
Digitális Kompetenciafejlesztés 

és Közösségszervezést Támogató

Digitális Módszerek a Közművelődésben

Bevezetés
A Nemzeti Művelődési Intézet küldetése, hogy a közösségeket képessé tegye

saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek megragadásával

facilitálja a közösségben történő emberi kiteljesedést, javítsa a magyar

emberek életminőségét. Ennek támogatására képzések, tudásmegosztó

alkalmak és képzésfejlesztés révén szeretné a megfelelő szakmai utánpótlást,

valamint a jelenleg a közművelődés területén dolgozó kollégák szakmai

kompetenciáinak professzionális fejlesztését biztosítani.

A Művelődési Intézet 2020-ban két támogatott képzési csomagban kínált

képzéseket a közművelődésben dolgozó, valamint a terület iránt érdeklődők

számára. A támogatott képzések a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló

prevenciós intézkedések szerint 2020. március 11. után távoktatásban

valósultak meg. Ebben az időszakban a közművelődési szakemberek és a

közművelődésben tevékenykedők két új, digitális kompetenciákat fejlesztő ún.

KAB (Közművelődési Akkreditációs Bizottság által engedélyezett) képzésen is

részt vehettek. Ezek a mindennapi munkavégzést megkönnyítő tudást átadó

„Digitális Kompetenciák a Közművelődésben” és az arra épülő, a

közösségszervezés a közművelődés és az önművelés területén további digitális

lehetőségeket felvonultató „Közösségszervezést Támogató Digitális

Kompetenciák” képzések.

Nemzeti Művelődési Intézet

Gégény János

A kutatás célja és módszere
A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzük a résztvevők fejlesztendő- és a

képzések során fejlesztett fejlesztett digitális kompetenciát, IKT eszköz- és

internethasználati szokásait, emellett következtetni tudjunk a képzések

hasznosságára, a tudásátadás sikerességére, illetve, hogy visszajelzéseket

kapjunk a résztvevőktől, amelyeket az oktatók tapasztalataival és javaslataival

kiegészítve további fejlesztésekre használhatunk.

A kutatás online kérdőíves felmérés formájában, két lépésben valósult meg. Az

előmérés 2020.05.18-tól 2020.06.01-ig, majd az utómérés 2020.06.26-tól

2020.07.06-ig. Az adatfelvételhez Google Forms-ban elkészített kérdőíveket, az

adatok feldolgozásához pedig a Microsoft Excel 2016-os verzióját használtuk.

1. táblázat: A képzésekben, valamint az elő- és utómérésekben résztvevők száma és aránya

A minta – avagy az elért képzési résztvevők
A két online képzésben az adatfelvételek idejéig a Nemzeti Művelődési Intézet

Szakmafejlesztési Igazgatóságának és 5 megyei irodájának szervezésében

összesen 103 fő vett részt. Közülük az előmérés során összesen 98 főt (95%)

az utómérés során pedig 75 főt (73%) értünk el.

Elért résztvevők száma és aránya
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Bács-Kiskun 25 24 96% 22 88%

Békés 17 17 100% 13 76%

Komárom-Esztergom 24 23 96% 16 67%

Tolna 24 24 100% 17 71%

Veszprém 13 10 77% 7 54%

Összesen 103 98 95% 75 73%
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Online kurzusok készítése

Videószerkesztés

Videochat alkalmazások kezelése

Videófelvétel készítés

Közösségi oldalakon saját intézményi/szervezeti
oldalak menedzselése

Felhő alapú alkalmazások használata

Táblázatkezelés

Képszerkesztés

Prezentáció készítés

Részvétel online kurzuson, webináriumon

Fotó készítés

Közösségi oldalak használata

Összetett internetes keresés és böngészés

Szöveges dokumentumok szerkesztése

"Hol helyezné el a saját kompetenciáit az alábbi területeken 
egy 1-5 közötti skálán? (1- egyáltalán nem értek hozzá, 5-

gond nélkül megoldom/rendszeresen végzem)"

Képzés előtt Képzés után

14

84

Végzett-e már tanúsítványt is 
adó online képzést? (fő)

Igen

Nem

29

69

Vett-e már részt valamilyen 
online oktatásban? (fő)

Igen

Nem

1-2 ábra: A képzésekben, valamint az elő- és utómérésekben résztvevő 

válaszadók online tanulási tapasztalatai
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Mennyire szívesen venne részt olyan
képzésen amely a mostani webináriumi
alkalmak nélkül, előre felvett, bármikor

elindítható videók, online tesztek és
feladatok segítségével zajlana ?

Mennyire tetszett Önnek a teljesen online
képzési forma?

Mennyire szívesen venne részt hasonló,
további digitális képzéseken a Nemzeti

Művelődési Intézet szervezésében?

Összességében mennyire voltak hasznosak
az Ön számára a képzések?

A képzések standard értékelése [1..5]

A válaszadók lakóhelye és delegáló intézménye
A válaszadók többsége (több, mint 60%-a) mindkét mérésnél 5000 fő alatti

településről, illetve főként községekből- nagyközségekből származott.

A kistelepülések esetében különösen fontos a közművelődés és

közösségszervezés digitális lehetőségeinek megismertetése, hiszen a

települések és a jelenlévő intézmények méreteiből adódó szűkebb kínálat így

könnyebben bővíthető, illetve az ezeken a településeken kiemelten fontos

feladatokhoz, a fiatalok megszólításához, és a látogatószámok növeléséhez, a

leendő látogatók online eléréséhez is segítséget kaphattak a résztvevők.

A településtípushoz és a lakónépességkategóriákhoz igazodva a résztvevők

delegáló intézménye/szervezete többségében (szintén több, mint 60%-uk)

közművelődési közösségi színtér, illetve művelődési ház volt.

Online tanulás és előzetes ismeretek
A teljes lekérdezéshez közel álló előmérés eredményei alapján az NMI digitális

kompetenciafejlesztő képzéseit megelőzően a válaszadók több, mint 2/3-a nem

vett részt online oktatásban, és több, mint 4/5-ük nem vett részt tanúsítványt

adó képzésben. (1-2. ábra) Ennek megfelelően a mostani online képzéseken

való részvétel újdonság volt számukra, és saját bevallásuk szerint az ehhez

kapcsolódó kompetenciáik erősödtek a leginkább. (4. ábra)

Kompetenciák és fejlődés
Az utómérés adatai szerint, saját megítélésük alapján a válaszadók leginkább

online kurzusokon, webináriumokon való részvételben, videószerkesztésben,

felhő alapú szolgáltatások használatában, és táblázatkezelésben fejlődtek, míg

a képzés után összességében a szöveges dokumentumok szerkesztésében, az

összetett internetes keresésben, böngészésben, a közösségi oldalak

használatában, és az ehhez szükséges képek elkészítésében a

legképzettebbek a felsoroltak közül.

Tapasztalatok, visszajelzések, javaslatok
Az oktatói tapasztalatokból, a képzési alkalmak során lezajlott spontán

interjúkból és az utómérés kérdőívének nyitott kérdéseire adott válaszokból

nyert visszajelzések alapján:

• a képzéseket összességében a standard értékeléssel egyező módon nagyon

hasznosnak, emellett korszerűnek, rugalmasnak, és praktikusnak tartották a

résztvevők

• kiemelték az oktatók segítőkészségét, felkészültségét, és az utazás/ingázás

hiányának örömét

• megjelent az igény a képzés még interaktívabbá tételére, és az online

formából adódó „személytelenebb” érzet ellensúlyozására, a képzések

„közösségibbé” tételére

• a jövőben az online képzéseknél az IKT eszközöket kevésbé rutinosan

kezelő résztvevők felhasználói élményének javítása érdekében az eddig

elkészülteken túl további technikai útmutatókra és előzetes segédanyagokra

lesz szükség

4. ábra: A képzésekben, valamint az elő- és utómérésekben résztvevő 

válaszadók kompetenciának szubjektív értékelései a felsorolt, képzések által érintett területeken

3. ábra: A képzésekben, valamint az elő- és utómérésekben résztvevő 

válaszadók képzésekre vonatkozó értékelése a felsorolt területeken

A képzések értékelése
A képzések standard értékelését tekintve egy 5 fokú skálán mérve a legtöbb

kérdésre igen pozitívan válaszoltak az utómérés kérdőívét kitöltő résztvevők.

(3. ábra) A megjelenített átlagokértékekhez tartozó szórások alacsonyak voltak

(0,61-0,81 közöttiek), vagyis a válaszdók között nagy volt az egyetértés.


