
  

Európai Szociális
Alap

INDULJ BÁTRAN
Módszertani szakmai összegzés 

 jó gyakorlatokkal



 

„Indulj bátran!”
Módszertani szakmai összegzés és ajánlások

 

Készült az „Indulj bátran!” – Mentorálási és készségfejlesztési gyakorlatok 
hátrányos helyzetű fiataloknak a Kárpát-medencében című transznacio-

nális projekt keretében

projektazonosító:

EFOP-5.2.2-17-2017-00120

 

© Minden jog fenntartva
Együtt Európáért Alapítvány
2020



Tartalomjegyzék

Bevezető gondolatok, problémafelvetés   4
A projekt célkitűzései   7
A kutatásról röviden. A projektkutatás tárgya és célcsoportja   10
A projektben részt vevő szervezetek bemutatása   12

Együtt Európáért Alapítvány 12
Márton Áron Gimnázium (RO) 14
Erdélyi IKE (RO) 15
Ipolysági Cserkészcsapat Polgári Társulása (SK) 17
Ipoly Unió (SK) 19
Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács (RO) 20
További részt vevő hazai szakmai partnereink 22

A műhelymunkáinktapasztalatai   29
A tanulmányútjaink tapasztalatai   33
Egyéb programjaink tapasztalatai   42
A jó gyakorlatok szerepe a felzárkóztatásban  47

A jó gyakorlatok fogalma és szerepe  47
A jó gyakorlatok kontextusa 48
Kritériumok a tervezéshez és megvalósításhoz 49
Jó gyakorlatok főbb típusai 55

A jó gyakorlatok összegző listája (hazai és külföldi példák)   60
BAGázs: komplex program  60
Ceferino Ház: komplex program  61
Early Years Network: komplex program  61
Music and Me: művészeti program  62
Roma  TV:  63
Tanoda: általános bemutatás 64
Szociális cirkusz: általános leírás 64
Roma szakkollégium: általános leírás 65
R-Home program a roma lakhatásért 66
INSETROM: Tanártovábbképzés a Roma inklúzióért  67
Khamoro Roma Világfesztivál  68
Romfashion: roma nők képzése a hagyományos divat területén   68

Ajánlások    70
A projekt nehézségei   73
Továbblépési lehetőségek   75
Összegző gondolatok  78
Irodalomjegyzék   80



4 

Bevezető gondolatok,  proBlémafelvetés

5 

  

A kortárs magyar társadalom leg-
jelentősebb társadalmi kihívásai 
között találjuk a roma társadalmi 
integráció kérdését, ami rendkívül 
összetett probléma. Pontosan en-
nek felismerése ösztönözte azokat 
a tudományos kezdeményezéseket, 
amelyek a társadalmi felelősségvál-
lalásra és az érintettek bevonására 
(társadalmi részvételre), a tudomá-
nyos kutatásra, a fenntartható fejlő-
désre, a társadalomkritikára és az 
irányított társadalmi változásra (be-
avatkozásra, cselekvésre, akcióra) 
építenek.

A hátrányos helyzetű fiatalok fel-
zárkózatása egyre komolyabb gon-
dot okoz, mind az elmaradott térsé-
gekben, mind a fejlettebb területek 
szegregátumaiban. A formális okta-
tás nem tud megoldani minden prob-
lémát, ami a fiatalok készségbeli 
hiányosságai, valamint a motiválat-
lanságuk eredményez. Sok gyerek, 
fiatal nem azért nem tud a megfelelő 

módon fejlődni és integrálódni a kö-
zösségbe, mert ne lenne rá igénye, 
vagy tehetsége, csupán formális ke-
retek közt nem mindig megoldható 
az egyéni, illetve kis csoportokhoz 
való igazodás. Ennek eredménye-
ként azok, akik kedvezőtlen családi 
hátterük, vagy egyéb nehezített kö-
rülmény miatt, nem tudják kellőkép-
pen fejleszteni készségeiket egyre 
inkább kiszorulnak a közösségből, 
ami által egyre nehezebbé válik szá-
mukra a kitörés a hátrányos helyze-
tükből. 

Számos tanulmány készült már ar-
ról, hogy a lexikális tudás átadása 
mellett az információk elsajátítására 
való készség fejlesztése és a társas 
kompetenciák erősítése legalább 
olyan fontosságú. Ennek megvalósí-
tására szükség van olyan iskolán kí-
vüli elfoglaltságokra, programokra, 
amik a fiatalok képességeit élmény 
alapú fejlesztéssel bővítik és ezáltal 
a tanulás folyamatát is érdekesebbé, 
élvezhetőbbé teszik. 

A szülők és a társadalmi környe-
zetben élő felnőttek viszonya a ta-
nuláshoz, tudáshoz, az iskola in-
tézményes világához kapcsolódó 
társadalmi értékei nagymértékben 
befolyással vannak a gyermek is-
kolai sikerességére. A szülők tanu-
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lással kapcsolatos tapasztalataikat 
– melyet gyerekként, később felnőtt-
ként szereztek – adják át gyermeke-
iknek. A hátrányos helyzetű, főként 
alacsony iskolai végzettséggel ren-
delkező szülők kevés vagy többnyire 
negatív élményekkel és tapasztala-
tokkal rendelkeznek az iskola vilá-
gáról, így a szocializáción keresztül 
történő ismeret, tudás átadása gene-
rációkon átívelő problémakört mutat. 
A társadalmi-gazdasági szempont-
ból hátrányos helyzetű, főként cigány 

népesség tagjainak alacsony iskolai 
végzettsége mutatja, hogy egykor 
tanulóként a lemorzsolódottak kö-
zött voltak az oktatási rendszerben, 
s napjainkban a lemaradó társadalmi 
csoport tagjai.

A hátránykompenzálás módjai között 
szerepelt azon megközelítés, mely 
szerint a hátrányos helyzetű és/vagy 
cigány tanulók iskolai sikerességét 
az oktatási rendszeren kívüli, de arra 
hatással lévő esélynövelő – támoga-
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tó – programokkal, extrakurrikurális 
tevékenységekkel lehetne fejlesz-
teni. Ezen tevékenységek nagymér-
tékben befolyásolhatják az iskolához 
való viszonyt, a tanulási motivációt, 
kiváltképpen azoknál a tanulóknál, 
akiket az iskolai kudarcok veszélye 
fenyeget.

Az elmúlt években a köznevelésben 
résztvevő hátrányos helyzetű fia-
talok közösségi szerepvállalásával, 
családi és munkahelyi attitűdjével, 
jövőképük formálásával kezdett ala-
pítványunk foglalkozni.  Program-
jaink egészen a fiatal generációktól 
(kisiskoláskortól) kezdve a felnőtt-
kor kapujáig, minden fiatal korcso-
port részére ajánlanak aktivitásra 
ösztönző programokat.  Meggyőző-
désünk, hogy a többségében otthon 
élő roma gyermekekkel folytatott 
fejlesztő programok alapja a szemé-
lyes, bizalmi kapcsolat és a folyama-
tos jelenlét.  Emellett elkerülhetet-
len és komoly kihívás e gyermekek 
szüleivel, családjaival való együtt-
működés, illetve a felzárkóztató 
munkában részt vevő szakemberek 
szakmai, pszichés támogatása is.

Mindezen tevékenységekből eredő 
tapasztalatok alapján az Alapítvá-
nyunk fontosnak tartja, hogy a hátrá-
nyos helyzetben élő gyerekek és ál-
talában az ifjúság részesüljön olyan 

lehetőségekben, amelyek a komplex 
testi – lelki és szellemi fejlesztésük 
révén lehetőséget nyújtanak szá-
mukra a szociális /társadalmi felzár-
kózásra és egy sikeres felnőtt életre.

A humán szakterületen dolgozó 
szakembereket a kompetenciafej-
lesztő és kiégés elleni tréningjeink 
segítik, illetve tanulmányutak és mű-
helymunkák során megoszthatják 
egymással jó gyakorlataikat.
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Projektünknek két fő célkitűzése van.  

Az egyik egy kutatás megvalósítása 
mely eredményeit egy külön doku-
mentumban mutatunk be.  A kutató 
munka fő témája, hogy a magyaror-
szági és a kárpát-medencei hátrá-
nyos helyzetű fiatalság migrációs vi-
szonyait kívánja feltérképezni.

Ehhez elengedhetetlen a hátrányos 
helyzetben élő fiatalok élethelyzeté-
nek és kilátásainak a feltérképezése, 
amelyet a projekt empirikus kutatá-
sokkal, tanulmányutakkal, külföldi 
szakértők bevonásával végzett mű-
helymunkákkal, a jó gyakorlatokat 
kutatva igyekezett feltárni.  A kutató-
munkát egy, a projekt céljait és tevé-
kenységeit megalapozó igényfelmé-
rés előzte meg.

Az előkészítés során 2017. augusz-
tus 05-én fókuszcsoportos meg-
beszélést tartottunk, ahol több 
együttműködő partner részvételével 
megfogalmaztuk projektünk fő cél-

kitűzéseit, amelyek kijelölték a ké-
sőbbiekben kifejtett szakmai tevé-
kenységeket. Emellett cél volt az is, 
hogy egy nemzetközi együttműködés 
jöjjön létre a projekt kapcsán és irá-
nyokat fogalmazzunk meg az alábbi 
humán szolgáltatások támogatása 
érdekében:

1. ifjúságsegítés,

2. hátrányos helyzetű fiatalok  
felzárkóztatása,

3. komplex készségfejlesztési 
 lehetőségek,

4. mentorálás.

Míg a többségi társadalomban élő 
és jól beilleszkedő fiatalság moti-
vációja a belső migrációra sokszor 
gazdasági alapú, a hátrányos hely-
zetű fiataloknál mélyebb gyökerű 
és szerteágazóbb problémával kell 
szembenéznünk.  A kutatási mun-
ka során megtapasztaltuk, hogy már 
nagyon fiatal korban megjelenik az 
alsóbb társadalmi rétegekben a ki-
látástalanság érzése.  Alapvetően 
felismerik és kifejezik, hogy amiben 
most élnek, az nyilvánvalóan rossz, 

A projekt célkitűzései
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de az egyedüli kivezető útnak a más-
hol boldogulást jelölik meg.  Hiába 
az erős családi kötelékek és fiatal-
kori barátságok, a megkérdezettek 
többsége mindent hátrahagyna egy 
jobb élet reményében.  Kutatásunk 
során az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
ezek az elmaradottabb régiókban a 
fiatalok nincsenek tisztában az el-
költözés és máshol „boldogulás” ki-
hívásaival, sokan nagy csalódásokat 
élnek át a költözésnél, és vagy még 
rosszabb körülmények között, job-
ban lecsúszva élnek az új helyükön, 
vagy visszatérnek településükre.  Itt 
meg kell említenünk a fiatalok azon 
csoportját, akik kitartó munkával és 
eredményes segítséggel képesek 
kitörni abból a hátrányos közegből, 
melybe születtek.  Velük kapcsolat-
ban, az elérendő cél az lenne, hogy 
ne veszítsék el identitásukat pél-
dául a diploma megszerzésével, 
lehetőség szerint térjenek vissza 
szülőföldjükre, és életvezetésükkel 
például szolgáljanak a felnövekvő 
generáció számára.

Nagy hiány tapasztalható még a „köz 
– jóért” való aktív tenni akarás te-
rületén, mind a fiatalabb, mind az 
idősebb generáció részéről.  Annak 
ellenére, hogy szövevényes csalá-
di kapcsolatok hálózata szövi át az 
általunk megismert településeket, 
mégsem alakul ki egy egymást tá-

mogató, önzetlenül segítő közösség.

Emellett és ezzel a sajátos migrációs 
szándékkal a vizsgált területeken jelen-
tős hátrányos helyzetű fiatalok szegreg-
álódása.  E jelenség nem csak Magyaror-
szágon jelentkezik, a környező országok 
elmaradott térségeiben, de akár a fejlet-
tebb térségek izolált részein is nehézsé-
get jelent ezen réteg kitörése.  A szegreg-
álódás magával hozza az oktatásban való 
lemaradást is.

Ezek az eredmények tereltek abba az 
irányba bennünket, hogy projektünk 
ne csupán egy feltáró jellegű kutatói 
munkát foglaljon magába, hanem vá-
zoljon valamilyen használható mód-
szertant, kínáljon lehetőséget e sú-
lyos nehézségek kezelésére.

A fenti megfontolásból projektünk 
másik célkitűzése során most nem a 
hátrányos helyzetű gyermekekkel, fi-
atalokkal foglalkoztunk közvetlenül.  
Korábban, a velük való munka során 
számos esetben találkoztunk azokkal 
a humán területen dolgozó szakem-
berekkel, akik e célcsoport fejleszté-
sével foglalkoznak.  Sok esetben ők az 
az „egyetlen lehetőség” akik kemény 
munkával „megmenthetnek” egy–egy 
életet, és utat mutatnak számukra egy 
reménytelibb, jobb lehetőségeket rej-
tő élet felé.  De e szakemberek mun-
káját számos tényező nehezíti, illetve 
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kifejezettebben is érinti őket a kiégés 
veszélye.  Projektünk egyik alappillé-
re az ő munkájukat szeretné támo-
gatni.  A projekt során számos hazai 
és külföldi szakember és közösség 
olyan jó gyakorlatait gyűjtjük össze, 
melyek segítséget nyújtanak nekik a 
napi munkájukban.  

Ez a módszertani gyűjtemény amiatt 
hiánypótló, mert ezt a gyermekcso-

portot sokszor a hagyományos neve-
lési oktatási módszerekkel nem lehet 
elérni, motiválásuk kifejezetten sok 
energiát igényel, az iskolai lemor-
zsolódásban, korai iskolaelhagyás-
ban nagy százalékban érintettek.  A 
velük való értékes munkához elen-
gedhetetlen egy olyan fajta többlet 
tudás, mely képessé teszi őket erre 
a helyt állásra és a sikeres fejlesz-
tésekre.

A projekt cél és eredmény mutatói:
1. regionális szinten szervezett összesen 20 db műhelymunka és 8 db külföldi és bel-

földi tanulmányút megvalósítása a külföldi partnerek és hazai szakértők részvéte-
lével, amelynek során a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetének különböző aspek-
tusait, valamint a témára irányuló kutatás módszertani kérdéseit járjuk körbe a 
résztvevőkkel.

2. Összehasonlító kutatás lefolytatása online kérdőív formájában a határon túli part-
nerszervezetekkel együttműködésben, amelyben 100-100 fő megszólítása volt az 
elérendő cél.

3. Online módszertani szakmai összegző tanulmány készítése, amelyben a hátrányos 
helyzetű fiatalok többségi és megtartó közösségekbe való integrálásával kapcso-
latban ajánlások megfogalmazására is sor kerül.

4. Egy módszertani és egy kutatási zárójelentés készítése az összehasonlító kutatás-
ról.
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A kutAtásról röviden.  A projektkutAtás  tárgyA és célcsoportjA

Magyarországon és Romániában a 
hátrányos helyzetű népesség társa-
dalmi helyzetének feltárása szük-
ségképpen vezet az oktatással ösz-
szefüggő problémák kiemeléséhez. 
A fiatalság integrációs és mobilitási 
esélyeinek növelésében az oktatás 
kulcsszerepet játszik. A mindenkori 
oktatásirányítás építve a felhalmozó-
dott kutatási eredmények egy részé-
re, támogatási formák, programok, 
intézmények és hálózatok egész so-
rát hozta létre a fenti célok érdeké-
ben. Az alacsony szociális státuszú 
családok gyermekeinek iskolán kí- 
vüli külső környezete azonban inger-
szegény, hiányoznak az otthoni nyu-
godt tanulás feltételei, a szülőknek 
sokszor gondot okoznak az oktatás-
hoz szükséges költségek (öltözkö-
dés, étkeztetés, tankönyvek, tanesz-
közök, iskolába utazás stb.). A család 
és az iskola a tanulók legfontosabb, 

kölcsönösen egymásra ható társa-
dalmi közegei. A gyermekek teljesít-
ményét, tanulási motivációját, isko-
lához való viszonyát nagymértékben 
befolyásolja a szülők viszonyulása 
az iskolához, a tanuláshoz, a pedagó-
gushoz. Azokban a családokban, ahol 
a gyermekeknek megfelelő tanulási 
környezetet biztosítanak, ahol a ter-
mészetes kíváncsiságukat kifejező 
kérdésekre válaszolnak, odafigyel-
nek rájuk, ahol gyakori a szülő-gyer-
mek kommunikáció, érték az isme-
retszerzés és a tudás, és a szülők és 
a pedagógusok elvárásai nagyrészt 
megegyeznek, az iskolai eredmények 
is jobbak. Ellenkező esetben a gyer-
mekek képességeik alatt teljesíte-
nek. A hátránykompenzálás módjai 
között szerepelt azon megközelítés, 
mely szerint a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai sikerességét az ok-
tatási rendszeren kívüli, de arra ha-
tással lévő esélynövelő – támogató 
– programokkal, extrakurrikurális 
tevékenységekkel lehetne fejlesz-
teni. Ezen tevékenységek nagymér-
tékben befolyásolhatják az iskolához 
való viszonyt, a tanulási motivációt, 
kiváltképpen azoknál a tanulóknál, 
akiket az iskolai kudarcok veszélye 
fenyeget.

A kutatás során ilyen tevékenysé-
gek, mentorálási és készségfejlesz-
tési gyakorlatok összegyűjtése volt 

A kutatásról röviden.  
A projektkutatás  
tárgya és célcsoportja
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a célunk. A kutatás transznacionális 
együttműködésként, az Együtt Eu-
rópáért Alapítvány, illetve erdélyi és 
szlovákiai magyar ifjúsági szerveze-
tekben és az ifjúság érdekében te-
vékenykedő szakemberek közremű-
ködésével, valamint külső szakértők 
bevonásával valósult meg. A kutatás 
több módszert alkalmazott egyszer-
re. Elsődleges célcsoportja a fiata-
lokkal foglalkozó szakértők voltak, 
akik között fókuszcsoportos beszél-
getéseket és kérdőívezést végez-
tünk. Továbbá a kutatás közvetetett 
célcsoportját, a fiatalokat is meg-
kerestük a kérdőívvel. A kérdőívben 
feltett kérdések az iskolán kívüli ta-
nulási és készségfejlesztési lehető-
ségekre, illetve a fiatalok motiváció-
jára irányulnak.

Úgy véljük, az elvégzett kutatásból 
kirajzolódik, hogy szemléletformá-
ló kampányra volna szükség, ami 
arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne 
külföldre/Budapestre/nagyvárosba 
költözzenek, hanem reális alternatí-

vaként jelenjen meg a helyben bol-
dogulás. Azok számára, akik már el-
költöztek a jobb élet reményében, a 
visszatérés támogatása szükséges. 
A tanulásban való részvételt nagy-
mértékben egyszerűsítheti és meg is 
könnyítheti a digitális tér kihasználá-
sa. Ehhez azonban megfelelő inter-
netkapcsolatra és informatikai esz-
közökre is szükség van. Azt is hozzá 
kell tennünk, hogy a fiatalakot meg 
kell tanítani az eszközök helyes és 
biztonságos használatára, hiszen az 
okoseszközöket alapvetően szóra-
kozásra és önszórakoztatásra hasz-
nálják, kevésbe hangsúlyos azok 
tanulásban való használata. A tizen-
éves fiatalok számára mindennapi 
élmény a multitasking, holott a kre-
ativitáshoz az elmélyült figyelemre 
bizonyos fokú unalomra is szükség 
van. A 4. ipari forradalom korában 
a kreativitás munkaerő-piaci értéke 
folymatosan nő. Ez az átalakulás új 
csatornákat, új utakat is keres. Az új 
csatorna jelentheti az okoseszközök 
tudatosabb használatát is. 
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A projektben részt 
vevő szervezetek  
bemutatása

A projekt transznacionális együttmű- 
ködésként valósult meg az Együtt 
Európáért Alapítvány és határon túli 
partnerei között. A projekt a hátrá-
nyos helyzetű fiatalokat speciális 
problémáit vizsgálja a Kárpát-me-
dencében. A projekt az Együtt Eu-
rópáért Alapítvány, illetve erdélyi és 
szlovákiai magyar ifjúsági szerve-
zetekben és az ifjúság érdekében 
tevékenykedő szakemberek közre-
működésével, valamint külső szak-
értők bevonásával valósult meg. 
A kérdőívben feltett 48 kérdés az 
iskolán kívüli tanulási és készség-
fejlesztési lehetőségekre, illetve a 
fiatalok motivációjára irányulnak. 
A kérdésekre nem léteznek jó és 
rossz válaszok, ami arra biztatta a 
fiatalokat, merjenek őszinte vála-
szokat adni. A kérdőív linkje: http://
induljbatran.egyutteuropaert.eu/ker-
doivek/#ipt-fsqm-popup-form-56 
A projekt és egyben a kérdőív fő kér-

dése a társadalmi befogadást támo-
gató szolgáltatásfejlesztéshez való 
hozzájárulás, valamint a társadalmi 
befogadás főbb kérdései hátrányos 
helyzetű fiatalok körében.

Együtt Európáért Alapítvány
Az Együtt Európáért Alapítvány egy 
dinamikusan fejlődő civil szervezet, 
ami azzal a céllal jött létre, hogy tá-
mogassa Magyarország sikeres Eu-
rópai Uniós tagságát, és segítse a 
felzárkózást a gazdaságilag és tár-
sadalmilag fejlettebb tagállamokhoz. 
Az alapítvány nem csak projektjein 
keresztül próbálja elérni céljait, de 
arra törekszik, hogy a mindennapi 
munka során is társadalmilag felelő-
sen és környezeti szempontból fenn-
tarthatóan működjön.

Az alapítvány 2007-ben jött létre, te-
vékenysége országos hatáskörű, Bu-
dapesti székhelye mellett telephellyel 
is rendelkezik több településen Nóg-
rád megyében, Győr-Moson Sopron 
megyében, Hajdú-Bihar megyében és 
Pest megyében. Országos jelenlétük-
nek köszönhetően több mint 30 ön-
kormányzatot és közel 20 közoktatási 
intézményt, és számtalan civil szer-
vezetet tartanak számon partnereik 
között.
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Az alapítvány 3 fő területen tevékeny-
kedik: az önkéntesség népszerűsítése, 
olyan ifjúsági programok és fejlesz-
tések kezdeményezése, amelyek az 
aktív uniós és hazai állampolgárság 
előremozdítását szolgálják, valamint a 
környezettudatos-, fenntartható élet-
mód terjesztése. A tevékenységük so-
rán szervezet egyre nagyobb szerepet 
vállal szemléletformáló programok 
kialakításában. Az Alapítvány régóta 
foglalkozik olyan programok szerve-
zésével, fejlesztési módszerek alkal-
mazásával, amelyek kifejezetten olyan 
közösségi kompetenciák fejlesztését 
hivatottak elősegíteni, amely a bevont 
célcsoportok szűkebb (család, bará-
tok, szervezetek) vagy tágabb (telepü-
lés, állam) lakókörnyezetükhöz kötő-
désének erősítését jelenthetik.

Az alapítvány, a 2014-ben megnyitott 
Horpácsi Európa Pihenő Központja ré-
vén – melyben számos tábor és ren-
dezvény is megtartásra került – meg-
felelő helyi ismeretekkel rendelkezik a 
környéket illetően. A gyermektáborok-
nak köszönhetően az alapítvány ismeri 
a környékben élő gyermekek és csa-
ládok szociokulturális helyzetét, prob-
lémáit és tisztában van a térség tár-
sadalmi, gazdasági helyzetével. Ezért 
tűztünk ki célul egy komplex, több 
települést átfogó családsegítő prog-
ram megvalósítását, mely közösség-
építő rendezvényekkel, kiscsoportos 



14 

A projektben részt vevő szervezetek bemutAtásA 

15 

Márton Áron Gimnázium (RO) 

foglalkozásokkal és mentálhigiénés 
tanácsadásokkal segíti a családi és 
közösségi összetartozás erősítését 
gazdaságilag fenntartható és környe-
zettudatos módon.

Az Együtt Európáért Alapítvány több-
éves szakmai tapasztalattal rendelke-
zik mind helyi, mind országos projektek 
megvalósításában. Eddigi projektje-
ink jelentős eredményeket értek el a 
szemléletformálás, és a közösségfej-
lesztés terén. Tevékenységünk hozzá-
járul egy társadalmilag aktívabb és tu-
datosabb generáció formálásához, és 
a társadalmi kohézió elősegítéséhez.

Programjaink során mindig is nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy lehe-
tőleg minél több hátrányos helyzetűt 
érjünk el, hiszen számukra kevesebb 
lehetőség kínálkozik, ezért kiemelt 
feladatunknak érezzük a segítésüket. 
Alapítványunknak 7 éves tapasztalata 
van a közösségfejlesztés területén és 
5 éve végzünk hátránykompenzációs 
tevékenységet, illetve foglalkozunk az 
ifjúságot érintő problémák megoldá-
sával.

Jelenleg futó projektjeinkben is nagy 
szerepet tulajdonítunk a hátrányos 
helyzetűek segítésére. A térségben 
ifjúsági programokat valósítunk meg, 
több tanodát működtetünk a hátrá-
nyos helyzetű fiataloknak.

Márton Áron Gimnázium (RO)
A romániai (erdélyi) csíkszeredai 
alapítvány az Együtt Európáért Ala-
pítvány régi partnere. A gimnázium 
igen hosszú múltra tekinthet visz-
sza: elődje a 17 században jött létre. 
A mai épületet – amit Majláth Gusz-
táv Károly, Erdély püspöke szentelt 
fel – a 20. század elején foglalhat-
ták el, azóta folyik itt nevelés és ok-
tatás. Névadó ünnepségüket 1990-
ben tartották. Számos elismert és 
híres személy is az iskola növendé-
ke volt.

A Márton Áron Gimnázium Alapítvá-
nya 1991 óta működik az iskola egy 
25 fős öregdiák csoportjának a kez-
deményezésének köszönhetően. A 
szervezet tevékenységei tökélete-
sen kiegészítik az iskola tevékeny-
ségeit. Az alapítvány célcsoportja 
a tágabb értelemben vett csíksze-
redai Márton Áron Gimnázium min-
denkori volt és jelenlegi diáksága 
(jelenleg 708 tanuló). Továbbá pedig 
maga az iskolaközösség, beleértve 
a tantestületet, illetve a szülőket is. 

Az Alapszabályuk értelmében az 
alapítvány célja többek között az 
oktatói-nevelői tevékenység anya-
gi feltételeinek javítása és az arra 
érdemes, rászoruló tanulók anyagi 
támogatása.
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A megalapítás óta a szervezet már 
mintegy 450, többnyire vidéki szár-
mazású tehetséges és rászoruló 
diákot részesített ösztöndíjban, kö-
zülük sokan már egyetemet végzett 
értelmiségiek. Ez is alátámasztja, 
hogy oktatásba és a fiatal generá-
ció tagjaiba mindig megéri befek-
tetni. Sokan juthattak az alapítvány 
közreműködésének köszönhető-
en el oda, ahol most tartanak, akik 
sajnos a családjuk anyagi háttere 
miatt szerényebb lehetőséggel ren-
delkeztek.

Jelentős segítséget nyújtott az ala-
pítvány tanulók, tanulócsoportok 
részvételi és utaztatási költsége-
inek biztosításához a tanulmányi, 
tudományos és műveltségi verse-
nyek, vetélkedők, konferenciák ese-
tében is, hiszen tudjuk, hogy ezek is 
nagy összegeket felemésztenek ott, 
ahol ennyi tehetséges diák van.

A Márton Áron Gimnáziumi Alapít-
vány a projekt során a fiatal ge-
nerációk átfogó, tudományos is-
mereteken és személyes szakmai 
tapasztalatokon alapuló ismereté-
vel és közösségfejlesztési gyakor-
lataival hatékonyan  tudott együtt-
működni a sikeres megvalósításban.

Erdélyi IKE (RO)
Az IKE mozaikszó Ifjúsági Keresztény 
Egyesületet jelent és nemzetközi 
ifjúsági mozgalmat takar (eredetileg 
YMCA, Young Men’s Christian Associ-
ation), amely több mint 120 ország-
ban működik és közel 45 millió tag-
gal büszkélkedhet. Ha néhány szóval 
szeretnénk meghatározni, hogy mit 
jelent az IKE, ezeket sorolhatnánk fel: 
sokszínűség, misszió, ifjúsági mun-
ka, önkéntesség, testi-lelki-szellemi 
nevelés, hovatartozás, Isten és fiata-
lok, más perspektíva. Az egyre jelen-
tősebb individualizmus helyett ők a 
közösség erejében hisznek.

Az Erdélyi IKE 1921 februárjában pár 
lelkes fiatal kezdeményezésére ala-
kult meg Kolozsváron. A kommunis-
ta rendszer idejében azonban, mint 
több más vallásos szervezetét, az 
IKE működését is betiltották. A ’89-
es forradalom évében tevékenysége 
újraindult, 1993-ban pedig az illyefal-
vi közgyűlés elfogadta az Alapsza-
bályzatot. 1994-től hivatalosan be-
jegyzik, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén 
Egyesület név alatt működött tovább, 
felvállalva a református egyház ifjú-
sági munkáját. 2015-ben struktúra-
váltás következik, az IKE az Erdélyi 
Református Egyházkerület Ifjúsági 
Szövetségévé alakul, magába foglal-
va 15 egyházmegye ifjúsági csoport-
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jait, amelyek saját vezetőséggel ren-
delkeznek.

Az IKE nyári táborokat szervez az ér-
deklődő gyerekek és fiatalok számá-
ra: angol tábor, gitártábor. Ezen kívül 
munkatársképző tanfolyamuk is van, 
aminek a célja, az ifjúsági csoportok 
vezetőinek a továbbképzése, hogy a 
gyülekezet vezetői lehessenek a lel-
kipásztort segítve. Az igazán moti-
váltak bibliaismereti vetélkedőn mé-
rettethetik meg magukat.

2011 óta tartanak IKE Fesztivált is, 
ami az erdélyi magyar keresztény 
fiatalokat célozza. Az 5 napos ren-
dezvény keretei közt lehetőség van 
áhítaton, előadásokon, koncerteken, 
sportversenyeken, kézműves fog-
lalkozásokon és filmvetítéseken is 
részt venni. Eredetileg Szovátán tar-
tották a fesztivált, ám azt a helyszínt 
hamar kinőtték a rengeteg érdeklő-
dőnek köszönhetően, így átköltöztet-
ték Nagyenyedre a fesztivált. Termé-
szetesen nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a tudásbővítés, a kultúra 
és a sport mellett a szórakozásnak 
is teret adjanak, így megteremtve 
egy egyensúlyt. Általánosságban a 
fesztiválra a résztvevők kedden ér-
keznek, ezen a napon istentiszteletet 
tartanak, berendezkednek. A szerda 
és a csütörtök zajosabbak, ekkor a 
világi szempontból fontos zenésze-

ké és előadóké a főszerep. A péntek 
ismét csendesebben zajlik, kisebb 
csoportos beszélgetésekkel, gitá-
rozással. Az utolsó napon aztán kö-
zös úrvacsorával koronázzák meg az 
eseményt. Emellett Advent alkalmá-
val szintén zenefesztivált tartanak 
minden évben az IKE tagjai. Ez lehe-
tőséget ad az elcsendesedésre és a 
lelki fejlődésre is.

Ahogy e fentiekből láthatjuk, az IKE 
tevékenysége igen sokszínű, így egy-
aránt helyet kap a bibliatanulmá-
nyozás, közösségépítő és -fejlesztő 
programok, missziós tevékenységek, 
sport, zenei rendezvények. Ezeken kí-
vül pedig lehetőséget adnak a szóra-
kozásra és a bulizásra is, hisz ez egy 
nagyszerű módja a csapatépítésnek 
és a közösség erősítésének. Az IKE 
ökumenikus közösség, a programok 
mindenki számára nyitottak, és Isten 
megbízásából fiatalokkal fiatalokért 
végzi munkáját. Jelenleg összes-
ségében több mint 300 önkéntessel 
dolgoznak együtt, így az önkéntessé-
get is sikeresen tudják népszerűsíte-
ni. Minél fiatalabban kezd valaki ön-
kénteskedni, annál valószínűbb, hogy 
ennek meghatározó szerepe lesz az 
egész életében.

A csoportok eloszlása követi a ma-
gyarság eloszlását. Legfőbb köz-
pontjaik: Kolozsvár, Kalotaszeg, 
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Marosvásárhely, Csernáton. Tagja-
ik létszáma alapvetően lassú növe-
kedést mutat. Habár vannak olyan 
csoportok, amik idővel megszűnnek, 
szerencsére mindig vannak újonnan 
alakuló csoportok is.

Az Erdélyi IKE azért tud tehát nagy se-
gítséget nyújtani partnerként a projekt-
ben, mert sok ismerettel rendelkeznek 
az erdélyii fiatalokról és az egyházról 
is, emellett pedig kiemelten fontos szá-
mukra a helyi közösségépítés. Egy na-
gyon modern közösségről van szó, aki 

bárkit szívesen befogad, aki érdeklődik. 
Mottójuk: „Egyben sokfélék”. Ennek kö-
szönhető, hogy ilyen óriási népszerűségre 
tettek szert. Szívesen várnak a program-
jaikra olyan fiatalokat is, akik nem tagjai 
keresztény közösségnek.

Ipolysági Cserkészcsapat  
Polgári Társulása (SK)
A szlovákiai Ipolysági cserkészcsa-
pat a Szlovákiai Magyar Cserkész-
szövetség egyik legaktívabb tagja.  
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A cserkészet a 20. század elején in-
dult el Angliában. 1906-ban tartották 
az első cserkésztábort. Nem sokkal 
később Magyarországon is megala-
kult az első cserkészszövetség. Ter-
mészetesen az I. világháború kerék-
be törte a magyar cserkészcsapatok 
szaporodását. Az 1940-es években 
aztán a mozgalmat betiltották Ma-
gyarországon és Szlovákiában is. 
Végül a rendszerváltást követően, 
1990-ben jöhetett létre újból a Szlo-
vákiai Magyar Cserkészszövetség. A 
mozgalom mára a legnagyobb ifjúsá-
gi szervezet, szinte minden ország-
ban megtalálhatóak.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszö-
vetség (SZMCS) non-profit szer-
vezet, amely a fiatalok nevelésével 
foglalkozik.  Az SZMCS célcsoportja 
a szlovákiai magyar fiatalság, első-
sorban számukra van kidolgozott 
nevelési programja, de felnőtt tagjai 
is vannak. Fontosnak tartják a ma-
gyarságtudat erősítését, a természet 
szeretetét, az önkéntességet, illetve 
a keresztény hagyományokat.

Cserkészek országszerte megtalál-
hatóak, ezért a szövetség kicsi egy-
ségekre, cserkészcsapatokra bomlik 
az ország településein. A szövetség 
működtetése szinte kizárólag önkén-
tes alapon történik. Fontosnak tart-
ják az önkéntesség népszerűsítését, 

mert az önkéntesség keretein belül 
nem valakinek, hanem valakiért dol-
gozhatunk. Ennek köszönhetően új 
ismeretekre és képességekre tehe-
tünk szert és végül, de nem utolsó 
sorban új emberekkel ismerkedhe-
tünk meg. Az SZMCS összefogja a 
cserkészcsapatokat: konferenciát 
tartanak a vezetőknek, programokat 
szerveznek a csapatoknak.

Az Ipolysági Cserkészcsapat (27. sz. 
Szent Imre cserkészcsapat) vezetője 
Zachar Pál, hét éves kora óta cser-
kész, végigjárta a ranglétrát: kiscser-
készből nagycserkész, segédőrsve-
zetőből őrsvezető, majd segédtiszt 
lett, jelenleg csapatparancsnok 
Ipolyságon. 23 éve nem telt el nya-
ra tábor nélkül. Egyetemista korában 
a Diákhálózat tagja, majd elnöke volt, 
mai napig is aktívan részt vesz és 
szervezője különféle civil kezdemé-
nyezéseknek. Jelenleg ő felel a cser-
készszövetség vezetőképzéséért.

Az Ipolysági cserkészek egyik leg-
fontosabb feladata a fiatal generáció 
társadalmi integrációja, a jövő dön-
téshozóinak a kinevelése és formá-
lása. A cserkészcsapat által elindí-
tott vezetőképzés két fő célt szolgál: 
egyrészt ez biztosítja a társadalom 
jövőjét, hisz felkészült vezetők nélkül 
nem tud megmaradni egy közösség 
sem. A másik fontos szempont pe-
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dig az, hogy a képzéseken résztvevő 
fiatalok a lehető legtöbbet vigyenek 
haza a képzésből: legtöbb tudást, 
élményt, lelkesedést, fejlődést. Azt 
hihetnénk, hogy a 21. században ke-
veseket vonz mát, hogy egy táborban 
sátorban aludjanak, patakban mosa-
kodjanak stb. Ám ez nem így van, na-
gyon sokan szívesen vesznek részt 
ilyen programokon. Bizonyára azért, 
mert így kiszakadhatnak a minden-
napi rutinból néhány napra.

A cserkészcsapat évek óta aktív kö-
zösségszervező munkát végez fel-
vidéki és nemzetközi tekintetben 
is. Kirándulásokat, táborokat, eve-
zőtúrákat, közös gondolkodásokat, 
rendezvényeket és programokat 
szerveznek a magyar fiatalok Kár-
pát-medencei közösségi szerepvál-
lalásának erősítése érdekében.

Ipoly Unió (SK)
Ipolyság (szlovákul: Šahy) az Ipoly 
határfolyó partján elterülő város 
Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai 
járásában. A mintegy nyolcezer lako-
sú település egykor Hont vármegye 
és az Ipolysági járás székhelye volt. 
A település lakossága a 2011-es nép-
számlálás adatai szerint megközelí-
tőleg 7600 fő, amelynek 58%-a ma-
gyar nemzetiségű.

Az Ipoly Unió Környezetvédelmi és 
Kulturális Egyesület 1992-ben Szlo-
vákia és Magyarország környezet-
védőinek kezdeményezésére azzal a 
céllal jött létre, hogy az Ipoly-völgyé-
nek mind környezeti, mind kulturá-
lis értékeit megóvja és részt vegye-
nek a fiatal generáció nevelésében 
és oktatásában. Munkájuk az Ipoly 
vízgyűjtő területére terjed ki mind a 
szlovák, mind pedig a magyar terüle-
teken. Ezzel is a történelmi kapcsola-
tok fontosságára és a békés együtt-
működésre rámutatva. Jelmondatuk: 
„A folyó összeköt, és nem elválaszt”. 
Kiemelt fontosságúnak tekintik az 
ENSZ fenntartható fejlődésre vonat-
kozó programjait és ajánlásait. 

Feladataik közé tartozik olyan kuta-
tások szervezése és a bennük való 
részvétel, amelyeknek célja, hogy 
alapként szolgáljanak az Ipoly vidék 
ökológiai rehabilitációját szolgáló al-
ternatív tervek kidolgozásához. Olyan 
civil szervezetekkel való együttmű-
ködésre törekszenek, amelyek szin-
tén az Ipoly folyó vízgyűjtő területén 
működnek. Ezen kívül ingyenes la-
kossági környezeti tanácsadó irodát 
működtetnek és természetvédelmi 
oktatóközpontot üzemeltetése az 
Ipolyszögi Égerláp mellett. Szorgal-
mazzák a fenntarthatóságot a mező-
gazdaság, erdészet, vidéki turizmus 
és ökoturizmus területén, illetve a 
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környezetbarát közlekedési módok 
bevezetését és megtartását is, külö-
nös tekintettel az Ipoly-menti vasút-
vonalra (amelynek a jövőbeni helyze-
te sajnos a mai napi nem tisztázott) 
illetve kerékpárforgalmi tengelyre.

Az egyesület tagja a Környezeti Ta-
nácsadó Irodák Hálózatának (KÖT-
HÁLÓ), ami a hasonló szervezeteket 
közötti együttműködést hivatott tá-
mogatni és segíteni.  Továbbá tagjai 
a Humusz Szövetségnek (régebben: 
Hulladék Munkaszövetség) is, mely-
nek egyik legfontosabb programja a 
„Nulla Hulladék Program”. 

A környezetvédelem és a fenntartha-
tóság biztosításának, népszerűsíté-
sének kapcsán a szervezet a fiatalok 
megszólításában és a vidéki létből 

adódó előnyök és nehézségek felmé-
résében is komoly tapasztalattal bír. 
A projektben való részvétellel a sok-
színű szemléletmód megjelenésében 
és a komplex megoldási lehetőségek 
felkutatásában tud közreműködni.

Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács 
(RO)
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) olyan 
érdekképviseleti ernyőszervezet, ami 
több, mint húsz éves múltjával folya-
matos szereplője az erdélyi közéletnek. 
A MIT jelenleg négy tagszervezetből áll: 
Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület, 
Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsé-
ge, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egy-
let, Udvarhelyi Fiatal Fórum.
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 A MIT projektjei között megjelennek 
a kisiskolásoknak, középiskolások-
nak és egyetemistáknak szervezett 
programok, rendezvények és tábo-
rok. Az eltelt két évtizedben számos 
rendezvény, képzés, ifjúságpolitikai 
javaslat és közéleti megnyilvánulás 
is jellemezte a MIT tevékenységét.

A csapat egy folyamatosan megújuló, 
dinamikusan fejlődő szervezet, amely 
2008 óta, immár tizenegyedik alka-
lommal társszervezője a Tusványos 
- Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábornak. Ez a rendezvény 
valóban szabadegyetemként indult a 
rendszerváltást követően, majd egy 
diáktáborral való együttműködéssel 
alakult ki a mai forma. A nagy érdek-
lődésnek köszönhetően napjainkban 
már egy fesztivál jellegű rendezvény, 
de a szervezők hangsúlyozzák, hogy 
nem vesztette el a szabadegyetem 
jellegét sem. Nagyon nagy hangsúlyt 
fektetnek arra is, így lehetőség nyílik 
a nap egyik részében az ismeretek 
bővítésére, előadások meghallgatá-
sára, majd este a szórakozásra. 

A „Dinamit!” szintén a tagszerveze-
tek közös programja. Ez egy siker-
konferencia, amit hagyományosan 
Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában 
szerveznek. A programsorozat 2017-
ben indult és bebizonyította, hogy Er-
délyben rengeteg olyan fiatal él, akik 

pozitív példát mutathatnak a pálya-
választás előtt állóknak. A Dinamiton 
bemutathatják az elért sikereiket, 
hogy a saját történetükkel másokat 
is motiváljanak. Ez egy hiánypót-
ló rendezvény, nem sok olyan lehe-
tőség van, ahol a fiatalok társaiktól 
kaphatnak ilyen jellegű tanácsadást 
és támogatást. Ha olyanok beszél-
nek nekik a sikereikről, akik korban 
viszonylag közel állnak hozzájuk biz-
tos vagyok benne, hogy könnyebben 
tudnak azonosulni velük és az elért 
sikereikkel.

Ezeken kívül „Mesterségem címere” 
címmel állásbörzét is rendeznek. Ez 
a Kolozsvárra tervezett magyar ál-
lásbörze az egyetem utolsó évében 
tanuló hallgatókat hivatott össze-
kötni azokkal a vállalkozókkal, akik 
frissen végzett munkaerőt keresnek. 
A Mesterségem címere elnevezéssel 
induló program teret biztosít tehát a 
találkozásra, a kapcsolatépítésre, a 
fiatal szakemberek és munkáltatók 
összekötésére, illetve szakmai gya-
kornoki programok ismertetésére. 
Az állásbörzén az álláskeresés mel-
lett lehetőség nyílik majd a szakmai 
önéletrajz megfelelő összeállítására, 
valamint kiselőadás formájában az 
odalátogatók hasznos tippeket és ta-
nácsokat kaphatnak az állásinterjún 
való sikeres szerepléshez. Láthatjuk 
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tehát, hogy több fronton próbálják 
segíteni a fiatalok pályaválasztását, 
illetve elhelyezkedésüket is.

Az „Adj király katonát” elnevezé-
sű programjuk egy 10–15 éveseknek 
szánt vetélkedő. Célja a családköz-
pontú életszemlélet közvetítése, 
ilyenként szervesen illeszkedik az Ál-
dás, népesség mozgalomhoz, amely-
nek célja felhívni a figyelmet a drá-
maian alakuló népesedési mutatókra. 
A MIT 2007 óta szervez vetélkedőt a 
gyerekek számára. A programmal 
továbbra is a nagycsaládok szépsé-
gét és a magyar mesék szeretetét 
hivatott népszerűsíteni az általános 
iskolások körében. A már hagyo-
mányosnak nevezhető rendezvény 
szeptember elsején a résztvevők to-
borzásával indul. Az Erdély-szerte 
meghirdetett vetélkedőre a szervező 
Magyar Ifjúsági Tanács olyan kisisko-
lások jelentkezését várja, akik játé-
kos módszerekkel, a mesék világán 
keresztül szeretnének a családról, 
a közösségről tanulni, hasonló korú 
gyerekekkel ismerkedni, új barátokat 
szerezni. A Civilsuli és Közéleti Ván-
dortábor célja az erdélyi magyar kö-
zépiskolás fiatalok érdeklődésének 
felkeltése a civil szféra és a közéleti 
kérdések iránt, valamint közvetlen 
tájékozottságuk fejlesztése az emlí-
tett területeken. 

További részt vevő  
hazai szakmai partnereink

Szalmaszál Egyesület, 
Mátraterenye
Az Egyesület 2004-ben alakult meg, 
mert a civil szerveződés volt az 
egyedüli lehetőség az érdekeik kép-
viseletére, az utolsó szalmaszál. A 
szervezet kulturális rendezvényeket 
(kiállításokat, vers- és prózamondó 
versenyeket, Ki Mit Tud -okat), köz-
életi képzéseket szervez, álláskere-
sésben nyújt segítséget, különböző 
tanfolyamokat tart. Céljuk az, hogy 
a nehéz helyzetben levő, hátrányos 
helyzetű tanulókat támogassák ab-
ban, hogy az iskolában sikeresek le-
hessenek, továbbtanuljanak. Szeret-
nék, ha a náluk tanuló fiatalok azon 
készségei is fejlődjenek, amelyek a 
munkaerőpiacon történő boldogu-
lásukat elősegíti majd. Ehhez pedig 
az egyik legfontosabb dolog, hogy a 
gyerekek is elhiggyék magukról, ké-
pesek fejlődni, célokat elérni.

Mátraterenyei Utolsó esély tanoda
A Tanoda igyekszik segíteni és ösz-
tönözni a fiatalokat abban, hogy fek-
tessenek energiát a tanulásba, sőt 
tanuljanak tovább. A tanodába járó 
fiatalok mellett a programjaikat a 
családtagokra is kiterjesztik, a kirán-
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dulásokra jöhetnek a szülők, a test-
vérek is, hogy közös élményt élhes-
senek át. 

Romhányi Tanoda
A tanodának a Romhányi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola ad helyszínt. 
A tanodavezető és a helyi szakértők 
az interaktív és tevékenység orien-
tált módszert látják a lehető legjobb 
megoldásnak a felzárkóztatásban.

Mátraterenyei Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér
A szervezet programjai kifejezetten a 
hátrányos helyzetű fiatalokat céloz-
zák. Könyvtáruk állományát folyama-
tosan frissítik az aktuálisan népsze-
rű olvasmányokkal. Emellett többféle 
sportolási lehetőséget is biztosíta-
nak, vezetett aerobik és zumba órá-
kat is beleértve. 

Drégelypalánki Tanoda
A tanodák rendszere alapvetően a 
magyar közoktatás által „elhanya-
golt” tanulói réteg, a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók, támoga-
tására jött létre. A tanodában olyan 
informális tudásátadás zajlik, mely 
a hátrányos helyzetű roma fiatalok-
nak próbál meg hasznosítható és 
naprakész tudásbázist nyújtani. Ezt 

a munkát tanárok segítségével vég-
zi a tanoda. A nehézségek jelentős 
része megfelelő pedagógiai, szociá-
lis támogatással, a hátrányok kom-
penzálását célzó fejlesztésekkel 
kiküszöbölhető lenne, a tanoda ezt 
próbálja elősegíteni. Ennek érdeké-
ben a tanoda nem csak tanulmányi, 
hanem szociális, kulturális és lelki 
segítséget is nyújt az odajáró tanu-
lóknak. Az intézmény hosszú távú 
célja, hogy csökkentse a lemorzso-
lódást és az odajáró tanuló érettsé-
git adó középiskolában, vagy a helyi 
mutatók alapján perspektivikusabb 
szakmunkásképzőben folytathas-
sák tanulmányaikat.

A fejlesztési-tanulási folyamat-
ban fontos szerepe van egyrészt a 
kortárs-közösségeknek, másrészt 
a közösségeket támogató pedagó-
gusoknak, segítő szakembereknek, 
szülőknek és más felnőtt segítők-
nek, mentoroknak. Alapvető az is, 
hogy a tanoda-program nem a ta-
nulókat csoportosítja tantárgyak, 
szaktanárok köré, hanem fordítva, a 
tanulók egyéni fejlettsége és szük-
ségletei alapján határozza meg, 
hogy melyek azok a területek, ahol 
fejlesztésre, segítségre van szük-
ségük.

A tanoda az iskola (alap-, és kö-
zépfokú intézmény) mellett mű-
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ködik, nem helyettesíti a kötelező 
iskolai, tanórai vagy tanórán kívüli, 
tevékenységen való részvételt, illetve 
nem idegenítheti el a tanulót az isko-
lától, osztálytársaitól. A pedagógusok, 
mentorok az adott készség, képes-
ség fejlesztésében segítségre szo-
ruló tanulókkal közösen alakítják 
ki a heti órarendet, a tanuló egyéni 
fejlesztési tervétől függően. A ta-
noda szeptember 1-jén indul és a 
következő év augusztus 31-éig tart. 
A nyári iskolai szünet időszakában 
is szervez a tanulók számára fog-
lalkozásokat (táborokat, esetleg 
pótvizsgára való felkészítést), hogy 
az a fejlődés, amely a tanév közben 
elkezdődött, ne szakadjon meg a 
nyári szünetben és ne érjen véget a 
nyári szünet kezdetén.

Boróka Gyermekjóléti Egyesület 
Fonyban a hátrányos helyzetű gyer-
mekek üdültetése a fő tevékenysé-
gük 2003 óta, Diósjenőn 2014-ben 
kezdték el egy természetvédelmi és 
hagyományőrző közösségi közpon-
tot működtetni. 

Azzal a céllal hozták létre az Egye-
sületet, hogy önkéntes munkával 
a hátrányos helyzetű gyermekek 
életminőségének javításáért tegye-
nek lépéseket.

Mi-Értünk Prevenciós 
és Segítő Egyesület
Szervezetük 2000-ben alakult, je-
lenleg közhasznú szervezetként 
működnek. Egyesületük alacsony-
küszöbű, illetve az ártalomcsökken-
tés módszereit használó szolgálta-
tásokat nyújt, valamint prevenciós 
(célzott, javallott) feladatokat látnak 
el, komplex egészséges életre ne-
velő programokat valósítanak meg 
(iskolai-, családi-, munkahelyi-, in-
ternet-média színterein) elsősorban 
Békés megye területén. 

Balassagyarmati Természet-
tudományos Élményközpont
A Természettudományos Élmény-
központ 2019. február 21-én nyitot-
ta meg kapuját a nagyközönség 
előtt Balassagyarmaton. A modern 
technológia megoldásaival és az 
élményalapú oktatás módszerei-
vel a Központ nagyban hozzájárul 
a diákok kompetenciáinak fejlesz-
téséhez. Emellett olyan egyedül-
álló lehetőséget biztosít a fiatalok 
számára, amely megváltoztatja az 
élet- és karrierszemléletüket, új 
perspektívát nyújt a pályaválasz-
tásban, hozzájárulva a térség gaz-
dasági felzárkózásához. 

A központ segíteni igyekszik a Z 
generáció társadalmi szerepválla-
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lását, közösségi aktivitását, és kö-
tődését ahhoz a helyhez, közösség-
hez ahol született. 

Az Élményközpont elsődlegesen az 
élményközpontú oktatásról a klasz-
szikus tantárgyi és azon túli isme-
retek nem klasszikus módszerekkel 
történő átadásáról szól, ahol Lego 
robotok, AR és VR szemüvegek, in-
teraktív táblák 3D nyomtatók és 
megannyi újdonság várja a fiatalo-
kat, hogy jobban megismerjék a ter-
mészet törvényszerűségeit és azt, 
hogy mit hoz a jövő, a technológiai 
fejlődés és a természettudományos 
innováció. 

A központban megtapasztalható, át-
élhető élményeket, a valós követ-
kezményekkel járó tapasztalatokat, 
sajátélményt, a tanultak azonnali 
gyakorlati felhasználását eszköz-
ként használhatja fel a pedagógus 
az egyén és a közösség fejleszté-
sére, kihasználva a cselekvés általi 
tanulás (learning by doing) nyújtot-
ta többletlehetőségeket, melyek a 
non-formális (nem iskolai keretek 
között zajló) oktatás előnyeit képe-
sek kiaknázni. Az élményközpont 
olyan lehetőséget nyújt, ahol nem 
tantárgyi tanulással kapcsolatos te-
vékenységek során szerezhető si-
kerélményekkel neveli a fiatalokat 
arra, hogy megoldásokat találjanak a 
problémáikra. 

A központ céljai:

 • megyei vonzáskörzetű Termé-
szettudományos Élményközpont 
létrehozása, amely hozzájárul a 
természettudományos tárgyak nép-
szerűsítéséhez.

 • korszerű, kísérletközpontú, él-
ményszerű oktatás megvalósítása 
modern technikai eszközökkel. 

 • természettudományos és műszaki 
pályaválasztás támogatása.

 • tudatos pénzügyi kultúra népszerű-
sítése.

 • a helyben boldogulás és a valódi 
közösségi (családi) élet és a tech-
nológiai fejlődés kapcsolatának 
bemutatása, a technológia hatása a 
helyi gazdásági fejlődésre és a jövő 
helyi munkaerőpiacára

 • közösségi programokat előtérbe 
helyező foglalkozás-sorozat meg-
valósítása, közösségi tér létreho-
zása; olyan légkör kialakítása az 
Élményközpontban, ahová a diákok 
szívesen és maguktól jönnek el.

Biztos Kezdet Gyerekházak 
(Sure Start Programme) 
A Biztos Kezdet Gyermekházak mű-
ködésének tartópillérei: gyermek, 
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a család és a családon kívüli területi 
közösségek. Biztos Kezdet Gyerek-
ház működik Szendrőn. 

A program társadalmi kontextusa: a 
Biztos Kezdet Program a gyermek-
szegénységet és a gyermekek tár-
sadalmi kirekesztettségét kívánja 
visszaszorítani azzal, hogy egyrészt 
összehangolja a helyben található, 
0-6 éves korosztályhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokat, beilleszti azokat 
a helyben elérhető ellátások rend-

szerébe, másrészt olyan helyi kö-
zösségeket épít, amelyek támogató 
környezetet nyújtanak a szülők gyer-
meknevelési kompetenciáinak erősí-
téséhez.

A program háttere: a kisgyermekek 
érzelmi és értelmi fejlődésében ki-
tüntetett szerepet töltenek be a ver-
sek és a mondókák, höcögtetők és a 
játékok. Ezen rímes, rövid szövegek 
által fejlődik a gyermek ritmusérzéke, 
szókincse és nyelvi kompetenciája.  
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A gyermekben jelen van az érzel-
mi kapcsolódás elemi szükséglete, 
és az anyától/környezettől hallott 
mondókák ezt a fajta kapcsolatot is 
erősítik. Az óvodás korú gyermekek 
számára rendkívül fontos a mese, 
mert a mesehallgatás során fejlődik 
képzelőereje, szókincse és kulturá-
lis identitása. Már csecsemőkorban 
fontos a könyv, és az olvasás élmé-
nye. Az egyéves gyermekek élve-
zik, szeretik és igénylik is a mon-
dókákat, höcögtetőket, játékokat 
és ebben a korban a dalok szerepe 
is jelentős a ritmus, a zeneiség ki-
alakulása szempontjából. A mély-
szegénységben élő cigány közös-
ségekben megfigyelhető, hogy az 
anya/nagymama nem alkalmazza 
a dajkanyelvet a csecsemővel való 
interakció során. 

A roma gyermek számára az elsőd-
leges szocializációs teret a nagy 
rokonsági kör és a szomszédság 
jelenti, a gyermek nap, mint nap sok 
felnőttel találkozik. A roma gye-
rek mindenben részt vesz, látja és 
hallja a felnőtteket különféle hely-
zetekben. A szóbeliséget jellemző 
beszédműfajok korán megjelennek 
a gyermek életében, miközben a 
gyermek a kommunikációban erő-
teljesen elkülönülő nemi szerepe-
ket is megtanulja. Azt is a család-

jában sajátítja el, hogy ha férfiak és 
nők együtt vannak, akkor a nő előre 
köszön. A lányok korán megértik, 
hogy a nők a beszélgetésben nem 
aktív kezdeményezők, bizonyos 
helyzetekben a társalgásból telje-
sen vissza kell vonulniuk. A nemi 
szerepek erőteljesen jelen vannak 
a mindennapokban is. A roma kö-
zösségekben mindenki hangosan 
beszél, sőt belebeszél a körülötte 
folyó társalgásba. A hagyományos 
közösségekben dominál a párbe-
szédesség, a mesemondásba is be-
lekérdezhet a hallgatóság.

A gyökerek, a kultúrához való tar-
tozás a gyermek korának megfe-
lelő szövegekkel érhető el (mesék, 
dalok, mondókák, versek, altatók). 
A cigány-magyar kétnyelvű gyer-
mekeknek célszerű olyan mondó-
kákat, meséket is olvasni/mondani, 
melyek mindkét nyelven elérhető-
ek.  A nyelven keresztül a kultúrá-
ból is részesülünk és lényeges a 
nyelv identitásképző funkciója is. A 
gyermekeknek mondott mesék és 
versek szerepe az etnikai identitás 
formálásában jelentős. A gyermek 
tudatában lesz, hogy két kommuni-
kációs rendszerrel rendelkezik és a 
kontextusnak megfelelően választja 
ki, melyiket használja. 
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További részt vevő hazai szakmai partnereink  

A Biztos Kezdet program céljai:

 • a gyermekek fejlődésének 
 elősegítése,

 • a családok és szülők támogatása,

 • egészségkultúra fejlesztése,

 • a speciális nevelést igénylő  
gyermekek és családjuk támogatá-
sa, beleértve a szakosított szolgál-
tatásokhoz való hozzáférést,

 •  a közösségi részvétel és a helyi 
közösségek erősítése.

A Biztos Kezdet Program nem önálló 
ellátás, hanem ellátási, együttműkö-
dési filozófia, amely a 0-6, kiemelten 
a 0-4 éves korosztály és szüleik ha-
tékonyabb segítését biztosító esély-
teremtő, esélyegyenlőségi szolgálta-
tásrendszer, szakma- és szektorközi 
együttműködés a szülőkkel, a leen-
dő szülőkkel, és a gyermekekkel. A 
program nem teremt új, párhuzamos 
ellátórendszert, hanem a helyi ellá-
tások - helyi szükségleteken alapu-
ló - új típusú összekapcsolódásával 

valósítja meg szakmai célkitűzéseit. 
A Biztos Kezdet Gyermekházak csa-
ládra irányuló szolgáltatásai, egyéb 
partneri kapcsolatai az alábbiak: do-
kumentáció, adatvételem, adatbiz-
tonság a Biztos Kezdet Gyermekhá-
zakban. 

A szakmai és a szakmaközi együtt-
működés is fontos a Biztos Kezdet 
Gyerekházakban. A gyerekházak az 
év minden munkanapján, az év min-
den hónapjában délelőtti órákban 
legalább napi 4 óra idő tartamban 
vannak nyitva. A gyerekházat köz-
vetlen kertkapcsolattal rendelkező 
földszintes vagy egyemeletes (tető-
teres) házban hozzák létre, ahol a 
mellékhelyiségek és a játszószoba 
egy szinten vannak. A Gyerekház-
nak a szolgáltatásait igénybe vevő 
családok által lakott „babakocsival, 
biciklivel megközelíthető” földrajzi 
területen (utca, háztömb, negyed), 
családias, közvetlen hangulatot és 
a célszerűséget leginkább biztosító 
jellegű épületben kell szolgáltatásait 
biztosítania. 
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A műhelymunkáink  
tapasztalatai

A megvalósítás során számos olyan mű-
helymunka valósult meg a fent bemuta- 
tott szervezetekkel, melyek során lehető-
ségünk nyílt jó gyakorlatok és jó tapasz-
talatok szerzésére.  Ennek összegzését  
hivatott a lenti táblázat bemutatni.

Helyszín Téma Résztvevők Megállapítás I. Megállapítás II.

1. Budapest,  
Együtt Európáért 
Alapítvány 

Projektindító 
megbeszélés

Együtt Európáért 
Alapítvány, MIT

Elemezték a résztvevők a vizsgált 
célcsoport attribútumait, vagyis azt a 
társadalmi réteget, akik nehezen férnek 
hozzá a társadalmi együttélést átalakító és 
ma leginkább befolyásoló innovációkhoz, 
technológiákhoz, ezáltal felzárkóztatásra, 
segítségnyújtásra szorulnak.

Egyeztetésre kerültek a 
primer kutatási lehetőségek 
is, a kérdőíveztetés rendje, az 
ezek kapcsán várt hipotézisek 
körvonalazódtak.

2. Horpács,  
Horpácsi Európai 
Pihenő Központ

Kutatás 
módszertani 
megbeszélés

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Erdélyi Magyar Ifjúsági 
Tanács,

Erdélyi Ifjúsági 
Keresztény Egyesület,

Ipoly Unió

Udvarhelyi Fiatal 
Fórum

Statisztikai módszertani szempontból a 
többlépcsős rétegzett mintavétel kerül 
alkalmazásra. A teljes mintát a 14-17 
év közötti magyarországi, valamint a 
magyarul beszélő erdélyi és szlovákiai 
fiatalok alkotják. Ezen a mintán belül két 
almintát különítettünk el, a hátrányos 
helyzetű hagyományos módszerrel tanuló 
fiatalok körét és a hátrányos helyzetű, de 
egyéb alternatív, élményalapú, tapasztalati 
tanulási módszerekkel tanuló fiatalok 
csoportját.

Az almintákon belül a 
megkérdezettek kiválasztása 
egyszerű kvótás eljárással történik, 
a kérdezők az előre megadott, régió, 
településtípus, nem, életkor szerinti 
arányokat veszik figyelembe. A kvóták 
meghatározásában a népszámlálási 
adatok jelentik a kiindulópontot.

3. Horpács,  
Palóc ház

Kutatás 
konkretizálása

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Erdélyi Magyar Ifjúsági 
Tanács,

Erdélyi Ifjúsági 
Keresztény Egyesület,

Ipoly Unió

Udvarhelyi Fiatal 
Fórum

Megindult a kutatás konkretizálása 
olyan tekintetben, hogy a módszerek 
és a kutatási stratégia kialakítását 
követően kísérletet tettünk arra, 
hogy fényt derítsünk azon kérdésre, 
hogy a kutatásban résztvevők milyen 
elképzelésekkel és elvárásokkal 
rendelkeznek a kutatás eredményeit 
illetően.

A kutatás konkretizálása így 
megkezdődött és kimeneti 
eredményként megszületett egy 
előfeltevési rendszer a kutatás 
szakmai tatalmát illetően.
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4.1 Horpács,  
Palóc ház

Közösségszervezési 
irányelvek 
meghatározása

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Erdélyi Magyar Ifjúsági 
Tanács,

Erdélyi Ifjúsági 
Keresztény Egyesület,

Ipoly Unió

Udvarhelyi Fiatal 
Fórum

A nem formális, vagy informális oktatási 
formák lehetőséget adnának a hátrányos 
helyzetű fiatalok számára, hogy a 
szabadidejüket olyan közegben tölthessék, 
amely segíti őket abban, hogy a hátrányos 
helyzetükből kiszakadjanak. Ezáltal a 
fiatalok visszanyernék magabiztosságukat, 
és az élmény alapú fejlesztések révén 
motivációt nyernének a további fejlődésre.

A kívánt eredmények eléréséhez 
mentorálási tevékenység is 
szükséges. Azoknak a fiataloknak, 
akinek a szüleik nem tudnak kellő 
támogatást nyújtani segítséget 
kell adni abban, hogy megismerjék 
az alternatív lehetőségeket és 
kedvet kapjanak a közösségi 
tevékenységekben való részvételre, a 
közös fejlesztésekre.

4.2. Horpács,  
Palóc ház

A kérdőív 
összeállítása

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Erdélyi Magyar Ifjúsági 
Tanács,

Erdélyi Ifjúsági 
Keresztény Egyesület,

Ipoly Unió

Udvarhelyi Fiatal 
Fórum, ODFIE

Megfogalmazásra kerültek a kérdőívben 
kutatni kívánt kérdéskörök és

néhány konkrét kérdés is.

A kérdések megalkotása kollektív 
alkotótechnikákkal, vitával, közös

egyeztetéssel történt az előző 
műhelymunkákon keletkezett 
anyagok felhasználásával történt

5. Drégelypalánk A kérdőív 
véleményezése

ODFIE, IKE A kérdőívet véleményezte a szakmai 
vezető és a javasolt módosításokkal 
véglegesítettük.

Arra a kérdésre, hogy a hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai sikerességét 
mely tanulási módszerek segítik 
jobban, a tapasztalati tanulás, 
vagy a hagyományos pedagógiai 
módszerek leginkább a gyermekek 
személyiségvizsgálata adhat választ.

6. Balassagyarmat Önkéntesek 
bevonása 
kérdezőbiztosként

Együtt Európáért 
Alapítvány 

Ipolysági 
Cserkészcsapat 
polgári társulása 
(Saag Scouting)

Lőrincrévei 
Református 
Egyházközség

A társadalmi munka fontos, hiszen a helyi 
közösségekben az öntevékeny akciók 
jelentősen előre mozdíthatják a helyiek 
életminőségét, fejleszthetik a résztvevők 
kapcsolatrendszerét, társadalmi 
beágyazottságukat, így ezeknek az 
akcióknak, illetve a fiatalok önkéntes 
tevékenységbe való bekapcsolódásának 
ösztönzése kiemelten fontos.

Növekvő érdeklődés figyelhető meg 
a fiatalok részéről az önkéntesség 
iránt. A szervezet külföldi önkéntesek 
fogadására is nyitott, így folyamatos 
az érdeklődés a külföldi fiatalok 
részéről is.
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7. Budapest, 
Rendszerváltás 
Történetét 
Kutató Intézet 
és Archívum 
(RETÖRKI)

A kutatás 
bemutatása

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Rendszerváltás 
Történetét Kutató 
Intézet és Archívum,

Ipolysági 
Cserkészcsapat 
polgári társulása 
(Saag Scouting), 

Fehér Kereszt Gy. 
Alapítvány,

Kutatópont,

IPM

A technológiai fejlődés következtében 
információs társadalomban élünk, az 
internet lefedettség 70-80 %-os, sokan 
tudnának otthonról dolgozni. Új feladat 
az ifjúság informálása arról, hogy milyen 
lehetőségeik vannak.

Cél az, hogy a kutatás alátámassza 
azt a hipotézist, miszerint a jelen 
gazdasági és politikai környezet - 
figyelembe véve a technológiai és 
társadalmi folyamatokat – kedvez 
a helyben maradást erősítő, 
a családalapítást, az „életben 
boldogulást” helyi szinten értelmező 
szemlélet kialakulásának.

8. Horpács,  
Horpácsi Európai 
Pihenőközpont

Fókuszcsoportos 
beszélgetés a 
Magyarországi 
Tanodahálózat 
szakértőivel

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ipolysági 
Cserkészcsapat 
polgári társulása,

Tápi Tanoda,

Bodaszőlői Tanoda,

Magyarországi 
Tanodahálózat

A kivándorlás legerősebb indítéka a 
magasabb színvonalú egzisztencia 
keresése és reménye.  Tanítványaik egytől 
egyig anyagi függetlenségre vágytak, 
melynek reményét külföldi munkáktól 
várták.

Nem jellemző a visszatelepülés, eddig 
úgy látják, hogy aki kiment, nem 
igazán jött vissza. A visszajöveteli 
kedvet se támogatja semmilyen 
itthoni körülmény a térségben.

9. Horpács,  
Horpácsi Európai 
Pihenőközpont

Fókuszcsoportos 
beszélgetés 
ifjúságnevelő 
önkéntesek körében

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ipolysági 
Cserkészcsapat

A kivándorlás fő oka a pénz, a kereset, a 
lakhatás, a lehetőségek, amiket itthon, 
a térségben nem kap meg, nem elérhető 
számára, vagy esetleg nincs is.

Helyben maradás tényezőinek 
azonosítása

10. Brüsszel Hátrányos helyzetű 
Z generáció a 
munkaerőpiacon

Pacth Youth, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, 
Bianca Robotics, 
Együtt Európáért 
Alapítvány, Ipolysági 
Cserkészcsapat

A mai fiatalokat nem hosszútávra, hanem 
feladatorientáltan kellene foglalkoztatni, 
ezzel megkönnyítve, hogy váltani tudjanak 
a rendszeren belül.

Az általános fizetés bevezetése 
mindenki részére függetlenül attól, 
hogy van-e munkahelye vagy nincs 
(finnországi és indiai gyakorlat).
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11. Szátok Hátrányos helyzetű 
roma fiatal nők, 
gyermekkel otthon

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ipolysági 
Cserkészcsapat

Összegyűjtöttük azokat a 
készségfejlesztési igényeket, amelyek a 
fiatal nőkben megfogalmazódtak. (Főként 
gyakorlatorientált szakképzés)

A fiatal anyukák jelenleg olyan 
segítségre is igényt tartanának, ami 
a gyerekekkel, a gyermekneveléssel 
kapcsolatos. Ringató foglalkozás, 
baba-mama klubbok, kézművesség, 
zenei foglalkozások jelentenék a 
megoldást számukra.

12. Nagyoroszi Fókuszcsoportos 
beszélgetés a 
helyben maradás 
lehetőségeiről

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ipolysági 
Cserkészcsapat, 
Borsosberényből, 
Szátokról, 
Nagyorosziból 

Patakról humán 
szakemberek

A négy település mentorai nehezen 
küzdenek meg a fiatal mentoráltjaik 
motiválatlanságával.  

A hátrányos helyzetből induló, de 
sikeressé vált fiatalokkal való be-
szélgetés alapján főbb kompetenciáik 
meghatározása, amire össze lehet 
állítani egy fejlesztési sorozatot a 
többi, rászoruló fiatal számára.

13. Nagyoroszi Fókuszcsoportos 
beszélgetés a 
helyben maradás 
lehetőségeiről

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ipolysági 
Cserkészcsapat, 
Borsosberény és 
Nagyorosziból aktív 
korú lakosai

Az idősebb résztvevők többször 
megfogalmazták, hogy felnőtt gyermekeik 
jövőképében meghatározó a külföldön 
való boldogulás lehetősége.  A külföldi 
munkavállalás és a külföldön való élet egy 
olyan vágyott, elérendő cél, ami „valakinek 
sikerült, valakinek MÉG nem”.

A településeiket érintő legnagyobb 
kihívás elsősorban a megfelelő mun- 
kalehetőségek hiánya, miszerint Bor-
sosberényben csak a közmunka prog-
ramba lehet bekapcsolódni, nincs más 
munkalehetőség. További kihívásként 
említették a közlekedés nehézségét.  

14. Orosháza, 
Gyopárosfürdő

Az ifjúság (Z 
generáció) 
eléréséhez, a 
helyben boldogulás 
lehetőségeihez 
kapcsolódó jó 
gyakorlatok 
áttekintése és 
cseréje

Orosházi Kistérség 
Egyesített Gyermek-
jóléti Központja 
és Családsegítő 
Szolgálata,

Boróka Gyermekjóléti 
Egyesület,

Mi-Értünk Prevenciós 
és Segítő Egyesület,

Ipoly Unió

Külön említésre került a család szerepe 
a fiatalok helyben maradásának 
ösztönzésére.

A szülők és a család bevonásával 
megvalósuló speciális programok 
segítségével erősödik a családi rendszer, 
valamint fejlesztésre kerülnek a szülői 
készségek.

Távlati célként megfogalmazódott, 
hogy szükség van az on-line felületen 
történő tanácsadásra a hatékony 
problémakezelés módszereinek 
ingyenes, önkéntes, anonim módon 
hozzáférhetővé tételére a fiatal 
generáció estén, hiszen ők rengeteg 
időt töltenek a virtuális térben.

15. Szátok,  
Ceferino Ház

A Ceferino Ház 
módszertana 
és gyakorlati 
munkájuk 
megismerése

Együtt Európáért 
Alapítvány,

Ceferino Ház,

Márton Áron 
Gimnázium Alapítvány,

Szátoki Roma 
Önkormányzat, Szátoki 
Önkormányzat,

Váci Egyházmegye

A pasztoráció, misszió és a szociális-
pedagógiai szolgáltatások összekötése jó 
modell.

A falu egészének megmozgatása 
érdekében a Ceferino Háznak 
szorosabbra kell fűznie az 
együttműködést az önkormányzattal 
és a roma önkormányzattal.
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A tanulmányutak során számos olyan 
tapasztalattal gazdagodtunk, melyek 
tartalma esetenként más körülmé-
nyek között is sikeresen felhasznál-
hatóak.  E fejezetben azokat a tanul-
mányutakat mutatjuk be, melyek a 
hátrányos helyzetű ifjúság segítésé-
nek témájában tovább gazdagították 
a módszertani gyűjteményünket.

1. A mátraterenyei Szalmaszál
 Egyesület Utolsó esély 
tanodája látogatása
Az Egyesület 2004-ben alakult meg, 
mert úgy látták az alapítói, hogy a ci-
vil szerveződés az egyedüli lehető-
ség az érdekeik képviseletére, ez az 
utolsó szalmaszál. A szervezet kul-
turális rendezvényeket (kiállításokat, 
vers- és prózamondó versenyeket, 
Ki Mit Tud-okat), közéleti képzése-
ket szervez, álláskeresésben nyújt 
segítséget, különböző tanfolyamokat 
tart. Céljuk az, hogy a nehéz hely-
zetben levő, hátrányos helyzetű ta-

nulókat támogassák abban, hogy az 
iskolában sikeresek lehessenek, to-
vábbtanuljanak. Szeretnék, ha a ná-
luk tanuló fiatalok azon készségei is 
fejlődjenek, amelyek a munkaerőpia-
con történő boldogulásukat elősegíti 
majd. Ehhez pedig az egyik legfon-
tosabb dolog, hogy a gyerekek is el-
higgyék magukról, képesek fejlődni, 
célokat elérni.

2020. július 23-án az Együtt Európá-
ért Alapítvány és konzorciumi part-
nere, a Márton Áron Gimnázium Ala-
pítvány képviselői Mátraterenyére 
látogattak, ahol az Utolsó esély tano-
da – IV. program vezetőivel és dolgo-
zóival beszélgettek a helyi jó gyakor-
latokról. A beszélgetésen ezen kívül 
részt vettek még a Mátraterenyei 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és 
az Művelődési Ház (IKSZT) szakem-
berei is.

A tanulmányúton Serfőző Péter és 
Molnár Tamara, a program képvise-
lői bemutatták tanodájuk működését, 
bemutattak néhány jó gyakorlatot, 
melyet ők alakítottak ki. Beszámoltak 
arról is, hogy a tanodába járó fiatalok 
mellett a programokat a családta-
gokra is kiterjesztik, a kirándulások-
ra jöhetnek a szülők, a testvérek is, 
hogy közös élményt élhessenek át. 
Csikós Árpád, a Mátraterenyei Szal-
maszál Egyesület képviselője szerint 

A tanulmányútjaink 
tapasztalatai
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ez különösen fontos, mivel így a hát-
rányos helyzetű családok érzékenyí-
tése is megtörténik, és a jövőben tá-
mogató és nem akadályozó tényezőt 
jelenthetnek a gyerekek felzárkózta-
tásában, továbbtanulási aspirációik-
ban.

A mátraterenyei IKSZT (Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Tér) vezetője 
bemutatta tevékenységüket, kiemel-
ve azokat a programokat és lehető-
ségeket, amelyek kifejezetten a hát-
rányos helyzetű fiatalokat célozzák. 
Van egy könyvtáruk, amelynek köny-
vállományát folyamatosan frissítik 
az aktuálisan népszerű olvasmá-
nyokkal. Emellett többféle sportolási 
lehetőséget is biztosítanak, vezetett 
aerobik és zumba órákat is beleért-
ve. A tanulmányúton az is megvita-
tásra került, hogy bár van munkahely 
a környéken, szakmunkásnak keve-
sen tanulnak, illetve olyan terüle-
teket választanak, amelyek nem hi-
ányszakmák, de divatosak a fiatalok 
körében (pl. műkörmös, fodrász).

A Tanoda igyekszik segíteni és ösz-
tönözni a fiatalokat abban, hogy fek-
tessenek energiát a tanulásba, sőt 
tanuljanak tovább. Ez sokszor azon-
ban nem csak rajtuk múlik, mert van, 
hogy a család nem támogatja az effé-
le ambíciókat.

2. Balassagyarmati Természettudo-
mányos Élményközpont látogatása
2018. október 22-én a projekt részt-
vevői a balassagyarmati Természet-
tudományos Élményközpontba lá-
togattak el. A tanulmányút során a 
résztvevők megismerhették az Ala-
pítvány által létrehozott Természet-
tudományos Élményközpontot, amely 
2019. február 21-én nyitotta meg ka-
puját a nagyközönség előtt Balas-
sagyarmaton.

Az élményközpont vezetője elmond-
ta, hogy modern technológia megol-
dásaival és az élményalapú oktatás 
módszereivel a Központ nagyban 
hozzájárul a diákok kompetenciáinak 
fejlesztéséhez. Emellett olyan egye-
dülálló lehetőséget biztosít a fiata-
lok számára, amely megváltoztatja 
az élet- és karrierszemléletüket, új 
perspektívát nyújt a pályaválasztás-
ban, hozzájárulva a térség gazdasági 
felzárkózásához. Ezt követően a kö-
zösségi szerepvállalás fontossága 
került szóba, kitérve arra, hogy ko-
runk egyik legfontosabb kérdésének 
(és kihívásának) tartja a Z generáció 
társadalmi szerepvállalását, közös-
ségi aktivitását, és kötődését ahhoz 
a helyhez, közösséghez ahol szüle-
tett, mert ez jelenti a jövőnket. A vi-
lág kitágult, a technológiai fejlődés 
pedig ezt olyan mértékben tágítja to-
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vább napról napra, hogy az már egy 
hétköznapi ember számára követhe-
tetlen. A valódi közösségi élmények, 
a hagyományos helyi közösségek, 
a család, a helyben maradás és a 
helyben boldogulás olyan fogalmak, 
amelyeket sokan a technológiai fej-
lődés és innováció ellenpontjának 
tekintenek. Szinte mindenki számára 
evidencia, hogy a vidéki élet kevesebb 

lehetőséget nyújt, ezért sokan tanulni, 
boldogulni fővárosba, agglomerációs 
központokba vagy külföldre mennek. 
A valódi közösségeket sokan avítt-
nak tartják a virtuális közösségekkel 
szemben, a családot pedig olyan té-
nyezőnek, amely az embereket röghöz 
köti ebben a kitágult világban. Mi van, 
ha mindez téves sztereotípia? Mi van, 
ha a technológiai fejlődés olyan kiak-
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názatlan lehetőséget nyújt, amelyben 
az embereknek nem kell azért el-
költözni vagy a klasszikus közössé-
gi értékeket felrúgni, ha boldogulni 
szeretnének? Lehetséges-e, hogy egy 
otthonról üzemeltetett webshop helyi 
„kézműves” szolgáltatásokkal megél-
hetést nyújt vagy, hogy egy AR-szem-
üveg segítségével otthonról konfe-
renciát szervezzünk és vegyünk azon 
rész vagy adott esetben kisebb orvo-
si műtétet hajtsunk végre? Mi van, ha 
a jövő ilyen lehetőségeket rejt?

Az Élményközpont elsődlegesen az 
élményközpontú oktatásról a klasz-
szikus tantárgyi és azon túli isme-
retek nem klasszikus módszerekkel 
történő átadásáról szól, ahol Lego 
robotok, AR és VR szemüvegek, in-
teraktív táblák 3D nyomtatók és meg-
annyi újdonság várja a fiatalokat, hogy 
jobban megismerjék a természet tör-
vényszerűségeit és azt, hogy mit hoz 
a jövő, a technológiai fejlődés és a 
természettudományos innováció.

Kiemelték, hogy a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben része-
sülő, hátrányos és halmozottan hát-
rányos helyzetű tanulók fejlesztése, 
bevonása, integrálása, motiváltsá-
gának növelése, világlátásuk széle-
sítése kedvező előrelépést mutat-
hat ebben az új környezetben, ahol 
szakíthatnak a megszokott iskolai 

közeg rossz beidegződéseivel, és új 
megoldásokat próbálhatnak ki. En-
nek kapcsán a jelenlevők megvitat-
ták a beilleszkedési, magatartási és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanu-
lók helyzetét, akiknek a száma a leg-
utóbbi statisztikák szerint az utóbbi 
években Magyarországon egyre in-
kább nő. A szakértők kiemelték, hogy 
az esetek jelentős részénél a család 
nem megfelelő működése, a gyer-
mek veszélyeztetése áll a háttérben. 
A gyerekek a családban gyakran 
nem szocializálódnak megfelelően, 
a mindennapi élet változásait nem 
tudják követni, a minták hiánya be-
illeszkedési zavarokhoz vezet. Az 
iskola túlságosan ismeretközpontú, 
a mindennapi sikerélmények hiánya 
a kudarcok felhalmozódáshoz vezet, 
melyet a gyerekek az értékrend ki-
alakulatlansága, sok esetben torzu-
lása vagy hiánya miatt nem tudnak 
megfelelően kezelni. Ahhoz, hogy 
sikereket érjünk el, tevékenység-
központú prevencióra van szükség, 
kizárólag új igények felkeltésével 
lehet befolyásolni a 6-17 éves kor-
osztály értékrendjét. Az élményköz-
pont olyan lehetőséget nyújt, ahol 
nem tantárgyi tanulással kapcsola-
tos tevékenységek során szerezhető 
sikerélményekkel neveli a fiatalokat 
arra, hogy megoldásokat találjanak a 
problémáikra.
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3. Romhányi tanoda-látogatás
2018. október 11-én került sor a ne-
gyedik tanulmányútra, amelynek 
keretében a résztvevők a romhányi 
tanodába látogattak el, amelynek a 
romhányi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola ad helyszínt.

A tanulmányút során ismertetésre 
került a tanoda működése és az, hogy 
miért is van szükség egy elmaradot-
tabb régióban ezekre a tanodákra. A 
tanodavezető ismertette a romhányi 
helyzetet és azt, hogyan próbálják 
felzárkóztatni a hátrányos helyzetben 
élő fiatalokat. A résztvevő partnerek 
a beszélgetés során megosztották 
egymással nézeteiket arról, hogyan 
is lehet a leghatásosabban segíteni 
a nehéz körülmények között élő ci-
gány gyermekeket. A tanodavezető 
és a helyi szakértők az interaktív és 
tevékenység orientált módszert lát-
ják a lehető legjobb megoldásnak a 
felzárkóztatásban.

4. Drégelypalánki Tanoda 
meglátogatása
 2018. szeptember 12-én a következő 
tanulmányút résztvevői a drégelypa-
lánki tanodába látogattak el.  A ta-
nulmányút során a tanoda a szakmai 
vezetője mutatta be az intézményt, 
a tanoda működését. A tanodában 

olyan informális tudásátadás zajlik, 
mely a hátrányos helyzetű, többsé-
gében roma származású fiataloknak 
próbál meg hasznosítható és napra-
kész tudásbázist kialakítani. Ezeknek 
a tanulóknak önmagában sem a csa-
lád, sem az iskola nem tud megfelelő 
feltételeket biztosítani a sikeres is-
kolai előrehaladáshoz, a továbbtanu-
láshoz. Ezt a munkát tanárok segít-
ségével végzi a tanoda. A tanodának 
a település iskolája ad otthont, ahol 
a délutáni órákban zajlik a tudás át-
adása.

A tanoda szakmai vezetője elmond-
ta, hogy a nehézségek jelentős ré-
sze megfelelő pedagógiai, szociális 
támogatással, a hátrányok kompen-
zálását célzó fejlesztésekkel kikü-
szöbölhető lenne, a tanoda ezt pró-
bálja elősegíteni. Ennek érdekében a 
tanoda nem csak tanulmányi, hanem 
szociális, kulturális és lelki segítsé-
get is nyújt az odajáró tanulóknak. 
Hosszú távú célja, hogy csökkentse a 
lemorzsolódást és az odajáró tanuló 
érettségit adó középiskolában, vagy 
a helyi mutatók alapján perspektivi-
kusabb szakmunkásképzőben foly-
tathassák tanulmányaikat.

A tanoda szakmai vezetője azt is 
kiemelte, hogy ebben a fejleszté-
si-tanulási folyamatban fontos sze-
repe van egyrészt a kortárs-közös-
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ségeknek, másrészt a közösségeket 
támogató pedagógusoknak, segítő 
szakembereknek, szülőknek és más 
felnőtt segítőknek, mentoroknak. 
Alapvető az is, hogy a tanoda-prog-
ram nem a tanulókat csoportosítja 
tantárgyak, szaktanárok köré, hanem 
fordítva, a tanulók egyéni fejlettsé-
ge és szükségletei alapján határoz-
za meg, hogy melyek azok a terüle-
tek, ahol fejlesztésre, segítségre van 
szükségük.

A tanulmányút során a partnerek a 
hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
felzárkóztatásának egyik modellér-
tékű kezdeményezésével ismerked-
hettek meg a Drégelypalánki tanodá-

ban. Ez a kezdetben civil szervezetek 
által életre hívott kezdeményezés 
alapvetően a magyar közoktatás által 
„elhanyagolt” tanulói réteg, a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulók, 
támogatására jött létre. 

A szakmai vezető részletesen be-
mutatta a tanoda intézményi felépí-
tését is. A tanoda az iskola (alap-, 
és középfokú intézmény) mellett 
működik, nem helyettesíti a kötele-
ző iskolai, tanórai vagy tanórán kí-
vüli, tevékenységen való részvételt, 
illetve nem idegenítheti el a tanulót 
az iskolától, osztálytársaitól. A peda-
gógusok, mentorok az adott készség, 
képesség fejlesztésében segítségre 
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szoruló tanulókkal közösen alakítják 
ki a heti órarendet, a tanuló egyéni 
fejlesztési tervétől függően. A tanoda 
szeptember 1-jén indul és a követke-
ző év augusztus 31-éig tart. A nyári is-
kolai szünet időszakában is szervez a 
tanulók számára foglalkozásokat (tá-
borokat, esetleg pótvizsgára való fel-
készítést), hogy az a fejlődés, amely a 
tanév közben elkezdődött, ne szakad-
jon meg a nyári szünetben és ne érjen 
véget a nyári szünet kezdetén.

Végül a résztvevő partnerek megte-
kinthették, hogyan is zajlik egy ilyen 
képzés és milyen módszereket al-
kalmaznak a tanodában, hogy ez a 
tudásátadás a leghatékonyabban 
működjön. A partnerek egy ajándék-
csomagot is vittek magukkal a tano-
dába, hogy ezzel lepjék meg a játé-
kos feladatokat végző gyermekeket.

5. Ipolysági Cserkészcsapat
 (Saag Scouting) látogatása 
2018. szeptember 11-én került sor a 
második tanulmányútra, amelynek 
keretében a résztvevők a szlováki-
ai Ipolysági Cserkészcsapat, a Saag 
Scouting központját látogatták meg. 
Az Ipolysági cserkészcsapat vezető-
je, Zachar Pál beszámolt arról, hogy 
a Cserkészcsapat milyen közösség-
szervező munkát végez felvidéki és 

nemzetközi tekintetben is a magyar fia-
talok Kárpát-medencei közösségi sze-
repvállalásának erősítése érdekében.

Zachar Pál vezetésével először a 
Cserkészcsapat központját járták be 
a résztvevők. Zachar Pál tíz éve vezeti 
töretlen lelkesedéssel a cserkészcsa-
patot, amelynek jelenleg 65 aktív tagja 
van. Munkájukat nevelőmozgalomnak 
nevezte, hiszen önkénteseik által ifjú-
ságnevelést végeznek, illetve életmo-
dellt nyújtanak saját, nem formális 
nevelési, tanulási módszereikkel, a 
helyi közösségekkel együttműködve 7 
éves kortól mindenkinek, aki a nyitott 
közösség életében tevékenyen részt 
vállalni.

A Cserkészcsapat vezetője elmond-
ta, hogy küldetésükből fakadóan ér-
téknek tartják az önkéntességet és a 
vallásosságot. Nevelésükkel értéket 
akarnak mutatni, és nevelésük által 
olyan emberekkel akarják a világot 
gazdagítani, akik felismerik az érté-
keket és azok mentén élik az életüket. 
Alapelveik szerint kiemelt érték a kö-
telességteljesítés, amely megköveteli 
a közösségben és a társadalomban 
való tevékeny szerepvállalást, ami 
egyben a cserkészet alapvető cél-
kitűzése is: felelős állampolgárokká 
nevelni a rájuk bízottakat.

Zachar Pál azt is kiemelte, hogy az 
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ipolysági cserkészek egyik legfonto-
sabb feladata a fiatal generáció tár-
sadalmi integrációja, a jövő döntés-
hozóinak a kinevelése és formálása. 
Ennek érdekében a cserkészcsapat 
elindított egy vezetőképzést, amely két 
fő célt szolgál: egyrészt ez biztosítja a 
társadalom jövőjét, hisz felkészült ve-
zetők nélkül nem tud megmaradni egy 
közösség sem. A másik fontos szem-
pont pedig az, hogy a képzéseken 
résztvevő fiatalok a lehető legtöbbet 
vigyenek haza a képzésből: tudást, él-
ményt, lelkesedést, fejlődést.

Ezt követően a résztvevők megvitatták 
a kárpát-medencei ifjúság ügyét és a 
korosztály kihívásait. A legnagyobb 
nehézséget az elvándorlás jelenti 
mindenki számára. Fontos kihívás az 
identitás megőrzése is - hangzott el 
a beszélgetés során. Zachar Pál vé-
leménye szerint, ha a fiatalok erős 
megtartó közösségekkel találkoznak 
otthon, az segíti a helyben maradá-
sukat. De a közösség mellett fontos 
megtartó erővel bír a család, a csa-
ládi kötelékek és a lelki biztonság is. 
Szóba került a háttérbe szoruló roma 
fiatalok helyzete is, amellyel kapcso-
latban vészjelző állapotról számoltak 
be a felvidéki résztvevők, mivel az 
inkluzív oktatás és a személyre sza-
bott tanulás lehetősége a mai napig 
nem biztosított a szlovákiai közokta-
tási intézményekben.

Zárszóként az együttműködés és a tu-
dásmegosztás fontosságára helyez-
ték a hangsúlyt a jelenlevők, hiszen 
a jó gyakorlatok, kezdeményezések 
megosztása gondolati kapaszkodót 
adhat más térségek hátrányos hely-
zetű fiataljainak felzárkóztatásához.

6. Tusványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor
Az Együtt Európáért Alapítvány 2018. 
július 26-án a 29. alkalommal meg-
rendezett Tusványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktáborba látoga-
tott el, amely egy sajátos diáktábor, 
hiszen nemzetpolitikai szabadegye-
temként indult, később erre egyetemi 
és diáktábor épült, majd fesztivállá 
nőtte ki magát a rendezvény.

Tusványos a Kárpát-medence olyan 
szellemi műhelye, amely eredeti 
szándéka szerint a határon átnyúló 
együttműködést, a román-magyar 
párbeszédet és a magyar-magyar 
politikai eszmecserét hivatott erő-
síteni. De a politikai, gazdasági, mű-
vészeti témák avatott ismerői, poli-
tikusok, tudományos szakemberek, 
művészek előadásai, a kerekasz-
tal-beszélgetések mellett a szóra-
kozni vágyóknak is sokszínű progra-
mokat kínálnak, betöltve a megszűnt 
homoródfürdői Erdélyi Diáktábor he-
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lyét is. Ennek köszönhetően szem-
mel láthatóan középiskolásokkal és 
egyetemistákkal bővült a résztvevők 
köre és az esemény fesztiválhangu-
lata is erősödött.

A 29. alkalommal megrendezett Bál-
ványosi Nyári Szabadegyetem és Di-
áktáborban olyan időszerű politikai 
és közéleti témák kerültek terítékre, 
ami Európa, ezen belül Közép-Ke-
let-Európa jövőjét járta körül, ugyan-
akkor megvitatatásra kerültek nem-
zetpolitikai és gazdasági, valamint a 
Kárpát-medencei térség sorsát érin-
tő kérdések is. A különböző témakö-
röket rangos meghívottak, szakér-
tők, magyar kormányzati képviselők, 
elemzők járták körül. Közel harminc 
programsátorban és helyszínen vár-
ták az érdeklődőket.

A Magyar Ifjúsági Tanács sátrában 
olyan, a fiatalokat érintő témák ke-
rültek megvitatásra, mint az online 
szexuális zaklatás, a fiatalok vállal-
kozása, ifjúságpolitikai kerekasztal, 
de szó volt önkéntességről itthon és 
külföldön, valamint a Z és C generáció 
is szóba került. Egy kerekasztal-be-
szélgetés keretében a résztvevők 
arról is kifejthették véleményüket, 
hogyan látják a hátrányos társadalmi 
helyzetű fiatalok élethelyzetét, fel-
zárkózási esélyeit a Kárpát-meden-
cében. A téma szakpolitikai, elméleti 

és gyakorlati szakemberei arra ke-
resték a választ, melyek azok a mód-
szerek, jó gyakorlatok, amelyek a 
hátrányos helyzetű fiatalok készsé-
geinek kibontakoztatására, szociális 
kompetenciáinak fejlesztésére és ez-
által a gyermekek esélyeinek növelé-
sére, a társadalmi befogadás erősí-
tésére és az integráció elősegítésére 
alkalmasak. Mindezek mellett szóba 
került, milyen oktatáspolitikai törek-
véseket láthattunk kibontakozni az 
elmúlt évtizedben a hátrányos hely-
zetű és roma tanulók iskolai integ-
rációja érdekében, kiemelve azokat 
a kormányzati kezdeményezéseket, 
amelyek a hátrányos, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek 
óvodai és iskolai integrációját, iskolai 
sikerességét támogatná intézményi 
keretek között. Ezen belül is azokra 
az integrációt támogató módszertani 
és kompetencia alapú fejlesztésekre 
helyezve a hangsúlyt, amelyek nagy-
ban hozzájárultak a felzárkózási po-
litika intézményesüléséhez és hori-
zontális érvényesítéséhez.
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Egyéb programjaink 
tapasztalatai

A projekt megvalósítása során néhány 
olyan program elemet mutatnánk be, 
melyek segítették projektünk kérdés-
feltevéseit árnyalni, és több megoldási 
lehetőséget, ötletet meríthetnek belőlük 
a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglal-
kozó szakemberek.  Emellett a projekt 
megvalósításának vége felé sikeresen 
zajlott le a záró konferencia, melyre szá-
mos szakember látogatott el vagy küldte 
el üzenetét. E fejezetben e gondolatokat 
gyűjtöttük össze, mert sok értékes ta-
pasztalat és továbbgondolkodásra sar-
kalló benyomás hangzott el.

Záró konferencia 
Balassagyarmat, 

Cédrus Hotel (és online tér)
2020.13-15

Az minisztériumok képviselői és he-
lyi vezetők, polgármesterek, szakem-
berek kapcsolódtak a kutatás témájá-
hoz, illetve az együttműködő partnerek 
videó üzenetein keresztül rajzolódott 
ki az „Indulj bátran!” projekt kutatásá-
nak két fő pillére.

Rácz Zsófia Fiatalokért Felelős he-
lyettes államtitkár videó üzenetében 
elmondta, hogy a konferencia témája 
minden időben nagyon fontos. Minden 
fiatal számára fontos, hogy világot 
lásson, tapasztaljon, de az így szer-
zett ismereteket tudni kell otthon is 
kamatoztatni, legyen kinek átadnia 
az ismereteket.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet 
a Népesedésért és a Családokért 
elnöke üzenetében elmondta, hogy 
Magyarországon csökkent a munka-
nélküliek száma, a fiatalok számára 
pedig több olyan lehetőséget is kínál 
az állam, mely segítheti boldogulá-
sukat és a családalapítást.

Balogh László pénzügypolitikáért 
felelős helyettes államtitkár videó 
üzenetben osztotta meg gondolatait 
a hallgatósággal. A hátrányos hely-
zetű fiatalok felzárkóztatása kiemelt 
cél, amely sok erőfeszítést igényel, 
de közös érdek, hogy megtörténjen. 
2018 óta pénzügyi tudatosságra ne-
velő programmal igyekeznek a fiata-
loknak átadni a mindennapi élethez 
szükséges ismereteket.

Balla Mihály országgyűlési képviselő 
szerint Magyarországon ma minden-
ki számára adott az iskoláztatás, de 
főleg a középiskolások körében je-
lentkezik erős lemorzsolódás. Nem 
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elegendő csupán az, hogy munkahe-
lyeket teremtsenek, de olyan fiatalok 
is kellenek, akik rendelkeznek szak-
mai végzettséggel a pozíciók betölté-
sére. Ezen ismeretek megszerzésé-
hez nem szükséges feltétlenül több 
éven át iskolába járni.

Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Köz-
gyűlés elnöke megköszönte az Együtt 
Európáért Alapítványnak, hogy prog-
ramjaival segíti a fiatalok felzárkóz-
tatását, melyet a megyei önkormány-
zat is szívesen támogat, mert fontos 
az élhető környezet kialakítása, illet-
ve a munkavállalás lehetőségeinek 
javítása a térségben.

Csach Gábor, Balassagyarmat pol-
gármestere nagy tapasztalattal ren-
delkezik oktatás terén. Úgy gondolja, 
hogy a hátrányos helyzetből való ki-
törés alapja az oktatás.

Zachar Pál, a kutatásban részt vevő 
felvidéki együttműködő partner, az 
Ipolysági Saag Scouting cserkész-
csoport elnöke a kutatás felvidéki 
tapasztalatait osztotta meg a hallga-
tósággal.

Erdős Szabolcs, az Együtt Európá-
ért Alapítvány alapítója mutatta be a 
kutatást. Véleménye szerint szüksé-
ges a hátrányos helyzetben élő fia-
talok élethelyzetének és kilátásainak 

a feltérképezése, amelyet a projekt 
empirikus kutatásokkal, tanulmá-
nyutakkal, külföldi szakértők bevo-
násával végzett műhelymunkákkal, 
a jó gyakorlatokat kutatva igyekezett 
feltárni.  A kutatómunkát egy, a pro-
jekt céljait és tevékenységeit meg-
alapozó igényfelmérés előzte meg.

Kerekasztal-beszélgetések 
A kutatás eredményeinek bemuta-
tása után az első kerekasztal a kár-
pát-medencei hátrányos helyzetű 
fiatalokra vonatkozó felzárkóztatási 
programok tapasztalatairól szólt.

A meghívott előadók a szakterüle-
tük szemszögéből közelítették meg a 
témát, szóba került az Arany János 
program, a belső migráció hatása és 
az Együtt Európáért Alapítvány e té-
mában megvalósuló programjainak 
tapasztalatai.

A résztvevők közül Kanyóné Horváth 
Margit az Arany János Programot mu-
tatta be a hallgatóságnak, mely kö-
zösségbe fejleszti a tanulni vágyó és 
az otthoni környezetből kiszakadó 
középiskolás korosztályt, így támo-
gatva továbbtanulásukat.  Az évek 
óta sikeres programban kiemelte 
a mentorok munkájának jelentőségét

Hajnáczky Tamás, a Kopp Mária Inté-
zet kutató elemzője felhívta a figyel-
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met arra, hogy a kutatások során fény 
derült arra, hogy a 20. század elejétől 
megfigyelhető az észak- magyaror-
szági településekről való elvándor-
lás idénymunkára, majd az ingázás 
a nagyvárosokba, mivel a régió nem 
tudta ellátni saját magát.

Murányi Bálint, a Nógrád megyei Ön-
kormányzat Felzárkóztatásért felelős 
munkatársa is megosztotta tapasz-
talatait.  Önkormányzatuknak fontos 
szerepe van a különféle felzárkózta-
tási programok összehangolására a 
térségben.

Lomniczi Júlia, az Együtt Európáért 
Alapítvány munkatársa azokat a ta-

pasztalatokat osztotta meg, melyek 
a célcsoporttal való találkozásokat, 
a bevonódást, a hátrányos helyzetű 
emberek motiválhatóságát jellemzik, 
az ezzel kapcsolatos munkáról és a 
programjaik sikerességének kulcsá-
ról, a személyes jelenlétről beszélt.

A második kerekasztal beszélge-
tésen a kutatás másik fő pillérével 
foglalkoztak, mely célja az volt, hogy 
számos hazai és külföldi szakember 
és közösség olyan jó gyakorlata-
it gyűjtsék össze, melyek segítséget 
nyújtanak a napi munkájukban.

Ez a módszertani gyűjtemény hiány-
pótló, mert ezt a gyermekcsopor-
tot sokszor a hagyományos nevelé-
si oktatási módszerekkel nem lehet 
elérni, motiválásuk kifejezetten sok 
energiát igényel, az iskolai lemor-
zsolódásban, korai iskolaelhagyás-
ban nagy százalékban érintettek.  A 
velük való értékes munkához elen-
gedhetetlen egy olyan fajta többlet 
tudás, mely képessé teszi őket erre 
a helyt állásra és a sikeres fejlesz-
tésekre

A kerekasztal-beszélgetés során 
olyan közösségfejlesztő módszerek-
ről beszélgettek, melyek alapját kép-
zik egy módszertani gyűjteménynek.

Dúl Géza atya, a Váci Egyházmegye 
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cigánypasztorációs referense, aki a 
nógrádi térségben hat településen 
hosszú évek óta sikeresen vesz részt 
a roma lakosság közösséggé válásá-
nak elősegítésében és a jobb élet-
körülményeik kialakításában, mely 
hozzásegíti a helyieket az otthon 
maradásra.  A Ceferino Hálózat szá-
mos tapasztalatot gyűjtött össze a 
közösségfejlesztés területéről, mely 
során olyan programokat kínálnak a 
hozzájuk bekapcsolódó gyerekeknek, 
melyek elérésére nem lenne anyagi 
hátterük.  Emellett említésre kerül-
tek olyan, a közösségbe kapcsolódó 
gyerekekkel közösen kialakított sza-
bályok is, melyek alappillérei a nyu-
galmas együtt tanulásnak, kirándu-
lásoknak is.

Megyeri Judit, a Tereskei Iskola in-
tézményvezetője nem csak a gyer-
mekek közösséggé formálásáról, 
hanem a velük foglalkozó szakembe-
rek jó közösségéről is beszélt, mely 
a kiégéstől védi meg az egyént.

A harmadik kerekasztal témafelve-
téseit Tebeli Izabella, a Pénzügymi-
nisztérium főosztályvezetője egé-
szítette ki.  Hangsúlyozta a pénzzel 
való gazdálkodás, mint kompetencia 
kialakításának lehetséges módjait, a 
hátrányos térségekben különféle ki-
helyezett programokkal.

A további kerekasztal beszélgetések 
a következő témákat vetették fel és 
számoltak be sikereikről:

 • a roma szakkollégiumok, mint a 
felsőoktatásban tanuló, hátrányos 
helyzetből induló diákok közösségi 
és szakmai tere 

 •  gyermekvédelem – hiszen minden 
felzárkóztatással, hátrányos hely-
zetű fiatalokkal foglalkozó projekt 
kapcsolatba kerül gyermekvédelmi 
problémákkal

 • a módszertani kerekasztal és 
„piactér”, ahol azokat a konkrét 
módszereket, és e módszereket 
befogadó intézményeket mutatták 
be, melyek ténylegesen segítik a 
leszakadásra hajlamos társadalmi 
réteget.

A roma szakkollégiumok témáját Gu-
lyás Klára egyetemi oktató – kultu-
rális antropológus előadása előzte 
meg, aki a roma értelmiség történe-
téről beszélt  A Jezsuita Roma Szak-
kollégium (Asztalos Dániel és Lász-
ló Ramóna) és a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Gyógypedagógi-
ai Karán működő Lippai Balázs Roma 
Szakkollégium képviselői (Rézműves 
Kinga és Rézműves Zsolt) elsőként 
bemutatták szerveztük felépítését, 
majd számos új szemponttal gazda-
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gították a hallgatóságot a felzárkóz-
tatás témájában.

A kutatás szempontjából releváns 
kérdés, hogy az a továbbtanuló, dip-
lomás fiatal, aki elvándorol és asz-
szimilálódik máshol, annak vissza-
térése és helyben maradása miként 
értelmezhető, milyen szinten ró az 
adott személyre egy újabb kihívást, 
ez mennyiben elvárható és mik a ta-
pasztalatok e téren, akár a visszail-
leszkedést tekintve is.

 A következő kerekasztal témája a 
gyermekvédelmi rendszer jó gyakor-
latai és a drogprevenció nemzetközi 
összehasonlításban volt.  A meghí-
vott vendégek között volt Bálint Csa-
báné, Erzsó nevelőszülő, Bakosné 
Szecsei Ildikó az OTTHON Szociális 
Szövetkezet munkatársa, Bartha Ka-
talin, Tok Bence a Tisztás Közösségi 
Hely munkatársai és Varga Marianna 
mentálhigiéniás szakember.

A beszélgetés során a gyerekek ak-
tuális helyzetét tekintették át, ami a 

jelenlévők több színtérről érkezé-
se miatt változatos képet mutatott. 
A gyerekek vágyát a következőkben 
foglalták össze: figyelem, biztonság, 
szeretve lenni és szeretni.

Bakosné Szecsei Ildikó a Maslow pi-
ramisra hivatkozva foglalta össze az 
igényeket, alapfeltétel a mindenna-
pi élet biztonsága, a lakhatás és ét-
kezés szükségleteinek kielégítése. 
A gyerekek életében jelentkező fő 
kihívásokról is esett szó, ami a ne-
velőszülőkhöz a családból kieme-
lés révén kerülő fiataloknál súlyos 
bántalmazásig fajuló nehézségektől, 
a hátrányos helyzetű településeken 
élők esetén jelentkező, az internet 
adta válogatatlan tartalmak veszé-
lyein át, a minőségi szabadidős kö-
zösségi programok hiányáig több 
lehetőség felmerült. A beszélgetés 
résztvevői mind nagyon őszintén nyi-
latkoztak az egyes témáról. A meg-
jelentek mind elkötelezett, tevékeny 
szerepet vállalnak a fent említett ki-
hívások pozitív irányba fordítása ér-
dekében.
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A jó gyakorlatok fogalma 
 és szerepe 
A jó gyakorlatok felkutatása és át-
vétele bevett gyakorlat a különféle 
projektekben. A különféle társadal-
mi problémákhoz kapcsolódóan a jó 
gyakorlatok egyfajta iránytűt jelent-
hetnek a szakembereknek. Felmu-
tatnak már működő megoldásokat, 
amelyek példaként szolgálnak a gya-
korlat számára. Ezek összegyűjtése 
tehát minden társadalmi változást 
előmozdító projekt számára fontos 
cél. Általában érdemes a nemzetközi 
és hazai már meglévő kezdeménye-
zésekből kiindulni, és aztán az adott 
projekt szervezeteinek jó gyakorla-
tait is feltárni. Ez a munka azonban 
szakmailag akkor gyümölcsöző, ha 
nem egyszerűen bizonyos tevékeny-
ségek leírását jelenti, hanem utak, 
modellek olyan elemzését, amely 
megtermékenyítője lehet további 
kezdeményezéseknek. Érdemes a 

jó gyakorlatok alapján kritériumokat 
vagy akár alapelveket megfogalmaz-
ni, hogy működőképes megoldások 
szülessenek a jövőben. 

Van szakirodalom, amely a jó gya-
korlat megfogalmazással szemben is 
kritikus (Rapos és mtsai, 2011), mert 
a szó egy olyan jelentést hordozhat, 
amely a gyakorlatok egyszerű áta-
dását-átvételét feltételezi. Az egyes 
gyakorlatok, módszerek azonban 
nem vehetők át úgy, mint egy tárgy. 
Mindig cselekvések, amelyek adott 
kontextusban keletkeznek, mindig 
adaptációra szorulnak. Ezért a fent 
említett szerzők azt javasolják, hogy 
inkább adaptív utakként (a környe-
zethez alkalmazkodó, bevált folya-
matokként) kellene ezekre hivatkoz-
ni, amelyekből elveket, lehetséges 
folyamatokat vázolhatnak fel a szak-
emberek, valamint azok tanulsága-
it, előnyeit és buktatóit, és az alap-
ján tervezhetik aztán a saját útjaikat, 
modelljeiket más szervezetek, intéz-
mények. A jó gyakorlatok helyett az 
utak kifejezés utal a folyamatjellegre 
is. A megoldások nem merevíthetők 
ki egyetlen leírásban, mert a válto-
zó körülményekhez való folyamatos 
alkalmazkodás és változás jelleme-
zi ezeket. Ez azt is jelenti, hogy a jó 
gyakorlat valójában nem mindig egy 
„hibák nélküli”, 100%-ig jól működő 
tevékenységet jelent, hanem próbál-

A jó gyakorlatok  
szerepe a felzárkóz-
tatásban
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A jó gyakorlatok kontextusa 

kozást a jó megoldásra, amely folya-
matban van. A projekt során sokszor 
kidomborodott a szervezetekben ez 
az útkereső szemlélet, és nem is 
mindig volt lehetséges egy egzakt 
módszertan leírása emiatt. Ezért is 
inkább a tanulságokra és kritériu-
mokra koncentrál ez az anyag, és 
nem módszertani és tevékenység 
leírásokra. Mindazonáltal ebben a 
tanulmányban megtartjuk a nemzet-
közileg bevett jó gyakorlatok kifeje-
zést, de nem egyszerűen bemutatjuk 
a megoldásokat, hanem a fenti meg-
határozásnak megfelelően inkább 
olyan következtetéseket adunk meg, 
amelyek más szervezetek számára 
támpontot jelentenek majd saját gya-
korlatuk kialakításában. 

A jó gyakorlatok kontextusa
A jó gyakorlatok tehát mindig egy 
adott kontextusban érvényesülnek. 
Amikor egy szervezet vagy közösség 
„átvesz” illetve adaptál egy jó gya-
korlatot, akkor mindig fontos egy-
részt figyelembe venni az eredeti te-
vékenység kontextusát, másrészt azt 
a társadalmi környezetet, amelyben 
alkalmazni szeretnék azt. A kontex-
tusnak különféle szintjei és dimenzió 
vannak. A szintek a helyi szervezet 
és közösség kontextusától, a széle-

sebb régiós és nemzeti-társadalmi 
szinten át a nemzetközi térig hú-
zódnak. Mindegyik más-más módon, 
közvetlenül vagy közvetetten hatnak 
a tevékenységekre, és eleve abban 
születnek meg. A kontextus dimenziói 
is sokrétűek: a társadalmi, gazdasági 
struktúrák és mechanizmusok hatá-
sai, a kulturális jellegű szempontok, a 
szervezeti-intézményes keretek, a do-
kumentumok és intézkedések (policy) 
dimenziója, a tudományos kutatások 
eredményei stb.  

A teljesség igénye nélkül fontos szám-
ba venni röviden a projekt célcsoport-
jára, a cigány és hátrányos helyzetű 
fiatalokra vonatkozó közösségépítés 
kontextusait és dimenzióit. A nemzet-
közi térben az Európai Unió kezdemé-
nyezései és dokumentumai valamint 
a vonatkozó szakirodalom kiinduló-
pontot jelentenek a nemzeti és helyi 
stratégiák számára (EU Roma Straté-
gia, Naydenova és Matarazzo,2019). Az 
ezekben található kritériumrendszer 
és tanácsok reflektáltan megjelennek 
a nemzetközi szinten és a projekt ke-
retében megvalósult jó gyakorlatok-
ban is. A nemzeti-társadalmi szinten 
a meglévő intézkedéseket (különfé-
le társadalmi felzárkóztatást segítő 
programok), állami és részben civil 
kezdeményezéseket is összegyűjtöt-
te a projekt. Emellett a hazai cigány-
ság helyzete, a gazdasági-társadalmi 
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hátrány és szegregáció jelentenek 
problémát, és ezek adják a megha-
tározó kontextusát a kezdeményezé-
seknek. Ez kiegészül a romák társa-
dalmi kirekesztésének problémájával, 
az előítéletekkel, helyi szinteken pedig 
az elvándorlás és erősödő „gettósodás” 
jelenségével. Ezen túl minden kont-
extusnak megvan a saját egyedisége, 
amelyhez alkalmazkodva igyekeznek a 
helyi közösségek és szervezetek meg-
oldási utakat találni. 

A projekt egyik sajátossága, hogy a 
nemzethatárokon átívelő régiós kont-
extusokra és a határon túli magyar-
ságra is kiterjesztette a figyelmét. Ez 
egy sajátos kulturális dimenziót hoz 
be, amely a magyarság nemzeti társa-
dalmakon átívelő közösségére épít. A 
jó gyakorlatok a határon inneni és túli 
magyar közösségeket szólítják meg. 

Kritériumok a tervezéshez  
és megvalósításhoz
A fent leírt adaptív utak felmutatá-
sához, a jó gyakorlatok adaptálásá-
hoz segítséget nyújtva, a nemzetközi 
és hazai jó gyakorlatok, és e projekt 
tanulságai alapján először felvázoljuk 
azokat a kritériumokat, amelyeket a 
közösségépítés terén fontos figye-
lembe venni. 

Részvételiség
A részvételiség koncepciója azt je-
lenti, hogy akkor működik egy kez-
deményezés, ha az érintett célcso-
port, közösség a magáénak érzi és 
részt vehet benne. A „felülről”, nem 
a közösségből érkező szereplők által 
egyoldalúan indított tevékenységek 
nehezen tudnak valóban hatást elér-
ni a résztvevők között. A közösséget 
a tevékenységek minden szintjén ér-
demes ezzel szemben bevonni. Akár 
a célok meghatározásától kezdve a 
megvalósításon és kiértékelésen át. 
Az a jó, ha a közösség és a szervezet 
valódi együttműködésben dolgozik. 
Ez különösen igaz hátrányos hely-
zetű csoportok esetében, ahol távol-
ság lehet a szervezetek és a célcso-
port szociális státuszában, kulturális 
mintázataiban, amely befolyásolja a 
kapcsolatukat is. Ilyen esetekben a 
bizalmatlanság különösen erős lehet 
a „felülről” jövő kezdeményezés és 
a tevékenység irányítói felé. A rész-
vételiség azonban nem csak azért 
fontos, hogy a tevékenység számá-
ra megnyerjék a közösség tagjait, 
hanem hogy valóban az ő igényeik-
re és szükségleteikre válaszoljon. A 
hátrányos helyzetű csoportok gyak-
ran nem tudják hallatni hangjukat a 
társadalomban. A hatalmi viszonyok 
miatt az elnyomott csoportok gyak-
ran nem merik és nem is tudják arti-
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kulálni a szélesebb társadalom szá-
mára a saját identitásukat, céljaikat 
és igényeiket (ezeket a dimenzió-
kat jeleníti meg a „saját hang” kife-
jezés). Ez gyakran abból is fakad, 
hogy más a használt nyelvezet, és 
nincsen meg a társadalmi tudásuk 
sem, hogy artikuláltan jelenhesse-
nek meg az impliciten meglévő sa-
ját céljaik és szempontjaik. Ez pedig 
csak erősíteni fogja a feszültségeket 
a többségi társadalom és kisebbsé-
gi, hátrányos helyzetben lévő cso-
portok között. A részvételiség ebből 
a szempontból tehát nem egyszerű-
en arra szolgál, hogy eredménye-
sebb legyen egy kezdeményezés az 
adott csoport számára, hanem arra 
is, hogy a közösség emancipációját 
és ezáltal tágabb társadalmi integ-
rációját segítse. 

Az emancipáció fogalmához kap-
csolható egy másik kifejezést, amely 
az angolszász aktivizmusban és 
szakirodalomban is elterjedt az „em-
powerment”. Magyarul gyakran felha-
talmazással fordítják. A power ha-
talom és készség, képesség kettős 
jelentésére épít az angol kifejezés. 
Azt jelenti, hogy a marginalizált cso-
portnak olyan tevékenységekre van 
szüksége, amelyek során megta-
pasztalhatják és fejlesztheti a saját 
képességeiket, átélhetik az önma-
gukban rejlő erőt és hatalmat. Illet-
ve a tevékenység akkor lesz előre-
mutató, ha nem felülről jön, és kínál 
egyszerűen megoldást, hanem ma-
guknak a csoport tagjainak a kezébe 
adja a hatalmat, s ők maguk tehetnek 
saját magukért. 
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A projekt kiemelt célja a helyi közös-
ségek építése. Ehhez kapcsolódóan 
még kiemelkedőbb a részvételiség 
kritériuma, hiszen a közösségek ak-
kor lesznek aktívak és akkor erősö-
dik társadalmi integrációjuk is, ha 
megtalálják felhatalmazott módon 
(empowered) a saját hangjukat, iden-
titásukat és annak kifejezését, vala-
mint artikulálni tudják céljaikat és így 
tesznek is megvalósításukért együtt. 
A résztvételiség előmozdítása nem 
mindig egyszerű feladat azonban, és 
a realitások azt mutatják, hogy nem 
mindig lehetséges teljes mértékben. 
Lehetséges és van olyan, amikor egy 
kezdeményezés például nem a kö-
zösség explicit céljaira épülve vagy 
annak kifejezését segítő tevékeny-
ségek után indul el, hanem kívülről 
jön. Ez esetben is akkor lesz működő 
képes és a közösség építését szol-
gáló, ha keresi a közösség egészével 
a kapcsolódást. Tipikus példa erre a 
tanoda (vagy más oktatási tevékeny-
ségek), amely akkor működik igazán, 
ha gyerekek családjaival és tágabb 
közösségével is keresi a kapcsoló-
dásokat (pl. a Mátraterenyei Tanoda). 
Ennek egyik bevett módja az asszo-
nyok vagy anyák köre, amely elismeri 
az anyák szerepét a gyerekek nevelé-
sében, és lehetőséget ad annak, hogy 
saját igényeiket kifejezzék és együtt 
keressék a megoldásokat a közös-

séghez és az oktatási tevékenysé-
gekhez együttesen kapcsolódva. 

A részvételiség a projekt során feltárt 
több kezdeményezésben azt is jelen-
ti, hogy a helyi közösséget segítő és 
bevonó szervezet tevékenységei (pl. 
az Autonómia Alapítvány) kiterjed-
nek a jogvédelemre (a közösséggel 
szembeni jogsértések feltárása, ke-
zelése, megelőzése) és a hang meg-
jelenítésére is (sajtómegjelenések, a 
közösség helyzetének megismerte-
tése szélesebb közvéleménnyel). 

A részvételiség végül azt is jelenti, 
hogy lehetőség szerint a szervezetek 
önkéntesként vagy munkatársként 
az adott közösségből vonnak be em-
bereket, akkor is, ha eredetileg nem 
a közösségek tagjai kezdeményezték 
az adott tevékenységeket. A munka 
egyfajta átadása, a helyi közösség 
kezébe adása nagyon fontos abból a 
szempontból is, hogy ez a közösség 
emancipációját segíti elő. A nemzet-
közi és hazai gyakorlatban is meg-
jelenik ez a kritérium. A projektben 
szintén láthattunk erre szépen meg-
valósuló példákat (pl. a Ceferino Ház).    

Interkulturális kompetenciák 
A helyi közösségek bevonásához 
elengedhetetlen, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalok közösségépítését 



52 

A jó gyAkorlAtok szerepe A felzárkóztAtásbAn 

53 

Kritériumok a tervezéshez és megvalósításhoz  

és integrációját segítő szakemberek 
megfelelő interkulturális kompe-
tenciákkal rendelkezzenek, és ezek 
elsajátításában segítsék a résztve-
vőket is. Nem azért, mert itt áthidal-
hatatlan kulturális különbségekről 
lenne szó a különféle szereplők kö-
zött, hanem mert az interkulturális 
kompetenciák szélesebb, dinamikus 
értelmezése olyan készségeket je-
lent, amelyek a különféle társadal-
mi csoportok közötti kommunikációt 
és mozgást segítik. Magyarországon 
félrevezető lenne valamiféle egy-
séges roma kultúráról beszélni, és 
mindegyik helyi közösségnek más és 
más a tág értelemben vett kulturális 
közege: használt nyelvezet, szimbó-
lumok, szokásvilág, értékek, társa-
dalmi pozíció stb. Az interkulturá-
lis kompetenciák éppen azt jelentik, 
hogy a szereplők tudnak mozogni eb-
ben ez eltérő közegben, reflektálnak 
a meglévő hatalmi különbségekre is, 
és a közösség tagjai szintén megta-
nulnak hangjukat hallatva más tár-
sadalmi csoportokkal kommunikálni, 
mozogni a társadalmi térben. A kez-
deményezések nagy része indirek-
ten tartalmazza ezt a dimenziót, de 
a tervezésnél érdemes alaposabban 
végiggondolni, hogyan lehet segíteni 
egy-egy gyakorlat, program, tevé-
kenység résztvevőit ebben a kultu-
rális nyitottságban, érzékenységben, 

kommunikációs és reflexiós kész-
ségben.  

Szinergiák a különféle területek, 
szektorok között:  
nevelés-oktatás, egészségügy, gyer-
mekvédelem, ifjúsági szektor, szoci-
ális szektor. 

A különféle kezdeményezések akkor 
tudnak valóban hatást gyakorolni, 
ha a hátrányos helyzetű közösségek 
egészét, annak eltérő dimenzióit ve-
szik célba. A különféle problémák so-
hasem csak egy területet érintenek. 
Egy iskolai eredményeit tekintve „le-
maradó” gyermeknek nem csak azért 
vannak iskolai kudarcai, mert jobb 
oktatásra van szüksége, hanem mert 
például otthon rosszak a lakhatási és 
szociális körülményei, amik egész-
ségügyi problémákat is okozhatnak 
nála. A megoldás sem csak egy terü-
let tudja megadni a komplex problé-
mákra, hanem a különféle szektorok 
közötti összefogás és szinergia. Így 
például az ifjúsági szektorra jellemző 
szabadidős kezdeményezések előre-
vivőek tudnak lenni, de csak akkor, 
ha az oktatás, egészségügy, szociá-
lis szféra szakembereivel kapcsolat-
ban, jó esetben együttműködésben 
vannak, illetve ha figyelembe veszik 
ezeknek a területeknek a hatásait 
és szerepét is. Egy-egy tevékenység 
természetesen gyakran fókuszál egy 
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adott problémára vagy területre, és 
a szervezőknek nem feltétlenül van 
ideje és energiája arra, hogy átfogó 
stratégiákat és kapcsolatokat épít-
senek fel más szereplőkkel, intéz-
ményekkel. Az ideális a hálózatban 
és közös stratégiákban való gondol-
kodás lenne, és vannak kezdemé-
nyezések, ahol ez érvényesülni tud, 
ha azonban erre nincs lehetőség, ak-
kor a kapcsolódások, a többi szektor 
tevékenységeinek figyelembe vétele 
és az informális kapcsolatok is meg-
felelő alapot jelentenek arra, hogy a 
problémákat ne izoláltan kezeljék a 
szervezetek. Ez a különféle jó gya-
korlatokban minden esetben tetten 
érhető.  

Rendszerben gondolkodás
A szektorok közötti együttműködé-
sen és szinergián túl a rendszer-
ben, rendszerekben gondolkodás, 
vagy más néven rendszerszemlélet 
is rendkívül fontos kritérium a haté-
kony kezdeményezések érdekében. 
A hátrányos helyzet, a közösségek 
felbomlása vagy az elvándorlás je-
lenségei olyan komplex okokra ve-
zethetők vissza, amelyek rendszer 
(ek) szintjén vannak. A rendszer le-
het a társadalom; az oktatási rend-
szer; a különféle kapcsolódások, 
hálózatok, amelyek körülveszik a kö-

zösségeket; az eltérő okok egymás-
sal összefüggő hálója; az érdekek, 
értékek és szereplők kölcsönhatásai 
stb. A rendszer felfedezése a komp-
lexitás és összefüggések számba 
vételét jelenti. Ez azonban nem csak 
a probléma feltárásában fontos, ha-
nem a kezelésében is. Ha átlátjuk a 
bonyolult, több szintű és rétegű kont-
extust, amely a hátrányos helyzetű 
közösségeket körülveszik, akkor a 
válaszok is megpróbálják a rendszer 
szintjét megcélozni. Nem elég egye-
di kezdeményezéseket előmozdítani, 
ha a problémák mögötti rendszerre 
semmilyen hatással nem vagyunk. A 
projekt szemléletében jól megjelent 
ez a szempont, amikor az oktatási 
integráció, mint rendszerszintű kér-
dés emelkedett ki, illetve a hálózatok 
építésében is. A hálózatiság rend-
szerben gondolkodó választ jelent. 
A tanodák hálózatának kialakítása 
például egyrészt lehetővé teszi, hogy 
a szervezetek egymástól tanuljanak, 
ez pedig a rendszerszintű problé-
mákra adott válaszok innovativitá-
sát és adaptivitását segíti elő. De az 
ilyen hálózat, azzal, hogy túllép a he-
lyi szinten, magát a tágabb rendszert 
tudja megcélozni, és kiemeli az egyes 
kezdeményezéseket az individuális, 
csak az adott kontextushoz kötődő 
dimenzióból.   
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Az oktatás jelentősége és 
a különféle tanulási utak 
A szakirodalom egyöntetű megál-
lapítása, hogy az oktatás kérdése 
kulcsfontosságú a hátrányos hely-
zetű és cigány fiatalok társadalmi in-
tegrációja szempontjából. Az oktatás 
azonban egy olyan rendszer, ame-
lyen nehéz civil kezdeményezések-
kel, egyedi projektekkel változtatni. 
A projekt mindenesetre a kutatás-
sal, feltárással és ahhoz kapcsolódó 
publikációival az oktatási rendszer 
szegregáló jellegére, és az ebből 
való kilépésre igyekezett felhívni a 
figyelmet. A fent említett tanodai há-
lózat pedig a helyi szinten túllépő vá-
laszt kínálhat az oktatási problémák 
egy részére is. Az egyik fő probléma, 
a rendszerszintű iskolai szelekción 
és az iskolák közötti nagy különbsé-
geken túl, hogy a hátrányos helyze-
tű tanulók sajátos igényeire nehezen 
tud reagálni az iskola. Egyrészt nekik 
különösen nagy szükségük van arra, 
hogy a tananyagon kívüli készségeket 
és tudást is elsajátítsák a mindenna-
pi boldogulás, társadalmi integráció 
érdekében. Másrészt az élményeket 
adó, tevékenységre épülő tanulás 
tud motiváló lenni számukra. Ezt a 
tapasztalatot több szervezet is ki-
emelte. Így került a tevékenységek 
fókuszába, különösen a tanodákban, 
de más területeken is: az élménype-

dagógia és a nem formális oktatás 
módszertana. A változatos, tapasz-
talatokra, élményekre épülő tanulási 
utak figyelembe vétele nagyon fontos 
pedagógiai dimenziója a jó gyakorla-
toknak a hátrányos helyzetű és roma 
gyerekek, fiatalok esetében. Mind-
azonáltal fontos egyfajta egyensúly 
kialakítása is. A tanodai tevékeny-
ség akkor előrevivő, ha nem teljesen 
párhuzamos világként jelenik meg az 
iskola mellett, hanem ha az iskolai 
tanulást segíti és kiegészíti, hiszen a 
társadalmi előrelépésnek az iskolai 
végzettség az egyik záloga. 

Pasztoráció
A projekt egyik sajátossága volt az 
intenzív együttműködés az egyházak 
szereplőivel. Az egyházi közössé-
gek termékeny pasztorációs mun-
kát végeznek a hátrányos helyzetű 
és cigány közösségekben. E velük 
való együttműködés olyan projek-
tek esetében is fontos, ahol nem áll 
fókuszban az egyházak szerepe, hi-
szen ez a fent említett szinergiák és 
rendszerszemlélet csakis az aktív 
egyházakkal együtt valósítható meg, 
akik már ott vannak a terepen a te-
vékenységeikkel, és sok helyi kö-
zösség számára fontos támpontot 
nyújtanak. Ha pedig a teljes embert 
akarja megcélozni a hátrányos hely-
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zetű fiatalok helyzetétre koncentrá-
ló gyakorlat, akkor érdemes figye-
lembe venni a személy spirituális 
dimenzióját is. Ezen kívül tanulni is 
lehet az egyházak tevékenységeiből, 
mert a pasztoráció olyan átfogó gya-
korlatot jelent, amely a közösségek 
és egyének több dimenzióját képes 
megszólítani és arra hatást gyako-
rolni: a közösségépítést, az értékek 
artikulációját, az elkötelezettséget, 
a közösségek közötti összeköttetést 
(hálózatiság), és a fent említett spi-
rituális dimenziót. 

Jó gyakorlatok főbb típusai
A kritériumok bemutatás után össze-
foglaljuk, hogy a jó gyakorlatoknak 
milyen főbb típusai vannak a tágabb 
nemzetközi és kárpát-medencei 
kontextusban. 

Oktatási kezdeményezések
Az egyik leggyakoribb tevékenység, 
amit különféle szervezetek felvál-
lalnak a gyermekek és fiatalok okta-
tásának segítése, mivel a hátrányos 
helyzet elleni hatásnak az egyik legfon-
tosabb tényezője a nevelés-oktatás.  
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Ahogy fentebb említettük, a tanodák 
tipikusan a köznevelési rendszert 
kiegészítő intézmények, amelyek 
részben segítik a gyerekek iskola-
rendszerben való előrehaladását, 
részben olyan alternatív, de fontos 
kompetenciákat fejlesztenek, ame-
lyek nincsenek jelen a hagyományos 
oktatásban. A tanodák hatékonysá-
gának kérdése vitatott, mint ahogy 
az is: vajon a tanodák nem erősítik-e 
meg épp azt a tendenciát, hogy a köz-
nevelés nem törődik a leszakadókkal, 
mivel a közneveléstől átvesz mintegy 
feladatokat. Kétségtelenül lehet és 
kell is vitatkozni ezekről a kérdések-
ről, de ezzel együtt, látszik, hogy sok 
helyen a tanoda fontos hozzájárulást 
ad a fiatalok életében és oktatásában, 
és aktuálisan olyan kezdeményezés-
nek számít, ami nélkül nehezen lehet-
ne a helyi fiatalok közösségépítését 
elkezdeni.   

Egy más célcsoportot és korosztályt 
szólítanak meg a gyakran szintén 
egyházak által fenntartott roma szak-
kollégiumok, amelyek a cigány fiatal 
értelmiség támogatását tűzték ki cé-
lul. A felsőoktatásba bekerülő roma 
fiatalok számára otthonos, támogató 
közeget jelenthet egy a szükséglete-
ikre figyelő kollégium, ahol motiváló 
környezettel találkoznak, a tanulmá-
nyaikhoz segítséget kapnak, és saját 
identitásukat is ápolhatják. Az értel-

1 URL: https://www.reyn.eu/a-roma-community-development-best-practice-from-northern-ireland/

miségi lét gyakran jár azzal e fiatalok 
számára, hogy elszakadnak a saját 
gyökereiktől, eredeti környezetük-
től. Egyfajta középosztályosodás azt 
jelenti számukra, hogy ki kell lépni-
ük a kontextusukból. Ez sokszor azt 
is jelenti, hogy nem térnek oda visz-
sza, hogy segítsék az abban a kont-
extusban maradt társaikat. Az ilyen-
fajta elszakadás – bár teljesen érhető 
jelenség – lélektani teher lehet az 
egyén számára, és a közösségeknek 
sem hasznos. A szakkollégiumoknak 
fontos feladata ennek a közösséghez 
való kapcsolódásnak a megerősítése, 
támogatása, segítve a fiatalt, hogy re-
flektálni tudjon a középosztályba be-
lépés és a közösséghez tartozás fe-
szültségére.  

Közösségépítés a 
közösségen belül
A másik legjellemzőbb jó gyakorlat 
a helyi közösség építésének segíté-
se sokrétű tevékenységekkel. Sokfé-
le kezdeményezés tartozik ide. A fent 
említett asszonyköröktől, a pasztorá-
ciós tevékenységeken át, a komplex 
közösségfejlesztésig. Ez utóbbira egy 
nemzetközi és egy hazai példát mu-
tatunk be, amelyek modellértékűen 
jelenítik meg, hogyan működhet az 
összetett közösségfejlesztés. A Roma 
Early Years Network egyik észak-ír-
országi tagszervezetének programja1 

https://www.reyn.eu/a-roma-community-development-best-practice-from-northern-ireland/
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a Romániából az országba érkező ci-
gány kisebbséggel foglalkozik, erőtel-
jesen koncentrálva a kisgyermekkori 
életszakaszra, és a kisgyermekkori 
nevelés-oktatásba való bekapcsoló-
dásra.  A program 3 szinten célozza 
meg a közösséget: a közösségi, a he-
lyi szélesebb kontextus és a döntés-
hozás szintjein. A közösségben: roma 
anyák számára nyújtanak tréninge-
ket, baba-mama kört tartanak fent, 
roma munkatársakat és önkéntese-
ket alkalmaznak, akik a közösségben 
tevékenykednek, valamint együttmű-
ködnek a közösség egyesületével, 
kapacitásfejlesztésüket segítve. A 
helyi kontextus szintjén: segítenek 
pozitív képet kialakítani a roma kö-
zösségről szórólapok, érzékenyítő 
tréningek, nyilvános események és 
konferenciák révén. A döntéshozás 

szintjén: Roma Munkacsoportot hoz-
tak létre, amiben szakemberek és a 
közösség tagjai együtt gondolkodnak, 
cselekszenek; a különféle szolgálta-
tások nyújtóival összekötik a közös-
séget, amelyen belül konzultációkat 
tartanak a különféle kérdésekben, és 
azonosítják azokat a rendszerszin-
tű akadályokat, amik felmerülnek a 
szolgáltatások kapcsán (kiemelten 
az egészségügyi, szociális és okta-
tási téren); felszólalnak egy Roma 
Inklúziós Stratégia kidolgozása ér-
dekében. Jól látszik, hogy a közös-
ségépítés különféle elemei hogyan 
szövődnek egybe ebben a kezdemé-
nyezésben. 

A hazai terepen hasonlóan komplex 
program a BAGázs szervezeté, amely 
Dány és Bag cigány közösségeivel 
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dolgozik. A BAGázs módszer2 alapja 
a folyamatos jelenlét a két szegregá-
tumban, célja a közösség és tagjainak 
képessé tétele (empowerment) sok-
rétű tevékenységek által. A roma kö-
zösség szintjén, több száz önkéntessel 
dolgozva a közösség eltérő igényeire 
válaszolnak: tanodai, mentoráló kezde-
ményezésekkel, az anyakörrel, segítve 
az álláskeresést, és jogi segítséget is 
nyújtva. A helyi faluközösség szintjén 
együttműködnek az önkormányzatok-
kal és kommunikációs csatornákat te-
remtenek a falu többi lakójával. A több-
ségi társadalom felé pedig érzékenyítő 
tréningek, az önkéntesség és vállalati 
bevonódás, valamint a médiában meg-
jelenés által nyúlnak ki. 

Hidak építése
A fenti kezdeményezések fókuszában 
a helyi közösség állt, de mindegyik-
ben megjelent a más közösségek felé 
való nyitás illetve a más közösség-
től is induló hídépítés. A hazai cigány 
közösségek szempontjából különö-
sen fontos ez a szempont. Gyakran 
vannak erős feszültségek a cigány 
és nem cigány helyi közösségek kö-
zött. Ezeket közös tevékenységekkel, 
párbeszéddel, hídépítéssel lehet eny-
híteni. A közös célok és az értük te-
vékenykedés az egyik legelőrevivőbb 

2 Aczél Zsófia – Both Emőke (2018): A BAGázs módszer.  A BAGázs Közhasznú Egyesület szakmai munkájának rövid bemuta-
tása. URL: https://bagazs.org/wp-content/uploads/2019/01/Bagazs_szakmai_modszertani_osszefoglalo.pdf 

gyakorlat ezen a téren. A BAGázs fent 
ismertetett programja tartalmaz ilyen 
hídépítő elemeket is, csakúgy, mint a 
már említett Ceferino Ház és bizonyos 
mértékig a projekt által feltárt egyéb 
kezdeményezések is. Ez a hídépítő és 
együttműködő dimenzió azonban az, 
amelyet különösen a helyi szinten sok- 
kal jobban lehetne és kellene erősíteni. 

Nemzetközi kapcsolódások 
A helyi közösségek számára egy egé-
szen sajátos perspektívát adhat a 
nemzetközi kontextus és kapcsolat. A 
cigány fiatalok egy része nem hagyta 
el szűkebb hazáját sem (az adott hely-
séget vagy régiót). A bekapcsolódás 
olyan projektekbe, ahol más orszá-
gokból jövőkkel találkozhatnak, vagy 
mobilitás keretében maguk is külföld-
re utazhatnak, egy valóban új perspek-
tívát adhat számukra. Az ilyen nemzet-

https://bagazs.org/wp-content/uploads/2019/01/Bagazs_szakmai_modszertani_osszefoglalo.pdf 
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közi kapcsolódások egyrészt kitágítják 
a résztvevők horizontját, nagyobb tár-
sadalmi tudatosságot indíthatnak el, 
és a kölcsönös tanulás jegyében az 
eltérő tapasztalatok megosztása ter-
mékenyítő lehet a helyi közösségben. 
Az ilyen kezdeményezésekre jó példá-
kat találunk az Európai Unió Youth in 
Action programjának projektjei között3. 
Itt több olyan tevékenység jelenik meg, 
amelyben valamilyen kreatív vagy mű-
vészeti dimenzió kerül előtérbe a nem-
zetközi együttműködésben. 

Művészeti, kulturális és kreatív
 kezdeményezések
A művészeti, kulturális és kreatív kez-
deményezések különösen hasznosak 
lehetnek a cigány közösségekben. 
Egyrészt ezek aktív bevonódást, rész-
vételt feltételeznek, amely maga is kö-
zösségépítő jellegű, másrészt a cigány 
közösségekben a művészetnek, alko-
tásnak gyakran van meglévő hagyo-
mánya, és ez épp olyan tevékenység, 
amivel a sok területen marginalizált 
csoport meg tudja mutatni az erőssé-
geit, képességeit, tehát felhatalmazó 
(empowerment) jellege is van. Végül 
az ilyen alkotó tevékenység egyben le-

3 Youth in Action and the Roma Community. Inclusion of diversity. Booklet. SALTO-YOUTH Cultural Diversity Resource Centre. 
URL: https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1799/Booklet%20Youth%20in%20Action%20and%20the%20Roma%20Com-
munity.pdf
4 Ld. a fenti dokumentumban.
5 A módszertan leírása: https://www.zsonglor.hu/szocialis-cirkusz 

hetőség a szélesebb társadalommal 
való kommunikációra is. A fenti Youth 
in Action projektek között többféle kre-
atív jó gyakorlatot találunk4. A Music 
and Me projekt, amelyben monteneg-
rói, albán, francia és német fiatalok ta-
lálkoznak, és egy hétig együtt dolgozva 
próbálnak ki különféle zenei stílusokat, 
s alkotják meg a saját közös zenéjü-
ket. A svéd Roma TV projekt, amely-
nek során roma fiatalok szakemberek 
segítségével műsorokat készítenek a 
saját közösségükről: heti kétszer fé-
lórás adásokban. De a hazánkban is 
működő szociális cirkusz módszertan5 
szintén ide sorolható. Ennek alkalma-
zása során a fiatalok zsonglőr, akro-
bata és bohóc mutatványokat tanulnak 
a cirkuszi szakemberek és szociális 
munkások (illetve pedagógiai szak-
emberek) együttes támogatásával. A 
cigány fiatalok számára ez a folyamat 
új készségek elsajátítását teszi lehe-
tővé, a másfajta tanulás örömének 
megérzését, a fejlődés lehetőségének 
megtapasztalását, amely önképükben 
is változás hozhat. A tanulás során az 
együttműködésnek közösségfejlesztő 
hatása is van, illetve az eljátszás is-
mét egy emancipáló, felhatalmazotti 
(empowered) helyzetbe teszi a cigány 
fiatalokat. 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1799/Booklet%20Youth%20in%20Action%20and%20the%20Roma%20Community.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1799/Booklet%20Youth%20in%20Action%20and%20the%20Roma%20Community.pdf
https://www.zsonglor.hu/szocialis-cirkusz
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BAGázs: komplex program  

BAGázs: komplex program 
A jó gyakorlat gazdája:  
BAGázs Közhasznú Egyesület6

A jó gyakorlat leírása: 
Az egyesület Dány és Bag cigány közösségeivel dolgozik. Módszerük alapja a 
folyamatos jelenlét a két szegregátumban, céljuk a közösség és tagjainak képes-
sé tétele (empowerment) sokrétű tevékenységek által: tanodai, mentoráló kez-
deményezések, az anyakör, álláskeresés segítése, jogi segítségnyújtás. A helyi 
faluközösség szintjén együttműködnek az önkormányzatokkal és kommuniká-
ciós csatornákat teremtenek a falu többi lakójával. A többségi társadalom felé is 
lépnek: érzékenyítő tréningeket tartanak, önkénteseket szerveznek, vállalatokat 
kapcsolnak a programhoz és a médiában is megjelenítik a témát.

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
A program nagyon komplex, egy az egyben nehezen adaptálható, de elemei és a 
megközelítése mindenképp: olyan szervezetek esetében különösen, akik egy-egy 
adott helyen tevékenykednek. A helyi közösség igényeire válaszolás és az aktív 
jelenlét jól alkalmazható módszert jelentenek. Példaértékű az is, ahogy az ön-
kéntességet kiépítették, és igyekeznek hidakat építeni több irányba. Lehet, hogy 
egy szervezet csak egy-egy alrészét tudja megvalósítani egy ilyen komplex 
programnak, de az jó, ha tud meríteni ebből a módszertanból és szemléletből.   

6 URL: https://bagazs.org/  

A jó gyakorlatok  
összegző listája (hazai 
és külföldi példák)

https://bagazs.org/  
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Ceferino Ház: komplex program  / Early Years Network

Ceferino Ház: komplex program 7

A jó gyakorlat gazdája:  
Váci Egyházmegye

A jó gyakorlat leírása: 
A Váci Egyházmegye cigánypasztorációs háza sokrétű szolgáltatást nyújt, 
amelynek alapja a cigánypasztoráció. A rendszeres tanoda mellett, amelynek 
keretében gitár és tánctanulási lehetőség is van, egyéb szabadidős progra-
mokat is szervez a ház. Egyfajta közösségi térként működik, ahol cigányok és 
nem cigányok találkozhatnak, van baba-mama klubjuk is. A közösség építését 
összekötik szociális támogatással. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Ennek a kezdeményezésnek is a komplexitását érdemes kiemelni. Egyház 
szervezetek számára a pasztoráció, misszió és szociális-pedagógiai szolgál-
tatások összekötése jó modell, amely a közösségek megerősödését is segíti. 
Sok hasonló egyházi kezdeményezés sok közösséget érhetne el Magyaror-
szágon. Nem egyházi szervezetek számára is adaptálható a közösségépítés-
hez kapcsolódó, oktatási, szabadidős, szociális jellegű és identitás építést se-
gítő tevékenységek kombinálása. 

Early Years Network: komplex program 
A jó gyakorlat gazdája: Early Years Network (Írország) tagszervezete8

A jó gyakorlat leírása: 
A Romániából Észak-Írországba érkező cigány kisebbséget célozza meg a 
program, erőteljesen koncentrálva a kisgyermekkori életszakaszra, és a kis-
gyermekkori nevelés-oktatásba való bekapcsolódásra.  A program 3 szinten 
kínál beavatkozásokat a közösségnek: a közösségi, a helyi szélesebb kontex-
tus és a döntéshozás szintjein. 

7  A ház honlapja: https://ceferino.hu/
8  URL: https://www.reyn.eu/a-roma-community-development-best-practice-from-northern-ireland/

https://ceferino.hu/
https://www.reyn.eu/a-roma-community-development-best-practice-from-northern-ireland/


62 

A jó gyAkorlAtok összegző listájA (hAzAi és külföldi példák) 

63 

Music and Me: művészeti program  

 • A közösségben: roma anyák számára nyújtanak tréningeket, baba-mama 
kört tartanak fent, roma munkatársakat és önkénteseket alkalmaznak, 
akik a közösségben tevékenykednek, valamint együttműködnek a közös-
ség egyesületével, kapacitásfejlesztésüket segítve. 

 • A helyi kontextus szintjén: segítenek pozitív képet kialakítani a roma kö-
zösségről szórólapok, érzékenyítő tréningek, nyilvános események és 
konferenciák révén. 

 • A döntéshozás szintjén: Roma Munkacsoportot hoztak létre, amiben szak-
emberek és a közösség tagjai együtt gondolkodnak, cselekednek; a kü-
lönféle szolgáltatások nyújtóival összekötik a közösséget, amelyen belül 
konzultációkat tartanak a különféle kérdésekben, és azonosítják azokat a 
rendszerszintű akadályokat, amik felmerülnek a szolgáltatások kapcsán 
(kiemelten az egészségügyi, szociális és oktatási téren); felszólalnak egy 
Roma Inklúziós Stratégia kidolgozása érdekében.

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Egy gazdag erőforrásokkal rendelkező szervezet összetett programjáról van 
szó, amelyet hasonló erőforrásokat mozgósítani tudó szervezet tud átvenni. 
Elemei viszont kisebb szervezet számára is átvehetőek, és nem is korláto-
zódnak ezek az elemek csak a kisgyermekkori oktatás területére. Amiben kü-
lönösen jó a program, az a roma (vagy lehet más hátrányos helyzetű) közös-
ség belső erőforrásainak a működtetése és a hídépítés. Ezek szemlélete és a 
konkrét tevékenységek is adaptálhatóak. 

Music and Me: művészeti program 

A jó gyakorlat gazdája: 
 Több szervezet csereprogramja 

A jó gyakorlat leírása: 
Ifjúsági csereprogram Montenegró és Albánia ifjúsági csoportjaival, amelyek kap-
csolatot létesítenek más partnerekkel Franciaországban és Németországban. Egy 
műhelyre jönnek össze (egy hétre), ahol DJ-skedést, a rappelést és a különböző 
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Roma  TV:    

zenei kifejezési formákat tanulnak egymástól. A projekt csúcspontja, hogy ered-
ményeiket bemutatják a város helyi fesztiválján. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Nem csak nemzetközi együttműködésben, de helyi szintén is jól adaptálható gya-
korlat, amely ötvözi a nem formális és informális tanulást az előadással, hídépí-
téssel külső megjelenéssel. 

Roma  TV: 
A jó gyakorlat gazdája:  
Egy meg nem határozott ifjúsági szervezet Svédországban 

A jó gyakorlat leírása: 
Ez a roma televíziós projekt a stockholmi köztelevíziót használja. Megismerteti 
a szélesebb társadalommal a helyi és nemzetközi roma kultúra sajátossága-
it, roma történelmet, nyelvet. A témához kapcsolódó aktuális eseményeket is 
szervez, például koncertek, szemináriumok, konferenciák, oktatási programok 
és egyéb, a témához kapcsolódó események. Minden héten két fél órás műsort 
sugároznak.

A projektben részt vevő fiatalok megtanulják a szerkesztést, a felvételhez 
szükséges technikai ismereteket és módszereket; azt, hogy hogyan lehet infor-
mációkat szerezni az eseményekről, hogyan lehet kapcsolatot tartani az egyes 
szereplőkkel. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Vannak hazai roma kultúrát előmozdító médiumok, műsorok is. Ezek számá-
nak növekedése előre vivő lenne. Akár helyi televíziók is adaptálhatják a mód-
szert a cigány kisebbségi önkormányzatokkal együttműködve. Akkor különö-
sen hasznos a módszer, ha valóban bevonódnak hátrányos helyzetű fiatalok a 
műsorkészítésbe, és ezzel az ő tanulásukat is segíti a tevékenység. 
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Tanoda: általános bemutatás / Szociális cirkusz

Tanoda: általános bemutatás
A jó gyakorlat gazdája:  
Többféle szervezet például a Mátraterenyei Integrált Közösségi és Szolgálta-
tó Tér és Roma Nemzetiségi Önkormányzat9 

A jó gyakorlat leírása: 
A tanoda a formális oktatással általában párhuzamosan működő nem formális 
oktatási tevékenység hátrányos helyzetű fiataloknak. Sokféle formája van, de 
mindegyikben jelen van a nem formális tanulás és értelmes szabadidő-eltöltés 
valamilyen lehetősége a gyerekek számára. Célja, hogy enyhítse az iskolai hát-
rányokat, amelyek gyakran az iskolai pedagógiai kultúra zártáságából adódnak; 
segítse olyan kompetenciák elsajátítását, amelyeket az iskola nem helyez elő-
térbe, de fontosak a boldoguláshoz; előmozdítsa a nem formális pedagógiával 
a tanulási motivációt is. A tanoda akkor működik hatékonyan, ha nem egyszerű 
korrepetálást nyújt, hanem egy komplexebb pedagógiai stratégiát követ, amely-
ben a szabadidő és nem formális oktatás kéz a kézben jár, illetve akkor, ha a 
helyi közösséggel és családokkal is együtt tud működni. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
A tanoda egy rugalmas keret, ami sokféleképpen megvalósítható és adaptál-
ható a helyi igényekre és a szervezet sajátosságaira is figyelve. 

Szociális cirkusz: általános leírás
A jó gyakorlat gazdája:  
Több szervezet csinál szociális cirkuszt, pl. a Magyar Zsonglőr Egyesület10

A jó gyakorlat leírása: 
A hátrányos helyzetű fiatalok zsonglőr, akrobata és bohóc mutatványokat tanul-
nak a cirkuszi szakemberek és szociális munkások (illetve pedagógiai szakem-
berek) támogatásával. Ez a folyamat új készségek elsajátítását teszi lehetővé, a 
másfajta tanulás örömének megérzését, a fejlődés lehetőségének megtapasz-
talását. 

9  A tevékenység bemutatása: http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/tanulmanyut-matraterenyen/
10  https://www.zsonglor.hu/szocialis-cirkusz

http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/tanulmanyut-matraterenyen/
https://www.zsonglor.hu/szocialis-cirkusz
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Roma szakkollégium: általános leírás   

Ez önértékelésükre pozitívan hat. A tanulás során az együttműködésnek kö-
zösségfejlesztő hatása is van, illetve az eljátszás, előadás ismét egy emanci-
páló, felhatalmazotti (empowered) helyzetbe teszi a fiatalokat.

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Tapasztalt cirkuszi szakemberek segítségével és lehetőleg bevonásával lehet 
adaptálni a módszert. A Magyar Zsonglőr Egyesület megadott honlapján gaz-
dag anyagot lehet találni a módszerről és képzéseket is tartanak. A szemléle-
tét: valami ügyességi készséget megtanulni és előadni, lehet akár más terüle-
ten is alkalmazni: színjátszó kör, breaktánc kör, stb.   

Roma szakkollégium: általá-
nos leírás
A jó gyakorlat gazdája:  
Számos roma szakkollégium van. 
Ez egy általános leírás. 

A jó gyakorlat leírása: 
A roma szakkollégiumok olyan kol-
légiumi szolgáltatást nyújtó intéz-
mények, amelyek roma és hátrányos 
helyzetű, felsőoktatásban tanuló 
diákoknak adnak támogatást. Szá-
mukra a felsőoktatási környezethez 
való alkalmazkodás számos kihívást 
jelent, ezért jó, hogy egy közösség-

ben, szakemberek segítségével tudják erősíteni a kompetenciáikat. A tanulás 
terén sokféle belső kezdeményezést nyújtanak ezek a kollégiumok: motiváló, 
egyéni előrehaladást segítő közösségi és mentoráló tevékenységek, belső kép-
zések, egyéni tanulási utakat támogató tervezés segítése, stb. A közösség terén 
is megtartó erejük van. Akkor ideális a működésük, ha reflektálnak arra, hogy 
a hátrányos helyzetű fiatal a felsőoktatási tanulmányokkal gyakran erősen ki-
szakad eredeti környezetéből, és attól el is távolodhat. A középosztályosodás, 
amely mintegy elvárt, ha valaki ebbe a közegbe lép nem könnyű folyamat az 
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R-Home program a roma lakhatásért 

identitásépítés szempontjából. Jó, ha program segíti a saját gyökerekhez való 
pozitív viszonyulást, miközben a középosztálybeli értelmiségi lét egy sajátos 
formáját is kialakíthatják a fiatalok. A jövő roma értelmiségének képzése fontos 
célja a szakkollégiumoknak. Jó, ha erősíteni tudják a közösségekre visszaható 
értelmiség képzését. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
A roma szakkollégium is egy rugalmas keret, aminek sokféle formája léte-
zik. 

R-Home program a roma lakhatásért11

A jó gyakorlat gazdája:  
Autonómia Alapítvány12

A jó gyakorlat leírása: 
A program egy nemzetközi tár-
sadalomtudományi kutatás-fej-
lesztésben megvalósuló projekt, 
amely a roma emberek lakhatási 
problémáinak feltárását célozza, 
aktív állampolgári kompeten-
ciáikat akarja előmozdítani és 
szakpolitikai ajánlásokat tenni. 
Ez a program is hídépítő, szak-
politikákat befolyásoló és egyben 
jogvédő, a romák felhatalma-
zottságát segítő elemeket ötvöz.  
A projektbe bevonnak nem csak 
roma embereket, hanem az őket 
körülvevő segítő szakembere-
ket is.  

11  A program leírása: http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/r-home-program/ 
12 A szervezet honlapja: http://autonomia.hu/hu/

http://induljbatran.egyutteuropaert.eu/r-home-program/
http://autonomia.hu/hu/ 
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INSETROM: Tanártovábbképzés a Roma inklúzióért   

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
A program pozitívuma a több terület: kutatás, szakpolitikai ajánlás, jogvédő 
aktivizmus összekapcsolása egy adott problémára fókuszálva, de akár csak 
egy-egy dimenzió kiemelése is alapja lehet hasonló kezdeményezéseknek: pl. 
rendszeres jogi tanácsadás lehetősége romák számára, vagy roma emberek 
és segítő szakemberek véleménye alapján szakpolitikai ajánlások megfogal-
mazása. Ezek fontos rendszerszintű változásokat indukáló tevékenységek, 
amelyek hatással vannak a közösségre közvetlen és közvetett formában is.  

INSETROM: Tanártovábbképzés a Roma inklúzióért13

A jó gyakorlat gazdája:  
Európai Egyetem (Ciprus) 

A jó gyakorlat leírása: 
A projekt olyan iskolákat segített közvetlenül, ahol roma populáció járt na-
gyobb arányban az intézménybe. A tanároknak olyan továbbképzést szer-
vezett az egyetem a roma közösségről, amely konkrét helyi kezdeménye-
zésekhez vezetett. Ezekbe aktívan bevonták a roma gyerekek szüleit. A 
cél az volt, hogy a roma családok jobban bekapcsolódjanak az oktatásba, 
a tanárok pedig tanuljanak meg hidat építeni a roma családok felé. Az 
egyes kezdeményezések mindig a helyi igényekhez igazodtak. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Felsőoktatási vagy tanártovábbképzéssel foglalkozó intézményekkel való 
együttműködésben jól adaptálható projekt az iskolák szintjén. Fontos a 
cigány gyerekekkel foglalkozó tanárok képzése, továbbképzése olyan mó-
don, hogy a saját intézményükben váltson ki hatást, ott történjen meg, a  
saját igényeikre válaszoljon, és a helyi közösség bevonására építsen. Ezek 
olyan innovatív elemek, amelyek gyakran hiányoznak a hazai továbbkép-
zésekből. 

13 A projekt leírás itt található: https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 

https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 
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Khamoro Roma Világfesztivál  

Khamoro Roma Világfesztivál14 

A jó gyakorlat gazdája:  
Slovo 21 szervezet

A jó gyakorlat leírása: 
A Khamoro Fesztivál a roma kultúra ünnepe a roma közösség és minden ér-
deklődő számára. Az egyhetes fesztivált 1999-ben indították el Prágában. A 
roma kultúra sokszínűségét és gazdagságát jeleníti meg az egész világon.  
Minden évben, májusban összehozza a hivatásos művészeket, szakértőkőket, 
kutatókat és a közönséget. Tevékenységei: roma zenei koncertek, más művé-
szeti alkotások megjelenítése, filmek vetítése, tudományos konferenciák és 
szemináriumok romákhoz, roma hagyományokhoz kapcsolódó témákban. 

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Ez egy nemzetközi kezdeményezés, de maga a fesztivál, mint tevékenység 
akár alacsonyabb nemzeti, régiós, térségi vagy helyi szinten is adaptálható. 
Akkor működik jól, ha valóban megszólítja a szélesebb közönséget, tehát hí-
dépítő jellege van, és ha az érintett közösség is aktívan részt vesz a szerve-
zésében, így nekik felhatalmazó, emancipáló tapasztalat és egyben tanulási 
út is lehet. 

Romfashion: roma nők képzése  
a hagyományos divat területén15  

A jó gyakorlat gazdája:  
Zefyri török város  
önkormányzata vezetésével 
nemzetközi konzorcium 

A jó gyakorlat leírása: 
A Romfashion kétéves projekt a 
roma nők életminőségét akarta 
javítani. Minden partnerország-
ban 15-20 roma nőt képeztek a 

14 A projekt leírása ugyanott: https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 
15 A projekt leírása: https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 

https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 
https://fekete-sereg.hu/wp-content/uploads/2020/06/Roma_EU_brochure.pdf 
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Romfashion: roma nők képzése a hagyományos divat területén      

szervezetek: a modern dizájn, otthoni tervezés, varrás és marketing területén, 
hogy hagyományos roma ruhákat készítsenek és adjanak el. A Romfashion 
igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy a roma nők az otthoni illetve kistermelői 
piaci szereplővé váljanak. Ez megváltoztathatja a róluk kialakult társadalmi 
képet és javíthatja szociális viszonyaikat is. A háztartási vagy közösségi a 
termelés kiterjedhet a nagycsaládra is és a roma közösségek strukturális 
elemévé válhat. A roma hagyományos ruházat népszerűsítése, divattá tétele 
szintén szélesebb társadalmi hatást érhet el. A képzést és termelést esemé-
nyek, kiállítások, divatbemutatók egészítették ki a projektben.

A jó gyakorlat adaptálhatósága: 
Nagyon érdekes kezdeményezés, amely a hagyományokból indul ki, azt teszi 
modernné, befogadhatóvá és eladhatóvá. Nem teljesen bizonyos, hogy mű-
ködik ez a forma minden kontextusban: valóban eladható és divatos lesz-e a 
hagyományos ruházat (vagy milyen körben lesz az), és beindulhat ennek nyo-
mán valamilyen termelés, de megfontolandó, megfelelő erőforrások mozgó-
sításával ilyen vagy ehhez hasonló projekt kísérlete, különösen ha utána sem 
engedi el a résztvevők kezét, hanem segíti őket, hogy az elsajátított kompe-
tenciákat mindenképp kamatoztassák, akár a divatossá tétel sikertelensége 
ellenére is.  
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Az iskolai karriert sok esetben a szü-
lők hozzáállása határozza meg. Ha a 
gyermek azt látja, hogy a szülők szá-
mára a tanulás és a tudás érték, ő is 
ezt az utat fogja választani. Ebbe be-
letartozhat az olvasás és a könyvek 
szeretete, hogy a gyermek ráébred-
jen, mennyire fontos dolog a tájéko-
zottság. Ugyanilyen fontos a későbbi-
ekre nézve, hogy a szülők felismerjék 
miben tehetségesek a gyermekeik, és 
abban támogassák, afelé terelgessék 
őket. Amennyiben ez a szerep a csa-
ládtagoktól nem, vagy csak részben 
várható el, fontos a mentorok bevo-
nása a gyermek életébe. A roma szü-
lők többsége a megfeleléstől és a túl-
élés nehézségeitől retteg és mégis, a 
legrosszabb gazdasági és társadalmi 
helyzetben lévő gettóban is a legjob-
bat akarja a gyerekének. Más kérdés, 
hogy sokkal nehezebben férnek hoz-
zá a jó minőségű szolgáltatásokhoz 
és sokkal kisebb az érdekérvényesí-
tő képességük. Sok helyütt azonban 
a szülők kénytelenek otthon tartani 
a nagyobb lánygyermeküket, hogy a 
háztartást vezesse és gondját viselje 

a kisebb testvéreknek, amíg ők dol-
goznak. Amellett, hogy a bölcsődei 
hozzáférés nem mindenhol és nem 
mindenki számára biztosított, a roma 
nők korai halálozása miatt nagyon ha-
mar kiesnek a családból a nagyszülők, 
akik érdemben segíteni tudnák a több-
gyerekes családokat. Egy roma nőnek 
10-20 évvel kevesebb az élettartama, 
mint egy többségi társadalomban élő 
nőtársának. A hátrányos helyzetű 
családokban nem tudnak megbirkózni 
a jövedelem-kieséssel, ami akkor ke-
letkezne, ha az egyik szülő otthon ma-
radna a gyerekekkel. Magyarország 
leszakadó megyéiben nagyon kevés 
a munkalehetőség, ezért a szülőknek 
órákat kell ingázniuk a munkahelyük 
és az otthonuk között, így kevesebb 
minőségi időt tudnak gyermekükkel 
tölteni.

Éppen ezért rendkívül fontos a szem-
léletformáló kampány. Ehhez ren-
geteg beszélgetésre van szükség, 
amelynek során fontos, hogy a men-
torok milyen érveket tudnak felso-
rolni a szülőknek a gyermekeik a to-
vábbtanulása mellett. A közösségre is 
hatást kell gyakorolni, sok családnál 
pontosan érezhető milyen mértékű 
visszatartó erő tud lenni a közösség 
véleménye. Épp ezért van szükség 
arra, hogy globálisan foglalkozzanak 
a helyi közösségekkel vagy, hogy és 
közösségeket építsünk, ahol őszintén 

Ajánlások
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lehet mindenről beszélni és tévhite-
ket eloszlatni. Elengedhetetlen továb-
bá, hogy felmérjük a családok életét 
meghatározó gátló tényezőket és azt, 
hogy ezeken milyen mértékben és ho-
gyan lehet segíteni.

A jó gyakorlatok között kell említe-
nünk a Tanoda programot, ami a hátrá-
nyos helyzetű gyerek felzárkóztatását 
segíti. Ezeknek a kezdeményezések-
nek a működésre reményre ad okot. 
A hátrányos helyzetű családokban élő 
gyermekek szülei akkor segítenek a 
legtöbbet, ha bíznak a tanodák peda-
gógusaiban és hagyják, hogy a gyer-
mekeik oda járjanak, mert így a tanul-
mányaikban támogatják őket. 

A települések vezetőinek szem előtt 
kell tartania a helyben boldogulás és 
a visszatérés  támogatását. Ez hat-
ványozottan igaz a diplomás fiatalok 

helyben tartására. 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet 
elrendelése mindenkit váratlanul ért. 
A közoktatás szereplői sem kivéte-
lek ez alól. A digitális oktatás és az 
elszigeteltség lelkileg is nehézséget 
jelent a fiataloknak. A fiatalok men-
tális problémáinak kezelése „jó be-
fektetés”, erőfeszítéseket kell tenni a 
rendszer működésének megváltoz-
tatására. Az egészségügyi alapellá-
tás (háziorvosi ellátás) potenciálisan 
központi szerepet tölthetne be a korai 
beavatkozások (kezelések) területén, 
annak folyamatos jellege és, mint a 
kezelések helyének hozzáférhetősé-
ge miatt. 

A kutatási kérdések alaposabb fel-
térképezéséhez további vizsgálatok 
szükségesek, és a fiatal önkéntesek 
bevonása is elengedhetetlen, mert 
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általuk a célcsoport (15-
24 éves fiatalok) is köny-
nyebben elérhető.

A hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatá-
sában jelentős szerepet 
tölthetnek be a mento-
rok. A mentorprogramok 
feladata, hogy a jelent-
kezőket felkészítse az 
előttük álló nehézségekre és kihívá-
sokra. A mentor biztathatja a gyere-
keket, hogy tanulással ki lehet kerül-
ni a nyomorból. A gyermekek otthon 
sokszor a létbizonytalanság miatt 
feszültségben élnek, ezért fontos, 
hogy a közös programok és a men-
torálás során nyugodt környezetben 
legyenek. A zene, a kreatív tevékeny-
ségeke a lelküket is megnyugtatja, 
segítségével nő az önbizalmuk és 
nyitottabbak lesznek. A kirándulások, 
intézménylátogatások során a gyer-
mekek új élményekkel gazdagodnak, 
mely a szocializációjukra is jó hatás-
sal van. 

Jellemzően a megkérdezett fiatalok 
általában pozitívan értékelik a jelen-
legi helyzetüket, nagy lehetőségként, 
kitörési pontként látják, hogy tanul-
hattak, tanulhatnak. Ez feltétlenül 
olyan motivációs potenciált jelent, 
amelyre építeni lehet és kell is. Mind-

ezt jól kiegészítheti a jövőkép, távlati 
tervezés tudatosabbá és mélyebbé 
tétele, amely mind a roma, mind a 
nem roma válaszadók esetében úgy 
tűnik, hogy erősítésre szorul. 

Kiemelt szempontként kezelendő a 
tanulók motiváltságának növelése, új 
igények felkeltése, probléma-meg-
oldási készségeik fejlesztése. Ehhez 
kiváló elehetőséget nyújtanak a ga-
me-based learning alapú non-for-
mális oktatási formák, melyek az 
élményközpontokban, tudományos 
játszóházakban érhetőek el. Az em-
lített intézményekben tett látogatás 
akár a fiatal jövőjére is hatással le-
het, érdeklődése a természettudo-
mányos tárgyak felé fordul, és tanu-
lási motivációja is erősödik. Fontos, 
hogy a gyerekek érezzék, a megszer-
zett tudásuk érték, amit később is 
használhatnak és tovább is adhatnak 
akár saját társaiknak, testvéreiknek.
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A projekt megvalósításának fő ne-
hézségét az a rendkívüli járványügyi 
vészhelyzet adta, mely 2020 márciu-
sában szinte villámcsapásként érte 
a magyar (s természetesen az egész 
európai) társadalmat – benne a köz-
nevelési és alapítványi intézménye-
ket is. A projekt időbeli csúszásait 
is a rendkívüli helyzet, a COVID 19 
megjelenése okozta. 

A korábban oly természetesnek vélt 
személyes találkozók, megbeszé-
lések áttevődtek az online térbe. 
A szakértői megbeszélések online 
zajlottak, a nyári táborok egy részét

16 Herman Zoltán: Hány diákhoz nem jut el az online távoktatás? https://www.mtakti.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-
el-az-online-tavoktatas/12769/ 

is online valósították meg a szer-
vezők. A legnagyobb kérdés az volt, 
hogyan lehet tartalmas élményt adni 
a gyerekeknek és rendelkeznek-e a 
gyerekek megfelelő eszközzel ehhez. 

A karantén miatt elrendelt digitális 
tanrend minden gyereknek nehéz-
séget okozott, de igazán nagy ter-
het a hátrányos helyzetű családok-
ra rótt. Csak becslések vannak arra, 
hogy a szegénység hány diáknál aka-
dályozta az oktatásba való bekapcso-
lódást. Néhány héttel azt követően, 
hogy bezártak az iskolák, és a köz-
oktatásban a kormány kihirdette a 
digitális munkarendet, Hermann Zol-
tán közgazdász, a KRTK Közgazda-
ság-tudományi Intézet munkatársa 
arra hívta fel a figyelmet, hogy számí-
tásai szerint a diákok ötödéhez nem 
jut a távoktatás16. A kutató az Orszá-
gos kompetenciamérés 2017-es ada-
tait vette alapul, s ezeket figyelem-
be véve becsülte meg, hogy hányan 
lehetnek az intézkedés egyértelmű 
kárvallottjai. (Ehhez a minden évben 
megismételt méréshez a diákoknak 
ki kell tölteniük egy háttérkérdőívet, 
s ebben szerepel egy kérdés a ház-
tartásban található számítógépek 
számára, illetve az internetkapcsolat 
létére vonatkozóan is.) 

A projekt nehézségei

https://www.mtakti.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-el-az-online-tavoktatas/12769/ 
https://www.mtakti.hu/koronavirus/hany-diakhoz-nem-jut-el-az-online-tavoktatas/12769/ 
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A közgazdász arra is rámutatott, 
hogy az érintett diákok nagy részé-
nek már eddig is nehézséget okozott 
az iskolai követelmények teljesítése. 
Feltehetően az, hogy az online okta-
tásból kimaradtak, csak növelte a 
már meglévő hátrányaikat. 

A mentorálás egyáltalán nem az a 
műfaj, amiben gyorsan és egyér-
telműen kirajzolódó hozadékokról 
lehetne beszélni, hiszen két év in-
tenzív mentorálás is nagyon kevés 
arra, hogy 14 éves lemaradást hoz-

zon be vele a mentor. Éppen emiatt 
a mentorokat a képzésük során meg 
kell erősíteni abban, hogy magokat 
ültetnek, de nem feltétlenül lesznek 
szemtanúi a virágzásnak. Akkor sem 
szabad elcsüggedniük, ha valakinél 
nem érnek el sikert, például ha nyolc 
lányból három szakmát szerez, az 
nagyon jó eredmény. A mentorokat 
és a mentorprogramokat megvaló-
sító szervezeteket is nagyon meg 
kell erősíteni a harcban: a mentális, 
lelki támogatás ugyanolyan fontos, 
mint a szakmai segítség.
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Mivel a jelenleg áttekintett kutatás a 
COVID19 megjelenése előtt indult, így 
ezzel kapcsolatos kérdései nem vol-
tak, de érdemes lenne a jövőben erre 
irányuló kutatómunkát végezni. A 
kutatómunkát nemzetközi partnerek 
bevonásával is meg lehetne valósí-
tani, hiszen már van erre vonatkozó 
tapasztalat. A legnagyobb veszély-
nek nem csak az idősotthonok, ha-
nem az oktatási intézmények is ki 
vannak téve. Az is kérdéses, hogy 
a hátrányos helyzetű térségekben, 
ahol nagyon rossz körülmények kö-
zött élnek a családok, hogyan tudják 
a távolságtartási és higiéniai, maszk-
viselési szabályokat betartani. 

A veszélyhelyzet miatt az alkalmi 
munkák szűntek meg, az építőipar is 
azonnal leállt, ami szintén sok em-
bernek biztosított megélhetést, ez-
által tovább szűkültek a hátrányos 
helyzetű családok lehetőségei. Sok 
családban a külföldön dolgozó szülő 
a járvány miatt elveszítette állását, 

így megszűnt a család egyetlen be-
vételi forrása. 

Az iskola által kialakított szabály-
rendszer megszűnése mellett egy 
másik nehézség is akadályozta, hogy 
ezek a gyerekek a karantén idősza-
ka alatt eredményesen tanuljanak: az 
értő olvasás tudásának hiánya. Az or-
szágban általánosan jelenlévő peda-
gógushiány sokkal nagyobb azokban 
az iskolákban, ahol magas a szegény, 
roma gyerekek aránya. Problémát je-
lentett a karantén és a digitális okta-
tás idején a szülők és a pedagógusok 
közötti kapcsolattartás is. 

Úgy véljük, a közeljövőben szüksé-
ges lenne bővíteni az előzőekben 
áttekintett vizsgálatot (egyrészt a 
megkérdezettek létszámában, más-
részt longitudinálissá tenni a tanulói 
interjúkat, harmadrészt az adatfel-
vétel folyamatába roma származású 
fiatalokat bevonni). A vizsgálati ered-
ményeket meg lehetne jeleníteni a 
formális képzésben is (pl. önismereti 
tréningeken, különböző táborokban). 
A hátrányos helyzetű gyermekek rit-
kán élhetik meg, hogy milyen az, ha 
a figyelem rájuk szegeződik, ezért is 
kell, hogy érezzék, fontosak a men-
tornak, a közösségüknek. A figyelmet 
érzik a gyermekek egy-egy kirándu-
lás alkalmával vagy közösen végzett 
tevékenység során. A fogékony élet-

Továbblépési  
lehetőségek
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korban egy aprócska sikerélmény 
is elég, hogy motiváltabbá váljanak, 
amit a tanulásra is átvihetnek. Dön-
tő fontosságú, hogy az iskolai kudarc 
után sikerélményben legyen részük, 
miközben megküzdési technikákat 
sajátítanak el és a társaikkal is meg-
tanulnak együttműködni. Ezek a kom-
petenciák hozzásegíthetik őket, hogy 
megtalálják a helyüket az életben. A 
másik kulcsszó a kitartás, mert sok 
gyermek és fiatal mindent azonnal 
akar, gyors sikerekre vágyik és meg 
akarja spórolni az erőfeszítéseket. A 
vizsgálatba vont korosztály serdülő 
tagjai, egyébként is bátortalanabbak, 
tele vannak gátlásokkal, így nekik 
még jobban szükségük van külső tá-
mogatásra. A mentor és a közösség 
megtartó ereje segíthet: ott vannak 
velük jóban-rosszban, van egy kö-
zösség, ahol jó szót és biztatást kap-
nak, egy közösség, ahová kötődhet-
nek, tartozhatnak. A közösség ereje 
hosszú távon megtartó erővel is bír-
hat, a fiatal nem feltétlenül  a lakóhe-
lyétől több száz kilométerre képzeli 
el a jövőjét. 

Az oktatásról a legtöbb hátrányos 
helyzetű fiatalnak a kényszerűség 
jut eszébe, holott ez lehet felszaba-
dító élmény is. Amikor a gyerekek 
kapcsolatba kerülnek az okosesz-
közökkel, az jótékony hatású lehet 
négy tanulási területen: a techno-

lógia szerepének megértése a min-
dennapi életben, a tanuláshoz való 
viszonyok fejlesztése, az ismeretek 
bővítése, a világ megértése és a mű-
veleti kompetenciák fejlesztése. A 
modern érintőképernyős eszközök 
lehetővé teszik már a nagyon fiatal 
gyermekeknek is, hogy kapcsolatba 
kerüljenek a digitális világgal. Napja-
inkban egyre több gyermek használ 
okoseszközt és az átlagos haszná-
lati idő is növekszik. A hagyományos 
eszközökkel eltöltött idő, mint példá-
ul a televízió, a DVD-k, a konzoljáté-
kok és számítógépek használatával 
töltött idő folyamatosan csökken. 
Az európai országokkal kapcsola-
tos legújabb kutatások ugyanazt azt 
mutatják, a gyerekek egyre koráb-
ban hozzáférnek a netes digitális 
eszközökhöz. A gyerekek fiatalabb 
korban kerülnek kapcsolatba a digi-
tális eszközökkel, és több időt tölte-
nek online, mint a szüleik és idősebb 
testvéreik. A különféle szakemberek 
között jelenleg általános egyetértés 
van abban, hogy az IKT támogathatja 
a gyermekek képességeit, és fejlesz-
tési szempontból megfelelő tanulási 
környezetet hozhat létre, amely az ő 
igényeitől és a tantervi követelmé-
nyektől függ. Számos tanulmány tá-
mogatta azt a nézetet, miszerint az 
IKT elősegítheti az irodalom, a korai 
matematika, a kognitív, érzelmi-tár-
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sadalmi, motoros készségeket és fo-
kozhatja a gyermekek kreativitását. 
Az IKT az alábbi területeken segíthet:

 • irodalom (nyelv, kommunikáció, 
szókincs)

 • korai matematika (számok, arit-
metikai problémamegoldás, tér-
beli és általános geometriai is-
meretek, fogalmak)

 • kognitív (problémamegoldás, 
memória, érzékelés, gátlás, gon-
dolkodás)

 • társadalmi- érzelmi (együttmű-
ködés, érzelmek) motoros (vizuá-
lis, esztétikai) és kreativitás.

Napjainkban a gyermekek digitális 
kapcsolaton alapuló (e-társadalom-
ban) élnek. Az online világ renge-
teget lehetőséget rejt magában, de 

árnyoldala is van, az egyik ilyen az 
elektronikus erőszak. Az online bán-
talmazásnak, a cyberbullyingnak ez a 
formája is azért alakulhatott ki, mert 
a digitális térben megváltozik a sze-
mélyiség, aminek nem feltétlenül van 
a személy a tudatában.  A jelenség 
oka, különösen az anonim profilokkal 
rendelkezőknél, a sebezhetetlenség 
érzése, mert a viselkedésnek (egy 
pontig) nincs következménye. Az eb-
ből a sérthetetlenségből fakadó „szu-
pererő” teszi bátrabbá és agresszí-
vebbé az embert. Valamilyen szinten 
az alkoholhoz hasonló tudatmódosí-
tó hatással bír abban az értelemben, 
hogy megszünteti a belső gátat és az 
érzelmi kontrollt. A fiatalokkal, már 
a 8-12 éves gyerekekkel is érdemes 
beszélgetni a témáról attól a pilla-
nattól, hogy saját Facebook-oldaluk 
lesz, mert bele fognak futni ilyen szi-
tuációkba és a fiatalok nem minden 
esetben érzik a helyzet súlyát. 
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A változás és fejlődés nélkülözhetet-
len része az emberi történelemnek. 
Az életkörülmények hatással vannak 
a változás és fejlődés folyamatára. A 
gyermek életének első hat éve olyan 
fontos periódus, amelyben a gyere-
kek fizikai, szociális, érzelmi és ér-
telmi fejlődésen mennek át. Az esz-
tétikai érzék megjelenik már ezen a 
korai életszakaszban is, miközben 
művészeti feladatokkal foglalkozik a 
gyermek, például rajzol, fest, gyur-
mázik. Ezért a művészeti oktatásnak 
kiemelt szerepe van a kisgyermek-
korban. A kisgyermekkori művészeti 
oktatás olyan feladatokat tartalmaz, 
melyek segítik a gyermek fejlődé-
sét és kreativitását. A rendszeres 
és sokoldalú művészeti program a 
gyermekek világnézetét is változtat-
ja, alakítja. Lehetővé teszi számukra, 
hogy egyre kreatívabbá, magabizto-
sabbá és alkotóvá váljanak, képesek 
legyenek felismerni a lehetséges 
adottságokat, valamint bátorítja őket, 
hogy hatást gyakoroljanak társadal-
mukra. Éppen ezért nagyon fontos a 
Biztos Kezdet Gyerekházak szerepe, 

ahol a hátrányos helyzetű gyerme-
kek találkozhatnak a rajzoláshoz, 
festéshez, zenéléshez szükséges 
eszközökkel, melyek az otthonuknak 
nincsenek meg. 

A Biztos Kezdet Gyerekházak mun-
kájára építhet a tanoda-hálózat is. A 
művészetek az iskolás gyermekek-
nek is segítenek kombinálni a meg-
lévő tudásukat a tudományokkal, tár-
sadalmi kutatásokkal, egészséggel, 
matematikával, irodalommal és más 
területekkel. A művészetek az okta-
tási programok személyre szabásá-
ban is fontos szerepet játszanak. A 
hatékony művészeti oktatás növeli a 
koncentrációs és a problémamegol-
dó készséget, az önállósodást, a ko-
ordinációt, figyelmet és az önfegyel-
met. A művészeti oktatás rávezeti a 
gyerekeket, hogy elgondolkodjanak a 
részleteken, valamint felismerjenek 
olyan dolgokat, amelyeket korábban 
nem vettek észre. Sok szerző az ál-
lítja, hogy a korai évek zenei tapasz-
talatai jelentős szerepet játszanak a 
későbbi fejlődésben és a zene iránti 
érdeklődés kialakításában. 

Számos tanulmány rámutat a hát-
rányos helyzetű gyermekeket érin-
tő olyan problémákra, mint például 
a tanulók romló fizikai és szellemi 
egészsége, a fiatalok körében meg-
növekedett alkoholfogyasztás, a dro-

Összegző gondolatok
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gokkal való visszaélés, a dohányzás, 
a fiatalkori bűnözés és az iskolai ve-
rekedés. 2013-ban az Egyesült Nem-
zetek Szervezete, az UNICEF nyilvá-
nosságra hozta a fejlett országokban 
a gyermekjóléti állapotokat leíró 
adatokat. A tanulmány a gyermekek 
életét öt szempont szerint vizsgálta: 
anyagi jólét, egészség és biztonság, 
viselkedés és kockázat, lakhatás és 
környezet. A kutatás során megál-
lapították, hogy Romániában, Let-
tországban, Litvániában, az Egye-
sült Államokban és Görögországban 
a gyermekjólét az országok listáján 
leghátul szerepel17. Továbbá elmond-
ható, hogy a szociális kockázatokat 
érintő tényezők kiemelkedően fon-
tosak és hatékonyan kell ezekkel 
foglalkozni egy biztonságos iskolai 
rendszer kialakítása által, amely át-
fogó segítséget képes nyújtani a fi-
atalság számára annak érdekében, 
hogy a tanulók biztonságban érezzék 
magukat. 

17 Janina Čižikienė– Rita Virbalienė: SOCIAL PEDAGOGICAL ASSISTANCE AT SCHOOL:
 PERFORMANCE ANALYSIS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume 
III, May 27th- 28th, 2016. 271-281.

Projektünk kísérletet tett arra, hogy 
közös műhelymunkák, foglalkozások, 
kérdőívek kiértékelése és együttgon-
dolkodás során összegyűjtse az or-
szágban vagy nemzetközileg létező 
kezdeményezéseket, jó gyakorlato-
kat, amelyek sikeresen alkalmazha-
tóak a hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel való munka során.  Ez lehet 
akár a bevonódást segítő, motiváló 
program, vagy valamely kompeten-
ciafejlesztő program is.  Közvetetten 
a helyi közösség erősítésére szer-
vezett programok is összegyűjtésre 
kerülnek, olyan céllal, hogy egy adott 
helyi közösség képes legyen megtar-
tani és teljes életet biztosítson fiatal-
jainak.

A projekt különböző elemeinek fel-
dolgozásával elindulhat egy közös 
gondolkodás, és tudásmegosztás, 
amely jó gyakorlatként alkalmazható 
szakpolitikai megoldást kínálhat erre 
a Kárpát-medence minden társadal-
mát érintő problémára és kiforrhatja 
a jelenség kezelésének vagy megol-
dásának a különböző módozatait.
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