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TÜKÖRPROJEKTEK 

Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás  
(EFOP-5.2.2-17-2017-00066) 

Projektgazda: Nullpont Kulturális Egyesület 

Választott szakterület: Oktatási együttműködések 
kialakítása 

Projektidőszak: 2017.11.01. – 2019.11.30.  

(25 hónap) 

Egyetemes kultúra  
(EFOP-5.2.2-17-2017-00065) 

Projektgazda: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 

Választott szakterület: Kulturális együttműködések 
kialakítása 

Projektidőszak: 2018.03.01. – 2020.02.29.  

(24 hónap) 

Együttműködő országok: Magyarország, Románia, Ukrajna, Szlovákia  



EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK A PARTIUMI TÉRSÉGBEN 

Nagykapos és Vidéke Társulás (Nagykapos, Szlovákia) 

Education of the Future (Ungvár, Ukrajna) 

Kárpátaljai Pedagógus Továbbképzési Intézet 
(Beregszász, Ukrajna) 

Sylvester Dénes Egyesület (Székelyudvarhely, 
Románia) 

Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesület 
(Debrecen, Magyarország) 

Teleki Magyar Ház Társaság (Románia, Nagybánya) 

Education of the Future (Ungvár, Ukrajna) 

Pro Cultura Subcarpathica (Beregszász, Ukrajna) 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Kolozsvár, 
Románia) 

Hargita Megyei Hagyományörzési Forrásközpont 
(Székelyudvarhely, Románia) 

TÉKA Alapítvány 

Korábbi együttműködések továbbvitele 

http://www.tanulokozossegek.hu/


AZ ÉRDEKLŐDÉS FÓKUSZA 

A felnőttkori tanulás társadalmi felzárkózást 
elősegítő szerepének vizsgálata és bemutatása az 

egyes országokban 
 

Kárpát-medencei magyarság hagyományőrző, 
identitástudat fejlesztő önkéntes alapon 

szerveződő kulturális gyakorlatának 
megismerése 

- Együttműködések tartalmának kibővítése a tapasztalatcserék erősítése 
érdekében 

- Határon túli módszerek, eljárások és jó gyakorlatok feltárása 
megismerése és adaptációja 

- Együttműködő partnerek egymástól való kölcsönös tanulása 



EREDMÉNYEINK - FÉLÚTON 

NEMZETKÖZI SZAKIRODALMI GYŰJTEMÉNY ADATBÁZISÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA (4 ORSZÁG) 
 
 Témák: kultúra, közösségfejlesztés, önkéntesség, hagyományőrzés módszertana 
 Témák: felnőttképzés helyzete az egyes országokban, felnőtt tanulás nem formális 

lehetőségei, intézményrendszer, a felnőttképzés minőségi és mennyiségi jellemzői 
 Elérhetőség: online a projekt honlapokon 
 Hasznosság:  

 További kutatások kiindulópontja 
 Bemutatja az országok témához kapcsolódó jellemzőit, eddigi eredményeit 
 Összesíti a főbb szakirodalmakat tematikus bontásban 

 
 



EREDMÉNYEINK - FÉLÚTON 

NEMZETKÖZI SZERVEZETI ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA, HÁLÓZATÉPÍTÉS 
 
 Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és hazai intézmények, szervezetek, hagyományőrző csoportok, 

ifjúsági szervezetek és csoportok adatai / oktatási, felnőttoktatási intézmények és 
szervezetek adatai 

 Több mint 200 kulturális/oktatási szervezet, intézmény vagy csoport adataiból álló 
adatbázis 

 Magyar és angol nyelvű adatbázis 
 Elérhetőség: online a projekt honlapokon 
 Hasznosság:  

 Partnerkeresés pályázatokhoz, kutatásokhoz, fejlesztésekhez és egyéb 
oktatási/kulturális tevékenységekhez 

  Újabb együttműködések indulhatnak 
 Mutatja a Kárpát-medencében működő magyar vonatkozású szervezetek számosságát 

 
 
 

 



EREDMÉNYEINK - FÉLÚTON 

KULTURÁLIS/OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK FELTÁRÁSA ÉS LEÍRÁSA 
 
 Témák: kultúra, közösségfejlesztés, önkéntesség, hagyományőrzés módszertana 
 Témák: felnőttképzés helyzete az egyes országokban, felnőtt tanulás nem formális 

lehetőségei, intézményrendszer, a felnőttképzés minőségi és mennyiségi jellemzői 
 Elérhetőség: online a projekt honlapokon 
 Hasznosság:  

 Bemutat kulturális/oktatási innovációkat, jó példákat határon innen és túl 
 Adaptálható bárki számára (szabad online hozzáférés által is) 
 Mutatja a Kárpát-medencében működő magyar vonatkozású szervezetek sokszínűségét 
 Nemzetközi színtéren is terjeszthető (angol nyelvű szabad online hozzáférés által) 
 Online és nyomtatott angol-magyar nyelvű formában való megjelenése által széles 

körben terjeszthető 
 

 
 



EREDMÉNYEINK - FÉLÚTON 

TANULÁSI FESZTIVÁL DEBRECENBEN (2018., 2019. …) 
 

 Felnőtt tanulók hete, Tanulási Fesztivál programsorozathoz való 
kapcsolódás, amely nemzetközi viszonylatban létező rendezvény 

 Hazai és Kárpát-medencei szervezetek, tanulási és kulturális 
lehetőségek színes bemutatása 

 Ismeretterjesztés, érzékenyítés, különböző célcsoportok megszólítása 
 Hasznosság: 

 Tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás, valamint a közös 
munka érdekében közös szakmai program szervezése 

 A határon túli magyarok közösségeinek disszeminációja (2018-ban 
több mint 1000 fő érdeklődő a Debreceni Egyetem Díszudvarán) 

 A hazai „Művelődés hete – tanulás ünnepe” programsorozat 
további erősítése 



TANULÁSI FESZTIVÁL DEBRECENBEN  2018. 



EREDMÉNYEINK - FÉLÚTON 

MAGYARORSZÁGON SZERVEZETT SZAKMAI TANULMÁNYUTAK 
 Hazai kulturális és oktatási jó gyakorlatok megismerése a projektben résztvevők számára 
 Többek között: Sárospatakon, Gyulán, Hollókőn és Egerben  
 Hasznosság: 

 Hazai innovációk, lehetőségek, főbb jellemzők gyakorlati megtapasztalása 
 Minden résztvevő számára új szakmai kapcsolat kialakításának lehetősége 
 A projektpartnerek szakmai és emberi kapcsolatainak elmélyülése 

KULTURÁLIS/OKTATÁSI TEMATIKÁJÚ MŰHELYMUNKÁK 
SZERVEZÉSE  

 Szakmai munka egyeztetése, Projekt 
feladatainak tervezése 

 Személyes találkozások 



FELADATAINK – A 2. FÉLIDŐBEN 

DISSZEMINÁCIÓ 
 
 Projekt honlapokon folyamatos kommunikáció 
 Szakmai konferenciákon prezentáció 
 Záró konferencia szervezése 
 Hasznosság: 

 A projekt tapasztalatok megosztása a magyarországi szakemberek körében 
 A projekt során létrejött eredmények, tapasztalatok beépítése a tevékenységekbe  

 



FELADATAINK – A 2. FÉLIDŐBEN 

KUTATÁS ÉS AZ EREDMÉNYEK PUBLIKÁLÁSA 
 Kutatás témák:  

 A kulturális terület hazai és határon túli gyakorlatainak, lehetőségeinek, 
az igénybevevők motivációinak, tapasztalatainak megismerése 
érdekében összehasonlító kutatás és elemzés, amelynek célcsoportja a 
kulturális és közösségi szolgáltatások igénybevevői. 

 A partnerországok oktatási  (formális, nem formális, kulturális, közösségi) 
helyzetének megismerése és elemzése. 

 Közel 2000 db kérdőív elemzése (kulturális és oktatási terület összesen) 
 Felnőtt tanulói életút interjúk feldolgozása  
 A kutatás módszertanáról, eredményeiről és tapasztalatairól kutatási 

zárójelentés készítése 
 Fejlesztési javaslatok megfogalmazása a szakmapolitika számára 
 Módszertani és szakmai ajánlások megfogalmazása 
 Az eredmények nyilvánosságának biztosítása 



FELADATAINK – A 2. FÉLIDŐBEN 

KISFILMEK KÉSZÍTÉSE 
 

 Az adott országok kulturális és oktatási helyzetének bemutatása az együttműködő partnerek 
szemszögéből, a projekt tapasztalatainak megosztása  

 Összesen 8 db rövidfilm készítése, min. 5, max. 10 perc időtartam 
 Magyar nyelven és angol nyelvű felirattal 
 Elérhetőség: a projektek honlapján (a későbbiekben)  
 Hasznosság:  

 Széles körben való bemutatás lehetősége 
 Ismeretterjesztés, tévhitek eloszlatása 
 Kárpát-medencében működő magyar vonatkozású szervezetek és tevékenységük 

promóciója 
 Felsőoktatásban való hasznosíthatóság 

 



FELADATAINK – A 2. FÉLIDŐBEN 

TRÉNINGEK SZERVEZÉSE 
 
• Közösségfejlesztő érzékenyítő, valamint Kompetenciafejlesztő tréningek szervezése 
• Célcsoport: 15 és 29 év közötti fiatalok 
• Részben hazai, részben határon túli szakemberek bevonása 
• Jó gyakorlatok kipróbálása hazai viszonyok között  
• Összegyűjtött tanulási jó gyakorlatok megismertetése, elemzése, megvitatása, közös 

feldolgozása 



A CSAPAT 

SZAKMAI VEZETŐ: DR. JUHÁSZ ERIKA 



Tanuló közösségek és társadalmi 
átalakulás  

(EFOP-5.2.2-17-2017-00066) 

http://www.tanulokozossegek.hu/  

Egyetemes kultúra  

(EFOP-5.2.2-17-2017-00065) 

www.egyetemeskultura.com  

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!  

http://www.tanulokozossegek.hu/
http://www.egyetemeskultura.com/

