
 

„Aki érez, az cselekedjék, és segítsen amint lehet. 

Aki nem tud érezni, az legalább hagyja a jót 

És ne harcoljon ellenségképpen azokkal, 

Kik többet adnak tettre, mint az üres szóra.” 

 
 

 

Tessedik Sámuel Kollégium 

 
 

 

 

 
 

 

Tessedik Sámuel (1742-1820) 

evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró, 

a hazai felnőttképzés egyik megalapítója 
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Az öntevékenység ösztönzése, a közösségi művelődés gyakorlati ismereteinek, tapasztalatainak, jó 

példáinak elterjesztése érdekében a Lakiteleki Népfőiskola és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. 2017. márciusában Tessedik Sámuel Kollégiumot indít.  

Előzmény 
 

A XVIII. század végén Tessedik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész gyakorlati oktatással 

egybekötve terjesztette a parasztság gazdálkodásának „megjobbítását” szolgáló, az emberrel és 

környezetével összefüggő, a mezőgazdaság és az ipar különböző ágaiban felhasználható ismereteket. 

Ugyancsak az ő munkásságának köszönhető a mindennapi élet gyakorlati teendőivel, valamint a 

közigazgatással kapcsolatos tudnivalók megosztása, melynek ékes példája az 1780-tól 1806-ig 

fennálló gyakorlati-gazdasági „szorgalmatossági” iskola. Mind elméleti, mind gyakorlati pedagógiai 

munkássága a felvilágosodás pedagógiai eszméinek hazai meghonosítását szolgálta. Tessedik 

nemcsak a tanítás révén valósította meg az alap- és gazdasági képzését, hanem elgondolásait, 

módszerereit folyamatosan írásaiban is rögzítette. Ennek köszönhető, hogy Európa-szerte ismertté 

vált a nevéhez fűződő „mintaiskola”, valamint az ott kipróbált és alkalmazott módszerek. Tessedik 

tevékenységét akaraterejével, küldetéstudatával és elhivatottságával is példássá tette. Alapelve volt, 

hogy „a gyermek nem tanul azért, hogy azt ismét elfelejtse, hanem hogy egész életében annak hasznát 

vegye”. 

Tessedik Sámuel felnőttképzési tevékenységének ugyanúgy az „életre nevelés” volt az alapelve, mint 

ahogy napjaink népfőiskoláinak is. 2017-ben a közösségi művelődés, mint szakterület 

„mérföldkőhöz” ért azzal, hogy a társadalmi kihívások kezelését, az egyének öntevékenységét 

kiterjesztett népfőiskolai hálózattal is szolgálhatja. A Kollégium aktualitását adja továbbá, hogy a 

Lakiteleki Népfőiskola és az NMI Művelődési Intézet a közösségi művelődés megújuló 

felsőoktatásának gyakorlati képzéséhez is hozzá kíván járulni, kiegészítve azt a Kárpát-medencében 

feltárt a közösségi kompetenciákkal, tapasztalatokkal. 

A kollégium célcsoportja  

 

A közösségi művelődés, az önművelődés, a nem formális felnőttképzés, illetve a közösségi 

fejlesztések területein aktív, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében élő, dolgozó, tanuló 18-

35 éves fiatalok. 

A szakkollégium céljai 

Rövid távú célok 

 Korszerű, gyakorlati tudás szerzése a közösségi művelődés módszereiről és gyakorlatáról. 

 A résztvevők közösségi, közösségépítő kompetenciáinak, kapcsolódó képességeinek 

fejlesztése, tapasztalataik cseréje. 

 A fiatal szakemberek terepismeretének és kapcsolatrendszerének fejlesztése, bővítése. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Felvil%C3%A1gosod%C3%A1s
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Hosszú távú cél 

● A részt vevő fiatal szakemberek szakmai előmenetelének segítése. 

● A közösségi művelődés területén olyan szakmai kapcsolati háló alakuljon ki, amelynek tagjai 

a magyar művelődés, a nemzeti kultúra megőrzésének, közvetítésének meghatározó 

szereplőivé válnak.  

 

A szakkollégium tartalma és keretei 
 

A szakkollégiumi munka tartalmi elemei 
 

Az alább felsorolt témakörökben meghívott elméleti és gyakorló szakemberek előadásai, szakmai 

párbeszéd és tapasztalatcsere (szemináriumi munka), illetve jó példák ismertetése és 

műhelygyakorlatok keretében dolgozzák fel a szakkollégium tagjai. Egy-egy hétvége keretében két-

három téma feldolgozására kerül sor, azok összetettsége függvényében. 

Tervezett főbb témakörök 

közösség és művelődés, közösségi művelődés; ifjúságfejlesztés; az egész életre kiterjedő tanulás, 

felnőttképzési programok a közösségi művelődésben; népfőiskolák küldetése és módszertana; 

értékfeltárás; közösségfejlesztés, közösségi fejlesztések; közösségi tervezés alapjai; közösségi munka 

és új technológiák; önkéntesség; hálózatok világa, hálózatelméleti alapok; amatőr művészetek, 

közösségi munka szegénységben élők körében, közösségi integráció; közösségi gazdaság, kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés, gazdasági szemlélet a közösségi munkában 

A képzés ütemezése  

 

● 2017 és 2018. között, 4 félév alatt 8 bentlakásos, hétvégi kurzus (péntek vacsorától – 

vasárnap ebédig).  

● Az időszak során két nyári egyetem kerül megrendezésre. 

● Hazai és határon túli „látóutak”.  

 

A képzés vezetői 
 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 

Závogyán Magdolna, kultúráért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Kárpáti Árpád, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 

 

A képzés előadói 
 

A képzés keretében vezető szakemberek – a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés, a közösségi 

(gazdasági, térségi és települési, egyházi, ifjúsági stb.) fejlesztési területek szakértői, jó példáinak 
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megvalósítói, valamint a hatékony helyi kommunikáció értői – osztják meg tudásukat és 

tapasztalataikat a hallgatókkal. A képzés keretén belül a hallgatók betekintést nyerhetnek a 

szakpolitika és a szélesebb politikai környezet világába is, egy-egy vezető politikus, szakpolitikai, 

közéleti szereplő előadásán keresztül. 

A kollégiumi szemináriumok keretében a résztvevők az előadók által kijelölt, illetve maguk által 

választott témákról tarthatnak referátumokat, bemutatókat. 

 

Részvétel, jelentkezés 
 

A képzés helyszíne: Lakiteleki Népfőiskola 

Költségek: 

● a Lakitelekre utazás egyénileg, a résztvevő költségén történik; 

● a hétvégi népfőiskolai képzéseken a szállásért, teljes ellátásért, programért a Lakitelek 

Népfőiskola által támogatott kedvezményes díjat fizetik a résztvevők, amely alkalmanként 

5.000 forint/fő; 

● a szakmai programok, „látóutak” költségét az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú 

Kft. biztosítja. 

 

Jelentkezés: 
 

● A Tessedik Sámuel Kollégiumba a kitöltött, megfelelő mellékletekkel ellátott jelentkezési 

lapon kell jelentkezni.  

● A jelentkezési lapot és a mellékleteket e-mail üzenetben kell elküldeni a Jelentkezési lapon 

megadott címre. 
 

A jelentkezés határideje: 2017. március 13. 

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek: 

● fényképes szakmai önéletrajz; 

● rövid (hozzávetőleg egyoldalas) motivációs levél; 

● rövid tanulmány, gondolatösszegző írás a közösségi művelődés, a közösségfejlesztés, a 

közösségi fejlesztések, a kulturális-közösségi társadalom- és gazdaságfejlesztés helyzetével, 

várható trendjeivel, helyi vagy hálózatos innovációival, példáival kapcsolatban, (legfeljebb 3-

4. oldal terjedelemben); 

● indoklással ellátott ajánlás munkahelyi vezető, civil szakmai szervezet vezetője, illetve 

oktatási, felsőoktatási, tudományos témavezető részéről. 

 

A képzés gyakorlati tudnivalóiról (utazási lehetőségek, menetrend, mit szükséges hozni a 

hétvégére, részletes program stb.) a szervezők a felvételi kiértesítéssel együtt tájékoztatják a 

résztvevőket.  

Az első kollégiumi alkalom időpontja: 2017. március 31 – április 2. (péntek 17 órától vasárnap 13 

óráig) 


