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Műhelymunka emlékeztető 

Hálózati együttműködési lehetőségek a különböző szervezettípusok között (2019. november 

18.) 

Nemzetközi partnereink közül a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Tövishát Kulturális 

Társaság képviselői vettek részt mai műhelymunkánkon. 

Összefoglaló: Fontosnak tartottuk, hogy megvizsgáljuk a hálózati együttműködési 

lehetőségeket a különböző szervezettípusok között.  A témában előzőleg már szerveztünk egy 

műhelymunkát. Ekkor a közművelődés és a közoktatás kapcsolatát boncolgattuk. 

A bevezető előadást követően SWOT analízist készítettünk az együttműködésben rejlő 

lehetőségek feltérképezésére. A SWOT (GyELV) elemzés segítségével már a következő 

időszakokra vonatkozó stratégiai alapok lerakását is megkezdtük.  

Eredmény:  

Erősségek: 

- Egyértelműen megállapították a résztvevők, hogy megvan a törekvés a tudatos 

kapcsolatépítésre a két hálózat szervezetei között.  

- Nyitottság, megújulás iránti igény jellemzi a jelenlévőket.  

- Új fejlesztések kidolgozása mellett teszik le a voksot az együttműködés területén 

- A kulturális intézményrendszer minőségi programkínálata már most is jellemzi a 

szférát, azonban ennek fejlesztésére is már jelen műhelymunka sorozat keretében is 

tettünk erőfeszítéseket.  

- Az erősségeink egyik legfontosabbika, hogy a közoktatási intézmények aktívan részt 

vesznek a kulturális életben 

- Projektszemléletű együttműködés a különböző szervezet típusok között segíti a 

gördülékeny megvalósítást.  

- - A fiatal korosztály könnyebben elérhetővé, bevonhatóbbá válik a művelődési 

intézményekben. 

Gyengeségek: 

- A megfelelő technikai feltételek és eszközök hiánya nehezíti a munkavégzést 

- A szakemberhiányból adódó és az alacsony bérezés miatti létszámhiány az 

intézményeknél. 

- Anyagi források hiánya nehezíti a programok szervezését, fenntartását. 

- Diákok túlterheltsége. A közművelődés és a közoktatás együtt már túl nagy terhet rak a 

fiatal korosztályra.  

Lehetőségek: 

- Kulturális projektek kidolgozása által tudatosabban használhatók a meglévő 

erőforrások, jobb eredmények érhetők el.  

- Közművelődési és köznevelési intézmények számára kiírt pályázatok összehangolása 

lehetővé tenné a szakemberek közötti munkamegosztást, és jobb illeszkedést tenne 

lehetővé a célcsoport igényéhez, valamint a szakmai szempontokhoz.  

- Program-centrikus magatartás által felértékelődhetnek az eredmények.  

- Új kulturális tartalmak és formák kidolgozása és meghonosítása segítségével a 

kulturális programok jobban illeszkednek a társadalom elvárásaihoz, nagyobb 

érdeklődésre tarthatnak számot.  

- Tudatos keresletépítés segítségével a programok, projektek népszerűsége nő, a kultúra 

megtartó ereje növekszik.  
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Veszélyek: 

- Forráshiány miatt jó kezdeményezések is veszélybe kerülhetnek.  

- Az internetes virtuális kapcsolatok háttérbe szorítják az interperszonális kapcsolatokat, 

a saját élményű tanulást és a közösségi létezés élményét. 

- Kedvezőtlen demográfiai folyamatok: elöregedés, a gyermekek számának folyamatos 

csökkenése miatt szűkül a célcsoport.  

- A kulturális színterekről az otthonok falai közé szorul vissza a művelődés 

- Elmaradó infrastrukturális fejlesztések 

Eredmények: A közösen megfogalmazott SWOT analízis alapján a Tövishát Kulturális 

Társaság szakemberei úgy gondolták, hogy a jövőben újabb programokat fejlesztenek a 

környező iskolák diákjai számára, együttműködésben az iskolákkal, melyek elsődleges célja 

továbbra is a magyar nyelvi és kulturális hagyományok ápolása lesz. 

Az SZMMI munkatársai szerint a feltárt veszélyek miatt új utakat kell keresni és innovatív, 

valamint interaktív együttműködésre van szükség a köznevelési intézményekkel. A 

projektszemléletű együttműködés, valamint a program-centrikus magatartás erősítheti náluk 

is az együttműködéseket. A műhelymunka zárógondolataként megjegyezték, hogy az 

élethosszig tartó tanulás területén az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy miként lehet 

felkészíteni rá az egyént.  

Ajánlások: A legjobb modell az, ha szerves kapcsolatok jönnek létre az iskola 

hagyományos színterei és a közművelődés intézményhálózatában felkínált 

színterek között.  

 

 

 

Malamidesz Szilvia 

intézményvezető 

 


