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Összefoglaló 

EUREVITA Pannonia ATHU 139 

Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és 

ritka mesterségek megőrzésére 

“Oktatók képzése” c. tevékenység 

Elméleti hétvége 1-2. – ONLINE 

1-4. nap  

Kimenet megnevezése: T2.3.1 „Képzett oktatók“ 

EUREVITA Pannonia ATHU 139, T2 

Az elmúlt két hétben tartott a Göcseji Múzeum által az EUREVITA Pannonia projekt keretei között 

szervezett „építészeti kézműves technikák oktatóinak képzése” elméleti oktatása. 

A résztvevők 4 napon keresztül vettek részt online oktatáson, ahol prominens előadók szempontjából 

hallhatták a népi építészet elméleteit.   

A résztvevők az „oktatók képzésére” előzetes egyeztetések alapján kerültek regisztrálásra. A résztvevők 
jellemzően olyan személyekből álló szakmai csoport, akik foglalkozásukból, önkéntes tevékenységeikből és 
érdeklődési körükből adódóan rendkívüli módon kötődnek a természetes anyagok felhasználásával készült 
népi épületekhez, az ezekhez kapcsolódó kézműves technikákhoz.  A képző-jelöltek a projekttevékenységek 
és az oktatási tematika megismerése után, még az az oktatások megkezdése előtt részvételi 
szándéknyilatkozat aláírásával vállalták, hogy együttműködéssel támogatják a projekt megvalósítását.  

Az oktatási tevékenység színvonalas szakmai lebonyolításához lehetőség adódott olyan prominens szakértő 
személyek felkérése, akik sokéves munkásságuk és szakmai tapasztalatuk alapján szakértő „professzoroknak” 
számítanak.  

A Covid vírus okozta pandémiás helyzet, és találkozási korlátozások miatt az „oktatók képzése” tevékenység 
során a résztvevők elméleti oktatása online formában került lebonyolításra Zoom alkalmazás használatával. 

Az Oktatók képzése tevékenységsorozatot az elméleti oktatás első napján Varju András falumúzeumi 
osztályvezető a Göcseji Múzeum projektpartner képviseletében 9:00-kor nyitotta meg köszöntőjével. A 
projekt céljának rövid ismertetése után kifejezte örömét arról, hogy a résztvevők létszáma alapján jelentős 
az érdeklődés a projekt témája iránt.  

Ezt követően Kaján Imre – a Göcseji Múzeum nyugalmazott múzeumigazgatója, Műemlék védelmi 

szakmérnök, építőmérnök – kezdte meg előadását „Építészettörténet, különös tekintettel a népi építészetre” 
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témakörben. Prezentációja során részletezte a Göcsej és Őrség tájegységek tradicionális építészetének 

történelmét, a jellegzeteségek kialakulásának körülményeit, összefüggéseit. 

Veöreös András – okleveles építészmérnök, műemléki szakmérnök, Tanszékvezető Egyetemi Docens 
(Építészettörténeti és Városépítési Tanszék, Széchenyi Egyetem – az „Építőanyagok 1.: kő, mész, tégla, agyag, 
szerves anyagok és Építőanyagok 2.: Vályog, vertfal, zsúp, vessző, fa” témakörben tartott előadása során 
részleteiben bemutatta többek között a népi építésztere jellemző alapanyagokat, épület szerkezeteit, építő 
technikáit. Rávilágított az épületszerkezetekhez egyértelműen kapcsolódó alapanyagok összetételére, 
valamint az anyagok hibáira és az állagmegóvó megőrzés lehetőségeire. 

Az első nap során a résztvevők olyan egyedülálló, szakmai értéket közvetítő előadásokat láthattak, melyekből 
szerzett ismeretek fontos részét képzik a Göcsej és Őrség tájegységre jellemző hagyományos népi 
építészethez kapcsolódó technikák széleskörű megismerésének.  

Az Oktatók képzése tevékenységsorozathoz kapcsolódó elméleti oktatás második napján Bihari Ádám – 

építészmérnök, a Környezettudatos Építők Egyesület elnöke – „A népi ház éves megújítása” című témakörben 

tartotta meg előadását, mely során részletesen kitért többek között a népi épületek szerkezeti 

alapismereteire, alapanyagok felhasználásának lehetőségeire. Prezentációja során kitért a jogi szabályozás 

kérdéseire is, melyet személyes tapasztalataival egészített ki. 

A délutáni blokkban került sor „Népi ház hőháztartása” című témakör bemutatására melyet illusztratív 

képeket vetítése színezett, valamint a témát esettanulmányon keresztül mutatta be.    

A nap során a résztvevők aktívan hozzászóltak és kérdeztek az előadásokkal kapcsolatban, esetenként a 
kérdések témakörei kerültek részletes megvitatásra.  Az interaktív délutáni előadást követően tapasztalat-
cserére került sor, diszkussziót követően az egyedi szakmai közösség kialakulása is megkezdődött. 

Az Oktatók képzése tevékenységsorozat harmadik elméleti oktatási napján Erhardt Gábor - MMA alkotói 
ösztöndíjas és Ybl díjas építész – két szekcióban tartott előadást „Organikus építészet napjainkban” című 
témakörben. Prezentációja során többek között kitért kutatási témájára a vidéki építészetre, rávilágított a 
mai kor hazai szerves építészetét és a falusi vályogépítészetet elválasztó határvonalakra és közös pontokra 
egyaránt, valamint képek vetítésével mutatta be az épületek természetbe való illeszkedésének megoldásait, 
a település képi kultúrát és szabályozásait. Az előadás olyan egyedülálló összetett szakmai szemléletet 
közvetített a résztvevők számára, amely kevésbé materiális inkább filozofikus, történeti és szerkezettani 
elméleti gondolatokat tartalmazott. Konkrét példák bemutatásán keresztül került kifejtésre, hogy ez a fajta 
szellemiség hogyan jelenik meg napjainkban egyes épületekben. Előadását követően lehetőség adódott a 
felmerülő kérdések megvitatására, amellyel a résztvevők éltek, ezáltal egy rendhagyó gondolatokat 
tartalmazó diskurzus zárta a délelőttöt.   

Az délután részben Varju András – Falumúzeumi osztályvezető - a „Népi díszítőművészet, organikus 
díszítések elmélete” című témakörben tartott előadásában világított rá a göcseji és vasi jellegzetességekre 
egy ornamentikai kutatás példáján keresztül. A „Porta és épület-felmérés elmélet” témakörét falumúzeumi 
példákon és a „Mesterek keze nyomán” c projekt példáján keresztül mutatta be. A délután folyamán taglalt 
témakörök előadásai kisebb kötetlenebb beszélgetésekkel kerültek megszakításra, annak érdekében, hogy a 
résztvevők a kapcsolódó kérdéskörben tapasztalatot cseréljenek.  
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A nap során a résztvevők nívós, magas színvonalú előadásokat láthattak, melyekből szerzett ismeretek fontos 
részét képzik egy olyan komplex szakmai tudásnak, amely a népi építészet összetett szemléletéhez 
kapcsolódik.  

Az Oktatók képzése tevékenységsorozat negyedik elméleti oktatási napján Pedagógia és Andragógia 
témakörök kerültek bemutatásra. Az előadó, tréner Armin Schwartz-Just (AU, (MA) Üzleti és kommunikációs 
oktató, 2006 óta Coach és tréner, Dipl. mediátor) a vezetőpartner BFI szervezésében került felkérésre.  

A nap elején René Bischof a vezetőpartner BFI képviseletében köszöntötte az előadót és a résztvevőket, 
valamint a projekt menedzsmentet.  

A kétnyelvűség áthidalása érdekében 2 fő tolmács került bevonásra Mátyás Gyöngyi és Antal András 
személyében, a BFI felkérése alapján, akik a nap folyamán végig segítették a zökkenőmentes kommunikációt.   

Kezdésként az előadó megragadta a lehetőséget, hogy felhívja a figyelmet az online kommunikáció, az online 
tanulási módszerek sajátosságaira, majd röviden felvázolta a nap során bemutatásra szánt témaköröket, mint 
például: tréningek felépítésének koncepciója, alkalmazandó technikák, módszerek, lehetséges felmerülő 
nehézségek.  

Az tréningek általános szerkezeti elemeit egyesével tagolva, bemutatva telt a délelőtti szekció. A 
legfontosabb tartalmi és technikai részletek gyakorlati feladatok végrehajtásán keresztül kerültek 
bemutatásra. A résztvevők egyesével személyenként megszólításra kerültek és élőben is gyakorolhatták 
ezeket.  

A továbbiakban többek között olyan speciális témakörök kerültek bemutatásra, mint:  

- a tanulói csoportok jellemzőinek elmélete,  

- az egyéni tanulási technikák, tanulótípusok bemutatása,  

- további módszerek bemutatása pl a résztvevők figyelemfelkeltése céljából stb. 

A délutáni szekcióban a „a tréner saját útja, hangja” témakör került körbejárásra. Az elméleti alapok 
ismertetése után, a résztvevők önálló feladatot kaptak. A nap során elhangzott elméleti alapokat egy „saját 
minta tréningstruktúra” kialakításával tudták gyakorolni, ezáltal elmélyíteni.  

A feladat kidolgozására adott időkeret lejárta után mindenki felvázolhatta a saját megoldását, melyet egy 
előre meghatározott, megadott szempontrendszer segített kialakítani.  

Ezután a nap tematikája összegzésre került. Az előadó egy” checklist”-et osztott meg a résztvevőkkel, egyfajta 
segítő mankóként jövőbeni saját tréningük kialakításához.  

A nap rendkívül interaktív módon zajlott, az előadó minden ismertetett témakörnél és technikánál bevonta 
a résztvevőket, ezáltal a résztvevők tapasztaláson keresztül tanulhatták meg a módszereket.  

Amint a vírushelyzet miatt kialakuló korlátozások szakaszos feloldása lehetővé teszi, tervek szerint a 
szervezők és résztvevők június 5-én folytatják az „Oktatók képzése tevékenységsorozatot” workshopokkal és 
technikák elsajátításával a Göcseji Falumúzeumban.  

A feljegyzést készítette: 

Bogár Júlia 
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