 

alapja a „learning outcomes”, amely új, eddig nem használt fogalom a magyar szak- és 

felnőttképzési terminológiában. Ebben a kontextusban a kompetenciák értékelése nem az 

input-tényezők alapján, hanem a meghatározott és elvárt tanulási eredmények mérése alapján 

történik. A módszertan kidolgozását követően modellezem az elismerési eljárást, és javaslatot 

teszek annak nemzeti szintű bevezetésére, amely lehetővé teszi, hogy a felnőttek az 

iskolarendszeren kívül szerzett tudásukat elfogadtathassák a munkaerőpiacon. 

 

 
Györgyi Zoltán: A tanulás társadalmi eredményessége 

A tanulás egyéni és társadalmi szinten mért eredménye sokféleképpen mérhető, s nem csak a 

sokféleség, s az ebből adódó teljes körűség hiánya okoz nehézséget, megkérdőjelezve ezzel a 
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mérőeszközök relevanciáját, hanem az is, hogy a tanulás nem tekinthető pusztán 

beruházásnak, részben beruházásnak tekinthető. 

A tanulás eredményeként értelmezhető (a korábbinál magasabb) iskolai végzettség 

kétségkívül eredményekkel jár a munkaerőpiacon, egyéni hozadéka így nyilvánvaló. 

Társadalmi hozadéka már kevésbé közismert. Az előadás ennek felvillantására vállalkozik, 

felhasználva az OECD kimutatásait, rámutatva egyben azokra a pontokra, amelyek a 

tapasztalatok egyértelmű értelmezését megnehezítik.  

 

 
2. KARÁCSONY SÁNDOR ÉS DURKÓ MÁTYÁS MUNKÁSSÁGA 

Éles Csaba: ANDRAGÓGIA, NEMZETNEVELÉS, KULTÚRA Az önművelődés és a nemzeti 

(köz)művelődés színterei és perspektívái Erdélyi János gondolatvilágában 

Kulcsszavak: tanulás élethosszig, önképzés, olvasás, utazás, nemzetnevelés, magyar kultúra 

A kétszáz éve született Erdélyi gazdag gondolatvilágához két szálon kapcsolható Durkó 

Mátyás munkásságának ápolása. Az egyik esetben a kulcskategória az andragógia vagy 

antropagógia. Erdélyi 1855 után egy nemzetközi viszonylatban is úttörő jelentőségű, bár máig 

visszhang nélkül hagyott tézist állított föl. A különböző „nevelő intézetek csak előiskolái az 

életnek s az ember holtig nevelés alatt van.” Comenius hatását tükrözik, hogy már Erdélyi 

szerint is „minden egyes ember örökös tanítvány”. „Lehetetlen, hogy az elmének ennyiféle 

izgatása, sürgetése mellett az öngondolkodás, önképzési vágy az emberben föl ne 

ébresztetnék.” A kapcsolódás másik szálán a kulcsfogalom éppen ez a most megidézett 

„önképzési vágy”, amely Erdélyinél az olvasásban és az utazásban ölt testet. Az egyéni 

nevelés és művelődés legkülönfélébb kötött és kötetlen formái, színterei, útjai, médiumai és 

módjai – bár nem fedik le teljes egészében – nemzetnevelésként, magyar (köz)művelődésként, 

tulajdonképpen kultúraként összegződnek; lényegében abban az értelemben, ahogyan azt 

korábban Karácsony Sándor kapcsán már bemutattuk. Ahogy a kifejtés során az európai és 

hazai példák egyre szaporodnak, annyival nagyívűbb és színesebb lesz az a szivárványhíd, 

amely összeköti az esztétikát és a művelődéstörténetet, a filozófiát és az egyes művészeteket.  

 

Németh Balázs: A politika és a felnőttoktatás kapcsolata az andragógia funkciórendszerében 

Durkó Mátyás modellje alapján  

Kulcsszavak: andragógia, felnőttoktatás, állam, kritikus gondolkodás, részvétel, aktív 

állampolgár, tanuló közösségek, tanuló társadalom, életen át tartó tanulás  

Az előadás a politika és a felnőttoktatás kapcsolatát vizsgálja Durkó Mátyásnak az andragógia 

társadalmi funkcióit leíró modelljére reflektálva. Az elemzés rámutat a felnőttoktatás 

társadalmi - politikai funkcióinak szerepeire, a demokratikus államberendezkedés és 

társadalmi fejlődés működésének feltételezése alapján, különös tekintettel az andragógia 

evolúcióját befolyásoló politikai és társadalmi jelenségek formatív és deformatív jellemzőire.  

 

Gerják Eszter – Karácsony Sándor költészete 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, költészet, szépirodalom, versek 

Bár az utókor Karácsonyt leginkább – sok más mellett - pedagógusként és filozófusként tartja 

számon, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az ifjú Karácsony szépirodalmi 

babérokra is tört. 1913-tól kezdve éveken át írta verseit Csökmei Sándor álnév alatt, de 

egészen 1941-ig nem is kívánta a nyilvánosság elé tárni őket. Ekkor azonban megtört a jég és 

engedte, hogy a Sylvester kiadó megjelentesse őket a Felkavart régi avar című kötetben.  
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Versei több aspektusát is bemutatják életének; képet adnak a pályakezdő pedagógus lelkéről, 

csak úgy, mint az első világháború frontjáról - mindezek ellenére eddig még nem született 

elemzése ennek a kötetnek, sem az egyes verseknek. Kutatásom egyik fő célja ennek az 

elemzésnek a létrehozása, és az, hogy kedvet csináljak a nagyközönségnek ahhoz, hogy 

Karácsonyt nem csak mint tudományos, hanem mint szépirodalmi írót is olvassák.    

 

Tamusné Molnár Viktória: Karácsony Sándor két hű követője 

Kulcsszavak: Karácsony Sándor, értelmiségi kör, társaslélektan, Mata János, Lükő Gábor 

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának több oktatója is szoros kapcsolatban állt 

a művészetekkel. Kutatásunk elsősorban azt vizsgálja, hogy a 20. század első felében 

mennyire volt társadalmi elvárás, értelmiségi mentalitás az egyetemi elit kulturális, 

kimondottan a művészeti életben való aktív részvétele vagy mennyiben tekinthető ez 

véletlenszerű, az egyes életművekben elszigetelt tevékenységnek, magánjellegű 

érdeklődésnek. Az adatgyűjtés elsősorban a Debreceni Egyetem, a Debreceni Református 

Kollégium, a Déri Múzeum és debreceni könyvtárak, levéltárak primer és szekunder forrásai, 

dokumentumai alapján történt. Az eddigi eredményeket hazai tudományos konferenciákon és 

tanulmánykötetekben, folyóiratokban ismertettük. Ebben az előadásban két tanár kerül 

bemutatásra: MATA JÁNOS költő, fametsző és filozófus, Karácsony Sándor értelmiségi 

körének tagja és LÜKŐ GÁBOR folklór-, népzene-és néprajzkutató, az összehasonlító 

folklorisztika és a magyar szemiotika, a magyar népi kultúra elkötelezett kutatója, aki 1943-

tól a Karácsony által szervezett Társaslélektani Intézet munkatársa is volt. Kutatási 

eredményeinket készülő doktori disszertációnkban használjuk fel. 

 

Olasz Lajos: Karácsony Sándor és a „Mi a magyar?” vita 
Kulcsszavak: Karácsony Sándor, nemzeteszme, mi a magyar, Duna-táji sorsközösség  

Az 1930-as évek végén a nemzetközi viszonyok átalakulása, a revízió kérdésének napirendre 

kerülése és a magyar társadalom belső feszültségeinek kiéleződése nyomán előtérbe került a 

nemzeteszme, a Mi a magyar? kérdése. Az elhúzódó vitában, az egymásra reflektáló 

írásokban a közélet számos ismert alakja, minden irányzata megszólalt. Karácsony Sándor 

nem írt politikai cikkeket, nem törekedett a nemzetfogalom tételes meghatározására, hanem 

pedagógiai, lélektani, a népi kultúrával foglalkozó írásaiban fejtette ki álláspontját. Karácsony 

szerint nem a származástól, a beszélt nyelvtől vagy állampolgári státusztól függ, hogy ki 

magyar, és nem is attól, hogy az aktuális helyzetben éppen minek vallja magát az ember. 

Magyarnak lenni „lélek dolga”, társas vonatkozás, az egyik ember viszonyulása a másikhoz, 

habitus, életmód és magatartásforma, felismert és felvállalt feladat. A kor átpolitizált 

identitáseszméjétől jelentősen eltérő társaslélektani megközelítése sok kritikát váltott ki a 

kortársak körében, miközben számos gondolatát, a másokhoz való mellérendelő 

viszonyulásra, a Duna-táji nyitottságra, a népi kultúra meghatározó szerepére vonatkozó 

nézeteit, mások is elfogadták. A hivatalos megítélés azonban hiányolta a területi revízió és a 

Kárpát-medencei vezető szerep melletti kiállását, és nem értékelte gyakorlati patriotizmusát.  

 

Drabancz M. Róbert: Mediterrán hivatkozások 

A humanizmus kérdésköre a harmincas évek nemzetkarakterológiái vitáiban Kulcsfogalmak: 

politikai szimbólumok, sajtónyilvánosság, kulturális elit A politikai tudás pragmatikus 

értelmezési módját alkotják azok a törekvések, amelyek a szerteágazó szimbólumkutatásokból 

táplálkoznak. Egy részük a kulturális és szimbolikus antropológia politikai vonatkozásait 

jeleníti meg, más részük a politikai tudás szimbólumhasználatát értelmezi. A politikai 
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közösségek összetartozását és a közösségi integráció működőképességét a szimbólumok 

szavatolják és generálják. A közösségi jelképeknek cselekvést vezérlő ereje van, melyben a 

szimbólumok felszólító erővel hatnak és orientálják a politika mezőjében lévőket. 

Előadásomban arra keresem a választ, hogy a harmincas évek második felének politizáló 

értelmisége milyen szimbólumok használatával írta le az ország jövőképét. Prohászka 

Lajosnak 1936-ban jelent meg kötetben a Vándor és a bujdosó című munkája. A mű heves 

vitákat szült, és olyan neves értelmiségiek is bírálták, mint Szekfű Gyula és Babits Mihály. A 

vita valójában a magyar kultúra kapcsolódási pontjait tárta fel, milyen értékeket tartottak 

fontosnak a korszak iránymutató értelmiségei. Előadásomban feltárom a vita eszmetörténeti 

lényegét, valamint a humanizmus fogalmára koncentrálva mutatom be az időszak kulturális 

elitjét megosztó töréspontokat. Az előadás forrásaként alapvetően az időszak kulturális- és 

tudományos folyóiratait használom (Minerva, Magyar Szemle). 

 

Boga Bálint: Durkó Mátyás és a gerontagógia 

Durkó Mátyás nézeteit az idősek tanulásának témakörében a legrészletesebben az 1965-ben, 

azaz csaknem 50 éve megjelent, Gerontológia és népművelés című dolgozatában fejtette ki 

(Acta Paedagogica Debrecina). Véleménye szerint „az öregedéssel foglalkozó tudományok 

sorába kell állnia a népműveléselméletnek is.” Megállapításait idősotthonokban végzett 

kutatással egészítette ki. Jelen előadásban a dolgozat állításait 5 szempont alapján elemzem: 

1. a gerontológia, mint holisztikus tudomány hogyan jelenik meg benne, 2. hogyan illeszkedik 

korának idősoktatási/idősnevelési nézeteihez és gyakorlatához, 3. milyen helyet foglal el 

Durkó felnőttnevelési munkásságában, 4. mi a népművelés szerepe Durkó szerint az idősek 

életvitelében, 5. megközelítései mennyire felelnek meg a jelenlegi gerontológiai 

alapelveknek. 

Az idősek demográfiai adatai, a társadalom ambivalens viszonyulása az öregekhez, a 

biológiai, pszichológiai és szociológiai változások, tanulási motivációk részletesebb leírásra 

kerülnek. A lényeg: az egészséges öregkor nem leépülés, hanem átrendeződés. A gerontológia 

és a gerontagógia a dolgozat írása idején még modern fejlődésének elején tart, később 

indulnak a jelentős kezdeményezések (1972: harmadik kor egyeteme, Toulouse), még későbbi 

paradigma az ún. sikeres öregedés (successful ageing, Baltes, 1990) koncepciója, amelynek 

elengedhetetlen feltétele az új ismeretek elsajátítása. 

Durkó dolgozatában kifejti, hogy az időseknek segít a ”népművelés az új testi-lelki 

átállítódásban, új viszonyokhoz való alkalmazkodásban, alapvető jelentőségű az élet 

harmonikussá tételében” és így elsők között fogalmazza meg – európai viszonylatban is – az 

idősek tanulásának szükségességét. 

 

Kurta Mihály: A durkói andragógia örökség múzeumandragógiai nézőpontja 

Kulcsfogalmak: andragógia, múzeumandragógia, szakandragógia, örökség, tudáskorrekció, 

exagógia, migráció, múzeumi mediáció  

A durkológia komplex, holisztikus igényű rendszerének kutatása, tanulmányozása nemcsak 

szellemi/lelki kihívást, hanem fizikailag is erőltetett menetet jelent a kutatók számára, mivel 

rendkívül termékeny szerző maga Durkó Mátyás is, nem beszélve életen át tartó „bibliográfiai 

kutatásairól/szerzői- gyűjteményéről, megmaradó szakirodalmi adattáráról”! Jelen 

konferencia előadója tehát arra vállalkozik, hogy összehasonlító szakirodalmi kutatásai 

alapján válaszoljon azon kihívásokra, hogy miért jelent progresszív szellemi örökséget a 

durkói életmű? Miért nem relativizálható Durkó Mátyás munkássága? Miért maradt a 

tudományos kritikák ellenére releváns az általa megalkotott magyarországi andragógiai 
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diszciplína, még attól is független, hogy a döntéshozók ellehetetlenítik a hazai andragógus 

képzést, a felnőttkori tanulási színterek fejlődését? Vizsgáltuk, hogy van e nemzetközi 

tudományos perspektívája a durkói andragógiai kutatásokra épülő tudományos vízióknak, a 

felnőtt-neveléssel kapcsolatos diszciplináris anticipációknak, az általa verifikált tételeknek? 

Mit lehet torzónak tekinteni Durkó Mátyás alkotói létpályájában? Hipotézisünket 

fogalmazzuk meg végül: „műegész” e a durkológia? Durkó Mátyás természetesen a 

szakandragógiát is tudományos fókuszpontként kezelte, ezért jelen szerzőnek, 

múzeumandragógia kutatónak is választ kell adni arra a kérdésre, hogy a múzeumandragógia 

önálló diszciplína, szakandragógia, múzeumi metodika, múzeumi elmélet vagy „csak” 

múzeumi gyakorlat! Felhívjuk a figyelmet Durkó Mátyás andragógia diszciplínájában 

megjelenő exagógia tételének tanulmányozására, a múzeumandragógia mellett ugyanis 

elvezetett bennünket a kulturális mediáció, múzeummediáció, múzeumi mediáció 

tárgyköréhez is, amely indokolttá teszi, hogy a Durkó által fémjelzett andragógia témát széles 

tudományos kontextusban értelmezzük. 

 

Kerülő Judit: A népművelőtől a kulturális szakemberképzésig  

Kulcsszavak: felsőoktatás, oktatáspolitika, tanterv, Bologna folyamat A kulturális 

szakemberek képzése az elmúlt 40 év alatt sok változáson ment keresztül. Ezek nem kizárólag 

a társadalmi környezet, a munkaerőpiac elvárásai alapján bekövetkező tartalmi megújulások 

voltak, hanem az adott oktatáspolitika hangsúlyai szerint a szakmai végzettség megnevezése 

is gyakran módosult. Referátumomban a népművelő, a művelődésszervező, az andragógus és 

a kulturális tanulmányok szakemberképzést hasonlítom össze, a képzések célja, a tantervek 

tartalma, a végzett szakemberekkel szemben támasztott munkaerő-piaci követelmények 

szerint. Bemutatom azokat a jellemző munkahelyeket, ahol a végzett szakemberek 

elhelyezkedtek. Ismertetem a képzőintézményeket, azok jellemzőit, ezen belől részletesen a 

Nyíregyházi Főiskola, korábbi nevén a Bessenyei György Tanárképző Főiskola képzéseit, 

specializációt, szakirányait mutatom be. A magyar felsőoktatás történetében mérföldkövet 

jelent a Bologna folyamat hatására létrejövő képzési szerkezetváltozás. Elemzem a változások 

kulturális szakemberképzésre gyakorolt hatásait és következményeit. A szakra való 

jelentkezések változása jól mutatja a szak kedveltségét, népszerűségét és ezek változásait. 

Végül összefoglalom azokat az indokokat, amelyek szükségessé teszik az ismételt megújulást 

és az új szak, a kulturális tanulmányok alapításának, képesítési követelményeinek 

kidolgozását. 

 
Engler Ágnes: A felsőoktatás felnőtt tagozata 

A felsőoktatásban tanuló felnőttek vizsgálatának eredményeit mutatja be az előadás. A Tanuló 

régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig című kutatás formális tanulásra vonatkozó 

felmérésében Magyarország egyik régiójának (Észak-Alföld) három nagy felsőoktatási 

intézményének részidős hallgatói társadalmát vizsgáltuk kvantitatív eszközökkel. A teljes 

körű kérdőíves megkeresés során a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Szolnoki 

Főiskola levelező tagozatain tanulókat értük el 2013 tavaszán. A visszaérkezett, érvényesen 

kitöltött kérdőívek száma 1092. Az előadásban a felnőtt hallgatók tanulási motivációit és 

tanulmányi igényeit térképezzük fel. 
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3. KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS, KULTÚRAKUTATÁSOK ÉS KULTURÁLIS PROJEKTEK 

Szabó Barbara Éva: Múzeumügy kicsit másképp – A hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény bemutatása 

Kulcsszavak: Hajdúnánás, múzeumügy, múzeumandragógia, múzeumpedagógia 

Előadásomban egy olyan város helytörténeti gyűjteményét „kis múzeumát” szeretném 

bemutatni, mely az utóbbi időben nagyon sok fejlesztésen ment keresztül. Magának a 

Helytörténeti Gyűjteménynek a kialakulása, története is nagyon érdekes. Szeretném 

bemutatni, hogy milyen viszontagságokon kellett átmennie azon szakembereknek és magának 

a megalakulásnak, hogy a mai állapotában létrejöhessen eme csodálatos gyűjtemény. A város 

történelmi és hagyaték története mellett, az úgynevezett „múzeumügyről” szeretnék majd 

bővebben beszélni. Fontosnak tartom, hogy a gyűjtemény különleges épülete mellett az 

intézmény által működtetett létesítmények is kapjanak bemutatási lehetőséget, sőt a 

gyűjtemény állandó kiállításairól is szeretnék majd egy rövid betekintőt adni (Kalapkötők 

nyomában 2011, Kitaszítottak 2011, Református sírjelek Hajdúnánáson 2012). Emellett az 

időszaki kiállításokról is fogok rövid képes bemutatót tartani. Előadásomban a jelenleg 

intézményben folyó múzeumpedagógia és múzemuandragógia programokról és eseményekről 

témakörét is érintem majd. Munkámhoz a szakirodalmi elemzéseken túl (Koltai Zsuzsa 2011, 

Kurta Mihály 2012) az intézmény képes és könyvi forrásai mellett, interjút készítettem az 

intézmény egyik főmunkatársával. 
 

Deák Orsolya: A debreceni MODEM múzeumpedagógiai, múzeumandragógia 

tevékenységének bemutatása 

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy Debrecen egyik, véleményem szerint meghatározó 

kortárs művészeti intézményében hogyan valósulnak meg a címben említett programok. A 

kutatás módszere félig strukturált interjú volt, amelyben négy tematikus blokkba soroltam a 

kutatás fő kérdéseit. A négy kérdéscsoport a következőképp épült fel:  

 Általános, bevezető kérdések a múzeumról  

 A múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programra vonatkozó kérdések  

 A humán erőforrásra vonatkozó kérdések  

 Egyéb, a múzeumpedagógiára vonatkozó kérdések  

Az interjú elemzésekor igyekeztem a szervezet profiljából adódó sajátosságokat és jó példákat 

kiemelni, továbbá megfigyelni a múzeumpedagógia és múzeumandragógia gyakorlati 

megvalósulása között megmutatkozó eltéréseket az intézményben. 

 

Varga Ákos: Sóstói (élő) múzeumfalu 

Kulcsszavak: múzeumfalu, piacosítás, élő múzeum. Előadásomban a Sóstói Múzeumfalu 

tevékenységéről szeretnék beszélni a honlapjuk, és egy személyes látogatásomkor az egyik 

múzeumpedagógussal végzett félig strukturált interjú alapján. A több évtizedes múltra 

visszatekintő intézmény a 19. század végi szegény- és középparaszti, valamint kisnemesi 

lakóházak, gazdasági épületek, jellegzetes lakberendezési hagyományok, használati és 

dísztárgyak bemutatásával foglalkozik. A rendszerváltás óta különösen fontossá vált az, hogy 

mindezt a közönség számára vonzóan tudják tálalni, ami a programok piachoz való 

igazításához vezetett. Ezek a programok egyaránt magukban foglalják a közoktatás 

támogatását kihelyezett irodalom vagy történelem órákkal, a falusi jelenetek élethű 

eljátszását, és a szabadtéri lehetőségek kihasználása érdekében szervezett 

nagyrendezvényeket. Mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek megtalálhatják a számukra 
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legmegfelelőbb elfoglaltságot: az előbbiek többek között napközis táborok, mézeskalács 

készítés és kézműves tevékenységek közül válogathatnak, míg az utóbbiak akár céges 

rendezvényeket is szervezhetnek a múzeum helyszínére. A gazdasági válság itt is éreztette a 

hatását, de mégsem törte meg a programtervezők lelkesedését az újabb és újabb lehetőségek 

kiaknázásában, akik továbbra is fontos céljuknak tartják minden korosztály szórakozás 

közbeni művelődését. 

 

Lupó Nikoletta – Lehet-e múzeum egy állatpark? 
Kulcsszavak: kultúrandragógia, múzeum, élményandragógia. A Nyíregyházi Állatpark 

Nonprofit Kft. tevékenységéről szeretnék beszámolni a honlapjukon található információk, és 

egy osztályvezető munkatársukkal végzett félig strukturált interjú alapján. Az állatkert több 

ponton is hasonlít a múzeumokhoz: ’falai’ között a természeti kultúra értékeinek megőrzése 

folyik; programjai között megjelenik a tárlatvezetés; muzeológiai jellegű bemutatóhelyekkel 

is rendelkezik, etc. A szóban forgó intézmény küldetése részének tekinti az oktatást, és az 

évről évre nyilvánosság elé kerülő újdonságai hatalmas célcsoportot vonzanak be, megnyitva 

előttük a tanulás lehetőségét. Két munkatárs foglalkozik az állatpark oktatási 

tevékenységével. Nagy érdeklődés övezi a minden évben megrendezésre kerülő Zoo Suli, és 

az Erdei Iskola programjait, de ezeken felül egész évben lehetőség van csoportvezetések 

kérésére, amelyeken különösen nagy figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre. Fontos feladat 

a pedagógusok ingyenes továbbképzése a következő generáció környezettudatos nevelésének 

megalapozása érdekében, de negatívum, hogy a részt vevő szakemberek általában nem 

bizonyulnak jó tanulóknak. Az állatpark a tanulás élménnyé alakítása által észrevétlenül, 

mégis hatékonyan juttatja el az átadni kívánt ismereteket a látogatóknak. A jövőbeni tervek 

között szerepel az óvodások megcélzása, illetve a ’szórakozva tanulás’ további megerősítése 

újabb látványelemek építésével. 

 

Szóró Ilona: A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben 

Kulcsszavak: olvasókör, műkedvelő tevékenység, készségfejlesztés, közösségformálás. A 20. 

század első felében a vidéki agrárterületeken a közművelődés legfontosabb intézményei az 

olvasókörök voltak. Az egyesületek feladatai között fontos helyet foglalt el a műkedvelő 

tevékenység, a színielőadások, dal- és táncestek szervezése. Ezek a rendezvények kulturált 

szórakozási lehetőséget biztosítottak, a színházba, művészeti eseményre sokszor másként el 

nem jutó falusi, tanyai emberek számára. Az előadások nagy szerepet játszottak a 

közreműködők készségeinek fejlesztésében, a nyilvános szereplés, a szóbeli kifejezés 

biztonságának növelésében, a kooperációs készség és a tolerancia erősítésében, de komoly 

hatással voltak a közönség ízlésének, viselkedéskultúrájának formálására is. A produkciók 

gazdagították az egyesület egyéb programjait, a köri ünnepségeket, a tanfolyamok vizsgáit. A 

bemutatók bizonyos bevételt is hoztak, ami elősegítette más feladatok ellátását. A műkedvelő 

tevékenység jelentős közösségépítő szerepet játszott. Az előadások létrehozásába szinte az 

egész tagság bekapcsolódott. Aki nem szerepelt a színpadon, a díszletek, jelmezek, kellékek 

elkészítésével vagy az előadás szervezésével vett részt a közös munkában. Az egyesületek 

műkedvelő tevékenységét vizsgáló kutatás elsősorban a korabeli dokumentumok és az 

egykori közreműködők visszaemlékezéseinek feldolgozására épül.  
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Stéber Andrea: „Sorozatos” tanulás – avagy a sorozatok és az informális tanulás lehetősége 
Kulcsszavak: médiaandragógia, informális tanulás, sorozatok  

Kutatásomban azt vizsgálom, hogy hogyan, mennyire tudatosan viszonyulnak a fiatal 

felnőttek az informális tanuláshoz, ez milyen szokásokban és tevékenységekben 

manifesztálódik a szabadidőben, és ez hogyan befolyásolja médiafogyasztásukat. Bemutatom 

az elektronikus médiumok informáló, (ön)művelődést elősegítő hatását és külön kitérek a 

sorozatok mint médiatermékek fogyasztására, abban a tekintetben, hogy azok 

megjelenhetnek-e az informális tanulás egy terepeként. A vizsgálat célcsoportja a fiatal (18–

40 év) sorozatnéző felnőttek voltak, míg az alkalmazott vizsgálati módszerem egy 

nagyszámú, de nem reprezentatív 539 fős mintavételű kérdőívezés volt. A kérdőíves kutatást 

egy tartalomelemzéssel is kiegészítettem, amellyel célom a tanulás és a társadalmi problémák 

reprezentációjának vizsgálata volt az egyik nagysikerű hazai gyártású napi sorozatban. A 

vizsgálat megerősítette, hogy a sorozatok az informális tanulás fontos terepeként 

értelmezhetők, hiszen a válaszadók 97%-a úgy véli, hogy tanul az elektronikus médiumok 

fogyasztásával, illetve a megkérdezett fiatal felnőttek 75 %-a rendszeresen néz sorozatot is. 

Ez fontos eredmény, mert a média hordozója és befolyásolója annak a képnek, amelyet a 

társadalom saját magáról kialakít (Bernáth és Messing, 2001). 
 

Marczin István: A Caffart képzőművészeti Egyesület közművelődési tevékenysége 

Kulcsszavak: civil szervezet, funkciók, kapcsolatok, közművelődés, rétegek 

A Caffart Képzőművészeti Egyesület 2010-ben alakult 10 hivatásos képzőművésszel 

Magyarországról és Romániából, köztük Kossuth-díjas, Munkácsy-díjas, Barcsay-díjas és 

Derkovits-ösztöndíjas művészekből. Az alkotó tevékenység mellett mint civil szervezet 

komoly közművelődési tevékenységet folytat. Határainkon belül és külföldön évente 2-4 

kiállításon keresztül mutatja be az aktuális képzőművészeti trendeket. Hazai és nemzetközi 

képzőművészeti pályázatokat ír ki hivatásos és amatőr művészek számára alkotási, 

bemutatkozási lehetőségként. Évente nemzetközi művésztelepeket szervez és rendez. A 

felnőttek mellett különös figyelmet fordít pályázataiban a gyermek és fiatal korosztályra, a 

tehetséggondozásra. A vizuális kultúra megismerése és terjesztése érdekében széleskörű 

kapcsolatrendszert tart fenn a formális és informális művészeti intézményekkel, 

szervezetekkel, és szorgalmazza az ezek közötti kapcsolatok megszervezését, erősítését. 

 

Arapovics Mária: Romkocsma és tudomány – közösségépítés a Kazinczy utcában 

Kulcsszavak: adománygyűjtés, közösségfejlesztés, romkocsma  

Az adományozás elméleti aspektusait és hazai gyakorlatát vizsgálta kutatásom, melyben az 

egyének nonprofit szervezetek, közintézmények vagy egyházak számára, természetben és 

pénzben ellenszolgáltatás nélkül nyújtott támogatásokat kínálnak fel. Az adománygyűjtő 

akciók egyszerre szolgálnak jótékonysági célokat és egyszerre jelentenek közösségformáló 

tevékenységet a szervezet számára. Ennek jó gyakorlata a SzimplaKert és az ELTE Az 

Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Közös Lábos programja. A Kazinczy utca 

napjainkban Budapest egyik legszínesebb utcája. Itt működik évtizedek óta az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem tanárképző kara, melynek diákjai és tanárai kezdetektől szívesen 

látogatták a napjainkra művelődési szintérré és turisztikai célponttá vált Szimpla kávézót. A 

VII. kerületi romos bérház tereiben 2004-ben megnyíló, önszerveződésen alapuló Szimpla 

Kert az első magyarországi „romkocsma”, amely egy rétegkultúra számára a főváros éjszakai 

és kulturális életében új stílust és új közösségi teret hozott létre. Egyszerre kávéház, kertmozi, 

termelői piac, jótékonysági szintér. Az ELTE PPK andragógia szakjainak tudományos és 
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közösségi rendezvénye a 2009 óta megrendezésre kerülő Andragógia Szakmai Nap, mely 

keretén belül minden évben megjelent a végzős hallgatók absztraktjainak gyűjteménye, a 

Szinoptikum. Ennek létrejöttét támogatta az egyetemistákkal 2013 őszén a SzimplaKertben 

megvalósított Közös Lábos adománygyűjtő akció. A dolgozat a közösségi művelődés jó 

gyakorlatát mutatja be. 

 

Szabó József: Kultúrandragógia 

A múzeumandragógia fogalmával Durkó Mátyás munkájának tovább gondolásával nemrég 

ismerkedhettünk meg. Sokan még ma is megkérdőjelezik létjogosultságát, miközben egyre 

többen új lehetőségek nyitányaként kezelik. A múzeumok többek között az új múzeumi 

törvény miatt szervezeti szempontból is átrendeződtek. A múzeum ma már nem a passzív 

befogadás helyszíne, hanem az élmények tárháza. A bemutatás folyamata átalakult, 

élményeken keresztüli, többnyire informális tanulás valósul meg, ami egyben visszatérő 

vendégeket is eredményez. Kutatásaink során azt állapíthattuk meg, hogy számos intézmény, 

szervezet létezik, ami hasonló módon próbálja a kultúraközvetítést megoldani, mint a 

múzeum. Az alkalmazott módszerek nem különböznek lényegesen egymástól, és ezzel arra 

ösztönöznek bennünket, hogy a múzeumandragógia fogalmat egy ennél átfogóbb fogalom 

részeként jelenítsük meg. Ezt a magasabb szintű fogalmat neveztük első közelítésben 

kultúrandragógiának. Ide sorolunk minden olyan kultúraközvetítést, ami helyszíni vagy 

virtuális bemutatók segítségével a felnőttek számára új információkat nyújt, segíti az önálló 

ismeretszerzést, támogatja az aktív autonóm tanulási folyamatokat. Ez a fogalmi tágítás azt is 

jelenti, hogy olyan új területeket vonhatunk be a vizsgálati körbe, mint az állatkert, 

növénykert, falumúzeum, és a sokat vitatott virtuális múzeum. Kutatásunk elsősorban arra 

irányult, hogy a módszertani hasonlóságok alapján megtaláljuk a fogalmi rendezés egyik 

lehetséges irányát. 

 

Tóth Aliz: Múzeumpedagógia és múzeumpedagógiai a Déri Múzeum gyakorlatában 

Kulcsszavak: Déri Múzeum, múzeumpedagógia, múzeumandragógia, célcsoport, alkalmazott 

módszertan A múzeum történetének vázlatos áttekintése után előadásomban áttekintem a Déri 

Múzeum alaptevékenységeit és az egyes táraihoz kapcsolódó gyűjtemények listáját. Ezt 

követően az állandó kiállítás jelentőségéről ejtek szót, és arra keresem a választ, hogy milyen 

szerepe van a Munkácsy trilógiának a látogatottság, a múzeumandragógia és a 

múzeumpedagógia szempontjából. Az ilyen jellegű programok finanszírozása kardinális 

kérdés, ezért kitekintést teszek a múzeum gazdálkodási tevékenységére, majd személyes 

kutatási eredményeim (a Déri Múzeum egyik múzeumpedagógusával készített félig strukturált 

interjú) alapján célom bemutatni a helyben alkalmazott múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai gyakorlatot. Az érintett témakörök az alábbiak: • Hogyan jelennek meg a 

múzeum honlapján a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységek, programok? 

• Hogyan hatott a 2013-as törvénymódosítás a programokra? • Kik a programok célcsoportjai, 

és hogyan lehet őket megszólítani? • A múzeumpedagógia és múzeumandragógia helyi 

érdekességei. 

 

Szoó Ilona: Múzeumandragógiai tevékenység a Herman Ottó Múzeumban 

Kulcsszavak: múzeumandragógia, múzeumpedagógia, tanulás a múzeumban, Herman Ottó 

Múzeum - Kutatásom elsődleges célja a Herman Ottó Múzeum múzeumandragógia 

tevékenységének vizsgálata és bemutatása volt. Ennek keretében először is információkat 

gyűjtöttem a múzeum történetéről, felépítéséről és működéséről. Ezt követően egy interjú 
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keretében elbeszélgettem Kurta Mihállyal, a hazai múzeumandragógia területének neves 

képviselőjével, és Simon Lászlóval, aki a Herman Ottó Múzeum múzeumandragógia 

tevékenységéért felelős. Ennek során ismereteket szereztem a múzeumandragógia hazai 

kialakulásának kezdeteiről, beleértve az elméleti alapok lefektetését és az első gyakorlati 

kezdeményezések elindulását egyaránt. Megismerkedtem továbbá a Herman Ottó Múzeum 

múzeumandragógia tevékenységének indulásával és alakulástörténetével a kezdetektől 

napjainkig. Ennek keretében kérdéseim során kitértünk az ilyen irányú tevékenységek 

formáira, módszertanára, célcsoportjára, céljaira és főbb tartalmi elemeikre. Mindezek után 

szerencsém volt egy, ebbe a kategóriába tartozó programon személyesen is részt venni a 

Szépkorúak kurzusának egy előadása keretében. Itt közvetlenül is megtapasztalhattam, 

hogyan is zajlik egy ilyen rendezvény, illetve találkozhattam és elbeszélgethettem az ezen 

megjelenő résztvevőkkel. Ezen kutatásom eredményeit, azaz a fent nevezett múzeumban 

folyó múzeumandragógia tevékenységet, illetve ezzel kapcsolatos tapasztalataimat kívánom 

megosztani a konferencián egy előadás keretében. 

 

Kereszty Orsolya: Tudománynépszerűsítők a századfordulón: A Népszerű Főiskolai 

Tanfolyam tanárai 

Kulcsszavak: tudománynépszerűsítés, közvetítés, társadalmi nevelés, egyetemi keretek A 

századforduló Magyarországa bővelkedett a kultúraközvetítő, és esetenként 

tudománynépszerűsítő egyesületekben. A Népszerű Főiskolai Tanfolyam külföldi mintára, 

egyetemi keretek között, állami felügyelettel, de társadalmi kezdeményezés eredményeképpen 

azzal a céllal jött létre, hogy az egyetemi színvonalú oktatást mindenki számára 

hozzáférhetővé tegye. Kezdetektől fogva felmerült kérdésként, hogy hogyan lehet a 

különböző korú, nemű és előképzettségű felnőttek tanítását megszervezni. Előadásomban az 

1902-ben létrejött Népszerű Főiskolai Tanfolyam működésének bemutatásán keresztül 

keresek választ arra a kérdésre, hogy elsősorban kik vettek részt a tudománynépszerűsítő 

tevékenységben a 20. század első éveiben? Hogyan látták a feladatot, hogyan készültek fel, és 

mennyire érezték eredményesnek tudományt népszerűsítő tevékenységüket? Forrásként az 

éves jelentéseket, visszaemlékezéseket, a VKM hivatalos anyagait és a korabeli sajtóban 

megjelent írásokat használom fel. 

 

Németh Petra: Hajdú-Bihar megyei múzeumok múzeumandragógiai és múzeumpedagógiai 

tevékenysége a fogyatékkal élők számára 

Kulcsszavak: múzeumandragógia, múzeumpedagógia, fogyatékos 

A fogyatékosok és felnőtt fogyatékosok neveléstanának szerves részét képezi a 

múzeumandragógia és a múzeumpedagógia. A múzeumok kiállítások, időszaki rendezvények 

és tárlatok szervezése mellett a társadalom problémáinak megoldásához nélkülözhetetlennek 

ítélik meg a korszerű pedagógiai alapokra helyezhető nevelőmunkát, melyet a múzeumokon 

belüli foglalkozások keretében valósítanak meg. Fontos hitvallásuk, hogy a nevelés ne legyen 

elszigetelt része az intézmények feladatainak. Hajdú – Bihar megyében nyolc múzeum 

található, ezeket felkeresve, interjúk segítségével derült fény az ez irányú tevékenységükre. A 

múzeumok a következők: Déri Múzeum Debrecen, Semsey Andor Múzeum Balmazújváros, 

Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörmény, Bocskai István Múzeum Hajdúszoboszló, Karacs 

Ferenc Múzeum Püspökladány, Bihari Múzeum Berettyóújfalu, Irodalmi Múzeum Debrecen, 

Medgyessy Ferenc Múzeum Debrecen. A legkiterjedtebb múzeumandragógiai és 

múzeumpedagógiai tevékenységgel a Déri Múzeum rendelkezik, melyben nagy irányú a 

törekvés a fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek körében történő fejlesztő 
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foglalkozások tartására, valamint a berettyóújfalui Bihari Múzeum, ahol nagy sikere volt a 

látássérültek világát bemutató tapintható tárlatnak és a látássérülteknek szóló klub 

délelőttöknek. Mindegyik múzeum kiemelte, hogy sajnos a forráshiány az oka annak, hogy 

tevékenységi körüknek e részét nem tudják bővíteni vagy még nem is indult be 

fogyatékosoknak szóló program, hasonlóan az épületek akadálymentesítéséhez, ami nagyon 

kevés esetben éri el a megfelelő szintet. A múzeumok igyekezetével és kitartásával 

megtörténhet a fogyatékkal élők társadalomba való aktív bevonásának előkészítése, valamint 

nagy szerepük van abban, hogy megmutassák, számukra is létezik kulturális élet. 

 

Barta Szilvia: Pedagógiai kultúra, tanárszakosok és integritás a Partiumban 

Kulcsszavak: integritás, tanárképzés, pedagógiai kultúra A legutóbbi átfogó kutatás az 

egyetemi-akadémiai integritás témájában tanárszakos hallgatók között a 90-es években történt 

az USA-ban. Az azóta eltelt időszakban a csalással, korrupcióval, plágiummal kapcsolatos 

skandallumok már az akadémiai szférába is beférkőztek, míg az ilyen jellegű tudományos 

vizsgálatok száma nem feltétlenül nőtt. Előadásunkban a Partium határmenti régiójára 

fókuszálunk, s a HERD kutatás keretein belül felvett hallgatói online kérdőívvel készült 

adatbázisban folytatunk elemzéseket. Mérőeszközünket egy sor jól bevált sztenderdizált, 

nemzetközi, validált és objektív skála adja, melyek segítségével többváltozós és regresszió 

elemzéseket végeztünk, hogy a hallgatók csalással és integritással kapcsolatos attitűdjei 

mentén kialakuló látens mintázatokat feltárjuk. A kialakuló attitűd-csoportokat igyekszünk az 

adott intézményekben fellelhető pedagógiai kultúrával magyarázni. Ha figyelembe vesszük, 

hogy az érintett régió több szempontból is hátrányokkal sújtott, illetve a bizalmatlanság és 

korrupció percepciójának jellemzően magas szintjét, akkor azt is érzékelhetjük, hogy az adott 

területi-társadalmi egységben kiemelkedően fontos a közösségépítő, kohéziót erősítő 

törekvések hangsúlyozása, s az integritás- és érték-alapú felsőoktatás-pedagógiai-, illetve –

didaktikai kultúra alkalmazása. 

 

 

4. POSZTERSZEKCIÓ 

Nyilas Orsolya: Decentralizált programok a konvergencia régióban – támogatott OKJ-s 

programok tapasztalatai 

Kulcsszavak: felnőttképzés, munkaerő-piaci programok  

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően jogosulttá vált arra, hogy 

igénybe vegye azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. 

Egy ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA) amelynek többek között fontos 

célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a „A 

hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a 

konvergencia régióban)” című országos projektet, amely új szolgáltatásokkal, támogatási 

formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. Több szakértő is 

egyetért azzal, hogy az oktatásnak sokkal inkább a gazdaság igényeit kell szem előtt tartani, 

és olyan választékot, képzési tartalmat illetve színvonalat kell kínálni, amely lehetővé teszi 

mind többek számára az elkezdett képzési programok befejezését. Vizsgálatunk is észlelte ezt 

a problémát, amely a fent említett programon belül megvalósuló „Gyógyszertári asszisztens” 

képzésben való résztvevőkkel készült fókuszcsoportos interjúk igazolnak. Prezentációnkban a 

kérdőíves felmérésünk eredményeit illetve az interjúkban elhangzott véleményeket, 

problémákat kívánjuk bemutatni. 
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László Judit: Digitális kultúra – múzeumok 

Kulcsszavak: Kultúra, múzeum, internet, digitalizáció, PR  

Poszterem elsődleges célja, hogy felhívjam a figyelmet a kultúraközvetítés fontosságára, mely 

ugyan elcsépeltnek hangzik, mégsem kap akkora figyelmet hazánkban, mint amekkorára 

szüksége lenne. A hazai múzeumok igyekeznek egyre inkább felvenni a lépést a 

megnövekedett információs és modernizációs igényekkel – több-kevesebb sikerrel. 

Mindezeket a feladatokat pedig megfelelően kell integrálinuk meglévő, számos 

tevékenységük közé, ami talán a legnehezebb feladat. Előfordul ugyanis, hogy hiába tudja egy 

múzeum eredményesen tartani a lépést kiállításaiban a megváltozott igényekkel, hiányzik 

mögüle a megfelelő PR. Ennek a bemutatása a célom országos példákkal, és néhány határon 

túli kitekintéssel. A felhasznált információkat kutató munkámra, és saját tapasztalataimra 

alapoztam. Témámból adódóan igyekeztem kifejezetten olyan adatokra hagyatkozni, amelyek 

az interneten is megtalálhatók – természetesen kellő forráskritika mellett – hogy ezzel is képet 

kapjak az adott intézmények online jelenlétéről. 

 

Varga Ákos – Lupó Nikoletta: Az e-learning szerepe az oktatásban  

Kulcsszavak: e-learning, új tanulási környezetek, tanulási stílus, elektronikus média, virtuális 

egyetem, MOOC. Poszterszekciónk az elektronikus média, az új tanulási környezetek, és 

azokon belül is az e-learning oktatáshoz fűződő viszonyáról szól. Egyértelmű, hogy 

foglalkoznunk kell vele, hiszen minden tanulási stílushoz kínál valami pluszt. Többet jelent 

csupán egy módszernél: sokkal inkább tekinthető egy újonnan megjelenő oktatási 

paradigmának. Az előnyei mellett természetesen megvannak a maga hátrányai is (a személyes 

interakciók, vagy a széles körű hozzáférés hiánya például), de ezek kiküszöbölhetőek. 

Különösen nagy mértékben hozzájárulnak a fejlesztéséhez az egyetemek, amelyek közül 

egyre több merészkedik el a virtualitás birodalmába MOOC-k, virtuális egyetemek indítása 

által. Ezek az e-learning platformok (Khan Akadémia, coursera etc.) kiterjednek mind a 

közoktatás, mind pedig a felnőttoktatás területére, de igazából felölelik az egész életen át tartó 

tanulást. Az egyik legújabb közülük a Harvard Egyetem és az MIT által alapított edX, amely 

2012 óta működik. A kurzusok az egész világon – még a harmadik világ országaiban is – 

népszerűek, de sajnos mégsem jutnak el a legtöbb hátrányos helyzetű célcsoporthoz. A jövő 

egyik fontos kutatási iránya ezen a területen ennek a helyzetnek a megoldása. Empirikus 

kutatásunk alapkövét a kurzusok fórumai képezték. 

 

Fintor Gábor János: Testmozgás s közösségben, avagy a mindennapos testnevelés jelenléte 

Kulcsszavak: testmozgás, mindennapos testnevelés, általános iskolások  

A testmozgás megszerettetését fiatal korban kell elkezdeni, az iskolai testnevelésnek döntő 

hatása van a későbbi felnőttkori fizikai aktivitás minőségére (Bognár és társai 2005). A 

mindennapos testnevelés sikeres megvalósítása esetén a tanulók egészségmagatartása tartósan 

kedvezőre változhat (Mikulán 2013). Kutatásunk egyik célja, hogy feltárjuk, mennyire tartják 

fontosnak a testnevelést más tárgyakhoz képest egy év elteltével három kisvárosi Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei általános iskolában tanuló 6. évfolyamos diákok (N=131). Másrészt, a 

mindennapos testneveléssel összefüggő kijelentések, milyen értékkel jelennek meg körükben. 

A felmérés 2013 márciusában és 2014 májusában történt követéses vizsgálattal, önkitöltős 

kérdőíves módszer segítségével. Eredményeink szerint nem változott a tanulók véleménye a 

testnevelés órák megítélésével kapcsolatban, ugyanolyan fontosnak tartják azt. Azonban akik 

a mindennapos testnevelés bevezetése óta többet sportolnak testnevelés órán kívül (71,7%), 
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50%-uk fontosabbnak tartja. A mindennapos testnevelés bevezetéséhez kapcsolható pozitív 

állításokkal (például „sokat ügyesedtem” (84,1%) „több mozgásformát ismerhetek meg” 

(81,4%), „nagyobb versenyeredményeket érünk el” (68,2%)) szignifikánsan többen értenek 

egyet, mint a negatívakkal (például „kevesebb idő jut másra” (23%). 

 

Dankó-Herczegh Judit: A kultúra eloszlásának régi és új ágensei 

Kulcsszavak: kultúra, fogyasztás, kulturális ágazatok  

Poszterünk áttekintést nyújt a hazai kultúra területi és társadalmi rétegzettségéről, a kulturális 

fogyasztás mintázatairól, a klasszikus és digitális kulturális elemek megjelenési formáiról. A 

LEARN kutatáshoz (a poszter az OTKA (K-101867) által támogatott Tanuló régiók 

Magyarországon: Az elmélettől a valóságig című kutatás keretében készül (Kutatásvezető: 

Kozma Tamás) kapcsolódó átfogó országos statisztikai mutatók és hazai kultúrakutatások 

eredményeinek segítségével mutatjuk be a kulturális fogyasztás változásait, hangsúlyos 

elemeit. Noha a rendszerváltás óta a kultúra ágazataiban erőteljes átalakulás és sok helyen 

leépülés tapasztalható, úgy gondoljuk a technológiai fejlődés új utakat nyit a kultúra 

terjesztése számára. Az internet a kultúra közvetítésében fontos szerepet játszik. A 

technológiai átalakulások, a kultúra ágenseinek változásai a kultúra fogyasztásában és a 

fogyasztó közönség összetételében is átalakulást hoz.  

 

Márkus Edina: Az általános célú felnőttképzést végző intézmények és programjaik regionális 

megközelítésben 

Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttképzési intézményrendszer, általános célú felnőttképzés  

Az általános célú felnőttképzés helyzete című kutatásunk célja a hazai iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzés általános célú képzései helyzetének feltárása egyrészt az intézmények, másrészt 

a programok oldaláról. A poszteren bemutatjuk az általános célú felnőttképzés fogalmának 

különböző értelmezési módozatait, valamint a hazai általános célú felnőttképzést végző 

intézmények és az általános célú képzési programok adatbázisainak elemzése révén szerzett 

kutatási eredményeinkről számolunk be. Munkánk során másodelemeztük a már meglévő 

hazai nyilvántartások (2013 decemberi állapot szerint A Felnőttképzési akkreditált programok 

nyilvántartása, a Felnőttképzési akkreditált intézmények nyilvántartása) adatait. A 

másodelemzés révén a területi adatok és egyes szektorok (állami, profitorientált, civil) 

munkájának összevetése érdekes tanulságokkal szolgál. Érzékelhető a hátrányosabb helyzetű 

régiókban az általános célú képzési programok magasabb aránya. A képző intézményeik 

fenntartóit tekintve változatos képet kapunk, van ahol a civil szektor, van ahol az állami 

szektor erősebb, ennek oka lehet az adott térség humánerőforrásának, szervezeti 

beágyazottságának különböző alakulása. 

 

Lechner Brigitta: Nők megjelenése a felsőoktatásban 

Kutatásom alapja és célja egy átfogó képet adni arról, hogyan is kerültek be a nők a 

felsőoktatásba. Milyen okok tették lehetővé a nők továbbtanulását, illetve olykor pont a 

lehetőség megvonását. A poszter bemutatja a történelem során és az akkori törvények 

érvényében milyen szakokon, hányan, milyen feltételek között folytathatták tanulmányaikat a 

gyengébbik nem közül. Több történelmi esemény erősen befolyásolta a nők tanulását az 

egyetemeken és a főiskolákon egyaránt. Igyekszem egy jól átlátható, logikus menetben 

összeszedni ezeket az eseményeket, és az akkori okokat összegyűjteni. Levezetem, hogy is 

változtak a vélemények, vélekedések arról, hogy a nők továbbtanulnak, hogyan is változtak a 
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sztereotípiák a nők szerepéről. Mindezt több képpel illusztrálni, adatokkal bővíteni, illetve pár 

szót ejteni az első nőkről, akik elvégezték az egyetemet. 

 

Szoó Ilona: A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek hazai vizsgálata 

Kulcsszavak: felnőttképzés, felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, felnőttképzési 

szolgáltatások - Kutatásom elsődleges célja, a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek hazai 

rendszerének és helyzetének bemutatása, valamint a gyakorlati megvalósulásuk prezentálása 

felnőttképzési intézmények tevékenységén, illetve azok nyilvántartásán keresztül. A 

felnőttképzést kiegészítő tevékenységek fontos szerepet töltenek be mind a felnőttképzés, 

mind pedig az egész életen át tartó tanulás területén, illetve nem csupán az egyének tanulási 

folyamataiban, hanem a munkavállalásukban is. Ennél fogva tehát relevánsnak tartottam 

ennek a témakörnek az alaposabb megismerését és megismertetését e dolgozatom, illetve az 

ebben bemutatott kutatásom által. Vizsgálataim során egyfelől egy általános helyzetkép 

felvázolására törekedtem, illetve a magyarországi szolgáltatásnyújtás jellemzőinek feltárására 

vállalkoztam. Mindennek keretében a szolgáltatások számszerűsített adatait tanulmányoztam, 

melynek keretében egyaránt kitértem a nyilvántartott hazai felnőttképzési intézményrendszer 

megoszlására, illetve a nyilvántartott szolgáltatások számára. A felnőttképzést kiegészítő 

tevékenységeken belül mind azok országos megoszlására vonatkozóan, mind pedig az Észak-

Alföldi és Észak-Magyarországi régiókra lebontva megnéztem a számadatokat. Ezt követően 

az egyes szolgáltatási típusokat több aspektus alapján is megvizsgáltam az említett két 

régióban. Ezen kutatásom legfőbb eredményeit kívánom poszter keretében bemutatni a 

Közösségi művelődés – Közösségi tanulás konferencián. 
 
 

 

 
 


