
Közösségszerelő Műhely Szakest 

 

Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karának szombathelyi másodéves közösségszervezés 

szakos hallgatói 2020. október 5-én délután megtartották a Közösségszerelő Műhely 

rendezvénysorozat első rendezvényét, a Szakestet. A rendezvény célja elsősorban a 

csapatépítés volt, hogy a hallgatók és a tanárok kötetlen, játékos formában ismerkedhessenek 

meg egymással. A vírushelyzetre való tekintettel, a szigorú előírásokat szem előtt tartva a 

rendezvény idén online került megrendezésre, a Microsoft Teams rendszeren keresztül.  

Az eseményt Dr. Demetrovics Zsolt a kar dékánja nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, 

hogy a jelen állás szerint előreláthatólag, a most kikerülő szakembereknek meg kell tudniuk 

birkózni a feladattal, hogy hasonló módon bonyolítsanak le rendezvényeket, és a szakest egy 

kiváló kiindulópontot jelenthet a jövőben számukra. Továbbá megemlítette, hogy milyen 

fontos az emberek számára egy közösség tagjának lenni, és arra bíztatta a hallgatókat, hogy a 

tanulmányaik mellett fordítsanak nagy hangsúlyt a közösségek életben tartására is. 

A szombathelyi oktatók közül Dr. Molnár Béla, Dr. Koós Ildikó és Langerné Dr. Buchwald 

Judit csatlakoztak a rendezvényhez. 

A szakesten a résztvevők három csapatra osztva játszottak, a feladatok között szerepelt 

betűkavalkád, ahol a közösségszervezéshez kapcsolódó kulcsszavakat kellett felismerni, volt 

online puzzle, melyben a csapatoknak együttes erővel kellett összepakolniuk egy képet, a 

zene és film felismerős játékokkal a résztvevők a modern kultúrában való jártasságukat 

kamatoztathatták, a Kahoot-tesztben azonban az eddig megszerzett szakmai ismereteikre 

voltak utalva a játékosok. A csapatok együttes erővel próbálták kitalálni a tájnyelvi vagy 

régies magyar szavakat, és csapatmunkára volt szükségük a „Ki vagyok én?” nevű játékban, 

ahol az őket oktató tanár jellemző tulajdonságaiból kellett rájönni kiről van szó. A 

legnépszerűbb feladatnak az bizonyult, ahol ismert filmek, sorozatok címét kellett felismerni 

hangulatjelekből álló képrejtvények alapján.  

Utólagos visszajelzések alapján mind a hallgatók, mind a tanárok jól érezték magukat. Mivel 

a résztevők többségének még nem volt hasonló élményben része, mindenkinek új volt a 

helyzet. Egy elsőéves hallgató szerint azért volt hasznos a szakest, mert jobban 

megismerhették egymást a hallgatók a különböző évfolyamokról, így mindenkinek 

bővülhetett az ismeretségi köre, ami ebben a szakmában talán a legnagyobb kincs. Benkő 

Valentina szerint a szakestnek köszönhetően egy vicces és érdekes délutánon vehetett részt, 

ahol nagyon jól érezte magát. Az egyik játékmester szerint a szakest kivitelezése a vártnál 

zökkenőmentesebben zajlott, azonban a technikai kihívásokkal olykor voltak megoldásra váró 

problémák, ám ezeket könnyen és egyszerűen lehetett orvosolni. Kardos Virág szavaival élve 

„a pozitív visszajelzés az eseménnyel kapcsolatban nagy örömöt váltott ki belőlünk, többek 

közt azért is mert rengeteget készültünk, továbbá ez volt az első nagyobb rendezvény, amely 

általunk megvalósításra került, így tapasztalatokkal is gazdagodhattunk, melyek nagy előnyt 

jelenthetnek a jövőre nézve.” Nagy segítséget jelentett Dr. Velics Gabriella tanárnő jelenléte, 

és az, hogy ő össze tudta tartani a szakest lebonyolításához szükséges előkészületeket. 

Összességében a Közösségszerelő Műhely rendezvénysorozat első állomása, a Szakest a 

várakozásokon felül nagy sikert aratott, és bár a járványügyi intézkedéseket figyelembevéve 

csak online volt lehetőség a részvételre, reményeink szerint a jövőben hasznosíthatóak 



lesznek a kiépített kapcsolatok, a megszerzett élmények, és a technikai tapasztalatok. 

 

A Közösségszerelő Műhely rendezvénysorozat három nyilvános oktatói előadással 

folytatódik: 

Október 19. Langerné Dr. Buchwald Judit: Ilyen is lehet egy iskola és egy könyvtár. 

November 2. Dr. Velics Gabriella: Közösségi rádiózás és hírszolgáltatás a háborús Szíriában. 

November 16. Dr. Koós Ildikó: Speciális igényű tanulók szocializációjának támogatása 

művészeti tevékenységekkel. 

A rendezvényen való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges a 

kozossegszervezes02@gmail.com e-mail címen. Az előadások 17 órakor kezdődnek 

Microsoft Teams felületen.  
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