
Közösségszervezés  BA  szakos  hallgatók  

szakmai  gyakorlati mentorálása, és a 

tereptanárok szakmai hálózatának 

kialakítása Heves megyében

Együttműködési Megállapodás
Nemzeti Művelődési Intézet és Eszterházy Károly Egyetem között 

Eger, 2018. március 27. 

Megállapodás tárgya és célja:

Közös céljuk a közművelődési intézmények, civil szervezetek értelmiségi utánpótlásának biztosítása, az ott dolgozó munkatársak elméleti és gyakorlati

ismereteinek fejlesztése, a közösségi művelődéssel összefüggő szakmai törekvések támogatása, a fejlődést elősegítő együttműködések erősítése.

Kiemelt hangsúly:

• Közösségszervezés BA 80 és 160 órás szakmai gyakorlat biztosítására a gyakorlati helyek hálózatának bővítése

• Egyetem: gyakorlat teljes körű szervezése, gyakorlati kompetenciák értékelése

• Gyakorlóhely: hallgató tanulmányainak megfelelő feladatok, hely, eszköz, tereptanár biztosítása

• Nemzeti Művelődési Intézet: gyakorlóhelyek és tereptanárok ajánlása az Egyetem felé

Csathóné Sebők Erika
megyei igazgató

Nemzeti Művelődési Intézet 

Heves Megyei Igazgatóság

sebok.erika@nmi.hu

„Motiváltság motiváltságot szül!”

Gyakorlat megkezdése előtt:

Mit várok a gyakorlattól?

• Szakmai fejlődést

• Bővebb szakmai tudást

• Megtapasztalást (folyamatok, munkamenet)

• Technikai ismeretek elsajátítása

• Kommunikációs készségek fejlődését

• Előadói készségek fejlesztését

• Kapcsolati tőke bővülését, erősödését

Műhelymunka hallgatóknak: Eger, 2020. 03. 09.
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Résztvevők:

• 2019-ben 80 vagy 160 órás gyakorlatukat a megyei igazgatóságon töltő

hallgatók, 6 fő

• 2020-ban 80 órás gyakorlatukat a megyei igazgatóságon töltő hallgatók,

5 fő

A gyakorlat során megélt tapasztalatot összegzése:

• Fejlesztési javaslatok megfogalmazása az elmélet-gyakorlat

összekapcsolására, összehangolására, szakmai tartalom

minőségfejlesztése érdekében

• Szakmai lehetőségek, életpálya modell felvázolása, aktuális munkahelyek

áttekintése

• Szakmai hálózatokba kapcsolódási lehetőségek ismertetése, jelentősége

• Szakmai napokon való részvétel, az aktív bekapcsolódás lehetőségének

áttekintése

• Diploma utáni elképzeléseik megbeszélése

• További kapcsolattartás rendjének kialakítása

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

2019-2020

Tereptanárok Heves Megyében:

• Nemzeti Művelődési Intézet −

Csathóné Sebők Erika, Csulák-Muliter 

Mariann, Kary József, Kun Zsófia, 

Ponyi László

• Heves – Balog Margó, Erdészné 

Turcsányi Katalin

• Hatvan – Valló Ede

• Nagyréde – Markó Anita

• Felsőtárkány – Buzás Eszter

• Gyöngyössolymos – Rédéné Német 

Mária

• Eger – Virág Eszter, Berecz Klára

• Tiszanána – Lázár Tünde

• Noszvaj – Czinkéné Szűcs Krisztina

Gyakorlat megkezdése

előtt:

Mitől tartok a gyakorlat 

kapcsán?

• Időhiány

• Megfelelés

• Szakmai elvárások

Tereptanári hálózat hasznossága a hallgatók szerint:

• Találkozás egymással

• Tapasztalatok megosztása – jó gyakorlatok terjedése

• Inspiráció

• Alkalmanként „pszichológus” attitűd is

• Személyes egymásra figyelés

• Kölcsönhatás

• Nem fél kérdezni a hallgató – légkör kialakítása

• Tudatos kommunikáció - kölcsönös

• Tudatos információ közlés - kölcsönös

• Példamutató – MINTAadó (szakmai személyiség)

• Motiváltság

Műhelymunka tereptanároknak, Eger, 2019. 03. 10.
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság

Résztvevők:

• 2019-ben 80 vagy 160 órás gyakorlat során tereptanári feladatokat ellátó közművelődési

szakemberek, 7 fő

• Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszék vezetője, munkatársai

Cél, hogy valamennyi gyakorlóhelyen közel azonos értékrend mentén valósuljon meg a

tapasztalati úton megszerezhető ismeretek átadása, valamint a személyes kompetenciák,

szakmai elkötelezettség fejlesztése, ezért a tereptanárok a gyakorlati idő megkezdése előtt

találkoztak egymással. A szakmai elvek, értékrendek harmonizálásán túl közösen ismerték

meg a szakemberek a gyakorlat kapcsán kötelező dokumentáció. A 80 órás gyakorlat

folyamán szükség szerint folytak egyeztetések, hogy a tapasztalataikat megosszák

egymással, és a fejlesztési javaslataikat megvitassák.

Közös felelősségként fogalmazták meg a résztvevők, hogy a hallgatók szakmai és személyes

kompetenciafejlesztésének leglényegesebb eleme, hogy a diploma megszerzése után minél

inkább meg tudják állni a helyüket a munka világában, a közművelődés különböző színterein.

Ehhez szükséges, hogy a gyakorlat során megismerjék a szakma szépségeit, szerezzenek

élményeket, a projektmódszert alkalmazva képesek legyenek közösségi eseményeket

szervezni, közösségeket építeni. Lényeges megtapasztalniuk a közösségi művelődésben

rejlő erőt, az együttműködés előnyeit. Tisztában kell lenniük a szakmai hálózat

hasznosságával, a folyamatos tudásbővítés és a jogszabályok ismeretének jelentőségével,

és azzal, hogy ezek összessége az, ami a minőségi feladatellátás és a szakma stabilitását

adja.

TERV! Műhelymunka tereptanároknak: Eger, 2020. ősz

Előzetesen küldött visszajelzések:
Szervező: Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóság és Eszterházy Károly Egyetem közösen

Résztvevők:

2019-2020. 80 vagy 160 órás gyakorlat kapcsán tereptanári feladatokat ellátó közművelődési szakemberek Heves

megyéből, 15 fő

• Meghatározó a tereptanár személyisége, felkészültsége, a kiválasztása, (vezetői és mentori szerepkör egyaránt

fontos, a kölcsönhatás tagadhatatlan)

• 2-3 hallgató - 1 tereptanár, így hatékony, csak tényleges teljesítmény legyen igazolva

• Mérés, visszacsatolás, kompetenciafejlesztés elengedhetetlen

• Hivatástudat, szakmai szimpátia, pályamotiváció kialakítása, elmélyítése egyenrangú a tapasztalással

• Hallgató: elméleti alap többnyire elfogadható, de élesben kevés valós dokumentumot látott, általában

elkötelezett, érdeklődő, nyitott, kreatív, kíváncsi, kommunikatív, digitális eszközöket kiválóan használják, hiányos

ismeret pr - online marketing - grafikai területeken, határidők tartása nem mindig sikerült, csapatmunkában kiváló

• Kiváló kapcsolat az Egyetemmel, és a Nemzeti Művelődési Intézettel, az együttműködés folyamatos

• Hallgató hatása a tereptanárra: inspiráló, kreativitást serkentő, frissen tart, szakmai kihívás-megújulás, pozitív

lendület, erősítik az elhivatottságot, egymástól tanulás

• Pandémiás helyzet kihívás, szakmai újragondolást igényelt, online feladat megoldás nem a leghatékonyabb

• Legyen közös feladatlista, ötlettár, közös stratégia, rendszeres találkozás, jó gyakorlatok megosztása

• Az


