
KTP – Kit mit tud  

Vezetői workshopok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 

A vezetői workshopok 2022-ben négy alkalommal kerültek megrendezésre. A tavaszi 

félévben a június 1-2-i Szakmai napokhoz kapcsolódóan, míg az őszi félévben november 

23-án és 24-én. A workshopok minden alkalommal négy órásak (180 perc) voltak. A 

szervezésnél figyelemmel voltunk arra, hogy az Egyetem vezetői nagyon elfoglaltak, ezért 

nem szerettük volna őket a szükségesnél jobban terhelni. Célunk az Egyetem vezetőinek 

a Kreatív Tanulás Programmal kapcsolatos „érzékenyítése” volt. Ha az Egyetem célja az, 

hogy a Kreatív Tanulás Program az Intézményfejlesztési tervben meghatározottak szerint 

haladjon, akkor a módszertani paradigmaváltást csak úgy lehet elérni, ha abból az 

Egyetem minden polgára aktívan kiveszi részét. A kollégák aktivizálásában pedig a 

vezetőknek van a legnagyobb mozgástere és felelőssége. Éppen ezért tartottuk fontosnak 

azt, hogy megkérdezzük a véleményüket a KTP-ről és felmérjük igényeiket a programmal 

kapcsolatban.  

A workshop egy közös gyakorlattal kezdődött, ahol a vezetők egymással beszélgetve 

fogalmazták meg tanszékeik, szervezeti egységeik sajátosságait, küldetését. A 

gyakorlatról minden csoport rajzot készített, amelyen keresztül ezt követően egymásnak 

is bemutatkoztak. A bemutatkozásokból is kiderült, hogy a résztvevő tanszékvezetők 

fontosnak tartják a kreativitást, igyekeznek a tudást és a készségeket együttesen átadni, 

fejleszteni. Ezt egy asszociációs/fogalommeghatározó gyakorlat követte, ahol arra voltunk 

kíváncsiak, hogy kinek mi jut eszébe a kreativitásról, illetve hogy ezt mivel azonosítja a 

tanulási folyamatban. Erre azért volt szükség, mert a Program elindítása óta azt érzékeljük, 

hogy a kreativitás fogalma nagyon eltérő módon kerül meghatározásra, talán nem túlzás 

azt mondani, hogy ahányan vagyunk, annyi különböző dolgot értünk ezen. A kreatív 

tanulásnak természetesen van tudományos szakirodalma, de fontos, hogy azt is lássuk, 

hogy egy mindenki által használt fogalmat/keretet az Egyetem polgárai hogyan értenek, 

használnak. 

A gyűjtés eredménye az alábbi lett, ezt érzékletesen egy szófelhőn keresztül mutatjuk be: 



 

 

Ezt követően vezetőink a KTP-hez kapcsolódóan három területet beszéltek át, ezek a 

következőek voltak: 

1. Mit tudok a KTP-ről?  

2. Milyen változások történtek az Európai Felsőoktatási térségben, melyek a minőségi 

felsőoktatást támogatják?  

3. Milyen kihívásokkal szembesülnek a felsőoktatásban.  



A kérdésekre adott válaszok nagyon jól összecsengtek és a vezetők egyetértettek abban, 

hogy a felsőoktatásban és a szociokulturális környezetben történt változásokra az Egyetem 

megfelelő választ adott a Kreatív Tanulás Program meghirdetésével. A 

véleménykülönbségek inkább abban jelentkeztek, hogy ennek gyakorlati megvalósítása 

hogyan történjen. A workshop végén a résztvevők megfogalmazták kéréseiket és jelezték 

igényeiket a KTP felé. Ezt ismét egy az időszakhoz illő szófelhővel mutatjuk be.  

 

 

A workshop módszertanát tekintve kreatív módszerekkel dolgozott, így a forma és a 

tartalom nagyon jól összecsengett. A választott módszertan teljesen tudatos volt, a 

workshopot kidolgozók a módszertannal egy mintát is szerettek volna mutatni a vezetők 

számára egy adott kérdéskör, téma vagy akár tananyag interaktív feldolgozására.  
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