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A jó gyakorlat elnevezése: Népfőiskolák együttműködése Európában
Az esetet lejegyezte: Dr. Márkus Edina
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A jó gyakorlat a nem formális tanulás támogatását szolgálja, jól példázza a szervezetek
közötti tanulás, a hálózatépítés hasznosságát.
A szervezet/ek, személy/személyek, tágabb környezet, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető
a jó gyakorlat
Bihari Szabadművelődési és Népfőiskola Egyesület, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, A
Művelődés Háza és Könyvtára – Sárospatak, Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetsége, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), Kallós Zoltán Alapítvány,
Téka Alapítvány, Teleki Magyar Ház, Mihai Viteazul Colegiul Technic
A jó gyakorlat érdekeltjei
A projektben közvetlenül közreműködő szervezetek szakemberei, valamint a felnőttképzés,
közművelődés terén dolgozó szakemberek, a felnőttképzés és művelődés oktatásával
foglalkozó szakemberek, ezeken a területeken tanuló diákok.
A szervezetek szakemberei a tananyagok, gyakorlatok, képzési programok elkészítésén túl
a további használatukban is részt vállaltak.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A

program

felnőttképzési

és

közművelődési

intézmények

határon

átnyúló

együttműködésének fejlesztését tűzte ki célul: a magyarországi ismeretek, tapasztalatok,
eljárások átadását; korszerű módszerek elterjesztését a szak- és felnőttképzés területén.
További célok voltak még: változatos tartalmú, szakmai alapú, intézmények közötti
együttműködés; a tapasztalatok átadásának minél változatosabb formáinak kialakítása.
Megvalósult az együttműködő szervezetek munkatársainak módszertani felkészítése. „A
felnőttképzés módszertana”, valamint a „Képzők képzése – Kulcskompetenciák fejlesztése”
képzési

programokban.

karriermenedzsment,

9

kompetenciaterület

kommunikáció,

(önmenedzsment,

konfliktuskezelés,

pályaorientáció,

tanulástechnika,

aktív

állampolgárság, társadalom- és közösségfejlesztés, kulturális tudatosság) képzési
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programjának és tananyagának, valamint gyakorlati feladatainak kidolgozása erre építve
valósult meg. Mindehhez e-tananyag fejlesztés, honlapon elérhetővé tétel kapcsolódott. A 9
kompetencia

fejlesztésére

irányuló

képzési

programot

engedélyeztette

is

a

konzorciumvezető a felnőttképzési engedélyeztetés szabályai alapján a hosszútávú
hasznosíthatóság reményében.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
A nem formális tanulási színterek: különböző jellegű felnőttképzési tevékenységek.
A közösségi tanulás: a civil szervezetek és hálózataik, partnerségek, intézményi-civil
együttműködések.

A jó gyakorlat területi hatóköre
Elsősorban a szervezetek térségében, de a honlap révén nemzetközileg is hozzáférhetővé
váltak a tananyagok, a gyakorlatok. Ennek a korlátja egyedül a magyar nyelvű anyagok
használata, mivel minden anyag magyar nyelven készült el.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Humán feltételek: Az adott szakterületen tudással, tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező
szakemberek. Egyeztetési lehetőségek, alkalmak és jó együttműködés közöttük.
Pénzügyi feltételek: A tananyagok, gyakorlatok készítésére forrás. A honlap elkészítésére és
üzemeltetésére forrás.
Technikai feltételek: Online tananyag közzétételére alkalmas felület és technikai
megvalósítás. Elérhető: http://www.biharinepfoiskola.hu/kompetencia_eu/
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A 9 kompetenciaterületen korszerű tananyag és a gyakorlatban jól használható feladatok
készültek, valamint 9 képzési program került kidolgozásra, engedélyeztetésre. A projekt
során kapcsolatba kerülő szakemberek hálózatot alkotva tudják segíteni egymás munkáját.
A tananyagokat és gyakorlatokat számos képzésben használhatják az érdeklődő
szakemberek, képzésben résztvevők.
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A jó gyakorlat fenntarthatósága
A tananyagokat, gyakorlatok használják a szakemberek a tréningjeiken, különböző szintű
képzéseiken. A Debreceni Egyetem hallgatóinak oktatásában több tárgy keretében is kiadott
irodalom, a hallgatók a tréningjeik tervezése során használják a feladatokat.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
A gyakorlat átvehető más témakörök és szervezeti kör által. Hasonló felépítésben
létrehozhatóak tananyagok, gyakorlatok, honlapra is kihelyezhetők. Azonban a tananyag
készítésére, a készítők egyeztetésére szolgáló források szükségesek.
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