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ELŐSZÓ

fejlődését is elősegíti ez a kompendium, továbbá optimalizálja
az újonnan érkezők képzését, igyekszik nem „újra feltalálni a
spanyol viaszt”, felismeri és kiküszöböli a nem megfelelő gyakorlatokat, javítja a kínált szolgáltatások minőségét, és minimalizálja a gyakorlatorientált és szervezeti, kézzelfogható és
implicit tudás elvesztését.
Ez a digitális kiadvány a MICEP (Mainstreaming Intercultural
Competences in Education Project) elnevezésű projekt szellemi
termékeinek részét képezi, amely az Európai Unió Erasmus+
programján belül a felsőoktatás területén megvalósuló stratégiai partnerség keretében született meg.

Az interkulturális készségek szerepe a jelenkori és jövőbeni
európai társadalmakban fontosabb, mint valaha. Társadalmunk
szerves részét képezi és annak egyre nyilvánvalóbb eleme a
sokszínűség, legyen az nemi, szakmai, kulturális, vallási, földrajzi stb. Mindeközben az együttélés fogalma olyan szintű
kérdéskörré nőtte ki magát, hogy az elmúlt években számos
társadalmi vitát váltott ki. Mindez magyarázattal szolgál arra az
igényre, hogy olyan nemzetek feletti szervezetek, mint amilyen
az Európai Unió vagy az UNESCO, ösztönzik az interkulturális
készségek fejlesztését Az összetett környezet és a befogadó terek létrehozásában kulcsfontosságú szereppel bírnak
az interkulturális készségek. Az Európa Tanács által kiadott,
Interkulturális párbeszédről szóló fehér könyv a társadalmi
kohézió és az interkulturalitás közötti szoros kapcsolatra hívja
fel a figyelmet.

A könyv maga két részre tagolódik:
- A) nem formális oktatásból származó különböző újító gyakorlatok leírására és
- B) esettanulmányokra.

Jelen európai projekt célja az interkulturális készségek előmozdítása a Gyűjteményben szereplő újító gyakorlatok bemutatásával, amelyek az interkulturális tudatosságot és tanulást
segítik elő.

A felsőoktatás területén az Európa Tanács (2008) egyik legfontosabb szerepe az interkulturális párbeszéd előmozdítása,
hiszen az egyetemeket ideális esetben a maguk egyetemessége határozza meg az által, hogy olyan interkulturális értelmiséget képeznek, akik később a civil társadalom teljes körű
tagjaivá válnak (33. o.). Az Európa Tanács kiemelten támogatja
az egyetemi és egyetemen kívüli közegben az interkulturális
készségek fejlesztését a kulturális párbeszéd és inkluzivitás
előmozdítása érdekében. A jelen műben használt „interkulturalitás” kifejezés arra a „kapacitásra utal, amellyel a kulturális
másságot megtapasztaljuk, megvizsgáljuk, és ezt a tapasztalatot felhasználva olyan példák jutnak eszünkbe, amelyeket a
saját kultúránkban vagy környezetünkben biztosnak gondolunk” (Byram, 2009, 7). Az interkulturalitás a befogadó megközelítés népszerűsítésének egyik eszköze. Maga a képzés és
a közösen kialakított megközelítés már önmagában interkulturális tapasztalásnak számít, nem csupán azért, mert egy multidiszciplináris csapat munkájaként született meg, hanem azért
is, mert „olyan interkulturális szemléletet feltételez, amely az
egyén társadalmi-kulturális identitásának jobb megismerését
célozza, és azt, hogy a másik ember viszonyítási rendszerének
megismerésén keresztül eljussunk a párbeszédig és a mediációig” (Cohen-Emérique, 1993, 76).

Miért Gyűjtemény?

A gyűjtemény kifejezés latin megfelelője a compendium,
amely a com (együtt) és pendere (súly) tagokból áll, és olyan
válogatást vagy gyűjteményt jelöl, amely egy gyakorlat vagy
intézkedés alapelveit és legfontosabb elemeit tartalmazza.
Ebben a formájában az interkulturális megközelítésre vonatkozó újító tanítási gyakorlatokat veszi górcső alá. Olyan
kipróbált és már bizonyított gyakorlatok tapasztalatait foglalja
magában, amelyek a társadalmi, etnikai, nyelvi és kulturális
sokszínűség kihívásait hatékonyan és relevánsan közelítik
meg. Mindannyian pontosan tudjuk, hogy a sikerhez nagyban
hozzájárul, ha képesek vagyunk tanulni a tapasztalatainkból.
A legtöbb esetben ez olyan kézikönyvek vagy útmutatók
segítségével történik, amelyek egy adott témakörre vonatkozó információkat vagy tanácsokat tartalmaznak. Ebben a
szellemben a legfőbb tevékenységeken keresztül fokozható a
hatékonyság annak érdekében, hogy beazonosítsuk, megteremtsük, megőrizzük, megosszuk és biztosítsuk a tudás jobb
felhasználását. Ezenkívül a gyakorlattal rendelkezők szakmai
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Bevezetés

BEVEZETÉS

A projekten belül bemutatott tevékenységekben az a közös,
hogy egyformán beleillenek különböző oktatási struktúrákba
(iskolák, egyesületek, művelődési házak, egyetemek stb.) és
mozgósíthatók az informális és nem formális oktatásban is.
Ezeket a standard tevékenységet leíró dokumentumok segítségével fektetjük le (a személyek számának, a céloknak, az eljárásoknak, a problémáknak, a folyamatnak és a várható
eredményeknek a részletes ismertetése), amelyeket más
kontextushoz is lehet alakítani.
E gyűjtemény értéke abban mérhető, hogy különböző országok
és intézmények szerzőinek (köztük ifjúsági szakemberek, akadémikusok és oktatók) közösen létrehozott terméke.
A MICEP projekt összes partnerét bevonó műhely során
(Budapest, 2018. június) a résztvevők között létrejött együttműködés lehetővé tette, hogy közösen azonosítsák, és építsék
az alapvető feltételeket, hogy gyakorlati workshop jöjjön létre,
amely az interkulturális kompetenciák fejlesztését célozza.
Ennek kettős eredménye volt: nem csupán azt tette lehetővé,
hogy az interkulturális workshopokról alkotott elképzeléseinket
és azt tisztázza, hogyan dolgozunk, de emellett az interkulturális kompetenciáinkat is megdolgoztatta a csapatunkon
belül (beleértve a koncentrációt, hallgatást, megosztást, cserét
és közös alkotást). Az egyéni munka során a csoport minden
tagjának (10 fő) el kellett gondolkoznia a saját kritériumain,
amelyeket nélkülözhetetlennek tart az interkulturális kompetenciák fejlesztése érdekében. A csapattagok egy négy részre
osztott papír minden négyzetébe leírtak egy kritériumot. A
második szakaszban öt darab kéttagú csoportot alkottak,
amelyeknek az volt a feladata, hogy konszenzussal négy új kritériumot válasszanak (vagy azért, mert néhány kritérium szinonima volt, vagy néhányat még fontosabbnak tartanak). Ebben a
szakaszban a csapatokon belül (melyek különböző országok
oktatóiból és tanáraiból álltak) elindult a megosztás, a kritériumok értékelése, a hallgatás, az eltávolodás és a kritikus elemzés. Az, hogy olyan feladatot kellett megoldaniuk, amelynél be
kellett tartani az utasításokat és közösen kellett konszenzusos
eredményre jutni, az alább leírt számos mechanizmust eredményezte. Az ötletbörzével ellentétben a gyakorlati workshopok
aktiválják a kognitív, a fizikai, az interakcióval kapcsolatos és az
együttműködésre épülő folyamatokat, amelyeket interkulturális
kompetenciának nevezünk. A workshop harmadik szakaszában
nagy csoportban osztottuk meg egymással a kritériumokat egy
táblán, hogy átfogó képet kapjanak és azonosíthassák a kritériumok között levő kapcsolatokat. A csoport hangulatát színesítették az alkotás közös percei: a megosztásról és a közös

álkotásról mindenkinek nagyon pozitív élményei vannak, hiszen
végülis összeállt egy közös kép.
Az interkulturális kompetenciákat támogató innovatív gyakorlatok és eszközök bevezetésének hála sikerült megtartani a
kulturális sokszínűséget.
Az interkulturális kompetenciákkal foglalkozó modulokat úgy
főztük egybe, hogy az ifjúsággal foglalkozó szakembereknek és
tanároknak ötletekkel szolgáljon oktatási projektjaik során.
Füzetünk ösztönzi az oktatási tapasztalatok gyakorlati alkalmazását, amelyek az interkulturális kompetenciák fejlődését támogatják. Úgy terveztük ezt a brosúrát, hogy forrásként szolgáljon
mindenkinek, aki felelőséggel bír az oktatás, képzés területén,
de azoknak az oktatóknak, gyakorlatvezetőknek és diákoknak
is, akik szeretnék fejleszteni interkulturális képességeiket.
Emellett a szülőket és mentorokat vagy az informális, nem formális és formális oktatás területén dolgozó tantervfejlesztőket
vagy döntéshozókat is célozza. A kiadványszerkesztés során a
pragmatikumra törekedtünk: nem csupán az alapvető elgondolásokat próbáljuk tisztázni, de gyakorlatokat is kínálunk,
amelyek az interkulturális kompetenciákat támogatják számos
oktatói és tanulói kontextusban, például iskolákban, képzési
központokban és egyetemeken. Önértékeléshez szükséges
eszközöket is biztosít, amelyek végül metakognitívvá válnak:
mit tanultam utoljára? Hogyan jutottam el idáig? Egyedül vagy
csoportban? A kezdeti észrevételeimben, ismereteimben,
szokásaimban, értékeimben (részvételi képességeimben) miket
kellett megkérdőjeleznem, hogy idáig jussak?
Mielőtt a kérdés közepébe vágnánk, a gyűjtemény először is
magyarázattal szolgál az olvasóknak az „interkulturális kompetenciák” és az „innovatív gyakorlatok” kulcsfogalmairól. Ezután
az első rész bemutatja a különféle innovatív gyakorlatokat,
amelyeket a MICEP projektben résztvevő különböző partnerek
gyűjtöttek össze, beleértve a magyar, ír és francia partnereket
is. A második rész ezekre a gyakorlatokra összpontosít, és esettanulmány formájában mutatja be őket. A gyűjtemény célja,
hogy az oktatókat ösztönző gyakorlati útmutatóként szolgáljon.
Ezért az összes gyakorlatról tartalmaz összefoglalót és összefoglaló táblázatot, hogy segítsen a könnyebb áttekintésben.

HORDOZHATÓSÁG
ESZKÖZÖK

idő / hely
időtartam / gyakoriság

CÉLKÖZÖNSÉG
generációk közötti
keveredés
egyéni / csoportos

ELMÉLETI KERET
elgondolás

KONTEXTUS
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megvalósíthatóság /
reprodukció

AKTÍV RÉSZVÉTEL
ELKÖTELEZETTSÉG
megvalósíthatóság /
reprodukció

TISZTELET
RUGALMASSÁG
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A KULCSFOGALMAK ÉS KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
• Interkulturális kompetenciák

Az interkulturális kompetenciák a másokhoz kötődő viszonyra,
tudásra, nyitottságra és/vagy mások megértésére utalnak, és
úgy is definiálják őket, mint gyakorlatban alkalmazott képességeket. Csak akkor érvényesek, amikor különféle tevékenységek közben, interkulturális találkozások során folyamatosan
alkalmazzák őket. Az ismeretek megszerzése nem elegendő a
viselkedés, érzések, felfogások, észrevételek és attitűdök
megváltoztatásához az interkulturális kontextusban.
Egy ember interkulturális kompetenciái arra szolgálnak, hogy
megszabadítsák az érvelés megszokott módjától (UNESCO,
2013), hogy így idegen kulturális környezetben is szociális
kapcsolatokat létesítsen (Bartel-Radic, 2009).
Hogy ezt a megközelítést illusztráljuk, egy gyors példa segít
megmutatni a különbséget a retorika és a valóság között.
A Créteil-i Egyetem Oktatástudományi Tanszékén tartott kulturális és művészeti mediációról szóló kurzuson megrendezett
zenehallgatási workshop kezdetén a tanár a következőt kérdést tette fel nagyjából 25 diáknak: „Mit jelent Önöknek a
zene?” A diákok úgy gondolták, hogy a zene egyetemes nyelv,
minden ember kommunikációs eszköze, egy csöppnyi kikapcsolódás, élvezet, más iránti tisztelet, részesedés valamiben
stb. Ezek után a zeneterapeuta, Jost módszerének ötletéből
kiindulva tíz önkéntest kértek fel arra, hogy üljenek körbe. A
feladat az volt, hogy három blokkban két-két zenei darabot
hallgassanak meg (összesen hatot): minden blokk után megkérdezték a résztvevőket, melyik zene tetszett nekik jobban. A
zenék így követték egymást: 1-es és 2-es zeneszám: jazz; 3-as
és 4-es zeneszám: világzene, 5-ös és 6-os zeneszám: filmzenék. A választott zenék stílusa nem ütött el nagyon egymástól,
hogy a diákok könnyebben kifejezhessék, mit éreztek/tapasztaltak. A körben összegyűlt hallgatók már az első perctől
kezdve jelét adták a zenehallgatással kapcsoltos nehézségeiknek; a székükben fészkelődtek. Amikor később megkérdezték őket, elviselhetetlennek írták le azt a pár percet, és azt
mondták, a zene nem olyan volt, amilyet ők hallgatni szoktak,
és ez zavarta az identitásukat. Jelentős szakadék van az udvarias beszédük, az intézet elvárásainak teljesítése, valamint a
kulturális nyitottsággal szemben ellenállást mutató spontán
viselkedésük között.
Ez a gyűjtemény innovatív gyakorlatokkal foglalkozó workshopok formájában mutatja be azokat a tevékenységeket,
amelyeknek célja ezen kompetenciák fejlesztése.

A leírt gyakorlatok nem csupán elméletben magyarázzák el a
kirekesztettek helyzetét. A résztvevők szerepjátékok, kreatív
gyakorlatok és más interaktív tevékenységek során tapasztalhatják meg a interkulturalitás és a diszkrimináció különböző
aspektusait.
A gyűjtemény különféle játékokat és helyzeteket azonosít és
teremt, amelyek lehetővé teszik a különböző kulturális referenciákkal rendelkező emberek találkozását, valamint az interakcióhoz és kommunikációhoz kapcsolódó helyzeteket, amelyek
a csere elmélyítését célozzák, hogy az később jövedelmező és
hatékony, továbbá sokkal tiszteletteljesebb legyen a másokkal
való találkozás során. A tisztán intellektuális megközelítés nem
elegendő, mivel az interkulturális kompetenciák fejlesztése
megköveteli a cselekvés iránti elkötelezettséget, és minden
ember tapasztalatával kapcsolatban reflexív természettel jár.
Fred Devin (2004) az interkulturális kompetenciák összességét
a következő négy elv alapján határozza meg:
1) Nyitottság a másságra (Porcher in Abdallah-Pretceille et
Porcher 1999: 226) és az interkulturális tőke kialakítása;
2) Önismeret: „Az identitás megkérdőjelezése másokkal
kapcsolatban az interkulturális megközelítés szerves részét képezi” (Abdallah- Pretceille 2003: 10);
3) A saját, illetve más emberek meggyőződései, attitűdjei és
a értelmezési keretei közötti kapcsolatok elemzésének
készsége (Byram 1997: 12), azaz az etnocentrizmus
megszüntetése;
4) Interakciós és elemzési képességek. Más szavakkal
inkább a mások „megértésének”, mint „tudásának”
kérdése.
Ezek a készségek egész életen át tartó frissítést igényelnek, így
szükség van az önmegismerés és az autonómia fejlesztésére,
amely alapvető interkulturális kompetencia (Devin, 2004). A
hallgatókat és a gyakornokokat arra kell ösztönözni, hogy alkalmazzák a képzés során megismert módszereket, mert egyedül ők tudják kidolgozni stratégiáikat, megértésüket és
cselekedeteiket az interkulturális kompetenciák
megvalósítására1.

1: Részletesebb meghatározás az Interkulturális modulban található (a MICEP projekt első számú intellektuális alkotása)
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• Innovatív gyakorlatok

A bemutatott módszerek kellően rugalmasak ahhoz, hogy a
témát igazísák a kontextushoz, a szinthez, a résztvevők életkorához és/vagy a célokhoz és tartalmakhoz, így aktív szereplőkké teszik a tanulókat. Ők hozzák magukkal a
reprezentációkat, képeket, témákat és a sztereotípiákat, hogy
aztán közösen alakítsanak ki ezekkel kapcsolatos tudást és/
vagy attitűdöket. Ez a megközelítés igyekszik rávezetni a
tanulókat, hogy értékelő, kritikus és reflektáló gondolkodásmódot alakítsanak ki. A tanulásnak vannak kognitív, fizikai és
érzelmi dimenziói is, amelyek mind megjelennek az innovatív és
aktív pedagógiai megközelítésben.
Ez a fajta oktatási stratégia a csoportmunkára is vonatkozik,
amely lehetségessé teszi és fejleszti a tanulás szociális dimenzióit. Az interkulturális készségek fejlesztéséhez elengedhetetlenek az együttműködésen alapuló módszerek.

Az Oktatási Sikerekért felelős Nemzeti Innovációs Tanács (Le
Conseil National de l’innovation pour la réussite éducative,
CNIRÉ), amelyet Didier Lapeyronnie vezet, konkrét definíciót
kínál az „innovatív gyakorlatok” meghatározására nemrégiben
megjelent, első éves jelentésében, amely „Az innovatív
iskoláért” („Pour une école innovante”) címet viseli:
„Az innovatív gyakorlat olyan pedagógiai tevékenység, amelyet
a diákoknak szentelt jelentős figyelem, valamint a jóllétük és
tanulási minőségük javítása jellemez. Ebben a tekintetben az
oktatás demokratizálásának értékeit közvetíti és népszerűsíti.
A tantestület és a diákok kreativitására épülő innovatív gyakorlat alapja továbbá a változásra irányuló kezdeményezések
módszertana. Az együttműködés lehetővé teszi a csapatok
számára, hogy a környezetükből érkező források segítségével
gyakorlataikat gazdagítsák. Ezen pontok egyike sem elegendő
önmagában, de együttesen az adott tevékenységet innovatív
gyakorlattá alakítják annak levezetése és hatása tekintetében”
(CNIRÉ, 2016).

Az ilyen jellegű tanulás célja egyszerre fejleszteni a kognitív és
szociális készségeket. A szociális-kognitív ellentéttel végzett
munka célja elérni, hogy a saját mentális reprezentációinkon
dolgozzunk, újragondoljuk saját sztereotípiáinkat, és tudatában
legyünk az egyes tagok kizáró mechanizmusainak. Ahogy Kurt
Lewin (1959) megfogalmazza, a csoport olyan egész, amely
több, mint a részeinek összessége. A csoportmunka lehetővé
teszi, hogy minden egyes tag és a csoport egésze is létrehozzon
valami újat (új tudást, új viselkedést és új képességeket). Ezért
fontos, hogy a megfelelő környezetben dolgozhassunk. A szociálpszichológia számára rendkívül fontos annak a vizsgálata,
hogy milyen kontextusban zajlik a tanulás: elengedhetetlen,
hogy a résztvevők biztonságban érezzék magukat (a keretek,
valamint az egyértelmű, ellentmondásoktól mentes útmutatás).
Ezért mutat be ez a gyűjtemény olyan eseteket, amelyek megkönnyíthetik az interkulturális oktatással foglalkozók dolgát. A
működőképesség és aktivitás érdekében és az utasítás elkerülése céljából az oktatás módszertanának megnyugtató kereteket kell biztosítania: tisztelettudóan, őszintén, jóindulatúan és
megértően kell viselkedni.

A következőkben javasolt gyakorlatokat innovatívnak
nevezzük, mert céljuk a befogadó oktatás és társadalom kialakításának támogatása, a részvétel, a gyakorlati tanulás és
kreativitás kihangsúlyozásával. A bemutatott gyakorlatok
egyáltalán nem előírások, hanem javaslatok olyan megközelítésekre, amelyek pozitívan alakítják a kapcsolatot az ismeretekkel és másokkal, hogy komplex környezetben is másokkal
összhangban cselekedhessünk. Így ezek a gyakorlatok a kapcsolatokat, a játékon keresztül zajló mediációt és önmagunk
átformálását támogatják. Céljuk a változás és a kritikus
gondolkodás.
A „Legjobb gyakorlatok” kifejezés, franciául „bonnes pratiques” vagy „meilleures pratiques” nem igazán használatos a
frankofon világban, mert értékítéletet hordoz magában, mivel
a tanítási gyakorlatok értékük szerinti rangsorolására utal.
Szívesebben használjuk az „innovatív gyakorlatok” kifejezést
(„pratiques innovantes”), amely magában foglalja az együttműködést (CNIRÉ, 2016, 11-12) olyan emberekkel, akik más
kultúrából származnak, vagy azok felé orientálódnak. Célja
pedig az együttműködéses konstruktivista megközelítés
segítségével lehetőséget teremteni a közös projektek
létrehozására. Az interkulturális kompetenciák fejlesztése a
kritikus felfogás kialakításával kezdődik, azaz azzal, hogy
képesek vagyunk megkérdőjelezni saját attitűdjeinket és
viselkedésünket, és elvonatkoztatni saját magunktól, hogy
más látásmódokat és viselkedéseket is felfedezzük.

Például a Fórumszínház egy olyan oktatási eszköz, amely
egyszerre fejti ki hatását az önreflexiónkra – segít felismerni és
azonosítani az előítéleteket és nézőpontokat –, és viselkedésbeli változást hoz a szituációs játékoknak köszönhetően
(Oberlé, 1989).
Lehetővé teszi, hogy dolgozzunk a sztereotípiákkal és kulturális
előítéletekkel, hogy lehetőségünk legyen a csoporton belül kritizálni és átalakítani ezeket. A csoport fogalma is központi: minden javasolt tevékenység a csoportra összpontosít. A
szerepjátékok, szituációs játékok, színjátszás mind hozzájárulnak az interkulturális kompetenciák fejlesztéséhez, mert arra
bátorítják a tanulókat, hogy viselkedjenek a szokásostól eltérően, használjanak új attitűdöket, normákat és reakciókat. A
játék során szabályokat kell követni, és tiszteletben kell tartani
a normákat, értékeket, meggyőződéseket és ötleteket. Azaz fel
kell fedezni egy „új identitást”.

A tapasztalati tanulás előnyösebb, hiszen az interkulturális
készségek fejlesztésére csak az oktatás tevékenységorientált
megközelítésével van lehetőségünk. A célja ennek a pedagógiai megközelítésnek, amely aktív részvételre bátorít minden
tanulót, hogy változtathasson a viselkedésén, attitűdjein,
másokhoz való viszonyán és cselekedetein. A szemtől szemben zajló, frontális oktatás nem felel meg ezeknek a célkitűzéseknek. A gyakorlati tanulás és az aktív tanítási módszerek
sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak. A tanulóknak cselekvővé
kell válniuk, saját tanulási folyamatuk alakítójává: azáltal vonódnak be a tanulásba, hogy összehasonlítanak, összefüggésbe
helyeznek, gondolkoznak, elemeznek, együttműködnek és
kommunikálnak. Az itt alkalmazott technikák segítik a tanulókat,
hogy megújítsák a kapcsolatukat saját magukkal és tudásuk
tárgyával is.

Az itt bemutatott és elemzett tevékenységeket közönség,
helyszín, létszám (a kisebb csoportokat preferálva: Anzieu &
Martin 1971), célkitűzések és a lebonyolítás módja szerint csoportosítjuk. Ezek olyan progresszív oktatási irányzatokból
eredő innovatív oktatási gyakorlatok, amelyek a pozitív
attitűdöket hangsúlyozzák a külvilág felé2.
A tevékenységek mindegyike magában foglalja a cselekvést,
interakciót és az emberek részvételét, hogy ezzel fejlessze az
interkulturális készségeket, amelyekhez elengedhetetlen, hogy
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a résztvevők saját magukat is fejlesszék, közös projekteket
alakítsanak ki, és kimért, közös felelősséget vállaljanak, hogy
ezáltal megalapozzák a tiszteletteljes együtt létezés közös
alapjait. Az új pedagógiai irányzatok igyekeznek innovatívak
lenni, hiszen kísérleti alapon szeretnék emancipálni a diákokat,
és újra cselekvővé tenni őket, valamint a kulturális sokszínűséget tiszteletben tartva fejleszteni állampolgári kompetenciáikat.
Az interkulturális készségek ugyanis a demokratikus „állampolgáriság/ állampolgári lét” elengedhetetlen részét képezik. Ezek
a készségek a világon mindenhol, ahol központi kérdés a kulturális sokszínűség, az oktatás központi részét jelentik. A továbbiakban javasolt gyakorlatok célja erőforrásokat biztosítani az
oktatók, tanárok, diákok és oktatók számára, hogy közösen
építhessenek egy demokratikus és befogadó társadalmat.
Ezért a gyűjtemény fő célkitűzése mindenki számára hozzáférést biztosítani olyan tevékenységekhez, amelyek nem csak az
interkulturális fejlődést, a felszólalás készségét és a kritikus

gondolkodást támogatják, de foglalkoznak a kizárás és a
diszkrimináció mechanizmusaival, és hozzáférést biztosítanak
az egyenlő esélyekhez szükséges erőforrásokhoz.
Ahhoz, hogy lehetővé tegyük az interkulturális készségek
fejlesztését, figyelembe kell vennünk néhány irányelvet (Série
Pestalozzi, 2014, 93). Ez az interkulturális készségeket és a
befogadó társadalom létrejöttét segítik elő. Az innovatív gyakorlatokat úgy mértük fel, hogy rögzítettük a különböző kontextusokban (egyesületek, iskolák, egyetemek, és közösségi
központok) alkalmazott gyakorlatokat az elmúlt tíz évben (20072017) három különböző európai országban, Magyarországon,
Írországban és Franciaországban.
Azokat a gyakorlatokat és eseteket választottuk ki, amelyeket
a szereplők hatékonynak vagy ígéretesnek tartottak. Továbbá a
nem formális megközelítéseket és az aktív tanítási módszereket
preferáltuk.

• Összefoglalás

• A gyűjtemény célfelhasználói

• Diákok
• Tantestület
• Oktatási és társadalmi beavatkozással foglalkozó projekteken dolgozók
• Oktatók és tanácsadók
• Mobilitásban érdekelt személyek

• A feljegyzett gyakorlatokkal megcélzott közönség

Fiatalok, bevándorlók, gyerekek, felnőtt tanulók, speciális igényű emberek, fogyatékkal élők, férfiak, nők, kisebbségekhez tartozók, sérülékeny csoportok, különböző életkorú személyekből álló csoportok stb.

Az innovatív pedagógiai módszerek leírása

Olyan megközelítés, amely a készségek fejlesztésére, aktív módszerekre, társadalmi konstruktivista tanulásra, a narratív/
művészi/résztvevői/kooperatív -, és a formális/nem formális/informális megközelítésre koncentrál.

• Gyakorlatok típusai

• A résztvevők számától függően: páros, kis csoport, nagyobb csoport, nagy csoport
• Az alkalmak gyakoriságától főggően: alkalmi/rendszeres
• Kommunikáció módja szerint: írott/szóbeli
• Oktatási keret szerint: formális/informális/nem formális
• Kor szerinti eloszlás alapján: vegyes/nem vegyes
• Kor szerinti eloszlás alapján: felnőttek/tinédzserek/gyerekek

2: Carl Rogers humanista megközelítése.
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ELSŐ RÉSZ:

Innovatív gyakorlatok
az interkulturális nevelésben

megfogalmazására; tudni, hogy járjunk el sikeresen konfliktushelyzetekben; meghallgatni a résztvevőket és kapcsolatot
tartani velük, stb.

Az első részben bemutatott tevékenységek segítenek az
olvasónak abban, hogy megismerkedhessen néhány olyan
gyakorlati példával, amelyeknek célja az interkulturális készségek fejlesztése. A bemutatott gyakorlatokat különböző intézményekben, iskolákban, kórházakban, múzeumokban,
közösségi házakban és egyesületeknél valósultak meg.

Az alábbiakban bemutatott műhelymunkák az összefoglaló
szerzőinek saját tapasztalatain alapulnak, és lehetővé teszik a
hátrányos helyzetű vagy kirekesztett csoportok számára, hogy
közelebb kerüljenek a “kultúrához”, megtapasztalják az állampolgári részvételt, a kifejezés szabadságát, amelyek mind alapvető jogok. Bár a bemutatott gyakorlatok fő célja az
interkulturális készségek fejlesztése és hogy figyelembe
vegyék a kultúrák közötti párbeszédet, ezeknek a műhelymunkáknak másodlagos céljuk is van: az önbizalom, a másokkal
szembeni nyitottság és a kommunikáció fejlesztése.

A célunk az, hogy olyan tapasztalati példákat mutassunk be,
amelyeket valóban alkalmaztak. A fent említett gyakorlatok
nem csak a nyelvi készségekre koncentrálnak, hanem kiemelik
a részvétel, a csoportmunka és a csoporton belüli munka fontosságát. Ez a képzés egy olyan elméleten alapszik, amely
szerint az élmény fejleszti a készségeket és a részvételre
ösztönző megközelítések lehetővé teszik gyakorlóinak azt,
hogy egy csoport tagjaként dolgozzanak.

A játékokon, művészeti gyakorlatokon vagy digitális technológián keresztüli mediációt gyakran emelik ki úgy, mint az
interkulturalitást elősegítő hatákony eszközök.
Az első rész azokat a gyakorlatokat bemutatja be, amelyek
fejlesztik az interkulturális készségeket, műhelymunkákat, kisebbségeket célzó programokat, vagy közös tevékenységeken
keresztüli mediációt használva.

Más szavakkal, ennek a képzési elvnek a célja a gyakorlatorientált megközelítés népszerűsítése.
A csoportmunka elengedhetetlen, elsősorban az ember társas identitása miatt (a csoporthoz való tartozás formálja az
egyént, csoportok hozzák létre a világról alkotott képünket és
a sztereotípiákat) és másodszor, mert a csoport egy tanulási
közeg, ahol különböző világnézeteket lehet ütköztetni, cserélni vagy új értelmezési kereteket létrehozni. Az alábbi példák
megtörtént eseteket írnak le, alkalmazásuk csoportdinamikai
és csoport vezetői ismereteket, valamint segítői készségeket
feltételez. A csoportmunkára koncentráló és csoportvezetői
tréningek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki helyesen alkalmazza ezeket a tevékenységeket: olyan zavartalan légkört
kell teremteni a csoporton belül, amelyben mindenki úgy érzi,
hogy szabadon kifejzeheti magát; úgy kell tudni megfogalmazni minden ötletet, hogy a kölcsönös tisztele garantált legyen;
egységesen figyelni minden résztvevőre és a csoporta
magára is a feladatok során; képesnek lenni a célok világos

A második rész a kontextusra helyezi a hangsúlyt: a kontextus
adaptálható, átdolgozható és megváltoztatható; elősegítheti
mindenki interkulturális készségeinek fejlesztését.
A harmadik rész azokat a képzési programokat mutatja be,
amelyek lehetővé teszik a tanárok, segítők, oktatók stb.
számára, hogy fejleszteni tudják az interkulturális tevékenységhez szükséges készségeiket.
Ezek a programok lehetnek bevezető tréningek diákoknak
(jövőbeli szakemberek számára) vagy továbbképzések már
gyakorló szakemberek számára.
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1. Játékokon és foglalkozásokon keresztül történő mediáció

• Nemzetközi szolidaritás és Európai állampolgárság/ Fiatalok/ Alkalmi megbeszélés/
Észrevételek-visszacsatolások
A CEMEA3 (Tréning Központ a Progresszív Oktatás Népszerűsítéséért) francia egyesület az oktatás megújításáért.
Nemzeti és nemzetközi kapcsolatrendszeréről, valamint az innovatív projektekjeiről ismert oktatási mozgalomként
azon dolgozik, hogy fejlessze az interkulturális nevelést.
A kulturális rendezvényekkel (az Avignoni Színházi Fesztivál, a Francofolies de La Rochelle vagy a Bourges-i Tavaszi
Zenei Fesztivál, stb.) egybekötött csereprogramok résztvevői változatos háttérrel rendelkező fiatalok.
Példa egy folyamatban lévő projektre: a “ Nemzetközi Szolidaritás és Európai Állampolgárság” célja, hogy növelje
a fiatalok utazással kapcsolatos készségeit, a “másságra”, más kultúrákra és nemzetiségekre való nyitottságot.
Ezek a tapasztalatok segítenek szembenézni a különbségekkel és megérteni a sokféleséget. A program készségeket és tudást fejleszt ahhoz, hogy valaki teljes jogú szerepvállalóvá és állampolgárrá váljon.
Az egyesület kiemeli a horizontális megközelítés fontosságát.

• BODI / Iskolai előkészítő / 25-30 gyerek / Együttműködés a Francia Nemzeti Oktatási
Rendszer Egyesülettel
Az Elan Interculturel nevű francia egyesület számos olyan tevékenységet vezet, amelyek célja az interkulturális
készségek fejlesztése. Az elsőt, amelyet bemutatunk, BODI-nak hívják. A projektet egy iskolai előkészítőben valósították meg, a Seine-Saint-Denis régióban. Az Elan és az iskola közötti együttműködés azért született, hogy a választ
adjon egy konkrét problémára: a gyerekek többségének szülei újonnan letelepedettek vagy kulturális kisebbségekhez tartoznak, ezért rengeteg kérdés merült fel a kulturális különbségekkel és migrációval kapcsolatban. A
diverzitáshoz köthető problémákat a gyerekekkel együtt, játékos feladatokon keresztül tárták fel. Olyan témákat
választottak, mint a testbeszéd vagy a non-verbális nyelv, a nem, a szexualitás, a higiénia, a bőrszín, a társas összejövetelek, mivel ezek érzékeny témáknak tekinthetők multikulturális közegben. Az Egyesület tizenkét képzési alkalmat biztosít az iskolai év alatt 3-6 éves óvodás körú gyerekek számára. Az, hogy minden héten más foglalkozással
készülnek, lehetővé teszi, hogy megragadjanak már beazonosított problémákat. Minden témát játékként dolgoznak
fel, azért, hogy a gyerekek tudását és készségeit alakítsák.
Például az egyik műhelymunka alatt különböző képeket mutattak a gyerekekenek, akiktől azt kérték, találják ki, hogy
a kiválasztott képek afrikai jeleneteket ábrázolnak-e vagy sem. Minden, állatokat vagy dzsungeleket ábrázoló képet
úgy soroltak be, mint “afrikai”, de egyik nagyvárost (Harare, Kairó) ábrázoló képet sem írták le úgy, hogy Afrikában
található. Ezeknek a gyakorlatoknak a célja, hogy a sztereotípiákon és az előítéleteken dolgozzon, különböző
eszközöket használva (fizikai megközelítés, illusztrációk, képek, stb.). Ezek a workshopok nem csak hogy bátorkodnak számos érzékenynek vélt problémát játékosan és gyengéden az asztalra tenni, de a gyerekek megfigyelő
készségét is figyelembe veszik és különböző interkulturalitással kapcsolatos témákat vonnak be az oktatásba úgy,
hogy a gyerekeket a saját tanulási folymatuk aktív résztvevőivé teszik.

• Ételek és hagyományok megosztása / Diákok / Írország
Írországban egy kulturálisan sokféle ( összesen 30 országból származó ) tanulóval dolgozó felsőoktatási intézmény
létrehozott egy interkulturális napot.
A cél az volt, hogy bátorítsák mind az ír mind pedig a nemzetközi diákokat abban, hogy megkóstolják egymás
országainak ételeit és elősegítsék egymás kulturális hátterének jobb megértését. A diákok feldata az volt, hogy
hagyományos ételeket, öltözékeket és a kultúrájukat ismertető képeket mutassanak be. Minden ország felállított
egy standot tradicionális ételekkel, viseletekkel és képekkel. Mint országuk nagykövetei, a diákok hozták létre az
eseményt: az előkészületek alatt szoros kapcsolatok alakultak ki, cserékre került sor a diákok közt, illetve a tanulók
és a tanárok között. Az interkulturális nap célja, hogy létrehozzanak egy olyan helyet, ahol mindenki felfedezheti
egymás országainak konyháját és hagyományait, hogy a tanulók és a tanárok jobban megismerhessék egymást
az egész életen át tartó tanulás részeként, kultúrákat áthidaló barátságokat kötve.
Ez az Interkulturális nap Limerckben, Írországban került megrendezésre: “Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy
tanuljunk a világ kulturáiról, amelyek közül sok képviseltetve van Limerck városában, ugyanakkor nagyon jól érezzük
magunkat.

3: CEMEA Egyesület http://www.cemea.asso.fr/
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• Bemutatom a diáktársamat ____ - ból / Páros munka /
Jobban megismerni egymást/ Diákok
Egy felsőoktatási intézményben ahol egy kulturálisan nagyon sokszínű kommunikációs osztállyal dolgoznak, a
“Bemutatom a diáktársamat …- ból” elnevezésű gyakorlat célja a diákokat arra buzdítani, hogy párokban dolgozzanak egy előadáson és fejlesszék készségüket a párjuk kulturális hátterének jobb megértésére. A diákok feladata
az, hogy egy más országból származó párral dolgozzanak egy multikulturális bemutatón. Minden diák bemutatja a
partnerét és annak származási országát a csoportnak, néhány földrajzi, politikai, gazdasági tényt, az oktatási
rendszert, hagyományos ételeket, a vallást, az ünnepeket, hagyományokat, és egyéb olyan inforamációkat,
amelyekről úgy érezték, szükségesek ahhoz, hogy bemutassák a párjukat. A projekt innovatív abból a szempontból,
hogy a pároknak együtt kellett dolgozniuk azért, hogy információt cseréljenek és kialakítsanak magukban egy
képet egymás kulturális hátteréről. Ezt követően be kellett mutatniuk a diáktársukat és annak kulturáját a csoportnak. A gyakorlat elősegítette a csoporton belüli sokszínűség megértését és tiszteletét.

• Digitális történetmesélés / Menedékkérők / Franciaország terre d’asile
A francia Terre d’Asile menedékkérők számára fenntartott fogadó központokból áll. Fogadják és elszállásolják a
menedékkérőket és megbizonyosdnak arról, hogy az otthonukat kényszerből elhagyó emberek széleskörű szociális ellátásban részesülnek. A szakembereknek gyakran nagyon sokféle emberrel kell foglalkozniuk nemzetiség,
képzettség és végzettség, szakmai és a magánéleti helyzet tekintetében. Fontos szempont az is, hogy valaki
egyedül, valaki családdal érkezik. Önkénteseik segítségével egy támogatóegységet hoztak létre a menedékkérők
egyéni vagy csoportban történő pártfogására, melynek során a számítógépeket kommunikációs eszközként
használhatják arra, hogy útjukról, történetükről meséljenek. A cél, hogy a közlést könnyebbé tegyék digitalis
eszközökön keresztül. Az online kommunikációs eszközök, mint a Facebook vagy az internetes fórumok szerepet
játszhatnak abban, hogy feldolgozzák az őket ért traumákat, mivel a legtöbben megtagadják azt, hogy pszichológussal beszéljenek. A történetük megfogalmazása ugyanakkor elősegíti önmaguk megértését. A képzekhez való
történetírás egy módja az önéletrajzi elbeszélés újraszerkesztésének, tehát annak, hogy valaki menekültként újraépítse önmagát. Történetünk interneten való elmesélése különféle készségeket támogat, úgy mint kapcsolatok
kialakítása szakemberek és történetmesélők között, a történetmesélő és a saját története között, a szakember és
az egyén történetének megértése között vagy a csoport tagjai között. Nagy szerephez jutnak a kapcsolatok, hiszen
a digitális kommunikáció könnyebbé teszi az emberek közötti információcserét és kapcsolódást, ugyanakkor a
workshopok is csoportban zajlanak.

• Főzőworkshop / Soknyelvű, újonnan érkezők / Versailles középsikolája
Versailles középiskolájában, egy új, soknyelvű diákoknak szentelt osztályban egy főző projektet hívtak életre, hogy
összekapcsolják a francia tanulást és a más kultúrák ételeken keresztül történő megismerését. A csoportokat
15-20 főből állították össze. A főző workshopokkal a diákoknak egy, az osztályteremben megszokottól eltérő
felálláshoz kell alkalmazkodniuk, ezáltal jobban beilleszkedve a középiskolai közösségbe. A kétórás workshop célja,
hogy tudást és főzőkészségeket osszanak meg, valamint hogy ösztönözzék a szóbeli megnyilvánulást receptcserék által, illetve az írsábeli kifejezést azáltal, hogy közzéteszik a recepteket az iskolai újságban. Szintén segít
támogatni a kulturális sokszínűségben való osztozást, annak tanulását: tanulnak étkezési szokásokról, kulináris
különlegességekről, eseményekről, amelyekre ezeket az ételeket elkészítik, arról, hogy miből áll egy mindennapi
étel, a legfontosabb fogásokról, az étkezés idejéről és különböző ízekről. A csoportdinamika elősegíti a diákok
közötti cserét és felébreszti a más kultúrák iránti kíváncsiságot. A workshop - amit az iskola több tagja vezet, beleértve tanárokat, ápolókat vagy a séfet - célja, hogy integrálja a külföldről újonnan érkezett diákokat az iskolába.
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2. Mediáció művészeteken keresztül
A művészet-mediáció magában a művészi tevékenységben látja a hatalmat arra, hogy kapcsolódásokat, hidakat hozzon létre két
szereplő között, hogy fordítson vagy továbblépjen az egyik világból a másikba. A művészeteket és a kultúrákrát úgy tekintik és
úgy értelmezik azokat, mint összekötőket (médiumokat); nyelv és kommunikáció, ami szocializációra és integrációra törekszik. Az
alább jellemzett művészeti gyakorlatok (színház, kreativitás, tündérmesék, zene, stb.) az érzelmekre, érzékenységre, a testre, a
gesztusokra hatnak és egzisztenciális jelentést, valamint azzal szorosan összefüggő kérdéseket testesítnek meg. Olyan
keretrendszert alkotnak, amelyben a résztvevők interkulturális készséségeket tárhatnak fel, mert hidakat hoz létre és hozzájárul
a kultórák közötti átjárhatósághoz.

• Művészet és aktivizmus / Fiatalok / Művészet és politika
A gyakran politikai célokra használt művészet egy olyan eszköz, amelyen keresztül kinyilváníthatjuk a társadalomról
és/vagy a világról alkotott nézeteinket. Az európai társadalmakban a fiatalok politika iránti érdeklődése hanyatlik.
Úgy érzik, hogy olyan politikai intézkedésekhez kell tartaniuk magukat, amelyek nem a valóságukat tükrözik. Hogyan
hívjuk fel a fiatalok figyelmét arra, hogy politikai szerepvállalásukkal hatással lehetnek a társadalomra?
A MŰVÉSZET ÉS AKTIVIZMUS szándéka, hogy művészeti projekteken keresztül vessen fel társadalmi, gazdasági,
politikai és ökológiai kérdéseket a fiatalokban. Lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok művészeti és politikai tevékenységeken keresztül fejezzék ki és védjék meg gondolataikat.
Az alkotási folyamat elengedhetetlen, mivel teret ad a kötelezettségvállalásnak, valamint az önfelfedezésnek, illetve
mások megismerésének. Ez a művészet és az aktivizmus találkozási pontja. A worshopok indítványa, hogy a fiatalokat olyan eszközökkel lássák el, amelyek által a legszélesebb közönség hallhatja a hangjukat. Emellett fontos,
hogy ingyenesek és nyitva állnak minden fiatal számára.
A művészet és aktivizmus teret kínál a fiataloknak arra, hogy különböző művészeti háttérrel rendelkező alkotókkal
dolgozzanak együtt és alapvető ismereteket szerezzenek a munkásságukról. Ennélfogva képesek lesznek
hasznosítani ezeket a készségeket, amikor a saját társadalmi / politikai / ökológiai gondolataikat fejezik ki művészeti
alkotásokon keresztül.
Ezen felül a nem-formális pedagógia által inspirált reflexiót a fiatalokat ösztönzésére használják fel, hogy felismerjék
és szót adjanak a visszejelzéseiknek a társadalmi problámákkal és a környezetükkel kapcsolatban, valamint annak,
hogy milyen változásokat szeretnének látni.
Ez a projekt újító abból a szempontból, hogy az engedetlenség és a cselekvés új formáit mutatja meg: a politikai
cselekvés kreatívvá, költőivé és érzékekre hatóvá válhat. Azáltal, hogy részt vesznek ezeken a workshopokon, a
fiatalok figyelmüket arra a szerepre terelik, amelyet a társadalomban játszhatnak és amellyel befolyásolhatják azt.

• Déclic art / Fiatalok / Önbizalom és foglalkoztatás
A legtöbb Európai Uniós ország a fiatalok magas arányú munkanélküliségével néz szembe: a fiatalok 17.2% -a
munkakereső az EU-ban. Annak ellenére, hogy az uniós és a nemzeti szabályozások célja, hogy javítsák a fiatalok
foglalkoztatottságát, a fiatalok egy jelentős része nem foglalkoztatott és képzésben sem vesz részt.
A Déclic art egy multikulturális háttérrel rendelkező fiataloknak szánt workshop. Célja, hogy visszavigye a fiatalokat
a munkaerőpiacra és a művészeten keresztül emelje ki a képességeiket. A kreativitás és a képzelőerő ösztönzése
lehetővé teszi számukra, hogy felismerjék és fejlesszék a képességeiket. A módszert Werner Moron és a
“Paracommand’Arts” inspirálja – a cél, hogy láthatóvá tegye a fiatalok erőforrásait és készségeit. Ez utóbbi egy olyan
művészeti projekt keretein belül valósult meg, amelyet az elejétől a végéig videó-, hang- és vágó szakemberek
segítségével vezetnek.
Felfedezték annak a szakemberek való közös munka lehetőségét, és annak hozzáadott értékét. Továbbá az interkulturális párbeszédnek köszönhetően a fiatalok úgy érzik, hogy mások értékelik a szociális és kulturális hovatartozásukat, ami növeli az önbecsülésüket. Nem kognitív szaktudást és nem formális kereteket használva - amely
sikeresebb mint a formális vagy a tudományos keretek - ez a művészi projekt segít a fiataloknak növelni az önbizalmukat és esélyeiket a munkaerőpiacon.

• Színház és szerepjáték / Gyerekek / Iskolában vagy az egyesület székhelyén
A társadalomból kiszorulók számára a színjátszás és színdarabok életre hívása hatásos eszközök: fejlesztik a
művészi és a kommunikációs készségeket, szabadjára engedi az érzelmeket, és segítenek, távolságot tartani a
résztvevők saját belső konfliktusainktól.
Ezért ez az önreflexió eszköze. Ez a workshop csoportos és páros interakciókon alapszik. A színház lehetővé teszi a
konkrét társadalmi problémák megcélzását és ösztönzi a célcsoportok aktív részvételét. A workshop szándéka, hogy
színpadra vigye a résztvevők (a társadalmon peremére szorult emberek) hátterén és tapasztalatin alapuló véleményét
és történeteit. Ahhoz, hogy a célpcsoport tagjait valóban bevonó darabokat vigyenek színre, különböző módszereket
használnak, úgy mint szerepjátékokat, drámapedagógiát és drámaterápiát. A felhanszált témák főleg olyan társadalmi
problémákhoz kapcsolódnak, anelyekkel a hátrányos helyzetű csoportokban lévő felnőttek és gyerekek találkoznak.
10 : Artivism Online artivism.online

20

• Fotel / Fórumszínház / Harc a tanulmányok idő előtti befejezése ellen
Az Elan Interkulturel egyesület közös projektje egy szakmunkásképző iskolával Párizsban – az iskola tanulói olyan
kiemelten kezelt kerületekből származnak (Észak-Kelet Párizsban) ahol a fiatalok több, mint fele külföldi gyökerekkel
rendelkezik. Valószínű, hogy a diákok közül néhányan abbahagyják a tanulmányaikat. A színház fórum módszerein
alapulva 16-18 éves diákoknak ajánlanak workshopokat, hogy megértsék azokat a főbb tényezőket, amelyek szerepet játszanak abban, hogy abbahagyják az iskolát és eszközöket találnak arra, hogy harcoljanak ez ellen a jelenség ellen. Huszonnégy tizenkettedikes diákot vontak be ezekbe a gyakorlatokba. A workshop végén tanárok és
más diákok előtt egy fórumszínházi darabot adtak elő, ami a tanulmányok idő előtti befejezésének támáját célozta
meg. Azért, hogy felkészüljenek az előadásra, olyan gyakorlatokon vettek aktívan részt, amelyek támogatják a
csoporton belüli kommunikációt és segítenek abban, hogy önmagukról gondolkodjanak.
Ezáltal beazonosították, mi volt az, ami gyengítette az iskolához való ragaszkodásukat, a tanuláshoz és a tanárokhoz
való viszonyukat. A fórumszínház módszere teret ad az objektivitásnak és segít abban, hogy a résztvevőknek
eszközöket adjon az elnyomó helyzetekben, továbbá segít bevonni az iskolaközösség minden tagját a probléma
megoldásába. Ez a folyamat olyan kapcsolatot eredményezett a tanárok és diákok között, amely inkább egyenrangú, mintsem hieararchikus, mivel mindenki hatással lehet a játszott darabokra. Az Elen Interculturel a
művészet-mediáció eszközeivel megerősíti a tanárokat és érzékenyíti diákokat a tanulmányok korai befejezésének
témája iránt.

• Szociális cirkusz / Gyerekek / Bevonó pedagógia
A független cirkuszi művészeket tömörítő Magyar Zsónglőr Egyesület működteti a szociális cirkusz akciócsoportot,
amely roma kisgyerekeknek biztosít edzési lehetőséget és klub tevékenységeket.
A cél, hogy elérjék a hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi beilleszkedését, különböző cirkuszi mutatványok
tanításán keresztül. A gyerekek különböző cirkuszi mutatványokat tanulnak; zsonglőrködést, akrobatikát, stb,
különböző szinteken. Megtanulnak eggyütműködni másokkal, együtt megalkotni a koreográfiát, és cirkuszi
workshopokon vesznek részt. A társadalmi, érzelmi és fizikális kompetenciákon túl nem formálisan keretek között
olyan kognitív készségeik is fejlődnek, mint a figyelem, a koncentráció vagy a kontroll. A cirkusz egy új ablakot nyit
a világra a gyerekek számára, mind kulturális, mind pedig szakmai értelemben véve. Ezt az új módszert különböző
célokkal alkalmazzák több országban: a kirekesztett rétegek integrációjáért, hogy népszerűsítsék azt a jogot, hogy
a kultúra és a művészeti gyakorlatok mindenki számára elérhetőek.

• Kreativitás / Hátrányos helyzetű gyerekek / Rehabilitáció
A Lakatos Menyhért Általános Iskola környezet és vizuális kultúra tanára, Somody Beáta által tartott kreatív kurzus
célja, hogy ne csak a roma diákok szegregációja ellen küzdjön, hanem az önállóságukat is fejlessze egy olyan iskolai
környezetben., ami Budapest egy hátrányos helyzetű környékén található. A workshopot rászoruló diákoknak
szánják, azért, hogy a gyerekek együttműködő közösségét építsék kreatív művészeti munkán és közösségi munkán
keresztül. Somody Beátának sikerült motiválnia azokat a diákokat, akikről sokan azt gondolják, hogy nehéz őket
tanítani. Beáta aktívan bevonja őket sikeres művészeti projektekbe, amelykben a rettentően szegényes lehetőségekből megfelelő osztálytermi és iskolai környezetet teremtenek. A diákok művészeti munkáit aztán nyilvános
kiállításokon mutatják be – ez egy nagyon fontos pillanat a diákok megítélése és önbizalma szempontjából. A
tanárok kitartása modellként szolgálhat, mivel segíti a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekről alkotott kép
pozitív megerősítését. Emellett felhívja a törvényhozók figyelmét arra, hogy mennyire szükséges a közbenjárás a
hátrányos helyzetű gyerekek lehetőségeinek javítása érdekében.

• Olvasás / Kórház / Kultúra mindenkinek
A francia Les p’tits opérés du Chic4 (Créteili Városi Kórházzal) azon dolgozik, hogy a kultúrához való hozzáférés
mindenki számára biztosított legyen. A kezdeményezés népszerűsíti a meseolvasást az által, hogy ezt az élményt
eljuttatja kórházban fekvő gyerekeknek. A művészet és a kultúra a beteg gyerekek ágyához érkezik. A lábsebészeti
osztályon az egyesület tagjai invitálják a gyerekeket és a családjukat arra, hogy együtt vegyenek részt a programban. “A cél az, hogy megmutassuk: bár kórházban vannak, az élet megy tovább.” – mondja Jamil Amhis orvos és
festő, aki részt vesz az egyesület tevékenységében. A Lire at Faire egyesület 2006 óta mozgósítja az önkénteseit,
akik oktatási programjuk részeként vesznek részt a Diák Siker Programban Franciaország kiemelten hátrányos
helyzető régióiban. Azzal, hogy ötven év feletti olvasóik is vannak, az egyesület szeretné a generációk közötti
kapcsolódást is javítani.
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• Aladdin és a generációk közötti lámpa5
Az egyre öregedő Európában az idősek gyakran kerülnek perifériára vagy szeparálódnak el a lakosság többi tagjától
(idősek otthona, időseknek szervezett nyaralások, stb.) Másfelől van egymásik csoport is, ami szenved az elkülönüléstől: a nagyon kevés franciát beszélő, a nyugati oktatási rendszert nem ismerő és attól eltérő tanulási stílust
tapasztalt fiatal bevándorlók. Ez a két célcsoport van leginkább kitéve a társadalmi kirekesztésnek.
Egy közös problémával kell szembenézniük, de találhatnak közös megoldást? Az Aladdin projekttel az Elan
Interkulturel történetmesélési technikákon alapuló workshopokat hoz létre, hogy fejlessze a hátrányos helyzetű
fiatalok nyelvtanulását és javítsa kommunikációs készségeiket. Ebben a projektben a workshopokat nyugdíjas korú
idősebb önkéntesek tartják, akiket a társadalmi elszigetelődés fenyeget.
A történetmesélés megfelelő eszközt nyújt ismeretszerzéshez, a társadalmi bevondódásra, valamint az interkulturális és az intergenerációs párbeszéd elősegítésére.

• Ismerkedés a rádiózással / Média műveltség /9-12 évesek / Állampolgárok
A Radio Pulsar6 egy közösségi, zenát sugárzó, kulturális, diákok és helyiek által vezetett rádió Poitiers városában,
La Vienne tartományban, Franciaországban. A Független Zene Hálózatához és a Rádió Kampuszhoz tartozik. Mint
a Nemzeti Oktatás művészeti programjának része, a Radio Pulsar többféle workshopot kínál, hogy megismertessék
a diákokat a rádiózás világával és hogy növeljék a media műveltséget. A 9-12 éves diákok alkalmanként egy-három
órát tölthetnek különböző rádióval kapcsolatos elfoglaltságok (hangmérnöki, újságírói munka) megismerésével. A
projektnek több célja van: változatos és sokrétű programokat ajánlani, támogatni a helyi kezdeményezéseket és
népszerűsíteni a tartományu rendezvényket, tájékoztati a hallgatóközönséget újfajta életstílusokról, fogyasztási
szokásokról, szervezetekről, finanszírozásról és új technológiákról, bátorítani Poitiers és La Vienne tartomány lakóit
arra, hogy felszólaljanak, különösen a diákok és a fiatalok. Továbbá divatba kívánják hozni, és ismeretet terjeszteni
az újságírással (szakmai gyakorlatok, workshopok, tréningek, nevelés, önkénteskedés, stb. által.) A műsorok témái
sokszínűek, úgy mint a megelőzés, tolerancia, diszkrimináció vagy a szólásszabadság.

• Múzeumi meditáció / MAC ADO / Fiatal felnőttek
Val-de-Marne tartomány kortárs művészeti múzeuma a MAC VAL célkitűzése, hogy mindenki számára lehetővé
tegye a kortárs művészethez való hozzáférést. A program egyik célja, hogy népszerűsítse a közösségi életet a
művészeteken keresztül és hogy lehetővé tegye a fiatalok számára, hogy megismerkedjenk a kortárs művészettel.
A Facebook közösségi hálózaton keresztül kultúrális mediátorok találkozókat szerveznek és kapcsokat alakítottak
ki a városi és az elit kultúra között. Minden szerda délután háromkor workshopot tartanak 13-16 éves tinédzserek
számára, amit egy előadó és a múzeum két munkatársa tart. Két vizuális művész szintén jelen van, hogy segítsék
a projekt egész éves működését. A kezdeményezés abból a tényből indult, hogy a MAC VAL múzeum felfedezte:
azok a tinédzserek, akik a szabadidejükben ellátogatnak a múzeumba, egy sokkal elevenebb múzeumi élménnyel
szerezhetnek. Mivel a múzeum a tinédzsereket nem sorolta a rendszeres látogatóik közé, két kultúrális mediátor
elgondolkodott ennek a speciális közönségnek az igényein és azon, hogy ezekre hogyan adjanak választ. Ezért
létrehoztak egy Facebook csoportot MAC ADO néven, hogy teret adjanak a közvetlen kommunikációnak. Ezek a
workshopok innovatívak, abban az értelemben, hogy választ adnak egy visszatérő kérdésre, amellyel a múzeumoknak szembe kellett néznie: új közönséget vonzanak és kiépítenek egy kommunikációs rendszert, amit a tinédzserek is használnak.

• Több érzékszervre ható látogatások / Múzeum / Minden látogató
Val-de-Marne tartomány kortárs művészeti múzeuma a MAC VAL vizuális alkotásokat szándékozik elérhetővé tenni
siket vagy hallássérült látogatók számára. A múzeum küldetése egyedülálló abból a szempontból, hogy nem csak
hangsúlyozza a “kultúra” hozzáférhetőségét minden látogató számára, hanem felismer és támogat más kultúrákat
is, mint a siketek kultúráját. A túrákat természetesen jelnyelven egy előadó valamint egy siket komikus vezeti és
mindenki számára nyitva állnak. A múzeum arra törekszik, hogy a látogatókat esztétikai élménnyel várják. A
komikus-vezető és a látogatók számára ez egy lehetőség arra, hogy megosszák a kutúrájukat és hogy nyissanak
mások kultúrája felé (siket vagy halló). A vak látogatók számára a tárlatot egy vak művész és egy előadó vezeti, és
szintén bárki részt vehet rajtuk. Ez a megközelítés egy befogadó és interkulturális pedagógiára utal. A közös tárlatvezetés (előadó és művész) összehoz két szakmát, amelyek különbözőek de mégis kiegészítik egymást.
A művészeti alkotások ezen megtapasztalásán illetve a művészet és az előadók találkozásán keresztül a múzeum
új kultúrák és sokszínű alkotások felé nyit. “Annak érdekében, hogy a művészeti munkára másként tekintsenek, a
kiállítás arra invitálja a látogatókat, hogy természetesen használják a látásukat, de a szaglásukat, ízlelésüket, a
tapintásukat és a hallásukat is.”

4: L
 ’art et la lecture au chevet des jeunes hospitalisés du Chic de Créteil https://94.citoyens.com/2017/lart-et-la-lecture-au-chevet-des-jeunes-hospitalises-du-chic-decreteil,21-02-2017.html#2RCGBYQLmPB217EV.9
5: Le projet Aladin http://fr.aladdinproject.eu
6: La maison de quartier St Eloi en mode radio http://www.radio-pulsar.org/emissions-speciales/education-aux-medias
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3. A GYAKORLATOK KONTEXTUSHOZ FORMÁLÁSA: a frontalitás felszámolása és igazodás
Az intellektuális kompetenciák fejlesztésekor fontos figyelembe venni a tanulás környezetét. Ennek, a résznek a központjában a
tanulási környezet áll, ami alakítandó, megszokható és tetszés szerint formálható. A környezet a tanulás kulcsfontosságú eleme.
Kétségtelenül hat az emberek cselekedeteire, gondolkodásmódjára és a viselkedésére. Kialakításának függvényében ez a tér lehet
kirekesztő, vagy éppen ellenkezőleg: akár elő is segítheti a beilleszkedést. Ez a képzések szempontjából sarkalatos pont, amelyet
fontos, hogy mindenki megértsen, aki tanítással, mentorációval/kísérettel, vagy rászorulók támogatásával foglalkozik. A [tárgyi]
környezet egyben eszköz is (pl. az osztályterem díszítőelemei), mint ahogyan a személyi környezet is (pl. páros feladatok, tanár-diák
viszony) egyaránt lehet a negatív megkülönböztetés elleni harc eszköze. Az alábbi példákban a környezet kialakításának, átformálásának vágya jelenik meg, ami pozitívan hatott a csoportfolyamtokra és elősegítette a beilleszkedést.

• Youth 4 youth / Korai iskolaelhagyás / Páros feladatok / Fórumszínház
A fiatalok korai iskolaelhagyása az egész Európai Unióban súlyos problémát jelent. Mindegyik tagország kitűzött
célja 2020-ig 10% alá csökkenteni az iskolából kimaradók arányát. A diákok kimaradása az iskolából minden
esetben összetett jelenség, amelyben tanulási nehézségek, társadalmi kirekesztés, szegénység, munkanélküliség,
illetve személyes- és családi problémák is közrejátszanak. A cél főként a hátrányos helyzetű közösségekből érkező,
potenciálisan érintett tanulók ösztönzése az egymástól tanulásra, amely során felelőssé válnak a saját iskolai
fejlődésükért. Az iskolaelhagyással kapcsolatos problémák és a zaklatás stb. témájának a beemelésével a diákok
számára új értelmet nyer az oktatás. A fórumszínház (théâtre forum) és a közösségi riport (community reporting)
eszközével a projekt célja azonosítani – és ez által csökkenteni – az iskolai kimaradás okait, főként azokat, amelyek
a hátrányos helyzetből fakadnak. Ezek a műhelyfoglalkozások a nem formális oktatás módszertanát veszik alapul,
amely szorgalmazza a tanulók és a tanárok számára egyaránt biztonságos közeg kialakítását, hogy nyíltan tudjanak
iskolai, tanulási és társadalmi problémákról beszélni. A fórumszínház és a közösségi riport az iskolaelhagyás
témájának a bevonásával lehetővé teszi, hogy a diákok egymástól tanulva formálhassák a róluk alkotott képet és
azt is, amelyet ők alkottak ki magukban a többiekről. Így a diákok érzik, hogy számít, amit mondanak. A közösségi
hálók bevonásával (pl. videó) és azzal, hogy más iskolákban is megosztják a tapasztalataikat, a társaikkal együtt
tehetnek azért, hogy megelőzzék a korai iskolaelhagyást.

• A város mindenkié / Lakhatás / Városi környezet
A Város Mindenkié csoport tagjai lakhatási szegénységben vagy hajléktalanságban érintett személyek és pártfogóik. Közösen dolgoznak a lakhatáshoz való jogért, valamint az egyenlőségen és igazságon alapuló
társadalomért.
Különböző munkacsoportok alakultak ki az alábbi célkitűzésekhez:
- A Lakhatás munkacsoport célja, hogy felhívja a döntéshozók és a városlakók figyelmét a magyarországi lakhatási
válságra.
- Az Érdekvédelmi munkacsoport célja a hajléktalanszállókon vagy az utcán élő hajléktalanok jogainak és
érdekeinek a képviselete.
- A Hajléktalan Nők Egymásért munkacsoport (HaNEM) hajléktalan nők számára alakult csoport, amelynek célja a
hajléktalan nők személyes megerősítése és érdekképviselete, valamint fórumot teremteni, ahol megoszthatják
egymással a problémáikat.
A Város Mindenkié Akadémia lehetőséget nyújt a tagok szakmai és személyi fejlődésére.
A munkacsoportok innovatív módszereket és eszközöket használnak:
- Az Érdekvédelmi munkacsoport tanfolyamokat szervez, és a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos egyéni
panaszokon dolgozik.
- HaNEM: képzéseket szervez, segítőcsoport ajánl azoknak a nőknek, akiknek a gyermekeit állami gondozásba
vették, és a családok lakhatásával kapcsolatban rendszerszintű változásokért küzd.
A Város Mindenkié Akadémia olyan képzéseket ajánl, mint a közösségszervezés, társadalmi mozgalmak története,
prezentációs technika a nyilvános beszéd fejlesztéssért, konfliktuskezelés, filmkészítés, mentorálás és angol nyelv.
A csoport új, közösség alapú módszereket használ a hajléktalanok személyes megerősítésére. A tevékenységi
körük és a módszereik útmutatást nyújthatnak más szervezeteknek.
.
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• Inkluzív nevelés/ Kisiskolások
Budapest egyik kerületében, ahol sok bevándorló és roma él, bevezették a „Budapest 10. kerület” nevű interkulturális oktatási programot, iskolákba és óvodákba egyaránt (3-10 éves gyerekek számára). A program az interkulturális pedagógiai és pszichológiai elvek mentén működő inkluzív létesítmények missziójának a kidolgozásával
kezdődött. A misszió és a megvalósítás segíti a [projektben részt vevő] intézményeket tudatosan interkulturális
befogadó környezetet nyújtani a különböző diákok és családjaik számára. A kezdeményezésben több intézmény
és szakember is részt vesz, és a koedukált oktatásra helyezi a hangsúlyt, mint ahogyan sok más kezdeményezés
is, amely a családokat is be szeretnék vonni a gyerekek iskolai nevelésébe.

• KIP / Komplex instrukciós program / Együttműködés / Iskolai környezet
Az általános iskolák számára kifejlesztett komplex instrukciós program (KIP) felismeri, hogy a tanulási környezet
megváltoztatása elősegítheti a beilleszkedést. Ezért e program fő célja, hogy a kulturális szempontból heterogén
osztályokon belül ösztönözze a kommunikációt és az együttműködést. A pozitív pszichológiát alapul véve e program célja, hogy jó és kellemes iskolai légkört teremtsen. A tanárok, akik ezt a tanítási módszert választják, a
tanórák alatt nem adnak önálló feladatot a tanulóknak, mert az ÖSSZES feladat [, amit kínálnak], az együttműködésen alapul, egyiket sem lehet közös munka nélkül megoldani. Az oktatási program vezérelve, hogy senki sem jó
mindenben, és mindenki jó valamiben. Ez a [kulturálisan] heterogén iskolai osztályok számára kialakított módszertan az Egyesült Államokból származik, és Nagy Éva formálta a magyar környezethez. A főbb készségek, amelyekre
ez a program alapoz, és amelyeket fejleszt a csapatmunka, az egyéni- és közös kompetenciák (az együttműködés
fontossága), széles skálán mozgó különböző készségek és tudások, a sokféleség erőforrásként értelmezése, az
olyan programok, amelyek eltérnek a hagyományos iskolai tevékenységektől, amelyek kedveznek a tanár-diák
kapcsolatnak.

• A „kedves ház” módszer / Környezet / Együttműködés / Magyar általános iskola
E program célja, hogy előmozdítsa a roma gyerekek társadalmi és iskolai beilleszkedését, úgy, hogy a tanítást az
osztálytermen kívülre helyezi, és a gyerekek erősségeire és kulturális ismereteire támaszkodik olyan légkört kialakítva, amelyben a gyerekek fejlődhetnek és tanulhatnak. Lázár Péter gyakorlatban alkalmazta és módszertanba
foglalta a technikáit, amelyekkel az élethez szükséges ismereteket adhat át az iskolás roma gyerekeknek és a
szüleiknek. Lázár a roma gyerekek és családjuk számára létrehozott, sokszínű programjával elnyerte saját roma
közösségének a bizalmát, csakúgy, mint az oktatási létesítmények, a tanárok és a helyi ügyintézők.
A Kedvesház projekt és a sikere a jótékonysági- és az önkéntes szektor, valamint oktatók figyelmét is felkeltette.
Ez a program az általános iskolai tanárok és végzős egyetemisták számára egyaránt új módszertannal szolgál a
roma gyerekek oktatására.
Lázár az Együttműködő Iskolák Hálózata felállításában is szerepet játszott. Ez a hálózat összeköti a Kedvesház
módszertana iránt érdeklődő magyar, roma és nem roma oktatókat, akik roma gyerekeket szeretnének tanítani.
Emellett partnerkapcsolatot létesít oktatási intézmények között, és információs hálózatot épít. A Hálózat ezen kívül
Kedvesház típusú helyiségek kialakítását is tervezi állami gondozottak számára fenntartott létesítményekben,
valamint tanárok képzését is, hogy hatékonyabb legyen a közös munkájuk. Hétfőtől péntekig a roma kisiskolások
ezekben a kollégiumokban laknak, amelyek alkalmazkodnak a mindennapi családi életükhöz. Lázár Péter megfigyelte, hogy a formális oktatási módszerek nagyrészt kevés sikerrel alkalmazhatók a roma gyerekek estében. Az
osztálytermek padsorai és a tanár tábla felől történő kommunikációja ridegnek hat. Az, hogy a tanár felszólíthatja
őket, feszültséget vált ki belőlük, nem tanulás iránti vágyat. A tantermek formális térkialakítása helyett Lázár a
gyerekek közvetlen környezetét használja, amelyhez már hozzászoktak.
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• Közösségi oktató központ / Közélet iskolája
A Közélet Iskolája közösségi oktató-, kutató- és fejlesztési központ. Az Iskola azért dolgozik, hogy a szociálisan,
kulturálisan, pszichológiailag és etnikailag hátrányos helyzetű csoportok tudatosak legyenek a jogaikkal kapcsolatban, képesek legyenek kommunikálni az érdekeiket és a szükségleteiket, és megszerezzék az ehhez szükséges
tudást és készségeket. Különböző módszertanokat fejlesztenek ki a tevékenységi körüknek megfelelően:
Oktatás: állampolgári képzési központként elméleti és gyakorlati képzéseket tartanak műhelyfoglalkozások, mobil
kurzusok, kétnapos vagy hosszabb képzések formájában.
2) Kutatás: a részvételi akciókutatással támogatják a társadalmi változásért küzdő csoportok és szervezetek
munkáját, és egyben magyar nyelvű tanácsadással és szakmai konzultációval segítik az önálló részvételi kutatást
végző szervezeteket.
3) Stratégiai tervezés: a civil szervezetek és informális csoportok érdekvédelmi munkájának, külső kommunikációjának és stratégiai tervezésének a fejlesztését egyéni konzultációkkal, illetve csoportos műhelybeszélgetésekkel segítik.
Ez egy közösségi alapú képzési, kutatási és fejlesztési központ, amely támogatja a hátrányos helyzetű embereket
és az őket képviselő szervezeteket, hogy hatékonyabban tudják képviselni a jogaikat és a szükségleteiket. Elsőként
végeznek közösségi alapú, részvételi akciókutatást Magyarországon, és más településeknek is mintául
szolgálnak.

• Evéssel jön meg az étvágy a tanuláshoz (ALCE) / Női csoport / Főző műhely
Az európai születésű idős nők és fiatal bevándorló nők számos negatív előítélettől, a készségeik és a tudásuk
fejlesztéséhez szükséges lehetőségek és az elismerés hiányától szenvednek. Ez a két célcsoport kulcsfontosságú
szerepet tölt be a hagyományok megőrzésében, éppen ezért fontos tudás forrásai, bár nem kapnak elég figyelmet.
A műhelyfoglalkozások a főzést eszközként használják, és az alábbi célokat állítják a középpontba: megszüntetni
a negatív megkülönböztetéstől és kirekesztettségtől szenvedő célcsoportok társadalmi elszigetelődését; a két
célcsoport között interkulturális és a generációk közötti párbeszéd elősegítése, a készségek elismerése és megbecsülése által ösztönözni a felnőttkori tanulást (írástudás, polgári ismeretek, vállalkozói ismeretek) a célcsoportok
körében.
Ez a projekt idős nőket és fiatal bevándorló nőket hív meg közös főzésre, amelynek lényege az aktív és participatív
tanulás. A cél, hogy a receptcsere által hangsúlyt kapjanak a nők készségei. A megosztás pillanatában a résztvevők
jobban megismerik a saját kultúrájukat, továbbá más kultúrákat is felfedeznek, és a saját helyi közösségükkel is
kapcsolatba lépnek. Ezek a pillanatok a tanulásra is adnak lehetőséget, és arra is, hogy jó társaságban töltsenek
időt, egy barátságos helyen, különböző korú és hátterű nőkkel. Az adott nemzetekre jellemző receptek cseréjével
a projekt célja a felbecsülhetetlen értékű, európai tudáskincs átadása, valamint felhívni az államvezetés figyelmét
a nem formális tanulás fontosságára. A műhelyfoglalkozások során új receptek születtek, és egy receptes könyv
is piacra került.

• Morális kártyajáték/ Fiatalok csoportja / Formális és nem formális keretek
A morális kártyajátékok biztonságos és megerősítő légkört teremtenek a morális kérdések megvitatásához, és
egyben keretet adnak különféle témák megvitatásához a fiatalok körében. Formális szemszögből ez a kártyajáték
témákat ad az etika és a hittan órákhoz, és nem formális szempontból egyéb helyzetekben is használhatók, pl. a
baráti beszélgetéseknél, ifjúsági táborokban stb. Ez a kártyajáték megkönnyíti a 12-14 éves fiatalok beszélgetését
olyan témákról, mint a bevándorlás, nemi egyenlőtlenségek, családi rendszer és az abban betöltött szerepek, gyász,
demokrácia, az osztálytársak agressziója és egyebek, amelyek a interkuturalitás központi kérdéskörébe tartoznak.
A foglalkozás attól innovatív, hogy játékkal mozgósítja a fiatalok egy csoportját, hogy a kritikai gondolkodás, a
döntéshozatal és a társas tevékenység által öntudatra ébredjenek és felmérjék a képességeiket.
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• Önarckép/ Az önazonosság felfedezése/Csoport
Jayne Foley egy írországi képzési központban art-craft-design tanfolyamot ajánl. Az önarckép feladat a résztvevők
számára lehetővé teszi, hogy felfedezzék a saját személyiségüket, valamint fejlesszék az önvizsgáló készségüket,
hiszen az önismeret által másokat is jobban meg tudnak majd ismerni. A tanulóknak különböző személyiségjegyeket kell azonosítaniuk saját magukon. Meg kell figyelniük, hogy a származás, a vallás, a család és más tényezők
hogyan hatnak a személyiségjegyeikre és a gondolataikra. Az is az önfeltárás része, hogy meglátják a multikulturális
környezet értékeit, amelyben élnek és tanulnak. A projekt az önarckép fogalmának a meghatározásával kezdődik.
A National Self-Portrait Collection-be látogatva (Nemzeti Portrégyűjtemény) megfigyelik és megvitatják a művészek
önarcképeit. Megnézik, hogy mik a portrék kulcselemei, és azt is, hogy miként változik korszakonként és művészenként ez a műfaj, illetve hogyan jelenik meg ezeken a képeken a személyiség és az ábrázolt esemény stb. A tanulóknak
a vázlatfüzetükben kérdéseket kell megválaszolniuk a saját személyiségükkel és hátterükkel kapcsolatban: Ki
vagyok én? Hogyan ábrázolom magamat? Ezek alapján önarcképet kell készíteniük, amely a személyiségük kulcselemeit is megjeleníti. Mindez csoportmunkában zajlik, és az elkészült munkákat közösen elemzik és megbeszélik.
A program újszerű, mert az egész csoportot arra ösztönzi, hogy együtt fejtsék meg, mi az, hogy személyiség,
miközben a kreativitásukat használják a kifejezésmód, a forma vagy éppen szimbolika eszköztárával. Szélesebb
körben is érinti ez az iskolai tananyagot, hiszen az íráskészségüket használják a személyes fogalmazásokhoz, a leíró
elbeszélésekhez és az önarcképeket kísérő önfeltáró történetekhez is. A történelmi és társadalmi ismereteiket is
használják, hiszen a tanulók a történelmi korszakokat is jobban megismerik. A technológiával is megismerkednek:
bepillanthatnak abba, hogy a technológiai vívmányok hogyan alakították az önarckép jellegét, és a különböző
alkotóeszközök fokozzák, alakítják stb. ezt a művészeti formát. A dizájnelemek tanulmányozása során a tanulók a
matematikai ismereteiket is mozgósítják azáltal, hogy a mértékre és a méretre koncentrálnak, illetve arra, hogy ezek
hogyan befolyásolják a dizájntermékeket.

• Különböző vallásokról és kulturális kölcsönhatásról tanulni /
Kisiskolások és diákok / Irország
Az interkulturális készségek és a muszlim vallással és kultúrával kapcsolatos ismeretek fejlesztésének érdekében
Vivien Ryan, felnőttoktató szakember Limerickben (LCETB) saját projektet dolgozott ki és valósított meg. A projekt
a Youthreach szakközépiskola diákjainak és a VTOS továbbképző szakiskola muszlim tanulóinak a találkozását veszi
alapul. A program 2017 decemberében látott napvilágot. A Youthreach 8-10 ír diákja, 14-17 évesek, találkozott két
VTOS-ban tanuló muszlimmal, akik 38 és 45 évesek voltak. Az ír diákok azt a feladatot kapták, hogy írjanak össze
olyan kérdéseket, amelyeket feltennének a muszlim tanulóknak, hogy jobban megismerjék és megértsék a muszlim
vallást és kultúrát. Az év során a Youthreach diákjai különböző háttérrel és kultúrával rendelkező tanulókkal töltöttek
együtt időt. A Youthreach diákjai és dolgozói számára megszervezett találkozón a VTOS tanulói is részt vettek. A
projekt akkor kezdődött el, amikor a diákok feltették a kérdéseiket a másik tanulócsoportnak, amihez nagyjából
másfél óra áll a rendelkezésükre. A tanulók kis csoportokban dolgoztak: az előkészületi munkákban (értelmezték a
projekt célját, észrevételeket is tettek hozzá, megírták a kérdéseket) és az interjú lebonyolításában egyaránt részt
vettek. Ez a megközelítésmód fejleszti az önbecsülést, a körültekintést, a figyelmet, a megértő hozzáállást, a
csapatmunkát és az interjúztatáshoz szükséges készségeket.
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4. TANÁRI / OKTATÓI / GYAKORLATVEZETŐI KÉPZÉS
Ebben a szakaszában a képzésről lesz szó: a tanárképzésről és a továbbképzésről. Kétségtelenül fontos, hogy a tanulók széleskörű
interkulturális ismeretekre tegyenek szert, hogy magánemberként és trénerként is fejleszthessék az interkulturális készségeiket.
A tudás, a módszertan és a személyközi készségek fejlesztésének érdekében a műhelyfoglalkozásokra és szerepjátékokra alapozó
aktív pedagógia a legkedvezőbb. A műhelyfoglalkozások résztvevői az elsajátított ismereteik birtokában kísérleteznek. Ezek a
műhelyfoglalkozások kritikai gondolkodásra, analitikus- és önreflexív szemléletmódra ösztönöznek. A képzés célja nem egy
használati utasítás létrehozása volt, hanem a sokszínű környezethez alkalmazkodás, és a résztvevőkre és az igényeikre szabott
műhelyfoglalkozások összeállítása volt.
Az alábbi példák tükrözik ezt a megközelítésmódot.

• MOMAP7/ A mobilitás értékelése / Előkészületek / Kiértékelés
A MOMAP mobilitást elősegítő módszertani útmutatást nyújt. Az alapja egy interkulturális tudatossággal kapcsolatos kérdőív kitöltése, valamint személyes tanácsadások. A résztvevők egy leporellót kapnak, amely hat kategóriára bontja a mobilitási időszak folyamatát. Az indulásuk előtt ez a leporelló segít a mobilitási folyamatban
résztvevőknek felkészülni a tapasztalatszerzésre. Az útjuk után abban segíti őket, hogy meglássák, mennyiben
hasznosak a tapasztalataik, illetve, hogy véleményezzék a tapasztalatszerzést. Röviden utat mutat ahhoz, hogy a
résztvevők megtudják, milyen interkulturális készségekkel rendelkeznek, és a tapasztalataik alapján akcióterv
elkészítését is segíti.

• Moodle/ Felnőtt tanulók/ Kooperatív tanulás

Írországban egy képzési központ matematika-fizika végbizonyítvány-szerzési programot ajánl eltérő angol nyelvi
szinten álló, különböző végzettséggel rendelkező, más nemzetiségű tanulók számára. Az órákhoz kevert módszertant használnak. Sokféleképpen nyújtanak támogatást és erőforrásokat a tanulóiknak. A Chalk&talk során a témák
kezdettől fogva ismertek, előzetes tudásra sem kell szert tenniük a részvételhez. Az új szavakat elmagyarázzák – az
egyes témákhoz kapcsolódó kifejezések mindenki számára nehezek, különösen a más nyelven beszélő angolul
tanulóknak. A közös megbeszéléskor az összes tanulót bátorítják, hogy kérdezzenek. Az alternatív megközelítésmód kedvező tanulóközeget biztosít az eltérő tanulmányi háttérrel rendelkező tanulók számára. A matematika
órán tanulók által tartott órák is vannak. Egy téma felvezetése után a tanulók a saját tempójukban, a tankönyvben
lévő kérdések alapján dolgoznak. Kötetlen csapatmunka is van közös gondolkodással és aktív tanulással. A csoport
tagjai több szinten is kapcsolatban állnak egymással, ami befogadó tanulási környezetet eredményez. Az informatikai eszközök használata, beleértve a PowerPoint-ot és más, vizuális, grafikai és egyéb tanulási eszközök gyakran
ajánlottak. Egy kép sokkal jobban tudja szemléltetni a kérdés tárgyát, és segítséget nyújt a nyelvi akadályok leküzdésében. A MOODLE (online tanulófelület) órai anyagok, értékeléssel kapcsolatos- és ismétlő anyagok
megosztására való. Lehetővé teszi, hogy a tanulók a saját szabadidejükben átismételjék az órák anyagát. A tanulók
el tudnak időzni a nehéz részeknél. A megoldások és az értékelés szempontjai szintén elérhetők ezen a felületen.
Különösen az angolul tanulók számára hasznos egyedül átismételni az anyagot lassabb tempóban, ami segít nekik
megbirkózni a tanulás nyelvi részével. A tanulók a Moodle-n keresztül tudják értesíteni a tanáraikat, ha tanulás
közben kérdések merülnek fel bennük. A hiányzó tanulók számára elérhető az órai anyag, így nem maradnak le. A
felnőtt tanulókra több iskolán kívüli felelősség hárul (pl. gyerekek) és a MOODLE hatalmas előnyt jelent a számukra,
ha ki kell hagyniuk valamelyik órát. Facebook csoportot is készült a fizikához, hogy a témával kapcsolatos, érdekes
cikkeket tudjanak megosztani egymással. Ez beszélgetést kezdeményez a tanulók között. A frontális oktatást
kiiktató megközelítésmód nagyon eredményes, mert ösztönzi az önállói tanulást, amely a végbizonyítvány szintjén
nagyon is elvárt. Szorgalmazza az eltérő háttérrel és képességekkel érkezett tanulók beilleszkedését, egymás
támogatására buzdítja őket, és elősegíti, hogy a tanulók a saját szintjükhöz képest érjenek el eredményeket.
Emellett a gyengébb tanulók több időt fordíthatnak a tananyagra, és az erősebb tanulók online plusz anyagot is
találnak.

7: Lsd. a kompendium második részében.
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• Digitális készségtérkép / Gimnáziumok-egyetemek
Egy készségtérkép digitális eszközként könnyen hozzáférhető, és segít az iskolásoknak és a tanulóknak a készségeik felismerésében, illetve, hogy a helyére tegyék a tanulással kapcsolatos terveiket. A készségeket tapasztalatok,
eredmények, személyes háttér viszonylatában határozzák meg, mivel a készségek mindig fejlődnek, állandóan
formálódnak. Ez a megközelítésmód lehetővé teszi, hogy a tanulók egész életük során önreflexív módon szemléljék
a tanulási előmenetelüket, ezen kívül jó gyakorlatokat gyűjt össze. Elősegíti, hogy a tanulók jobban megértség
önmagukat, és fejlődjön az önbecsülésük, valamint átgondolják a képességeiket és készségeiket, hogy helyére
tegyék a saját fejlődési tervüket, amelyet rendszeresen értékelhetnek. Ezen kívül célja még a tanulók szakmai
elhelyezkedését is segíteni: a tanulók saját tapasztalataik elemzéséből tanulnak, megismerik a képességeiket,
amelyeket ki is tudnak emelni az állásinterjúkon és más kommunikációs helyzetekben. Az iskola / egyetem úgy
támogatja ezt a programot, hogy egyéni konzultációkat, kiscsoportos mentorálást ajánl és / vagy közös munkát.
Ekképpen a tanulók önállókká válnak.

• Dráma/ Sokszínűség/ Tanárképzés
A műhelyfoglalkozás tanárszakos és a (tanárképző főiskolai) diplomájukat már megszerzett hallgatók képzését
célozza meg. Rumpelstiltskin8 történetének az elmesélésével a cél, hogy a tanulók megkérdőjelezzék azt az elgondolást, hogy egyes testi jegyek vagy tulajdonságok jobbak, mint a mások. A tanulók feladata a történet szereplőit
fontossági sorrendbe állítani a legfontosabbtól a legkevésbé fontosabbig. Állóképeket is használnak, amelyek a
történet különböző szakaszaiban mutatják meg az egyes karakterek jelentőségét. A műhelyfoglalkozás közös
beszélgetést, párbeszédet, az észrevételek megosztását eredményezi. Csoportos rögtönzés során
Rumppelstiltskinnek meg kell győznie a céhek tagjait arról, hogy alkalmas a munka elvégzésére. Színházi technikákat és a fórumszínház technikáját használják. A műhelyfoglalkozás a sokszínűség más megközelítésére sarkall,
amely a megszokottat szokatlannak láttatja, és így ösztönzi a tanulókat arra, hogy jobban szemügyre vegyék.

• Interkulturális műhelyfoglalkozások / Találkozás különböző nemzetiségű tanulókkal
A műhelyfoglalkozást a Gazdasági és Társadalomtudományi karon szervezték meg, a Tolousei Egyetemen, francia
nyelvóra közben, főként kínai és norvég tanulókkal (heti 9 órája volt az első csoportnak, és heti 6 órája a másodiknak).
A 19-21 éves tanulókat kiscsoportokra (8 fő) bontották. A felnőttképzés első évét két év alatt végzik el. A cél, hogy
felfedezzék a többi tanuló kulturális környezetét és annak értékeit és a hozzá társított viselkedésmintákat. Célja
még fejleszteni a tanulók beszéd- és íráskészségét idegen nyelven, hogy képesek legyenek kapcsolatot létesíteni
más kultúrából érkező emberekkel, és a kommunikáció iránti vágyukból új barátságokat köthessenek. Az első közös
műhelyfoglalkozás történelemmel, ételekkel, ünnepekkel, családdal és gazdasági berendezkedéssel kapcsolatos
kérdéseket állított a középpontba. A tanulók felváltva kérdezték egymást: a kínai tanulók feltettek egy kérdést
Norvégiáról, aztán a norvég tanulók kérdeztek Kínáról. A második műhelyfoglalkozás a kínai és a norvég oktatási
rendszer összehasonlítását helyezte a középpontba. A tanulók írott és szóbeli bemutatókat készítettek, ami fejlesztette a nyelvi készségeiket. A közös beszámoló elkészítése pedig fejlesztette a csapatmunkához szükséges készségeiket. A szóhasználattal kapcsolatban meg kellett egyezniük, mert a norvégok teljesen másképpen
kommunikálnak, mint a kínaiak. Ez a műhelyfoglalkozás erős és tartós emberi kötelékek kialakítását eredményezte.
A kulturális mediátor szerepében a tanár bíztatja a tanulókat, hogy legyenek nyitottabbak, fejlesszék a beszédkészségüket, bátran beszéljenek más kulturális háttérrel rendelkező személlyel, alakítsanak ki személyközi kapcsolatokat, alkalmazkodjanak egy új helyzethez, és legyenek magabiztosak. Más szóval erősítették a módszertani és az
önismerettel kapcsolatos készségeiket. Ez a fajta foglalkozás segít az előítéletek leküzdésében, és elindít egy
egymás közti folyamatot, bizalmas közegben. Az egyetemeken elengedhetetlen helyet kialakítani a keretek közötti
kultúracseréhez, hiszen nem szükségszerűen könnyű a kultúrák közötti találkozás a külföldi tanulók körében, a
külföldi és a francia tanulók között pedig végképp nem az. Az ilyen helyek kialakítása gazdagítja a tanulók kulturális
és személyes tudását, felkészíti őket egy olyan világra, ahol erősebb a globalizáció.

8: Német népmese, a Grimmtestvérek jegyezték le.
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• Történeti távlat / Nemzetközi/ Országos/ Helyi/ Kollaboratív tanulás
A tanárképzés részeként, intézményen belül műhelyfoglalkozásokat ajánlanak, hogy feltérképezzék a nemzetközi
történések vagy mozgalmak, mint például a szocializmus, liberalizmus, valamint a háborúk nemzetekre gyakorolt
hatását, amely helyi problémákra is kihatat. A hallgatókat biztatják, hogy beszéljenek a világ történéseiről és azok
hatásáról, amely a saját országukat is befolyásolhatta. A hallgatók ezáltal aktívabbak: fejlesztik a kritikai gondolkodásukat és felelősebbé válik a hozzáállásuk. Ezek megbeszélését követően a tanár egyre kisebb hatókörű és helyi,
a saját közösségüket érintő eseményekre tér át. E megközelítésmód kulcsa a nemzetközi, az országos és a helyi
jelleg összekapcsolása. A tanár biztatja az osztályt, hogy proaktívan osszák meg a saját tapasztalataikat. Minél
több kultúra találkozik egy csoportban, annál sokszínűbb lesz a végeredmény. Ez nem csak abban segít, hogy a
történelem megelevenedjen: lehetővé teszi, hogy a hallgatók megértsék, hogy valamennyire ők is a történelem
részei. Történelmi távlatból tanulmányoznak néhány nagyobb történelmi eseményt/ mozgalmat, amelyek formálták
a saját korukat. A globális, országos és helyi események összekötése lehetővé teszi, hogy a több kultúrából érkező
tanulók hangot adjanak a saját, egyedi tapasztalataiknak, ami aktív részvételre és tapasztalatcserére sarkallja a
résztvevőket, és ezzel együtt életre hívja a történelmet. A foglalkozás másik előnye, hogy kiemeli a közös pontokat
és tapasztalatokat, csakúgy, mint a különbségeket. Az eredmények összehasonlítása és megosztása elősegíti a
történelemben megjelenő problémák megértését, és lehetővé teszi, hogy a hallgatók aktívan részt vehetnek a
tanulási folyamatban. Ez a módszer a tudás elsajátítását szociális-konstruktív folyamatként gondolja el, amely az
együttműködésre helyezi a hangsúlyt.

• Felkészítő foglalkozás / Anne Frank naplója / Etnikai elnyomás
Az Anne Frank naplóján alapuló drámafoglalkozás során a tanár szakos hallgatók és a tanárképzőn már lediplomázott résztvevők feladata, hogy körüljárják az elnyomás témakörét. A műhelyfoglalkozás arra irányítja a
figyelmet, hogy az egyéni etnikai tapasztalat, a kisebbségi-többségi konfliktus szélesebb társadalmi kontextusban
gyökerezik. A hallgatók, mintha történészek volnának, a könyv részleteiből az alábbi kérdések alapján dolgoznak:
- Milyen típusú dokumentumról van szó?
- Mikori/ honnan származik?
- Ki írta?
A hallgatók az amszterdami zsidóellenes törvényeket elemzik; csoportkép használatával átgondolják a zsidókra és
másokra gyakorolt hatásukat. A beszélgetés középpontjában a hely- és időkorlátozás áll, mint vezérelv. Az etnikai
elnyomásról az említett törvények kapcsán, illetve más, a jelen valósághoz közelebb álló etnikai elnyomást példázó
esetek viszonylatában folyik a közös gondolkodás. Az egyetemen tanultak is a referenciaalap részei. A műhelyfoglalkozás során Foucault hatalmakról szóló munkája is előkerül.
Többféle látószögből tekintenek az etnikai elnyomásra, úgy, hogy a célkeresztben a tanár áll, Anne Frank, egy félénk
SS tiszt és egy náci lelkületű SS tiszt szerepében.
Ezen kívül a rögtönzés és a párbeszéd által, más bőrébe bújva a hallgatók árnyaltabb képet kapnak arról, hogy
milyen lehet az etnikai elnyomást megtapasztalni. A műhelyfoglalkozás során Foucault munkájára is utalnak.
A rituálé hozzászólásokat eredményez. Egy csoportképpel jelenítik meg azt a reggelt, amikor Frankék elbújnak;
emellett költészet és fényeket is használnak. A folyamat együttérzést kelt a hallgatókban, és lehetővé teszi, hogy
végiggondolják, hogy nekik (és azoknak a gyerekeknek, akiket majd tanítani fognak) mi a szerepük az etnikai
elnyomás elleni felszólalásban. Olyan személyekre is utalnak, akik szót emeltek (Martin Luther King, Rosa Parks
stb.), illetve azt is megbeszélik, hogy mit értek el vele. A hallgatók a foglalkozás során a felszólalás hatásáról gondolkodnak (hozzászólás és párbeszédek formájában).
A foglalkozás alkalmaz drámát és szociológiát/ filozófiát; arra sarkallja a hallgatókat, hogy átgondolják, milyen
szerepet játszhatnak etnikai vagy más jellegű elnyomás esetén. A rituálé (mint összegző eszköz) ereje elősegíti a
gondolatok megosztását.

• Játékok alkalmazása / Képzés felnőtteknek
Akár pályakezdő, akár már pályán lévő tanároknak szól a képzés, az egyetemi (formális) kurzusok és a (kötetlenebb)
műhelyfoglalkozások mindig ösztönzik a tanárokat, hogy vegyék figyelembe a játékok fontos szerepét a tanulási
folyamat és a továbbképzések szempontjából egyaránt. A játék átrendezi a formális és a kötetlen jelleg közötti
egyensúlyt, ami a tanulás természetét is megváltoztatja. Ezen kívül kedvez az önállóság és a kreativitás kibontakoztatásának, és arra ösztönzi a tanulókat/ résztvevőket, hogy növeljék az alkalmazkodáshoz szükséges készségeiket (váratlanság, a csoport tagjai, döntéshozatal stb.). Játék közben meg lehet állapítani, hogy egy tanuló
mennyire elhivatott, illetve mennyire motivált a tanulásban. A tanulók is rájönnek, hogy a képzés szempontjából
milyen értékes lehet egy játék.

30

A foglalkozások során azok a játékok kerülnek előtérbe, amelyeket a növendékek szeretnének játszani, ami erősíti
a belső motivációjukat, és lehetővé teszi, hogy az egész folyamat lebonyolítását ők is irányíthassák. Ez a módszer
egy kétnapos képzés keretében sajátítható el, és hat modulra alapoz, amelyek középpontjában a gyerekek játékhoz
való joga áll. Tanárokat, szülőket és ifjúsági munkásokat céloz meg, és számításba veszi a nemmel kapcsolatos
sztereotípiákat, a felnőttek speciális igényeit, és/vagy a különböző szituációk által kiváltott viselkedésformákat. A
képzés a tapasztalati tanulást és a nem formális tanulás módszereit veszi alapul. Ez a bevált módszer az alábbi,
általánosan elfogadott elgondoláson alapul: hagyd a gyerekeket kedvükre játszani. Gyakran valódi kihívás hagyni
őket, és nem beleavatkozni. „És mi van, ha olyan játékot választanak, amely nem illik a nemükhöz?” Ez a foglalkozás
kiváló az önismeret és az önkritika fejlesztésére, ezen kívül önmegerősítő tapasztalat.

• Szocioanalízis / Elnyomás / Színházi játékok a magyar-roma kapcsolatra
A program olyan tanulókat céloz meg, akik közszolgálati dolgozónak készülnek (leendő tanárok, szociálismunkások,
pszichológusok vagy egészségügyi dolgozók). A már szakmában dolgozó résztvevők számára a foglalkozások azt
helyezik a középpontba, hogy a kisebbségek és a többségi társadalom között tapasztalható ellentétek miként
szolgáltatnak alapot a nagyobb szociogazdasági feszültségekhez. A résztvevők rasszista szemléletmódjának és
előítéleteinek érvényességét megkérdőjelezi, hogy arról is tanulnak, miként eredményezi a romák rasszista megbélyegzését az emberek társadalmi helyzete és az, hogy vannak, akik kizárólag nem romákkal hajlandók csak
bármilyen kapcsolatot létesíteni. A műhelyfoglalkozás első részében a résztvevők társadalmi helyzete kerül előtérbe: megosztják a roma-ellentéttel kapcsolatos emlékeiket, és az ilyen jellegű személyes, illetve a munka közben
szerzett tapasztalataikat. Ezt követően a dráma eszközével tárják fel az eseteket, úgy, hogy a résztvevők a két fél
bőrébe bújnak, és közösen fejtik fel, hogy a beskatulyázó társadalom mely viselkedési formákat köti sztereotipikusan a „cigány” származáshoz. Ideális esetben a társadalmi beskatulyázás szolidaritást és a másság létjogosultságának az elismerését váltja ki a résztvevőkből. A foglalkozás aktív módszerek felhasználásával zajlik. Ide
tartoznak a bemelegítő- és élénkítő játékok, drámagyakorlatok, a „siker fala” átdolgozása, a történetmesélés. A
megosztott tapasztalatok adják a drámagyakorlat alapját, a szociodráma-gyakorlat és az akciómódszerek által
tipikus szituációt kapnak, amelyben etnoszociális ellentétek jelennek meg, hogy feltárják a mozgatórugóit, a szereplők pozícióját és érdekeit. A hívószavak: megosztás, reflexió, közös megbeszélés.

• Interkulturális támasz/ Továbbképzés/MOMAP
Az Elan Interculturel egyesület olyan emberekkel dolgozik, akik gazdasági mobilitásban segítenek, vagy szeretnék
segíteni másoknak. Franciaországban néhány érdekelt felismerte, hogy a régi rendszer a kulturális különbségek
eltörlésén alapult, ami nem – vagy többé már nem – jó módszer arra, hogy az embereknek segítsenek beilleszkedni
vagy támogassák ebben őket. E meglátás ellenére még mindig kihívást jelent a kulturális különbségeken dolgozni,
mert az emberek tartanak a diszkrimináció vádjától. Éppen ezért a képzés célja technikákat, módszereket és
eszközöket adni a résztvevőknek, hogy támogathassanak másokat a földrajzi és a társadalmi mobilitásban, valamint, hogy tudják, mitől válnak sikeressé ezek a mobilitási tapasztalatok. A programnak az is célja, hogy fejlessze
a résztvevők interkulturális kompetenciáit, hogy lássák, a mobilitás milyen kihívásokat rejt magában. Az ötnapos
képzés foglalkozásokon és nem formális módszertanokon alapul, ami aktív részvételre hívja a jelenlévőket. A képzés folyamán a mobilitást befolyásoló tényezőket is bemutatják, és a MOMAP Módszertani Útmutatójával a foglalkozásvezetők vegyíteni tudják az elméletet az ismeretek gyakorlati felhasználásával. Ez a képzés a nem formális
tanulásra és a tapasztalatok megosztására alapoz, ami miatt eltér a hagyományos képzésformáktól. A képzés
lényege, hogy tudatosítsák a résztvevőkben, hogy emberekkel foglalkozni tulajdonképpen nem más, mint összetett identitásokkal találkozni. Ezek az identitások befolyásolhatják egymást (néha tudat alatt) és hatást gyakorolhatnak a támogatási és mobilitási folyamatra. A szakember segítséget nyújt a mobilitásban, hogy a mobilitásban
részt vevők a kihívásokból erőt merítsenek, be tudják azonosítani az érzékeny pontjaikat, és a mobilitás sikeres
legyen, ami általa többek lesznek.

• Bevándorlók és menekültek / Az európai iskolákban / Tanulás mint kihívás
A tanárképzés (pl. az általános iskolai) a programjába építette a tanárok támogatását az iskolai sokszínűség kezelésében (bevándorlók és helyi iskolások). Egy új megközelítésmód a bevándorló iskolásokkal dolgozó tanárok
számára hatásosabbá tette a tanítási módszerüket. Olyan tananyagokra és foglalkozásokra alapoz, amelyeket
kevert órákon lehet használni, hogy ösztönözzék a bevándorlókat és egyben nyitottabbá tegyék a többi növendéket. Ez a projekt holisztikus szemléletre törekszik – az egész iskolát felölelő megközelítésmód
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ESETTANULMÁNYOK
A második rész 11 esettanulmányt mutat be, melyek során innovatív gyakorlatokat alkalmaztak.
Célunk, hogy megértsük, hogy ezek a gyakorlatok hogyan valósultak meg és megértsük a résztvevők személyes tapasztalatait. Az itt bemutatott gyakorlatok és oktatási eszközök az interkulturális
kompetenciák fejlesztését célozzák meg.
Az esetek az alábbi szempontokat követik9:
• A célcsoport és a szakmai műhelyen résztvevők száma.
• Az alkalmazott módszerek (folyamat, célok, módszertani eszközök). Célunk, hogy olyan eszközöket és
gyakorlatokat mutassunk, melyek segítséget nyújtanak a harmonikus interkulturális kapcsolatok kiépítéséhez,
az esélyegyenlőség megvalósításához az oktatás és képzés területén, mindenki számára hozzáférhető jogokat
biztosít, fejleszti a polgári értékek és a demokráciára oktatását , megvizsgálja az interkulturális kapcsolatok
akadályait, harcol a kirekesztés ellen…stb.
• Nyelvi és kapcsolati készségek: nyelvi, megértési, megfigyelő és kommunikációs kompetenciák a magabiztosság, empátia és nyitottság fejlesztése értdekében.
• Interkulturális kompetenciák (együttélés, információ átadásának képessége, az egyenlőtlenségek és a
diszkrimináció felismerésének képessége); az interkulturális pedagógiához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, mint a környezet javítása, a kultúrális sokszínűség figyelembe vétele, képzetté vállni a segítő attitűdöt
támogató stratégiák fejlesztésére a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásával, az interkulturális szempontokat figyelembe vevő programok szervezése, a sztereotípiákkal és előítéletekkel szembeni fellépés.

9: A melléklet tartalmazza a gyakorlatok összefoglalását az alábbi szempontok alapján: hallgatóság-életkor/időtartam-időszak/résztvevők/célok/eszközök.
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KÉPZÉS
“MUNKAVÉGZÉS INTERKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN”
« TRAVAILLER EN CONTEXTE INTERCULTUREL » TCI
Szervezet neve : Elan Interculturel
Facilitátor: Juan Esteban Marcos10

A “Munkavégzés interkulturális környezetben” projekt (TCI)
főként azokat a szociális munkásokat célozza, akik újonnan
érkező bevándorlók integrációjával és/vagy segítésével foglalkoznak. A gyakorlatot a francia belügyminisztériummal kötött
együttműködési megállapodás keretein belül tesztelték annak
érdekében, hogy országos szintre emeljék az újonnan érkező
bevándorlók integrációjának ügyét. A projekt 2016. szeptembere óta zajlik, a kétszer hét órában egy legalább két hónapot átölelő időszakban. Hosszú távú utánkövetési lehetőséget
ajánlottak fel azoknak a résztvevőknek, akik ezt igénylik.
A fő cél, hogy a résztvevők elgondolkodjanak azon, mit jelent
a “Munkavégzés interkulturális környezetben” (TCI). A módszer
segítségével a szakemberek felismerik az érintettekkel való
együttműködés fontosságát és ezzel egyidőben a sokszínűsé g m e g fe l e l ő keze l é sé n e k a l a p e l e m e i ve l i s
megismerkednek.

jobb munkakörülmények és a színvonalasabb szolgáltatás elérése érdekében. A TCI módszer megalkotója, Juan E. Marcos,
csapatával arra kereste a választ, hogy hogyan lehet a
sokszínűséget kezelni szociális intézményekben. Tehát a program egy interdiszciplináris megközelítés eredményeként jött
létre. (menedzsmenttudomány, pszichológia és szociálpszichológia, intézményi szociológia, kulturális antropológia).

• Kulturális szemlélet:

A migránsokkal dolgozó szakemberek ösztönzése érdekében,
szükséges a felek közötti bizalom visszaállítása. Ehhez radikális
változásokra van szükség az újonnan érkező külföldieket segítő
szervezetek szervezeti kultúrájában, legyen az egyesület, államigazgatási-, vagy civil szervezet. Hogy megfeleljen ezeknek
a kihívásoknak, a TCI módszer arra törekszik, hogy segítsen
innovatív megoldásokat találni; a cél, hogy az érintettek között
létrejöjjön egy intézmények és kultúrák közötti párbeszéd, ami
hozzájárul a sikeres integrációs modellek megalkotásához. A
TCI hosszú távú és alapvető változásokat képes előidézni,
ösztönzi az együttműködést és a sokszínűség-kezelési stratégiák középpontjába a szakértelmet helyezi. E küldetésben való
részvétel során a TCI egy olyan interkulturális megközelítést
kínál, amely elfogadja a meglévő tudást, horizontális és szimmetrikus tapasztalatcserét kínál és megteremti a párbeszéd és
együttműködés feltételeit. A módszer segít tudatosítani az
előítéleteket, megvizsgálja az egyén saját kulturális mintáit
(értékek, normák, stb.) és megismeri másokét (a másik értékei,
normái, kifejezésmódjai, stb.) fejleszti a készségeket, tudást, a
másikkal való együttműködést, ösztönzi és alkalmazkodik az új
kulturális környezethez, reflektál a különböző szocio-kulturális
háttérrel rendelkező emberek között meglévő egyenlőtlenségekre és harcol ellenük.

• Fő célkitűzések és motivációk

Az újonnan érkező külföldiek beilleszkedését és támogatását
célzó szabályozást modernizálni kell. A bevándorlók megfelelő
integrációs lehetőségeinek újragondolása és elősegítése
során végzett munka sarokkövei a napi munkában résztvevő
szakemberek, és a szociális innovációs projektek. A projekt
célja az egységesség megteremtése az integrációs gyakorlatok terén, valamint a nehézségek kezelésére kínált alternatív
megközelítések ösztönzése.
A fő motiváció a cselekvésre való ösztönzés és a szociális
munkások (és szervezeteik) segítése a külföldiekkel való kommunikáció fejlesztésében és a munkájuk hatékonyságának
növelése.

• Kinek ajánljuk ezt a módszert?

Ez a módszer az újonnan érkező bevándorlók integrációjával
és segítésével foglalkozó összes szakember számára elérhető.
A vezetők prioritást élveznek. Tanúsítványra nincs szükség a
képzés megkezdéséhez. A menedzselési problémák kezelésében szerzett elméleti és/vagy gyakorlati tapasztalat előnyt
jelent, hisz ez segít megérteni a módszer lényegét. A facilitátoroknak rendelkezniük kell vezetői tapasztalattal és/vagy érzékenynek kell lenniük az intézményrendszert érintő stratégiai
kérdésekre.

• Speciális pedagógiai célkitűzések:

• Felhívni a figyelmet az innovációkra, a migránsoknak
nyújtott szolgáltatások minőségének javítása
érdekében;
• Meghatározni a saját szervezetük értékeit annak
érdekében, hogy reflektálni kezdjenek a sokszínűség
kezelésével kapcsolatban (szervezeten belül és kívül);

• A módszer kulcselemei :

• A gyakorlati tapasztalatok megosztásának ösztönzése
országos szinten partnerségek kiépíésével az integrációs folyamat minőségi javítása érdekében;

A módszer segít megérteni, hogy az interkulturális megközelítés hogyan illeszthető be a szervezet általános ügyvitelébe a

10: Juan E. Marcos, 35 éves szakember Argentinából, szociál-pszichológiai, filozófiai, szociológiai és menedzsment képesítésekkel rendelkezik. Szakterülete az együttműködési
projektek menedzselése, felügyeli a multikulturális csoportok működését és a Elan Interkulturális Egyesületben képzóként tevékenykedik.
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• A résztvevők
8%

A módszer a következő kompetenciák fejlesztését teszi
lehetővé:
• Meghatározza az interkulturális megközelítés
alapvető elemeit
• A csoportmunka által megtanítja kezelni a kihívásokat
• Fejleszti az interkulturális környezetben végzett
munkához szükséges készségeket
Megérti a fontosságát olyan dinamikus csoport
létrehozásának, amely előmozdítja a munkát, és a
tapasztalatcserét.

6%
7%

11 %

18 %
25 %

25 %

n Apprentissage de la langue
n Interprétation et traduction
n Médico-social
n Social

n Insertion socio-professionnelle
n Animation socio-culturelle
n Éducation à la citoyenneté

La part de la répartition des professionnels formés
à l’échelle nationale par domaine d’activité.

Több, mint 500 helyi gyakorlati szakember képzése történt meg
(68% szociális vagy szociális és integrációs vagy szociális és
egészségügi szektorból). A projekt résztvevői életkoruk és
iskolai végzettségük tekintetében is jelentősen különböznek.
Az integrációs terület és a segítő tevékenység kapcsán is nagy
az eltérés. A résztvevő csoportok számos intézményt képviseltek (15 - 35 fő).
A célok elérése érdekében a TCI projektet két szakaszra
osztották:
JA (Journée d’Actualité/ Aktualitások) és
AMI (Atelier de Mutualisation Interculturel/ Interkulurális
Tapasztalatok Műhely).
• La journée d’actualité (JA)
Ez az első figyelemfelkeltő képzési nap az elméleti és
gyakorlati képzés alternatív formáját kínálja a résztvevők
szakmai tapasztalatain alapuló esettanulmányokon
keresztül és reflektálási lehetőséget nem formális
oktatással és kritikai pedagógiával (cf. Paolo Freire).
Három modulból áll:
- Figyelem felkeltése az interkulturális megközelítésre
- A interkulturális kontextusban végzett munka megértése
- Vezetni a sokszínűséggel találkozó csoportokat
szervezeten belül

A módszer olyan további kompetenciák fejlesztését teszi
lehetővé, mint az állandóan fejlődő kommunikációs készségek
az innovatív módszer érthető bemutatása érdekében, amely
megkívánja a folyamatos megújulást és önvizsgálatot professzionális szinten; erősíti a szakemberek közötti mobilizációs stratégiákat hogy egyesíthesse és támogathassa őket a változások
előmozdításában. Fontos, hogy az elvégzett munkára mindig
interkulturális kontextusban is reflektáljunk. Az utóbbi gazdagíthat, de nem magától értetődő. A legnehezebb a bizalmatlanság
megszüntetése és az interkulturális együttműködés elősegítése. A legegyszerűbb a résztvevők által elért előnyök beazonosítása volt. Fontos megérteni a kapcsolatok dinamikáját a
csoportmunkában, hogy megteremthessük a feltételeit a közös
munkának. Annak érdekében, hogy megszerezzük a kulturális
sokszínűséget a hasznunkra fordíthassuk, létre kell hozni specifikus ‘know-how’-kat az interkulturális kontextusban végzett
munka fejlesztése érdekében és - e munka során. A TCI
módszer lehetővé teszi az együttműködést a résztvevők között,
abban a küldetésben, hogy segítsék a bevándorlók saját társadalmi és gazdasági integrációs lehetőségeinek megteremtését.
Lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy egyesítsék és
megosszák a programjukat.
Az együttműködés elősegíti a projektek és a gyakorlatok természetének elemzését, új együttműködések létrehozását és a
hosszú távú partnerség előmozdítását.

• A facilitátor szerepe

A facilitátornak többféle szerepe van. Biztosnak kell lennie
abban, hogy a résztvevők fejlődnek a tanulmányaik során és
segítenie kell őket túljutni komfortzónájukon. A résztvevőknek
ha nehezen is, de meg kell érteniük, hogy ez a képzés csak egy
bevezető az interkulturális megközelítéshez és így a facilitátornak kezelnie kell a felmerülő elvárásokat és frusztrációkat. A
TCI megteremti a találkozás és együttműködés feltételeit a
közös célokat meghatározó egyének és szervezetek részére,
valamint lehetővé teszi az érdekelt felek szemléletváltását
annak érdekében, hogy változtassanak a mindennapi szakmai
munkájukon és újraértelmezzék együttműködésüket. A TCI
módszer célja, hogy végigkísérje az érintett résztvevők útját a
sokszínűség menedzsment kialakításának folyamatában.
Számos résztvevő hálás volt, amiért volt elegendő idő a
sokszínűség menedzsment nehézségeit taglaló horizontális informális tapasztalatcserékre.
A skepticizmus ellenére (a megközelítés innovatív mivoltát néha
nehéz volt megérteni), a TCI módszer sokkal könnyebben
elérhető és dinamikus megközelítésnek bizonyult.

• L’atelier de mutualisation interculturelle (AMI)
Második lépésben az első, figyelemfelkeltő képzési nap
(JA) résztvevőivel együttműködve interkulturális
workshopokat (AMI) szerveztek hogy a JA során tanult
elméleteket a gyakorlatban is láthassák. AZ AMI során
vitatott témák az alábbiak voltak:
- Együttműködés és kommunikáció interkulturális
kontextusban
- Tartós partnerségek kiépítése
- Az intézmények szociológiája
- A sokszínűség menedzsment irányelveinek stratégiája
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REAL PEARL FOUNDATION (RPF) : OFFERING NEW OPPORTUNITIES
Hungary - Fondation Real Pearl : L. Ritók Nóra
• Presentation of the context

The Real Pearl Foundation (RPF) was established in 1999 in a
disadvantaged rural area with the aim of providing art education
for disadvantaged, mostly Roma children. After ten years of
work, the co-workers of the foundation realised that their
efforts can only be fruitful if they focus not only on the children
but also the whole family. The most serious intercultural issue
in Hungary is the “Roma question”. Indeed, the majority of them
are socially excluded and discriminated against, with many
living in extreme porverty. Disanvantaged, marginalised, and
segregated in schools, Roma children have few prospects for
the future. The Foundation’s workshops focus on the social
integration of disadvantaged children, mainly Roma children,
their families, and the whole Roma community. Through social
integration their objective is to change the majority society’s
negative attitudes towards the Roma as well as building
bridges between the two communities. With their results and
achievements, RPF proved that although it takes great efforts
and a long time, social integration is possible. The activities of
the Foundation can be adapted to other socially marginalized
and discriminated communities by taking local and community
specificities into account.
• Empowering families in underserved/underpriviledged
communities
Roma children come from the most disadvantaged, underprivileged families with generations of unemployment, so their
education could not yield positive results without involving the
whole family and eventually the whole community in the process. Therefore, in 2009 the Foundation launched a new complex community development programme, which first focused
on one dead-end village in eastern Hungary, then expanded its
activities to the surrounding settlements. The community development programme had to tackle issues deriving from the characteristics of disadvantaged, dysfunctional communities such
as high-crime rate (theft, robbery, prostitution, exploitation,
family feuds), insanitary housing conditions (accommodation,
early pregnancy, illegal electricity supply, uncultivated gardens),
high school drop-out rate, unemployment, ongoing conflicts
with the institutional system, ongoing conflict between the
Roma and non-Roma population, deprivation, isolation and no
future outlook.
• Motivations and objectives
The original aim of the Foundation was to “show that talent is
present everywhere, and great treasures are lost if these children’s potentials are not fulfilled due to their circumstances” (L.
Ritók, founder). Through art education they hoped to show the
wider public that disadvantaged Roma children are as talented
as anybody else if opportunity is given to them. Also, they
hoped to influence and change the society’s stereotyped perceptions of these children so that they could find their place in
the society when grown up. As part of the learning process of
the Foundation, the aims multiplied throughout the years: educating children from families in deep poverty is only achievable
with lasting results if the whole family and community is targeted as well.

• The Key elements of the method
The Foundation has three pillars of activities:
1. Éducation: social competence development through
art, online learning support, board game education,
debate, scholarship programmes

The Foundation operates a basic art school in six
different locations in the area, subsidised partly by the
state, partly by donations. They educate 670 children,
70% of whom are underprivileged; 250 live in deep
poverty, most coming from Roma families. The school
focuses on visual arts education.
The main educational objective of the school is to focus
on complex personality development to improve
students’ motivation for learning at school as well as
personal and interpersonal competences, which
improve their chances in life. In addition, the school helps
develop their fine motor skills, as well as cognitive skills
and logical thinking, such as observing and interpreting
the visual world or grasping the essence of phenomena
In addition to the basic art school programme, the
Foundation started an After School Programme in 2012 in
a village of 300 inhabitants. Qualified teachers as well as
volunteers mentor children who attend the After-School
Programme. It has an individualized education strategy
where each student has a mentor and an individual
development plan. Mentoring aims to motivate children to
read, develop reading comprehension, mathematics and
foreign languages. Natural sciences are taught on a
project basis. The programme also helps children to do
their homework or any school task, if there is need. They
also organise camps in the school holidays where children
can recreate as well as experience informal learning. The
Foundation also runs a scholarship programme for
well-achieving disadvantaged children
.

2. Family-Care and Community Development
The main activities are:
• Crisis-management: assistance with children’s
medicine and glasses, clothes, food donations, debt
management.
• Development of self-sustainability: with the involvement of parents the aim is to create future prospective
for children. Since there are no jobs and people are
uneducated, the creation of activities to help families to
sustain themselves has been crucial. There is a number
of good practices: the home garden programme, the
bio-briquettes (fuel blocks) programme for heating, the
restoration of their own houses and health programmes.
• Creation of jobs: agriculture, food processing areas,
and crafts. It was aimed by the teachers of the art
school to involve parents as well who indeed started to
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3. 3. Institutional Cooperation: mediation between
families, schools and other institutions; local social
organization of round tables.
A Social Forum has been created where they aim at case
solutions in partnership with the Roma community. Social
workers help coordinate and continuously strengthen
participatory democracy, cooperation, and attitude
changes.

become active. So they also engaged in teaching
parents some crafts – needlework – in order to give
them the possibility to have some sources of income.
Using the children’s drawings, parents decorate various
objects with embroideries, sew bags, etc. The
Foundation created a shop and a webshop where these
artefacts are sold.

• Adult education: The After-School Programme
focuses on adults as well. In the morning hours it
provides classes for those who have not attended
school. In the evening hours it is a space for community
events. There are recreational events such as film club,
arts and crafts and social evenings. In 2013 they
launched the Board-Game education programme and in
2015 the Debating Club.

• How to put in place?

To put in place the entire RPF programme, collaboration with
various professionals is required.
The original programme started with the arts education component. It requires co-working with arts education
professionals.
The After-School Programme requires qualified teachers.
The craft programme can be organised by trainers who have
these craft skills (embroidery, needlework, sewing, etc.).
The bio-briquette programme also requires professionals who
can teach how to produce the briquettes.
Trained social workers have to be involved to work in the community development, institutional cooperation, etc.
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KÉPZÉS
KRITIKUS INCIDENSEK MÓDSZERE
ELAN Interculturel, Fr.

• Az összefüggések bemutatása

Margalit Cohen-Emerique kulturális megközelítését (1984) és
különösképpen a kritikus incidensek módszert az Elan
Interkulturális Egyesület 2008 óta alkalmazta. A módszert John
C. Flanagan először minőségi kutatási módszerként használta,
1500 szakemberen tesztelték több mint 20 európai országban
köz - és magánintézmények képzésének részeként és/vagy az
Európai Bizottság által finanszírozott európai projektként.
Miután áttekintette Margalit Cohen-Emérique megközelítését
(1984) mely a francia viszonyokat is tükrözi a bevándorlókkal
kapcsolatos munkában, az Elan Interculturel megalkotta a saját
változatát, adaptálta a módszert. Várhegyi Vera, az Elan
Interculturel egyik alapító tagja által kidolgozott elemek több, a
sokszínűséghez kapcsolódó kérdésre is adaptálhatóak. Több,
mint 15 év tapasztalatot szerezve a pedagógusok, trénerek,
segítők és bevándorlók interkulturális kompetenciáit fejlesztő
képzésekben, Várhegyi Vera az interkulturális kompetenciák
fejlesztését célzó nemzetközi és Európai Uniós projekteket is
koordinál ( pl.: PHARE, EQUAL, LLP). Margalit Cohen-Emerique
tanítványaként sajátította el a kritikus incidensek módszert és
számos képzésen vett részt, melyek, a Théâtre de l’Opprimé
(Elnyomottak Színháza) – hoz (Paris, Giolli - Parme ) és a
Művészetek, mint pedagógiai eszköz az interkulturális kompetenciák fejlesztéséhez köthetők.
A módszer főként a szociális szakembereket és oktatókat és/
vagy profi trénereket célozza, akik multikulturális kontextusban
tevékenykednek. A résztvevőktől aktív közreműköést vár a
módszer és fél naptól 35 óráig tarthat egy foglalkozás. Az időtartam attól függ, hogy milyen mélyen analizálják a kritikus incidenseket. Hosszabb távú utánkövetés ajánlható azoknak, akik
az érzékeny zónák mélyebb elemzését igénylik.

• A módszer kulcs elemei
Hivatalos tanúsítvány nem szükséges. Mindazonáltal szükséges, hogy képzett szakemberek oktassák a kritikus incidens
módszert. Más szóval, mielőtt valaki belekezd az analitikai
munkába, fontos, hogy tapasztalatot szerezzen egy személyes
kritikus incidens elemzésében. Az oktatónak rendelkeznie kell
alapvető társadalomtudományi ismeretekkel (pl. pszichológia,
antropológia, szociológia). Jártasság a gyakorlati szociális – és
terepmunkában, pluszt jelent.
Ez a módszer, amely négy, vagy akár harmincöt órát is igénybe
vehet, segít megérteni hogyan válik a kulturális sokk kiindulóponttá a személyes kapcsolatok során felmerülő interkulturális kihívások megértésében.
A konfliktusok elkerülése helyett a kritikus incidens módszer
arra törekszik, hogy legyőzze az interkulturális konfliktusok
okozta nehézségeket annak érdekében, hogy tanulhassunk
belőle és ezáltal a szakmai tapasztalatok gazdagodhassanak.
• Interkulturális perspektíva
A kritikus incidens módszer felhívja a figyelmet a sociális és
oktatási projektek kulturális aspektusára. A módszer hatására
a szociális munkások napi munkájuk javulását tapasztalhatják.
Míg a kezdeti interkulturális képzések arra fókuszáltak, hogy
fejlesszük tudásunkat a világ kulturáiról (kulturalista hozzáállás),
a kritikus incidens módszer lehetővé teszi, hogy a hallgatók
elmélyítsék tudásukat azokról a szakmai ajánlásokról amelyben
dolgoznak.
Mivel a módszer megközelítése a szakmai decentralizációra
fókuszál – ami elősegíti a helyi asszimiláció miatt egyébként
láthatatlan kulturális normák, értékek és viselkedések megjelenését – a kritikus incidens módszer mélyen interkulturális.
Megvan az az előnye, hogy megkérdőjelez gyakorlatokat a
konkrét problémák megoldása érdekében.
• Célok
A módszer célja, hogy megismertesse a gyakorló szakembereket az előzetes elgondolásokkal, a résztvevők tükrözzék saját
kulturális referenciáikat, megismerkedjenek másokéval, fejlesszék a másokkal való foglalkozáshoz szükséges kompetenciájukat, tudásukat és viselkedésüket figyelembe véve a környezet
változásait, reflektáljanak az eltérő társadalmi és kulturális környezetből érkező emberek között meglévő egyenlőtlenségekre
és tegyenek az egyelőtlenségek megszüntetéséért.
A módszer fő célja, hogy megfelelő környezetet biztosítson a
produktív interkulturális interakciók kialakulásához. Annak
érdekében, hogy csökkentse a közvetlenül, vagy közvetve a
kulturális különbségekhez kapcsolódó kulturális sokkhatásokat, az érintettek közötti párbeszéd helyreállítására törekszik.
Így a módszer a kritikus incidensben érintett felek között létrejövő szakmai együttműködésnek három szakaszát határozza
meg.

• Motivációk és alapvető célok
A kritikus incidens módszer célja, hogy integrálja az interkulturális megközelítést a szakmai tapasztalatok elemzésével és a
kulturális sokk (kritikus esemény) kezeléséhez megfelelő
eszközöket biztosítson a szakemberek számára. A multikulturális környezetben dolgozóknak szembe kell nézniük a szakmai identitásuk fenyegetettségével, ami súlyos
következményekkel járhat rájuk és a résztvevőkre nézve. A
kritikus incidens módszer támogatja az interkulturális készségeket és a kulturális kihívások mélyebb megértését a szociális
munkakörnyezetben.
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A kritikus incidens módszerének célkitűzései az alábbiak
szerint foglalhatók össze:
1. A multikulturális terepen dolgozó szakemberek nagy
valószínűséggel találkoznak kritikus incidenssel és a
kulturális sokk jelenségével.
2. A decentráció technikájának elsajátítása segít megérteni az interkulturális helyzeteket.
3. Így jobban megértjük, hogy hol merülnek fel interkulturális konfliktusok.
4. Amennyiben nyitottak a tárgyalásra, a bevont felek
meg tudják oldani a kritikus incidenseket az egyén
identitásának maximális tiszteletben tartásával.

• Workshop módszertan
A szakmai műhely a résztvevőket érintő konkrét kihívások
elemzésével kezdődik (pl.: érzékeny zónák) A cél, hogy a résztvevők megvizsgálják azokat a területeket, ahol kommunikációs
problémák, illetve félreértések merülnek fel. A kritikus incidens
módszer szerint ezek a feszültségek csupán a kulturális félreértések eredményei, melyek érzelmi kitöréseket váltanak ki. Az
érzékeny zónák megismerésével a szakemberek felkészülhetnek a potenciálisan felmerülő problémák kezelésére.
Néhány Cohen-Emérique által azonosított érzékeny zóna:
• A szociális intézmény szabályai: a hatósággal való
kapcsolat, hierarchia, nemek aránya, az egyén szerepe a
közösségben, stb.
• Fizikai tényezők: fizikai kapcsolat, higiéné, proxemika
(térhasználat)11
• A spirituális és/vagy vallási értékek szerepe
Kommunikációs kódok

A kritikus incidens módszer segítségével fejlődik az identitással
kapcsolatos rugalmasság ami lehetővé teszi az interkulturális
környezetben végzett hatékonyabb munkát. A több tudományterületet érintő módszertani megközelítésre és az etikai szempontok integrációjára bátorít, így segítve a szakemberek
interkulturális kompetenciáinak fejlesztését.
“Az interkulturális kompetenciák sajátos pszichoszociológiai
kompetenciák: lehetővé teszik, hogy az egyén – többé-kevésbé
hatékonyan - nézzen szembe az egyenlőtlen kulturális sajátosságok sokszínűségéből adódó helyzetekkel az egyenlőtlenségeket is figyelembe véve.” (A. Manço, 2006). A módszer
megköveteli, hogy az egyén megkérdőjelezze saját magát, ami
az identitásbeli fenyegetettség valamilyen formájához vezethet.
Időnként nehéz lehet a kritikus incidens elemzésekor kiváltott
érzelmeket kezelni. Minden incidens hatással van egy érzékeny
zónára, amely definíció szerint mindig erős érzelmekhez kapcsolódik (pozitív és/vagy negatív).

Más szóval ezek az érzékeny zónák jelenthetik a kulturális sokkhatások gyökerét, melyeket nehéz azonnal feldolgozni, hisz
gyakran erős érzelmek kísérik, mint az összezavarodottság
érzése, düh, meglepődés, undor, szomorúság, stb.

“A kulturális sokk egy érzelmi és értelmi állapot olyan emberekben, akik időnként kirekesztettnek érezvén magukat külföldiekkel kerülnek kapcsolatba. Az egyén szintjén ez lehet
negatív, mint az elköltözésre, frusztrációra, visszautasításra és
nyugtalanságra adott reakció, vagy pozitív, a lelkesedés,
elragadtatás, rácsodálkozás érzése.” (Cohen-Emerique, 1984).
A kritikus incidens módszer összegyűjti ezeket a sokkhatásokat
annak érdekében, hogy elemzze őket. Az összegyűjtés úgy történik, hogy megkérik a szakembereket, írjanak le egy kulturális
sokkhelyzetet, amelyet nem értettek meg, és/vagy nem toleráltak és/vagy még mindig problemeatikusnak éreznek.
A kritikus incidens módszer megközelítése 3 lépésből áll:
• Decentráció ;
• A másik ember vonatkoztatási rendszerének feltérképezése ;
• Tárgyalás ;

11: Edward T. Hall, A rejtett dimenzió, Paris, Points, 1978.
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ISKOLAI ZENEKAR (ORCHESTRE À L’ÉCOLE- OAE)
KULTURÁLIS NYITOTTSÁG/ INNOVATÍV PEDAGÓGIA
http://www.orchestre-ecole.com/

• Az elgondolás bemutatása

A « L’orchestre à l’École » (OAE) az Oktatási Minisztérium, a
Kulturális Minisztérium és a Városfejlesztési Minisztérium közös
keretszerződésének egyik tagja. Számos általános és középiskola dolgozik ezen a programon, a tanulói környezet javítása, az
együttműködés és a partnerség fejlesztése érdekében. Az OAE
elkötelezetten harcol a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, miközben segíti az “együttélést” a zenekar keretein belül. Annak érdekében, hogy a közösséget és a
döntéshozókat érzékenyítse a zenekarok jótékony kulturális,
oktatási és társadalmi hatásaival kapcsolatban, 2008-as megalakulása óta az OAE ösztönzi a zenekarok széleskörű megalapítását különösen a hátrányos helyzetű területeken. 2018-ban
az OAE a 10. évfordulóját ünnepelte az Olymia-n (nagyszabású
zenei fesztivál Párizsban), ahol sok diák a zenekarával lépett fel.
2017-ben az OAE 1230 iskolában segítette az iskolai zenekarok
megalakulását 33 210 diák és 614 francia település
bevonásával. A program megvalósításához képzett zenetanárok és pedagógus szakemberek együttműködésére van
szükség. Az OAE segíti az egyes programok beindítását (megállapodás, hangszerek kölcsönzése). Bármely iskola kezdeményezhet hasonló partnerségre épülő projektet különböző
intézmények (zeneiskolák, konzervatóriumok; egyesületek;
Oktatásügyi Minisztérium; regionális hatóságok; magánvállalatok) bevonásával. A zenei projektek a tananyagba integrált,
jóváhagyott projektek (Inspection Académique).

Pleyel Párizsban). A zenekari élmény megerősíti a diákok egyéni
képességeit, fejleszti a tudásukat és a mások iránti elköteleződést. Az egész program a közösségi szellemiségen alapul. Az
OAE próbál harcolni a különböző szocio-kulturási háttérrel rendelkező emberek közötti egyenlőtlenségekkel szemben.
• Kulcselemek
AZ OAE módszer azon az elgondoláson alapul, hogy a zene a
kollektív tanulás egy eszköze. Több forrásból táplálkozik, ilyen a
venezuelai zenei és társadalmi módszer, az “EL Sistema” melyet
1975-ben vezettek be. Ezen kívül több “befogadó” erurópai
módszerre támaszkodik, melyek a zenei élményt és a csapatmunkát fejlesztik.
• Az interkulturális szemlélet
A közös zenekari próbák utat nyitnak más, az iskolán kívüli csoportok felé is: külsős résztvevőkkel kialakított partnerségek,
mint az Oktatásügyi Minisztérium, városi intézmények, más
gyerekek, vagy szülők (pl.: helyi idősek otthonai, ahol több
generációt magába foglaló énnekkarokat szerveztek). Az OAE
projek törekszik az iskolán kívüli csoportokkal való kapcsolatépítésre. A zenei oktatás összehoza a felnőtteket (tanárok) a
gyerekekkel és kollektív szellemiséget alakít ki a gyerekek
között az osztályban.
Az itt fejlesztett pedagógia “immerzív pedagógia” egy innovatív
formája a tradicionális zeneoktatásnak. Ezt a pedagógiát az
együttműködés, tanulás és a másokkal való együttélés
jellemzi.

A projektek 3 évig tartanak, általános iskolás diákok (7-11 éves
korig) és középiskolás diákok (11-15 éves korig ) részére is
elérhetők. Heti rendszerességgel tartanak próbákat: általában
heti kétszer egy óra időtartamban.

• Alapvető információ
Az iskolaelhagyás elleni küzdelem kapcsán az egyesület hisz
abban, hogy a zenetanulás segíti a diákokat abban, hogy fegyelmezettek legyenek (koncentráció és figyelem) és új munkavégzési szokásaik kialakuljanak. A zenekari munka fejleszti a
koncentrációt és az írott anyagok jobb megértését. Ebben a
tanulási környezetben a lemorzsolódás kockázatának kitett diákok megerősödnek és új készségeik alakulnak ki.
Továbbá az iskolai zenekarok segítik a gyerkek művészi fejlődését és segítenek olyan készségek fejlesztésében, melyek segítségével elkerülhető a kirekesztődés: önbizalom, másokra
figyelés, kölcsönös tisztelet. A gyerekek megtanulnak egymásra
fgyelni, közösen dolgozni egy projekten, tisztelni egymást és a
folyamat során állampolgári értékeket is elsajátítanak. A zene
átformálja az iskolai környezetet, integrálja az öröm fogalmát az
iskolai mindennapokba. (Snyders, 1999). A projekt az iskolán
belül valósul meg, így segíti a kapcsolatok kialakulását, megváltoztatja a környezetet, és teret biztosít a koncertekre meghívott
családoknak, bemutatják az éves munka gyümölcsét így
pozitív képet alakítanak ki az iskoláról és a diákokról egyaránt.
Ezek a projektek segtik a kultúra demokratizálását. Például a
családokat neves koncerttermekben tartott koncertekre
invitálják, mint a Salle Pleyel, vagy az Olympia Párizsban.

• Célok és motivációk
A gyakorlati tapasztalatok megosztásán alapuló OAE projekt arra
törekszik, hogy fejlessze a diákokban a művészetek iránti fogékonyságot, a másság felé való nyitottságot, a véleményalkotást,
az esztétikai érzéket és az önbizalmat. A projekt alapvető célja,
hogy javítsa az iskolai környezetet, megerősítse a tanulási készségeket és nyitottá tegye az iskolát más kultúrák felé.
Az OAE arra is törekszik, hogy segítse a veszélyeztetett diákokat a zene által (a zene másfajta tanulási módszert igényel és
segíti a csapatmunkát) és hozzáférhetővé tegyen olyan gyakorlatokat, melyek általában a kivételezett csoportok számára
elérhetőek (mindenki számára hozzáférhetővé válik a zene). Az
iskolák célja, hogy állampolgárokat neveljen, miközben segít a
közösségi szellemiség kialakításában. Az iskolai zenekarokban
a gyerekek megtapasztalhatják mindazt, ami a társadalmi
együttéléshez szükséges és belépjenek a munka világába. Az
OAE program által a diákok megismerik az előítéleteket, (például
a klasszikus zene kapcsán) kapcsolatba kerülnek új csoprtokkal, új kulturális környezettel (együttműködés; hivatásos
zenészek segítik őket,és segítenek egy új világ felfedezésében)
és eljutnak új helyekre (rangos koncerttermek, mint a Salle
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• Műhelymunka
A workshopok során a gyerekek és felnőttek együtt dolgoznak:
néhány tanár és iskolaigazgató a gyerekekkel együtt tanul meg
zenekarban játszani. Új kapcsolatok alakulnak ki és a tanulás új
felfogása jelenik meg. Az oktatócsoport megtapasztalja a
kollektív projekt gazdagságát: tanárok, zenetarnárok, iskolák

és konzervatóriumok vezetői dolgoznak együtt. A próbákat
nagy csoportokban (egy egész osztály, vagy sok osztály találkozik egy-egy zenekarközi próbán) vagy kis csoportokban (5-10
diák) bonyolítják le. A workshopokat rendszeresen szervezik
meg: egy nagy csoportos és heti kiscsoportos próbák.
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5. esettanulmány

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE PROGRAM12

MAGYARORSZÁG13 - Soros György és OSI14
A Lépésről Lépésre programot, amely egy korai gyermekkori
nevelési reformkezdeményezés, 1994-ben indította el Soros
György és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Közép-Európa- és
Eurázsia-szerte 15 országban. A kezdeményezés 1996-ban
érkezett Magyarországra. Húsz évvel később a Lépésről lépésre
programból kialakult a Nemzetközi Lépésről Lépésre
Egyesület (ISSA). Soros György felismerte a kora gyermekkor
kiemelkedő jelentőségét („egy személy életének első hat éve
hatalmas befolyással van a többire”). Véleménye szerint a társadalom legfiatalabb tagjai is képesek demokratikus elvek
gyakorlására. A Lépésről Lépésre szószólója minden gyermek
oktatáshoz való jogának, amely jog a jóléthez és boldogsághoz
való jogra épül. A Lépésről Lépésre elősegíti az olyan kompetenciákat, mint a problémamegoldás vagy az önrendelkezés,
melyek döntő fontosságúak a 21. század komplex világában. A
programot egyesült államokbeli nevelési szakértők dolgozták
ki a klasszikus pedagógiák legkiemelkedőbb tudósai által kifejlesztett pedagógiai elméletek és gyakorlatok alapján. Az ISSA
integrált, kora gyermekkori szolgáltatásokkal támogatja a
gyermek holisztikus fejlődését.
Ez a koragyermekkor-specialistákból álló hálózat számos
országban jelenlévő mozgalommá vált, melynek célja az igazságosság kialakítása a kora gyermekkori nevelési rendszerekben
(minőségi módszerek és anyagok, szakmai fejlődési platform, a
szabványok és a bevált gyakorlat kialakítása és az önrendelkezés). Egyre több nem kormányzati szervezet vette át a Lépésről
Lépésre Programot.
A program fő elveinek alapja a kooperatív tanulás, a tanulók
egyéni fejlesztése a differenciált oktatás alkalmazásával, a
demokratikus értékeket előmozdító tanulási környezet
koncepciója, valamint a szülők és az iskola közötti együttműködés fontossága.
A Lépésről Lépésre az alábbi hét elvet valósítja meg a
gyakorlatban:
1. Interakció
2. Család és közösség
3. Összetartozás és demokratikus értékek
4. Értékelés és tervezés
5. Nevelési stratégiák
6. Tanulási környezet
7. Szakmai fejlődés
A módszert és a kontextust az ISSA egyik bizottsága dolgozza
ki. A fejlesztés folyamata részvételen és együttműködésen alapuló, a tagok különböző országokból és kultúrákból, eltérő
tapasztalatokkal érkeznek.
A társadalmi és gazdasági kontextus változásával gyakran válik
szükségessé az anyagok, valamint a módszer egyes elemeinek
felülvizsgálata. Napjainkban például fontos, hogy az iskolakezdés előtt álló gyermekekre fókuszáljunk. Ahhoz, hogy nyitottabb társadalmat hozzunk létre, ahol az igazságosság még
inkább jelen lehet, ahol a szegénység elleni küzdelem hatékonyabb, a társadalmi problémákkal és a demokratikus értékekkel
már fiatalkorban foglalkozni kell. Ezért a cél az egyik alapérték,

az inkluzivitás megtanítása. Ezért fontos, hogy odafigyeljünk
minden állampolgárra, és tegyünk a kiszolgáltatott és diszkriminált személyekkel, mozgássérült gyermekekkel, vagy
hátrányos helyzetűekkel (vidéki emberek, etnikai kisebbségek,
romák vagy vándorlók) kapcsolatos előítéletek ellen.
A megközelítés a tapasztalatot helyezi előtérbe: éljük meg a
demokratikus értékeket, és ne csak elméletben ismerjük
azokat, hogy aktív állampolgárokká váljunk. E célok elérése
érdekében a program a gyerekekre fókuszál, hogy fejlesszék a
bennük rejlő potenciált, készségeiket és kritikus gondolkodásra
való képességüket, másokkal való kommunikációjukat, valamint nyitottságukat a világ és mások felé, mások iránti tiszteletüket, a mássággal való kapcsolatukat és a demokráciával
kapcsolatos ismereteiket.
• Képzés
Bevezetés a Lépésről Lépésre Programba (30 órás képzés)
A bevezetés a program alapvető ismereteire és gyakorlataira
összpontosít:
- Gyermekközpontú pedagógiai módszerek.
- Az aktív tanuláshoz igazított tanulási anyagok és
eszközök használata.
- Differenciált tanulás, kooperatív tanulás és
projektmódszertan
- Helyszíni látogatások
- Mentorálás
Egyes magyar iskolák a Lépésről Lépésre Program kísérleti és
módszertani központjaiként működnek, pl. Pécsett, Kiskőrösön
és Miskolcon. Budapesten egy óvoda és egy általános iskola
alkalmazza a programot. Mindazonáltal a programot alkalmazó
iskolák eltérő típusúak, és a finanszírozás is változó. A miskolci
iskola például szegregált roma gyerekeknek fenntartott
általános iskola, a kiskőrösi iskolát mentálisan sérült tanulók
(Egységes Módszertani Intézmény), a pécsit pedig roma és nem
roma gyermekek látogatják.
A tanárok és/vagy oktatók oktatásával nyolc szakértőt bíztak
meg. Nemcsak a módszert tanítják meg, hanem a programot
alkalmazó tanárokat is mentorálják. A módszer bevezetéséhez
egyéni terveket dolgoznak ki, majd fokozatos segítséget ajánlanak nekik. A tanítási módszer a saját tapasztalaton alapuló
tanulásra épül, aktív és nem frontális.
• Módszer
Szülők és nevelők együttműködnek. A családok támogatása
és a velük való együttműködés elősegíti a gyerekek tanításának
holisztikus megközelítését. Az együttműködést kiterjesztik a
helyi közösségre, mivel az egyik cél az interkulturális kompetenciák fejlesztése a közösség révén. Az önbizalom erősítése is
fontos. A közös referenciakeret létrehozatalára tett erőfeszítés
hatékonyabban támogatja és segíti a gyerekeket. A szakmabeliek emellett értik és számításba veszik a családi és közösségi
értékeket.
A társaktól való tanulás a módszer lényeges eleme. Az együttműködést meg kell tapasztalni ahhoz, hogy tanulási és képzési
eszközként be lehessen építeni. A szociális és az emocionális

12: International Step by Step Association (ISSA) - https://www.issa.nl
13: Partners Hungary Alapítvány - https://www.partnershungary.hu/
14: Nyílt Társadalom Intézet.
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tanulásban központi szerepe van. Innen ered a csoportos
munka és a kohézió kialakításának fontossága, ami döntő a
siker szempontjából. A tanároktól elvárják azt is, hogy új
attitűdöket sajátítsanak el: felejtsék el azt a hagyományos elképzelést, hogy a tanároknak ugyanazt a tudást kell minden
gyermek számára átadniuk, és alkalmazzanak innovációt. Azok
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a tanárok, akik ezt a programot alkalmazták, észrevehető változásokat tapasztaltak a saját személyiségükben és viselkedésükben. Jobban megértik önmagukat, önbizalmat és
öntudatosságot nyernek. Ennek ellenére fontos felhívni a
figyelmet egy ilyen program kivitelezésének pénzügyi és fenntarthatósági kihívásaira.
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6. Esettanulmány

TALÁLKOZÁS A VALLÁSI SOKSZÍNŰSÉGGEL

Amikor a társadalomtudományok segítenek a fiataloknak kialakítani a szociális reprezentációjukat15
• Az eredeti kontextus bemutatása

• Mikor:
2010 és 2014 között négy vallásszociológus PhD-hallgató16
középiskolai tanulók számára pedagógiai projektet dolgozott ki, amelynek célja az volt, hogy segítsen nekik felfedezni a környezetükben gyakorolt vallásokat, miközben
„szociológiai betekintést” is nyernek a körülöttük lévő
világba.

lomról. Ez a beavatás előnyös lehet azoknak a
tanulóknak, akik úgy döntenek, hogy követik a
Gazdasági és Társadalomtudományi programot a
főiskolán, és lehetővé teszik a többi tanuló számára egy
olyan téma felfedezését, amellyel egyébként soha nem
lett volna lehetőségük szembesülni.
2. Bevezetés a vallások antropológiájába.
Emellett a vallás mint téma választása beleillik egy
nagyobb pedagógiai projektbe, amely a tolerancia és az
„együttélés” tanításáról szól. A cél annak megértetése,
hogy a valláshoz bármelyik egyéb jelenséghez hasonlóan semlegesen is lehet viszonyulni. Az antropológia
megtanítja számunkra, hogy a vallásokat társadalmi és
történelmi eseményeknek tekintsük, és minél objektívebben álljunk hozzájuk. Ahhoz, hogy tisztában legyünk a
vallások antropológiájával, először első kézből kell
megismerni ezeket a vallásokat, és megérteni, hogy a
vallások történelme a mai napig nem zárult le. Mivel a
vallást mint témát mindig a történelmi, művészeti vagy
irodalmi tudás szempontjából közelítik meg, helyénvalónak tűnhet a jelenséget új szemszögből történő
megközelítésének előmozdítása. Miközben ösztönözzük
a tanulók közötti, vallási reprezentációikról szóló
párbeszédet, fontos, hogy ragaszkodjunk a vallás
antropológiai megközelítéséhez, amely az egyes
emberek vallási hátterének, tapasztalatainak és
vallásgyakorlásának objektív elemzését jelenti.

• Kivel:
12 tanuló jelentkezett a projektre különböző iskolákból.
Hatan közülük vidéki környezetből jöttek, a másik hat pedig
Strasbourg külvárosából.
• Időtartam:
A projekt három részletben zajlott le egyetlen nap alatt.

• Megfigyelések és célok

• Megfigyelések
1. Szociológia, egy kevéssé ismert tudományág.
A szociológia a középiskolákban kevéssé ismert és nem
gyakran tanított tudományág. Mindazonáltal képessé
tesz arra, hogy megértsük, mit jelent társadalomban
élni, és a kidolgozott módszertani eszközöknek
köszönhetően lehetővé teszi a szociális reprezentációnk fejlesztését.
2. A vallások felfedezése szekuláris keretben: komoly
kihívás.
Ahogy az számos szociológiai tanulmányból kiderült, a
tinédzserek alig ismerik a vallásokat. Az olyan konfliktusok, amelyekben a vallás szerepet játszik, gyakran
egymás meg nem értéséből adódnak. Emellett a francia
iskolarendszer szekuláris kereteit gyakran értelmezték
úgy, mint a vallásról folytatott osztálytermi beszélgetések kerékkötőjét. Mindazonáltal mivel számos minisztériumi jelentés rámutatott a vallási érzékenység vagy a
kultúra fiatal emberek felé történő közvetítésének
fontosságára, nyilvánvaló volt, hogy az iskolai programokban ismét érdeklődni fognak a téma iránt (vö.
Joutard 1989-es, Debré 2002-es jelentése).

• A projekt indítása

• Első alkalom:
Az első alkalom célja az volt, hogy a diákok szociológusok
irányításával játékos beszélgetést folytassanak a vallás
témájáról. Ezután a buddhizmussal ismerkedtek meg egy hívő
segítségével, akivel egy buddhista templomban találkoztak.
• Második alkalom:
A második alkalommal a diákok az iszlámmal és a judaizmussal
ismerkedtek meg. Mindkét esetben az adott vallás egyik képviselőjével beszélgettek az adott vallás istentiszteleti helyén.

• Célok:
1. A szociológia felfedezése és „szociológusi perspektíva”
kialakítása.
A cél, hogy a szociológusok által tartott workshopok
segítségével először is megismertessék a
tudományágat a tanulókkal. Számos tanár megemlíti a
nehézségeket, amelyekkel a tanulók a jelenkori
társadalmak megértésének vonatkozásában szembenéznek. Ezért a tanulók szociológiába történő bevezetése képessé teheti őket arra, hogy a társadalomra új és
hosszú távú nézőpontból tekintsenek, és könnyebben
megértsék azt. A cél az, hogy segítsünk megérteni a
tanulóknak, mi az előítélet, hogyan határolódjanak el
tőle, és mit mond számunkra az előítélet a társada-

• Harmadik alkalom:
Az utolsó alkalommal összefoglaltuk az első két alkalommal
megszerzett tudást és kompetenciákat. A diákok jobban megértették a szociológusok munkáját is azáltal, hogy objektíven
vizsgálták a vallás jelenségét.
Az alkalmakat filmre is vettük, két okból kifolyólag.
1. Azért, hogy a felvételek segítségével a diákok reflektáljanak
a saját elképzeléseikre, illetve az általuk megismert hívők
elképzeléseire;
2. Azért, hogy dokumentumfilmet készítsünk, amelynek
segítségével másokkal is megismertetjük ezt a módszert.

15: Bruno Michon, École Supérieure en Intervention Sociale de Strasbourg (ESEIS), Docteur en sociologie.
16: Auteurs de la démarche : Anne Sophie Lamine, Professeur de sociologie à l’Université de Strasbourg ; Bruno Michon, docteur en sociologie ; Dejan Jovanov, docteur en
sociologie ; Rachel Sarg, docteur en sociologie ; Vivarelli Clémentine, docteur en sociologie.
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Ez a dokumentumfilm, amely részletesebb képet nyújt a
projektről, itt tekinthető meg:

A három workshopot követően a gyakorlatvezetők a három
fogalom segítségével elemzik a projekt különböző fázisairól
készült videófelvételt.

1. rész:
https://www.youtube.com/watch?v=tOVije1m6kc

- Szociológiai tanulmány: „szociológuspalánták”
Az utolsó alkalmon a diákok egy délután erejéig „szociológussá válhatnak”. Ebből a célból három workshopot dolgoztak
ki a módszer fejlesztői:

2. rész:
https://www.youtube.com/watch?v=qnE7PUxNNxE

1. workshop: Objektivitás és szubjektivitás
Különböző módon értelmezhető képek segítségével azt
illusztráljuk a diákoknak, hogy a szociológus bizonyos
mértékű objektivitásra törekszik.

3. rész:
https://www.youtube.com/watch?v=FCAYttl1qy8

• Az eszközök

Az első és az utolsó alkalomra a módszer kialakítói az alábbi
eszközöket alkották meg:

2. workshop: Kategorizálás – szociológiai gyakorlat
A gyakorlatvezető kérésére minden diák kiválaszt két
képet (az asszociációs feladatból), amelyek szerinte
legjobban tükrözik azt, ahogyan ő saját magát látja, és
megindokolja a választását. Állításaik alapján a gyakorlatvezető kategóriákba sorolja azt, ahogyan a diákok
„magukról beszélnek”.

• Bevezető alkalom:
- Fényképes asszociáció, amelynek segítségével a diákok
kifejezhetik, mit jelent számukra a vallás, Isten stb.
– Egy Pictionary-szerű társasjáték, amelyben a vallásokat
vizuálisan jeleníthetik meg.
– Egy szerepjáték, amelyben földönkívüliek próbálják áttéríteni
a diákokat a saját, (nagyon) egzotikus vallásukra. Ezeknek a
feladatoknak a célja, hogy tudatosítsák a hitbéli „másság”
kezelésének nehézségeit.

3. workshop: „Szociológusgyakornok lettem”
A gyakorlatvezető megkérdi a diákoktól: „Mit jelent a számotokra fiatalnak lenni?” Ezután a diákok 30 perc alatt minél több
embernek felteszik ugyanezt a kérdést. Végül összehasonlítják
a kapott válaszokat a sajátjukkal és elemzik őket – vannak-e
különbségek a megjelenítésben például életkor vagy nem
szerint?

• Lezáró alkalom:
-R
 eflexió a megjelenítésekkel és az előítéletekkel kapcsolatban, három workshop formájában
1. workshop: A megjelenítés fogalmával kapcsolatban
A diákoknak különböző világtérképeket mutatunk annak
illusztrálására, hogy mindannyian a saját szubjektív
szemszögünkből látjuk a világot (pl. fejreállított világtérkép, ókori világtérkép, olyan térkép, ahol nem Európa van a
középpontban, stb.)

• A projekt értékelésének elemei

- A projekt rendkívül sikeres volt. A diákokat kísérő tanárok
maguk is meglepődtek a diákok önreflexiós és elemző
képességein. A különböző vallások követőivel való találkozások hatására számos ábrázolás született (a diákoktól és a
hívőktől egyaránt), amelyeket csoportokban fel lehet
használni.

2. workshop: A kategorizálás fogalmával kapcsolatban
A diákokat megkérjük, hogy a világ különféle részeiről
származó, reggeliket ábrázoló képeket csoportosítsák a
saját elképzeléseik szerint. Ezáltal tudatosítjuk bennük,
hogy folyamatosan kategorizálunk dolgokat, és ez a
kategorizálás a viselkedésünket is befolyásolja.

- Az, hogy lefilmeztük a folyamatot, egyértelműen javára vált a
projektnek, hiszen ábrázolásokról volt szó, és a filmes
megjelenítés sokat javított ezek minőségén.

• A gyakorlatvezetők/oktatók készségei

A projekt kialakítása miatt a gyakorlatvezetőknek és oktatóknak
legalább alapvető társadalomtudományos tudással kell rendelkezniük. Azonban egy kevésbé ambiciózus projekt enélkül is
megvalósítható, például ha csak a „vallások felfedezése” részt
alkalmazzuk. A projekt során a legfontosabb a nyitottság és a
kritikus gondolkodás.

3. workshop: Az előítélet fogalmával kapcsolatban
Az iszlámot negatív színben feltüntető újságkivágások segítségével a diákok reflektálnak az előítélet fogalmára.
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7. esettanulmány

KREATÍV ÍRÁST FEJLESZTŐ WORKSHOPOK / KOZMOPOLITA TUDÁS / DIÁKOK

A Martina Moeller (a DAAD17 előadója), által kidolgozott „kreatív írás” workshopok célja, hogy a résztvevők elgon-

dolkodjanak saját és másik identitásáról. Az elmúlt években a nacionalizmus és a „nemzeti kultúra védelmének” Európában,
Amerikában és Afrikában is érzékelhető erősödése kapcsán Martina Moeller azon kezdett gondolkodni, hogyan lehetne a
német irodalom segítségével ledönteni az előítéleteket és leépíteni a nacionalizmust. Megvizsgálta, hogyan járulhat hozzá az
irodalomban megjelenő „kozmopolita” identitáskonstrukció egy alternatív identitás kialakításához.

• Hogyan segíthetjük elő az interkulturális
készségek kialakulását a kozmopolita
látásmódon keresztül?

Martina Moellert Yadé Kara írásai inspirálták, aki a német irodalomban bevándorlásról, kulturális hibriditásról, interkulturális
identitásokról és kozmopolitanizmusról szóló műveivel vált
ismertté. Mint Martina Moeller elmondja:
„Miközben anyagokat kerestem az interkulturális
identitás témájában, találkoztam Yadé Kara török-német írónő «Selam Berlin» (2003) és «Café Cyprus»
(2008) című műveivel. Az ő identitáskonstrukciói
emlékeztettek arra, ahogyan Ulrich Bech a kozmopolitanizmust definiálja: „A kozmopolitanizmus (...) a külső
és a bennünk levő másság elismerése. A kulturális
különbségek között nem állítunk fel hierarchiát, nem is
olvadnak szét egyfajta univerzalista megközelítésben,
hanem elfogadjuk őket”. (Beck, 2004, 90. old.)18
Ulf Hannerz szerint a kozmopolita kompetencia azt jelenti, hogy
minden egyén kulturális identitását meg kívánjuk őrizni. Ezért
minden irodalmi figurához ugyanolyan alapon viszonyulunk19.
Hasan, a történet török-német főszereplője nem a társadalom
peremére sodródott vagy hátrányos helyzetű kisebbségből
származó figura. A szereplő kettős háttere miatt nem az áldozattá válás vagy a belső küzdelmek leegyszerűsített narratívája
jelenik itt meg. Épp ellenkezőleg, a történet mind az interkulturális identitást, mind a kozmopolita kompetenciákat ábrázolja
egy olyan szereplőn keresztül, akinek van önbizalma, és aki ki
tudja használni különböző kulturális gyökereinek előnyeit19.
A főszereplő humora megkérdőjelezi a nemzeti és kulturális
sztereotípiákat és külsőségeket.
Az irodalmi identitáskonstrukciók hibriditását – mint nem problémás és megbízhatatlan, hanem autentikus és érdekes alternatívát – Martina Moeller a Martha C. Nussbaum által kidolgozott
oktatási program („három kapacitás modell” alapján) mutatta
be a diákoknak20. Ennek a programnak célja, hogy felszabadítsa
az egyént a hagyományok és szokások korlátai alól (1997: 80).

Martha C. Nussbaum programja három fő elemen alapszik:
•	képesség az önelemzésre és arra, hogy saját
kultúránkról és hagyományainkról kritikusan
gondolkozzunk.
•	az a képesség, hogy önmagunkat olyan emberi
lénynek lássuk, akit a törődés összekapcsol minden
más emberrel.
•	a narratív képzelőerő képessége – vagyis hogy
képesek legyünk empatizálni másokkal, és a
helyükbe képzelni magunkat.
Ahogy valaki kifejleszti magában ezeket a készségeket,
egyre inkább alkalmas lesz arra, hogy világpolgárrá váljék.
A „kreatív írás” foglalkozások részeként a diákok Kara
munkáiból vett részletek alapján fedezték fel a kozmopolita
identitásokat. A foglalkozások pedagógiai célja az volt,
hogy kreatív és provokatív módon érzékenyítse a diákokat
a migrációra, a többnyelvűségre és az identitás különböző
változataira; illetve, hogy a diszkrimináció és elkülönülés
dinamikáját megfordítsa egy interkulturalitást támogató
megközelítéssel. Ez utóbbi a kozmopolita kompetencia része,
amely lehetővé teszi, hogy az egyén nyisson a világ felé.
Példaként itt egy vers, amit a diákok írtak:
Mindenhol
Überall
A kozmosz a világ
Kosmos ist die Welt
Bárhol, ahol emberek élnek
Überall dort wo es Menschen
gibt
Szabadság, egyenlőség,
testvériség
Freiheit, Gerechtigkeit,
Brüderschaft
Szeretet és életöröm
Liebe und Freude am Leben
Közösség: ez csak a világ
Gemeinschaft: das ist eben die
Welt
Egy világ, hol nincs fájdalom
és éhezés
Eine Welt ohne Hunger ohne
Schmerz

Nincs korrupció és erőszak

Ohne Korruption oder Gewalt
Igazság, igazság, igazság

Justiz, Justiz, Justiz

Mert mind pont azt akarjuk,
amit a másik,

Denn jeder von uns möchte

genau das, was der andere auch

möchte

Hogy jöjjön az eső, zúduljon le
mindenhol,

Damit Regen kommt und überall

fließt

Mert a fáknak sok víz kell

Denn die Bäume brauchen viel

Wasser

17: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Office allemand d’échanges universitaires
18: « Kosmopolitismus meint (...) im Kern die Anerkennung von Andersheit sowohl im Inneren als auch nach außen. Kulturelle Unterschiede werden weder in einer Hierarchie der
Andersartigkeit geordnet, noch werden sie universalistisch aufgelöst, sondern akzeptiert. » (Beck 2004: 90)
18: „A kozmopolitanizmus egyik fajtája az lehet, amikor a személy csak azokat az elemeket választja ki a másik kultúrából, amelyek illenek hozzá.” Hannerz, Ulf: Transnational
Connections. Culture, People, Places, London: Routledge, 1996 :103.
19: « Und wir pendelten all die Jahre zwischen Istanbul-Berlin-Istanbul hin und her. Meine Eltern konnten damals noch nicht ahnen, daß uns Jahre später die Leute Kanacken hier
und Almancis dort nennen würden. Kanacke her, Almanci hin. Egal, ich war, wie ich war. Ich war ein Kreuzberger, der sich voller Neugier (...) ins Leben stürzte. » (Kara 2003:5)
20: Nussbaum, Martha (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
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ÁLTALÁNOS ISKOLA LÁNYOKNAK DUBLIN KÜLVÁROSÁBAN – SCOIL BRÍDE
CAILINÍ/TÖBBNYELVŰSÉG21
Írország

Kötődés, barátság, társadalmi kohézió
„Társadalmi szempontból a lehetőségek tárháza nyílt meg előttünk. Barátságok szövődtek, és személyesen is megtapasztalhattuk az elfogadás és az összetartozás érzését...”22

• Kontextus

Deirdre Kirwan, egy Dublin külvárosában található általános
lányiskola (Scoil Bríde Cailiní, Blanchardstown) korábbi igazgatónője vette észre, hogy az iskola 322 tanulójának közel
80%-a otthonában nem az angol vagy az ír nyelvet használja. Az
iskolai kudarc megelőzése érdekében kísérleti megközelítést
vezetett be, hogy ezzel is segítse az említett tanulókat. Az iskola
a folyamatos szakmai fejlődés (CPD – Continuous Professional
Development) és az együttműködési gyakorlatok által is támogatott egységes megközelítést alkalmaz és meghatározott
iskolapolitikát követ. Az egyéni fejlődésen alapuló pedagógiai
megközelítés olyan feladatokra épül, amelyek megfelelnek a
tanuló életkorának és szintjének, de a gyermek fejlődésével
párhuzamosan egyre komplexebbé válnak. Deirdre Kirwan szerint a tanulók körében tapasztalható növekvő nyelvi és kulturális
sokféleség „megkövetelte, hogy – ahol csak szükséges – felülvizsgáljuk és átdolgozzuk a tantervre vonatkozó eredeti megközelítésünket. Az említett helyzet az évek során folyamatosan
alakult ki.” Kirwan hozzátette, hogy az intézmény iskolapolitikája
„az évek során folyamatos fejlődésen ment keresztül és mindig
is adott volt a lehetőség, hogy a tapasztalataink fényében felülvizsgáljuk... hiszen egyre több ismerettel rendelkeztünk a hatékony nyelvtanulásról és -tanításról, a tanulók otthon beszélt
nyelvének jelentőségéről és a többnyelvűségről.” Kirwan szerint az iskolapolitikára szintén hatást gyakorolt „az ír nyelv történeti múltjának, az identitás és a nyelv problematikus
viszonyának...” ismerete.
Az új megközelítés kialakításához az iskolai közeg sokféleségéből merítettek ötleteket. „Megvizsgáltuk, melyek lehetnek
azok az előnyök, amelyek a nyelvi és kulturális szempontból is
sokszínű iskolai közösségünk minden tanulójának hasznára válhatnak.” Az általános iskolai alaptantervből (Primary School
Curriculum) is inspirálódtunk: a gyermek meglévő ismeretei és
tapasztalatai képezik a tanulás alapját23.
A tanórákon, az iskolai kiállításokon és rendezvényeken a
tanulók által beszélt összes nyelv és a különböző kultúrák
ugyanolyan mértékben képviseltetik magukat. Az egyenlőség
és mások tisztelete elfogadott normák. Az otthon beszélt nyelvek jelentőségét az a felismerés is erősítette, hogy az oktatás
fő nyelvén (angol, ír vagy francia) való olvasás fejlesztése során
meghatározó szerep jut az otthon beszélt nyelven való olvasás
fejlesztésének.
A nyelvi tudatosságra és a transzlingváláson24 alapuló tevékenységekre, illetve a pozitív és befogadó légkörre helyezett hangsúly
révén a gyermekek lehetőséget kapnak arra, hogy:
- elmélkedjenek a saját kulturális tapasztalataikon
(értékeiken, normáikon stb.);
- megismerjék mások értékeit, normáit és
reprezentációit;

- olyan készségeket, ismereteket és magatartásformákat sajátítsanak el, amelyek szükségesek a
másokkal való együttműködéshez;
- olyan készségeket, ismereteket és magatartásformákat sajátítsanak el, amelyek elősegítik a
beilleszkedést egy új kulturális környezetbe.
Az iskola az alábbi két célkitűzést fogalmazta meg:
1.	Biztosítják, hogy a tanulók teljes mértékben
hozzájussanak az oktatáshoz és elsajátítsák az
oktatás nyelvét.
2. A nyelvi sokféleség diákok javára szolgáló
kiaknázásához a nyelvoktatás olyan integrált
megközelítését alkalmazzák, amely magában
foglalja az oktatás nyelvét, a tantervben szereplő
nyelveket (ír és francia) és az otthon beszélt
nyelveket is.
Déirdre Kirwan kifejti, hogy a program fejlesztése során a
tanítók – csakúgy, mint korábban – követték a tantervet, de
ezúttal „külön figyelmet fordítottak a nyelvi elemekre”.
„A nyelvoktatásra olyan integrált megközelítést kezdtek el alkalmazni, amely az otthon beszélt nyelv használatára és a tanórákon megjelenő számos nyelv közti hasonlóságok és
különbségek felfedezésére ösztönzi a gyermekeket.” A tanítók
olyan tanulási környezetet alakítottak ki, ahol a tanulók szívesen
osztják meg másokkal ismereteiket és gondolataikat. Ezáltal a
gyermekek magabiztosabbak lettek és jártasságra tettek szert
az általuk tanult számos nyelv használatában. Ezenkívül magas
szintű nyelvi tudatosságot sajátítottak el és nagyobb felelősséget vállaltak a saját tanulásukért.
A módszereket a gyakorlat és az elemzések együttes figyelembevételével fejlesztették ki, de munkájukra az elméleti keret is
hatással volt25. Az iskolában végzett munka innovatívnak számított, hiszen nem rendelkeztek előzetes iránymutatással egy
ehhez hasonló integrált megközelítés kidolgozásához. A
módszereket egy, nyelvi és kulturális szempontból is sokszínű
általános lányiskola tanulóinak oktatásához fejlesztették ki, de
különböző korcsoportok és eltérő körülmények esetén is alkalmazhatók (serdülők, felnőttek, egyéb közösségek). A többnyelvűség vizsgálatához és a nyelvi tudatosság elősegítéséhez
kidolgozott módszerek beépültek a mindennapi iskolai
tananyagba és az egész intézményt érintő tevékenységekbe. A
tanítók segítenek a fejlődésben és az egymástól való tanulás
lehetősége is adott. A módszerek és a légkör alapvető jellemzői
az egész iskolában érvényesülnek, tehát egységes megközelítést alkalmaznak.

23: Government of Ireland. (1999). Primary School Curriculum: Introduction. Dublin: Government Publications, 8.
24: Ez a neologizmus arra a folyamatra utal, amelynek során a többnyelvű beszélők integrált kommunikációs rendszert kialakítva használják saját nyelveiket. Ez dinamikus
folyamat, ahol a többnyelvű nyelvhasználók komplex szociális és kognitív tevékenységeket kapcsolnak össze számos cselekvést, tudást és létezést kifejező szemiotikai
erőforrás módszeres alkalmazásával. (Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Translanguaging)
25: Lásd a bibliográfiában a nyelvi / többnyelvű kérdésre vonatkozó hivatkozásokat, különös tekintettel David Littlere és Jim Cumminsre.
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A fejlesztés folyamata:

egy autóbaleset miatt. Biztosan a fagy miatt
történt – gondolta. Mindegyik mondatot más,
otthon beszélt nyelvre kell fordítani.
• Több diák arról a sündisznóról írt, amelyet a
tanáruk kertjében találtak.
• Az egyik diák hangosan felolvasta a szövegét,
amelyet tagalog nyelven írt.
• Egy, más nyelvi háttérrel rendelkező másik diák
azt mondta, hogy most már tudja, hogy van
tagalog nyelven a sündisznó: a parkupino
emlékeztette az angol porcupine szóra, amely
tarajos sült jelent.
• A kétnyelvű szövegek egyre kidolgozottabbak
lesznek.
• Néhány gyerek elkezd három nyelven írni.
• Az egyik filippínó lány elkezdett naplót vezetni a
kutyájáról, Oliverről, és a naplót teljes egészében ír
nyelven írta.
• Az otthon angolul beszélő gyerekeket érdeklődnek az iránt, hogy három nyelven írjanak.
• Ezek a gyerekek a harmadik nyelv elsajátításában
segítséget kaphatnak az idősebb testvérüktől, aki
az idegen nyelvet középiskolában tanulja, vagy
egy diáktársuktól.

Első osztály
A tanítók biztonságos és gondoskodó tantermi
környezetet alakítanak ki.
A gyermekeket arra ösztönzik, hogy:
• azon a nyelven fejezzék ki magukat, amelynek
használata a legtermészetesebb számukra;
• a saját nyelvükön/nyelveiken osszanak meg az
éppen tárgyalt témához kapcsolódó szavakat és
kifejezéseket, pl. különböző színek, ételek,
ruhadarabok, időjárás;
• az angolt, az írt és/vagy a saját otthon beszélt
nyelvüket használják, amikor az alapvető
fogalmak elsajátítását támogató feladatokat kell
megoldaniuk.
Az év során a tanító fokozatosan kezdi el megjeleníteni
az osztálytermi szemléltetőeszközökön az osztályban
jelen lévő valamennyi nyelvet.
Második osztály
• A hét napjait fokozatosan tanítják meg angolul,
írül és az osztályban jelen lévő összes nyelven.
• A tanulók páros játékokat kapnak, amelyek során
az egyik diák angolul vagy írül valamilyen
cselekvés – pl. egyik lábról a másikra állni,
egymás mellé állni stb. – végrehajtására szólítja
fel a társát, aki az otthon beszélt nyelvén ismétli
meg a hallottakat, majd mindketten végrehajtják
az adott cselekvést.
• A tanítók olyan feladatlapokat készítenek,
amelyeket a diákok angolul, írül vagy az otthon
beszélt nyelvükön is kitölthetnek.

Hetedik és nyolcadik osztály
• A diákok franciául kezdenek tanulni: egy újabb
nyelv, amelyen elmondhatják a tananyagot;
• A diákok lefordítanak egy latin karácsonyi dalt az
összes, rendelkezésükre álló nyelv segítségével;
• Bevezetett önértékelési módszer: a nyelvfa és az
önértékelő falevél;
• A diákok a többnyelvűségi készségeiket
használva írnak többnyelvű levelet vagy naplót
szórakozásképp, vagy teljesítenek olyan, nyelvi
kihívást jelentű feladatokat, mint hogy írjanak egy
történetet angolul úgy, hogy közben minél több
francia szót használnak benne;
• Az egyik angolul beszélő diák arról kérdezte az
osztálytársait, hogy az ír nyelvben miért van
minden „visszafelé” (a melléknév a főnév után
jön); végül arra jutott, hogy valójában az angol az,
amely „visszafelé” van;
• A diákok drámajeleneteket improvizálnak, hogy
megmutassák, az egyes nyelvek közti hasonlóság
milyen sokat segít egymás megértésében.
• Többnyelvű divatbemutató
- A diákok tervezték meg
A diákok modellekként és kommentátorokként
szerepeltek az összes rendelkezésükre álló nyelv
használatával: angol, ír, francia, otthon beszélt
nyelvek
- Mindegyik diák kitalált egy modellt, és annyi
nyelven írt róla, amennyiről csak tudott.

Harmadik osztály
• Szövegek két nyelven: angolul és írül; angolul/írül
és az otthon beszélt nyelven.
• A tanórai interakciókat az jellemzi, hogy a tanító
megkéri az egyes gyermekeket vagy akár az
azonos nyelvi háttérrel rendelkező tanulókat,
hogy fordítsanak le bizonyos kulcsszavakat és
-kifejezéseket az otthon beszélt nyelvükre.
Negyedik osztály
• Az angol nyelvű írásbeli fogalmazási készség
kidolgozottabb megközelítése:
- Téma kiválasztása
- Vázlatkészítés
- A vázlat átnézése
- A vázlat bemutatása a tanítónak végső
ellenőrzés céljából
- A vázlat hangos felolvasása a tanórán
• A kétnyelvű szövegek egyre kidolgozottabbak
lesznek;
•	A tanulók önálló döntése alapján az „It’s a small
world after all” című dal refrénjének lefordítása
11 különböző nyelvre.

• Kulcselemek:

• befogadó légkör;
• szabad nyelvhasználat bevezetése (azaz nincs
megkötés az otthoni nyelv használatára vonatkozólag);
• erős hangsúly a nyelvi tudatosság fejlesztésén és az
írás-olvasási készségeken;
• a tanítási módszereknek minél világosabbnak kell
lenniük;
• a tanárok szakmai autonómiájának tiszteletben
tartása.

Ötödik és hatodik osztály
• A nyelvek közötti spontán fordítás továbbra is
fennáll a lehetőségek szerint.
• Az első öt mondat az egyik gyerek történetéből:
Fagyos reggel volt. Lucy felébredt. A szoba hideg
volt. Iskolába kellett mennie, de késésben volt
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• Megjegyzések a légkörhöz és a
megközelítéshez:

• Nem várt eredmények:

A többnyelvű diákok akkor tanulnak a leghatékonyabban, ha
arra bátorítják őket, hogy minden, rendelkezésükre álló nyelvet
saját belátásuk szerint használjanak – akkor és úgy, ahogyan
szeretnék. Még a nagyon fiatal gyerekekről is elhihetjük, hogy
tudják majd úgy használni az otthoni nyelvüket önállóan, hogy
az tanulási eszközként szolgáljon. A tanulás reflektív és elemző
dimenziói a diákok órai hozzájárulásában gyökeredzik. Mivel az
órai munka során figyelembe veszik a meglévő tudásukat, készségeiket és érdeklődési területeiket, a diákok teljes mértékig
bevonódnak. A diákok egyre tudatosabbak a saját tanulásukat
tekintve: ahogy haladnak a tananyaggal, egyre láthatóbbá válik,
hogyan irányítják és értékelik saját tanulásukat.

• Folyamat:

• A foglalkozások az egész iskolában beépülnek a
tantervbe.
• A nyelvek megosztása jellemző. A gyerekek egymás
nyelvét dalokon, játékokon, íráson és más tevékenységeken keresztül tanulják meg és használják.
• Az órai tevékenységek több nyelv használatára
biztatnak, hangsúlyozzák a nyelvi tudatosságot és az
írás-olvasási készséget.

• Az ír nyelv státuszának felemelkedése. A gyerekek ír
nyelven kommunikáltak. Megnövekedett az érdeklődés a nyelv iránt, ezért a szülői munkaközösség
kérvényezte, hogy legyenek ír nyelvi órák a
szülőknek.
• Az egynyelvű családokból származó gyerekek
elkezdtek két vagy még több nyelven dolgozni az
órákon.

• A gyerekek visszajelzései:
• Az otthoni nyelvek órai használata nélkül
zárt; üres; színlelő; elutasító; letört; két rossz
közül a kisebbik rossz; lélektelen.
• Az otthoni nyelvek órai használatával:
possibilités ; avantage ; exploration ; Oui !
personnel ; relation amicale ; connaissance ;
développement ; plus lehetőségek; előny;
felfedezés; igen!; személyes; barátság; tudás;
kiteljesedés; közelebb; meleg; sziporkázás;
nézőpont; perspektíva; együtt; segítség;
tanulni; támogatni; nagyszerű; felszólalni; légy
bátor. Ha két ember egy nyelven beszél az
olyan, mintha lenne köztük egy kapocs.

• Fejlesztett készségek:

• A tanárok tanulnak a diákoktól, akik nyelvi és
kulturális tudása megbecsült.
• A szülő szerepe rendkívül értékes a gyerek otthon
beszélt nyelvének és kultúrájának ápolásában,
valamint a gyerek tanulásának támogatásában.
• A gyerek tudatossá válik saját tanulása tekintetében.
A gyerekek önállóvá válnak.
• A gyerekek magas fokú nyelvi tudatosságot fejlesztenek ki.

• Linkek:

• Scoil Bhríde (Cailíní) http://scoilbhridec.ie/
• Near FM http://nearfm.ie/language-jewels/
• Healthy Linguistic Diet http://healthylinguisticdiet.
com/
healthy-linguistic-diet-case-study-can-implemented-school/

• Az átalakulás pillanatai:

A nyelvi tudatosság megjelenése
• Egy kínai családból származó hatéves diák képes volt
felismerni és lefordítani számos szót egy
gyermekeknek szóló kiadványból, de a kapu szót
ajtónak fordította. Elmagyarázta, hogy az ő nyelvében
az ajtó szót használják a kinti és a benti bejáratra is,
míg az angolban két külön szóval különböztetik meg
attól függően, hogy a szóban forgó bejárat hol van.
• Egy német nyelvű diák (ötödik vagy hatodik
osztályos) a következőket mondta a magyar „zs”
betűről: „...ugyanaz, mint a német szavakban a ch
csak sh-ként ejted...emlékeztek, amikor az azonos
alakú szavakról tanultunk és a cherry (cseresznye),
church (templom) és kitchen (konyha) szavakra
elmondtam a német megfelelőket, amelyek a Kirsche,
Kirche, Küche szavak.”

• Déirdre Kirwan – Whole school plurilingual
approaches in Ireland – ECML PlurCur project
https://www.youtube.com/watch?v=U0bYHLloZoo
• Déirdre Kirwan https://www.youtube.com/
watch?v=3HDXvy7fXu4
• Trinity Long Room Hub Arts & Humanities Research
Institute
https://www.tcd.ie/trinitylongroomhub/media/news/
articles/2016-12-01one-voice-for-languages.php

• Iskolai kultúra

A többnyelvűség iskolai bevezetése hatalmas változást
jelent az iskolai kultúrában. Az otthon beszélt nyelv
korlátlan használatának engedése nagyon innovatív és
egyben határozott elhatárolódás a korábban domináló
nyelvtanulási módszerektől és ideológiáktól (például attól,
hogy kizárólag a célnyelvet használhatják az
osztályteremben).
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MYSTY26 BEFOGADÁS/INNOVATÍV PEDAGÓGIA

Digitális mesemondó eszköztár az iskolai sokszínűségről szóló képzéshez
A MyStory egy digitális mesemondó eszköztár, amelyet az iskolai sokszínűségről szóló képzéshez fejlesztettek ki. A MYSTY
egyik fő célja az iskolai kulturális tevékenységek növelése, az
(inter)kulturális ismeretek terjesztése és a sokszínűségről való
gondolkodás bevezetése.
A legfőbb eszközök a digitális történetek, a digitális történetmesélés módszerei és technikái.
A MYSTY projekt a tanárok számára eszközöket nyújt a kulturális sokszínűség tudatosításának elősegítését célzó innovatív tanítási gyakorlatok megosztásához és beillesztéséhez.
Ugyanakkor növeli a diákok kulturális tudatosságát és kifejezőképességét, javítja szociális és polgári kompetenciáikat. A
MYSTY az oktatók és a diákok digitális kompetenciáit is
támogatja.
A MYSTY legfőbb célja, hogy az oktatók, kutatók és szakemberek hálózatával lehetővé tegye, hogy az iskolákban a sokszínűségről beszélgessenek, és már az általános iskolától kezdve
növelje a diákok tudatosságát e témában.
Ezek a történetek az ételekre, a családra, valamint az ünnepekre
fókuszálnak, és a sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság, a
más kultúrákra való nyitottság, a kíváncsiság, a tisztelet és a
digitális képességek fejlesztésének színteréül szolgálnak. A
tanárok megtanulják, hogyan használják a digitális médiát a történetmesélés során, a diákok pedig végigvezetik és alakítják
saját gyűjteményüket.

• Időtartam és szervezés

A MYSTY egy kétéves projekt abból a megfontolásból, hogy a
gyerekeknek komplex eszközt nyújtson és bátorítsa őket, hogy
elmeséljék a saját történetüket az ételekről, a családjukról és az
ünnepekről. A cél az, hogy nekik (és tanáraiknak, szociálpedagógusaiknak) eszközt adjanak és olyan képzési anyagot dolgozzanak ki számukra, amely segíti a kritikai gondolkodás
fejlesztését, a kulturális és interkulturális tudatosság, a polgári
és a digitális kompetencia növelését. A projekt továbbá – a diákokkal karöltve – olyan tanfolyami anyagokat is kidolgoz,
amelyek a hátrányos helyzetű gyermekeket segítik, hogy
elmondhassák történetüket és bekapcsolódhassanak a programba. A MYSTY célja összehozni a résztvevő szervezeteket,
hogy megosszák tapasztalataikat és olyan forrást hozzanak
létre, amelyet más iskolák is alkalmazhatnak. Ez EU-szerte
lehetővé teszi a tanároknak, hogy a kulcskérdések tekintetében

egységes értelmezést dolgozzanak ki, amely segíteni fogja
őket tevékenységük során.

• Kik?

A projekt négy uniós tagállamot ölel fel: Ausztriát, az Egyesült
Királyságot (UK), Magyarországot és Olaszországot – létrehozza
felsőoktatási intézmények, iskolák és civil szervezetek kiegyensúlyozott elegyét. Mindannyian tapasztaltak a tanárok
készségfejlesztése terén, melynek célja, hogy az európai
iskolákban interkulturális és digitális ismereteket adjanak át a
diákok számára.
A konzorcium nyolc aktív szervezetből áll:
• Gloucestershire-i Egyetem, UK (főpályázó)
• St Edward Iskola, UK, Grazi Egyetem, Ausztria
• Grazi Egyetem, Ausztria
• Graz Nemzetközi Kéttannyelvű Iskola, Ausztria
• Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány,
Magyarország
• Baross Gábor Általános Iskola, Magyarország
• Danilo Dolci Központ a Kreatív Fejlesztésért,
Olaszország
• Regina Margherita Középiskola, Olaszország

• Módszertan – a módszer fő elemei:

A MYSTY magában foglalja a digitális történetek gyűjtését,
szerkesztését és a MYSTY Digitális Történetmesélő Eszköztár
honlapra történő feltöltését. A MYSTY projekt alapelve, hogy az
innovatív oktatási erőforrások a tágabb értelemben vett
pedagógiai stratégiák részét képezik, amelyek aktívan
segíthetik a sokszínűséggel kapcsolatos kérdések megoldását.
Olyan, az EU-ban gyakori sokszínűségi kérdéseket érintő tevékenységeket segít elő, mint a szociális, a polgári, az interkulturális kompetenciák, valamint a kritikus gondolkodás
fejlesztésének és a médiaműveltség növelésének fontossága,
továbbá a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok oktatásának
ösztönzése. A módszertan kiegyensúlyozott együttműködő
megközelítésen alapul, amelyben a különböző partnerek
felelősséget vállalnak és végigvezetik a különböző eredményeket és tevékenységeket azért, hogy minden partner egyéni
szaktudását maximalizálják és megszilárdítsák a közös uniós
hozzáadott érték elvét..

26: Digitális mesemondó eszköztár az iskolai sokszínűségről szóló képzéshez. (2018. június) Bővebben: www.mysty.eu
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• Képzési anyagok

A MYSTY projektben használt módszernek három fő hatása van:
1. A résztvevőket (diákokat és tanárokat) ösztönzi, hogy
csoportfoglalkozásaikon belül újraértékeljék a kisebbségi csoportokkal szembeni viselkedésüket. Lehetővé
teszi számukra, hogy felülvizsgálják az előítéleteiket,
megváltoztassák a kisebbségi csoportokról alkotott
nézeteiket és viselkedésüket, továbbá hogy átneveljék
őket a sokszínűség ügyében.

• Az iskolák Eszköztárhasználatát támogatása
céljából Tantervintegrációs Módszertanok
kidolgozása.
• Eszközök és képzési anyagok kidolgozása
tanároknak, szociálpedagógusoknak,
amelyek segítséget nyújtanak a digitális
történetmesélés nemzeti és iskolai szintű
tantervbe történő integrálásának
folyamatában.
• Tanulói útmutató: útmutató létrehozása,
hogy megkönnyítse a digitális történetek
létrehozását (a digitálistörténet-mesélés
folyamata, a digitális történetek
létrehozásának elmélete, tippek és tanácsok).
• Tematikus digitális történetgyűjtemény:
tematikus digitális történetgyűjtemény
készítése, amelyet iskolák és közösségek is
használhatnak..

2. A tanárok megragadják az új/digitális médiatechnológiákat, a diákok pedig felismerik a főként szórakozásra használt technológiákban rejlő tanulási
lehetőségeket, így a hatékony és szórakoztató tanulást
célzó kapcsolat jön létre.
3. A MYSTY lehetőséget nyújt a kisebbségi csoportoknak,
hogy más közösségekkel, csoportokkal, iskolákkal és
civil szervezetekkel megosszák és terjesszék migrációs
tapasztalatukat
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FÓRUMSZÍNHÁZ, AZ INTERKULTURÁLIS
KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZE
• Az eredeti kontextus bemutatása

témaköreit. Az interkulturális elképzelések fényében az előítéletekkel és sztereotípiákkal teli vélemények átadják a helyüket
komplexebb és megér tőbb kijelentéseknek és
álláspontoknak.

A Paris-Est Créteil Egyetem neveléstudományi tanszékén létezik egy kurzus „Diverzitás és interkulturális megközelítések”
néven, amely mesterképzéses hallgatóknak (80 főnek) szól. A
kurzus egy aktív és innovatív pedagógiai eszközön alapul: a
fórumszínház módszerén. Ez a szerepjátékon alapuló eszköz
támogatja a beszéd- és testbeszédkészségeket, amelyek
lehetővé teszik a hallgatók kommunikációját egymással, és azt,
hogy közben lebontsák és újraértelmezzék szociális reprezentációjukat. Emellett szorgalmazza a részvevők közti eszmecserét
és együttműködést, és így hatékonyabbá teszi a tanulási folyamatot. Ez az eszköz helyet teremt az interkulturális témákon
(identitás, kultúra, integráció, diszkrimináció stb.) való elmélkedésnek, esetleg még a reflexivitásnak is.
• Mikor: Az első félévben három alkalommal kerül
megrendezése.
• A résztvevők: két oktató, valamint 80 multikulturális és
többnemzetiségű háttérből érkezett hallgató.
• Időtartam: 3 órás alkalmak. Összesen 3 alkalom (9 óra).
Az elsődleges cél a szociális reprezentáció kérdéseivel kapcsolatos munka dinamikus környezetben, hogy a hallgatók kielemezhessék és átformálhassák saját szociális reprezentációjukat,
előítéleteiket és sztereotípiáikat. A projekt segít megosztani
azokat a személyes reprezentációkat, amelyek interkulturális
szituációkból erednek. Ezek lehetnek a hallgatók által elképzelt
vagy tapasztalt, esetleg a mindennapi élet által inspirált helyzetek. Első lépésként felvetnek egy problémát egy több szereplőt
mozgató szituáció formájában. A jelenetet aztán előadják a
közönség előtt, a közönség pedig aktívan részt vesz a probléma
megoldásában. Az itt alkalmazott technikák a fórumszínház
műfajából származnak, amelyet mindmáig az elnyomottak színházaként szokás emlegetni. Egy önként jelentkező hallgató
alakítja a joker szerepét. Elindul a jelenet, majd a csoport résztvevői megosztják gondolataikat egymással.
Itt nem az a cél, hogy jó műsort adjanak elő, hanem az, hogy
gondolatokat ébresszenek a hallgatótársaikban, vitára sarkallják őket, illetve meghallgassák egymás véleményét egy
biztonságos és szórakoztató környezetben. Ez a környezet
pedig a színház, ahol megtapasztalhatják a különbözőség jelenségét, valamint interkulturális kompetenciát fejleszthetnek ki.
Azzal, hogy a hallgatók megélt szituációk szemtanúi lesznek,
megbeszélés útján újraértelmezik azokat, valamint maguk is
szereplőivé válnak a jeleneteknek, ahol megváltoztathatják a
narratívát, kénytelenek kielemezni és megnevezni tapasztalataikat, újragondolni a tapasztalatokhoz társított értelmezéseiket, és figyelembe venni a hasonló szituációk kapcsán
felmerülő más véleményeket. A jelenetek színpadra vitele
lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy átformálják
nézőpontjukat, valamint, hogy a tapasztalataikra és benyomásaikra reflektáló nézőpontot alakítsanak ki. Ez lehetővé teszi a
fiatalok számára, hogy elgondolkodjanak saját „együttélési”
szokásaikon, és hogy újragondolják a különbözőséggel való
kapcsolatukat. A workshopok alatt megfigyelhető, hogy a hallgatók józan észen alapuló gondolatokat osztanak meg.
Lépésről lépésre az oktatók segítségével közösen megvizsgálják a paranyelv, a viccek, a térhasználat és a szavak súlyának
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A módszert az elnyomottak színháza ihlette, melyet Augusto
Boal dolgozott ki az 1960-as évek Brazíliájában. A fórumszínház alapelve egy csoporton vagy közösségen belüli közös probléma megoldása. A módszer kedvelt eszközei a beszéd, a
tapasztalati tanulás és más, aktivitást serkentő módszerek.
Bárki résztvevőjévé válhat. Az elnyomottak színháza sokféle
technikát alkalmaz, többek közt: fórumszínház, színházi képek,
önelemző technikák, láthatatlan színház és hírszínház.
Fórumszínházi tréningeken is részt lehet venni, amelyek során
a résztvevők megtudhatják, hogyan szokás megszervezni meg
egy-egy alkalmat, mi az alkalmak célja, és milyen értéket képviselnek. Ezen módszerek elsődleges céljai közé tartozik szót
adni az állampolgároknak állampolgárságuk gyakorlása céljából. Egy másik célja pedig, hogy a résztvevők megtanulják
kielemezni a valóságot. A hallgatók szerepbeli beavatkozásai
során a központi téma a kultúrák közötti együttműködés volt. A
hallgatók szóhoz jutottak, lehetőségük volt rugalmas hozzáállást
kialakítani, és átvizsgálni a különbözőséggel kapcsolatos
képzeteiket.

• A módszer fő elemei

A fórumszínház három lépésből áll: a szerepjáték, a fórum és a
karakterek cseréje.
• Szerepjáték:
A workshop az interkulturalitás fogalmával kapcsolatos
ötletgyűjtéssel kezdődik: a hallgatók csapatokba
rendeződnek, ahol közösen ismertetniük kell egy
esettanulmányt vagy egy saját életből vett példát. Ezt
követően az esetet vagy forgatókönyvet kielemzik,
megbeszélik és színpadra viszik. A szituációt tehát a
mindennapi élet ihlette, kollektív problémákat képvisel,
és olyan hallgatók adják elő, akik egyszerre előadói és
megélői is.
• A fórum:
Miután a jelenetet eljátszották, minden hallgató lehetőséget kap elgondolkozni a következő kérdéseken:
- Mit figyelt meg a jelenet alatt? (Mi a történet üzenete?)
- Mit érzett vagy gondolt a jelenet nézése közben?
- Vajon a főszereplők mit érezhetnek?
Az oktató és a joker (aki egy hallgató vagy tréningrésztvevő) meghallgatja és újrafogalmazza a különféle
véleményeket. Az újrafogalmazás közben kapcsolatot
teremtenek a különböző értelmezések között, és ezzel
próbálják az ítélkezést és a projekciókat értékek
kifejezésévé átformálni. A különböző benyomások
egymás mellé helyezésével arra invitálják a résztvevőket,
hogy szélesítsék ki a látőkört, amelyen keresztül a világot
figyelik. Ezután arra ösztönzik őket, hogy konkrét
alternatív hozzáállásokat javasoljanak egészen addig,
amíg az egyik néző bele nem egyezik abba, hogy leváltsa
az egyik karaktert.

• A karakterek cseréje
A jelenetet ismét előadják az új karakterrel. A helyettesítő
színész újfajta hozzáállása miatt a többi karakter is
másképpen viselkedik, és a történet új fordulatot vesz. A
fórumszínház tehát a szisztematikus megközelítést
helyezi át a gyakorlatba. A kicserélt szereplős előadást
követően az oktató kikérdezi a közönséget az általuk
tapasztalt változásokról és az ezekkel kapcsolatos
véleményükről. Habár elsőre úgy tűnhet, hogy semmi
sem változott, és ezt a tények és az észrevehető
eredmények alá is támaszthatják, a karakterekben
ugyanakkor végbe mehetnek változások. Ezért kérik meg
a szereplőket is, hogy osszák meg érzéseiket, és
beszéljenek a végbe ment belső változásokról. Ezután az
oktató pár mondatba sűríti a szerepcserés beavatkozás
előnyeit, valamint a felmerült kérdéseket, kockázatokat
és problémákat. Az oktató célja, hogy kollektív és aktív
véleménynyilvánítást és részvételt segítsen elő, hogy a
csoport közösen megfogalmazhassa saját alternatív
javaslatait.

• Saját kulturális referenciákon (értékek, normák stb.) való
elmélkedés.
• Mások kulturális referenciáinak (értékek, normák stb.)
megismerése.
• A másokkal való érintkezéshez szükséges kompetenciák,
ismeretek és viselkedések elsajátítása.
• Az új kulturális környezetekhez való alkalmazkodáshoz
szükséges kompetenciák, ismeretek és viselkedések
elsajátítása.
• A különböző kulturális vagy szociális háttérből származó
emberek közötti egyenlőtlenségek átgondolása.
Lépések megtétele a különböző kulturális vagy szociális
háttérből származó emberek közötti egyenlőtlenségek
csökkentésére.

• Vélemények az alkalmakról

A hallgatók érdeklődésüket fejezték ki a módszer iránt. Ebben
a környezetben úgy érzik, konstruktív módon vehetnek részt a
workshopon. Azt is kiemelték, hogy a hagyományos órákhoz
képest itt máshogyan tanulnak. Ezek az „interkulturális
fórumszínház” workshopok olyan élményekkel gazdagították
őket, amelyek során lehetőségük volt interkulturális konfliktusokkal kapcsolatos szituációk elemzésére, valamint arra, hogy
megtanulják ezeket a konfliktusos helyzeteket kezelni. Az alkalmak célja az előítéletek lebontása és az iskolában, szakmai gyakorlaton és a mindennapi életben tapasztalt különbözőségek
elfogadása, valamint mindeközben bizonyos interkulturális
„intelligencia” kifejlesztése, amely ahhoz szükséges, hogy az új
vagy váratlan szituációkban elhangzó, nyíltan elfogult véleményekre megfelelően reagáljunk. A gyakorlat sikeréhez elengedhetetlen a kölcsönös bizalmon alapuló környezet, amely
lehetővé teszi a részvevők számára, hogy szabadon beszélhessenek kényelmetlen szituációkról vagy negatív érzésekről.

• Interkulturális nézőpontok

A fórumszínház nem tűnteti el varázsütésre a szociális
reprezentációkat, hanem önvizsgálatra sarkallja a hallgatókat:
Hogyan érzékeli a hallgató saját magát, másokat, a világot, a
saját hozzáállását a színpadra vitt szituációk közben? Ez a folyamat decentralizációt idéz elő, amely az interkulturális megközelítés egyik alappillére. A különböző álláspontok ütköztetésével
a hallgatóknak lehetőségük van kiszélesíteni saját látókörüket.
Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy valóban képesek
egyéni leegyszerűsített meglátásaikból olyan látásmódot
kovácsolni, amely figyelembe veszi minden szituáció összetettségét. A fórumszínház alkalmai során a hallgatókat arra
ösztönözték, hogy kísérletezzenek, vitassák meg és vizsgálják
meg az adott, interkulturalitással kapcsolatos szituáció alternatíváit. Az egyik feldobott szituációban egy tanár és egy szülő
úszásórák alóli felmentés kapcsán folytatott interakciójára
tértek ki, amellyel felvetették az iskolai szekularitás kérdését. Az
egyéb szituációk közé tartozhat például iratok igénylése a helyi
önkormányzati szervnél, családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyek stb. A hallgatókat arra kérték, hogy az őket érintő
élményekből vagy az őket foglalkoztató témákból merítsenek.

• Példa:
Egy olyan szerepjáték során, ahol a konfliktus két oldalán
szomszédok álltak – egy idős házaspár és egy fiatal meleg pár
–, az egyik hallgató azt nyilatkozta, hogy számára itt nem
interkulturális, hanem inkább generációk közötti konfliktusról
van szó. Egy másik hallgató (aki az egyik nyugdíjast alakította)
ezt válaszolta: „a kultúra nem feltétlenül származás kérdése. A
hallgatók saját kultúrával rendelkeznek, mint ahogy az idős
emberek és a melegek is. Nekünk ez is interkulturalitásnak
számított [..., mert az interkulturalitás] nemcsak a származás
vagy vallási nézetek kérdéskörét takarja [..., hanem] kiterjed a
korosztályokra és azok különböző életvitelére is”.

A módszer a következő területeken segíthet:
• Figyelem felhívása mások viselkedésére,
• A különbözőség felé való nyitottságot akadályozó
tényezők azonosítása és az akadályok legyőzése
szórakoztató, kollektív és konstruktív módokon.
• Interkulturális kompetenciák kifejlesztése a
gyakorlatban.
• Előítéletek észrevétele és azonosítása.
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11. Esettanulmány

„HORS LES MURS” WORKSHOPOK: INTERKULTURÁLIS GYAKORLAT /
INFORMÁLIS FOGLALKOZÁSOK
• A kontextus bemutatása

• Fő célok:
• Mások világának, kulturális referenciáinak és az ezekhez
kapcsolódó értékeknek és viselkedésformáknak a
felfedezése.
• A többiekkel való együttműködés képességének javítása,
és/vagy a francia nyelvtudás fejlesztése főként női bevándorlók körében.
• Interakció, kapcsolatteremtés különböző kulturális háttérrel
rendelkező személyek között, barátságok kialakítása.

Az « Éducation Populaire Charonne Réunion » (Charonne
Réunion Népoktatás) egyesület célja, hogy mindkét nemhez
tartozó gyermekek, serdülők és felnőttek fizikai, intellektuális és
erkölcsi tanításán, valamint szabadidős tevékenységeken
keresztül előmozdítsa a népoktatást. Az egyesület a valódi
állampolgári értékeket kívánja népszerűsíteni azáltal, hogy a
szabadságról, a testvériségről és az egyenlő jogokról közvetít
tudást, valamint egy inkluzív, közös tanulásra épülő módszer
segítségével támogatja az etnikailag sokszínű városnegyedekben élő gyermekek és szülők integrációs folyamatát. Az
egyesület számos különböző partnerrel működik együtt Párizs
20. kerületében. Közéjük tartozik az Université Paris-Est-Créteil,
amely szakmai gyakorlatot és kutatási lehetőséget kínál alapszakos és mesterszakos hallgatói számára. Az egyesület „hors
les murs” (a falakon túl) elnevezésű projektje vidám, játékos,
aktív részvételt igénylő és mindenki számára nyitva álló
workshopokból áll, melyek a Place de la Réunion téren kerülnek
megrendezésre Párizs 20. kerületében. A projekt célja, hogy
cselekvésre ösztönözze az ott lakókat, és olyan közönséget
vonzzon magához, amely egyébként nem venne részt az
egyesület belső eseményein. Annak ellenére, hogy ennek a
kerületnek számos előítélettel kell szembenéznie, a szolidaritás,
a siker, az innováció és az integráció is a mindennapjai része.
Olyan hely tehát, ahol van lehetőség a közvetlen demokrácia
hatékonyabb megvalósítására.

Az erős és fenntartható emberi kötelékek kialakulását segítő
„hors les murs” workshopok kapcsolatépítésre ösztönöznek, az
egyesületben önkénteskedő anyák például programokat szerveznek, amelyeken kísérőként is részt vesznek (uszoda, múzeumok, piknik stb.). Az egyesület különböző foglalkozások széles
skáláját kínálja, ugyanakkor szívesen fogad új javaslatokat és
kezdeményezéseket is (ilyen például az új hajfonó workshop).
Olyan egyedülálló helyről van szó, amely alkalmazkodik a résztvevők igényeihez, valamint lehetővé teszi számukra, hogy
növeljék önbizalmukat és főként életszerű, gyakorlati tudással
kapcsolatos képességeket sajátítsanak el. A foglalkozások
segítenek abban, hogy a résztvevők megszabaduljanak előítéleteiktől, és bizalommal és nyitottsággal teli környezetben lépjenek kapcsolatba másokkal.
A workshopok szerda délutánonként a Place de la Réunion
téren kerülnek megrendezésre. A szakértők (2-3 fő), az önkéntesek (3-4 fő), a kerület lakosai és a gyermekek (25-30 fő) minden workshop élére kijelölnek egy koordinátort. A résztvevők
kis csoportokba (5-6 fő) tömörülnek, és kiválasztanak
maguknak egy szakértő, egy önkéntes és/vagy egy szülő által
összeállított foglalkozást.

• A módszer fő elemei
Az „Hors les murs” workshop olyan dinamikus foglalkozás,
amely közvetlenül szólítja meg a helyi lakosokat. A workshopokon szakértők, önkéntesek, gyakornokok és egyesületi tagok
találkoznak olyan résztvevőkkel, akik a kerületben élnek, de
nem tagjai az egyesületnek. Ez a megközelítés lehetővé teszi,
hogy olyan lányok és nők százai kerüljenek kapcsolatba az
egyesülettel, akiknek egyébként nem lett volna bátorságuk ellátogatni hozzájuk, és akik a többségi társadalom számára láthatatlanok. Az interkulturális foglalkozás egyik különlegessége,
hogy együttműködésre épül, így közelebb hozza egymáshoz az
egyesület alkalmazottjait, az önkénteseket, a gyermekeket, a
serdülőket, a felnőtteket, a szülőket és a kerület lakóit. A Place
de la Réunion a workshop erejéig „határok nélküli” térré alakul,
ahol mindenki számára van hely, bárki előállhat ötletekkel és
kezdeményezhet sporttal, rajzolással, olvasással, zenével és
főzéssel kapcsolatos tevékenységeket. Az egyesület célja,
hogy a diverzitás adta lehetőségek kiaknázásával az „együttélést” támogassa.

A résztvevők tapasztalatai szerint az „Hors les murs” workshopoknak köszönhetően az emberek valóban közelebb kerültek
egymáshoz, a foglalkozás lehetővé tette a helyiek számára,
hogy jobban megismerjék a szakértők és az egyesület
munkásságát. Ez a megközelítés abban is segített a résztvevőknek, hogy mediáció segítségével, játékok, olvasás, egyéb
eszközök és közös tevékenységek révén sikeresen kezeljék a
fiatalok és/vagy különböző „közösségek” között kialakuló
feszültségeket.
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GYAKORLATOK ÖSSZEGZÉSE
1. RÉSZ ÚJÍTÓ GYAKORLATOK AZ INTERKULTURÁLIS OKTATÁSBAN
Nevek

Életkor/közönség Időtartam/
időszak
Fiatalok/
Szünetek/
Nagy csoport
Alkalmi
találkozók

Szereplők

Célok

Eszközök

Többféle
partnerség

Csoportos
tanulás/
Tapasztalat
Interakciók

Bodi28

Óvoda
(3–6 éves kor)
25-30 gyermek

12 alkalom egy
éven belül

Partnerség a
« Éducation
Nationale »
Egyesülette

Ételek és
hagyományok
megosztása
_______-ból/ből
érkező diáktársam
bemutatása
Digitális
történetmesélés

Diákok/ Tanárok

Egy nap

Diákok/
Párokban

1 alkalom

Mobilitás támogatása, nyitottság
mások, más kultúrák
és más nemzetiségek felé
Előítéletek elleni
küzdelem
Reflexiók/
Reflexivitás
A sokszínűség
felfedezése.
A kulturális különbségekkel és
migrációval
kapcsolatos ügyek
kezelése.
Előítéletek /
sztereotípiák elleni
küzdelem
Megosztás
Nyitottság
Kötelékek
A partner kulturális
hátterének
megértése
Kötelékek kialakítása
Újrakezdés

International
solidarity and
european
citizenship27

Ételkészítési
workshop

Artivism29

Déclic art

Menedékkérők
Több alkalom
Egyéni/ kis
csoportok
Különböző
nyelvű, újonnan
érkezők/ diákok
Főiskola
15-20 résztvevő
Fiatalok
Több alkalom
15-20 résztvevő

Fiatalok
Kis csoportok

Színház és
szerepjátékok

Könnyű

Integráció
Nyelvtanulás
Kulturális sokszínűség felfedezése
Művészekkel
való
együttműködés

Oktatók
Művészek

Távolság önmagától
Kommunikációs
képességek
fejlesztése
Érzelmek
kiengedése
Iskolából való
kimaradás elleni
küzdelem

Gyermekek
(7–12 éves kor)
10-15 résztvevő

Fotel

Társadalmigazdasági, politikai,
ökológiai ügyek
kezelése művészeti
projektek
segítségével
Magabiztosság
Foglalkoztathatóság
A készségek
„láthatóvá” tétele

1 alkalomtól
Főiskola
(16–18 éves kor) több alkalomig/
10-15 résztvevő

27: Association les CEMEA http://cemea.asso.fr/spip.php?rubrique670
28: Association Elan Intercuturel http://elaninterculturel.com/
29: Artivism Online http://artivism.online/
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Játékok
Testfelfogás
Kép/ Fotózás

Interkulturális
gasztronómiai
nap
Kommunikáció
Más történetének elmesélése
Számítógépek
Főzéshez
szükséges
eszközök
A kreativitás és a
tapasztalatcsere
helyszíne

Művészeti
közvetítés
Video, audio,
szerkesztés
Formális, nem
formális
Életrajzi
megközelítések
Szerepjáték és
színészeti
technikák
Színházi fórum

Oldal

Nevek
Social circus

Életkor/közönség Időtartam/
időszak
Roma
gyermekek

Szereplők

Célok

Eszközök

Cirkuszi
szakemberek

Befogadó oktatás
Együttműködés
Kognitív képességek
Testbeszéd
Szociális integráció
Hozzáférés a
kultúrához
A faji megkülönböztetés elleni
küzdelem
Magabiztosság
Részvétel
Hozzáférés a
kultúrához
mindenkinek
Oktatásmegosztás
Kirekesztés elleni
küzdelem
Nyelvi és kommunikációs képességek
fejlesztése
Oktatás a média
számára
Az állampolgári
vélemények
bátorítása
Hozzáférés mindenki
számára a kortárs
művészetekhez

Cirkuszi
tevékenységek
(bűvészkedés,
artistaszámok
stb.)

Kreativitás
Általános iskola
Somody Beáta
kreatív foglalkozásai
Felolvasás
kórházakban
les p’tits opérés du
chic 30
Aladdin és a
generációk közötti
lámpa31

Kórházban ápolt alkalom
gyermekek
Egyéni
Kis csoportok
Idős/fiatal
bevándorlók

Initiation to radio32

(9–12 éves kor)

Egy-három órás
alkalmak

Museum mediation/
MACADO

Tinédzserek
13–16 éves kor

Szerda
délutánonként

Kis csoportok

Több érzékszervekre Felnőttek
ható látogatások33
Nyilvános

Youth for youth

Iskolából
Több alkalom
kimaradt fiatalok

Befogadó oktatás

Korai
gyermekkor
3–10 éves kor

A város mindenkié

Hajléktalanok

KIP

Általános iskola
Heterogén
osztályok

A Mac Val
múzeum
kulturális
közvetítői
(Ivry)
Művészek
MACVAL,
Val-de-Marne
kortárs
művészeti
múzeum

Többféle
partnerség

Hozzáférés a
képzőművészetekhez a fogyatékkal
élő emberek
számára (siketek és
vakok)
Kultúrák megosztása
Interkulturális és
befogadó
pedagógia
Iskolából kimaradt
fiatalok
Szerepvállalás
Diszkrimináció elleni
küzdelem
A lakhatási jog
Autonómia
kialakítása
Együttműködés
Tanulási környezet
fejlesztése

Oldal

Képzőművészet

Történetmesélés
Kultúra- és
generációközi
párbeszéd

Facebook
Múzeum

Kettős közvetítés (oktató és
siket vagy vak
művész)

Színházi fórum
Csoportfo‑
glalkozások
Koedukáció
Befogadó
környezet
megteremtése
Tematikus
munkacsoport
Képzés
Pozitív
pszichológia
Az életkörül
mények
figyelembevétele

30 : L’art et la lecture au chevet des jeunes hospitalisés du Chic de Créteil https://94.citoyens.com/2017/lart-et-la-lecture-au-chevet-des-jeunes-hospitalises-du-chic-de-creteil,21-02-2017.html#2RCGBYQLmPB217EV.9
31 : Le projet Aladin http://fr.aladdinproject.eu
32 : La maison de quartier St Eloi en mode radio http://www.radio-pulsar.org/emissions-speciales/education-aux-medias/
33: Le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne – Visites et ateliers http://www.macval.fr/Visites-ateliers
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Nevek
A kedvesház

Közösségi képzési
központok
ALCE

Életkor/közönség Időtartam/
időszak
Roma
gyermekek

Szereplők

Fiatalok
12–14 éves kor

Önarckép

Diákok

Társadalmi elszigetelődés csökkentése
Kirekesztés és
diszkrimináció elleni
küzdelem

Művész

Tanulás a különböző Tanulók/ diákok
vallásokról és
kultúrákról – és azok
interakcióiról
MOMAP

Bevándorló
diákok

Diákok a
tanárképzésben

Diákok a
Történelmi
tanárképzésben
perspektíva
nemzetközi/nemzeti/
helyi/ együttműködő
tanulás
Interkulturális
workshopok

Különböző
nemzetiségű
diákok
8 fős csoport

Különféle témák
(vallás, diszkrimináció, demokrácia stb.)
Kritikus gondolkodás fejlesztése
Identitás keresése
Reflexivitás
fejlesztése
Multikulturális
környezeten való
gondolkodás
Tanulás különböző
vallásokról és
kultúrákról
Decentralizáció
Hallgatás
Nyitottság
A mobilitás
értékelése
Felkészülés
Értékelés
Készségeink
megismerése
Magabiztosság
fejlesztése

Ételkészítési
workshop
Kultúra- és
generációközi
párbeszéd
Aktív és
részvételen
alapuló tanulás
Formális és
informális

Kézműveskedés
Kis csoportos
munka
Csoportmunka
Interjúk

Útmutató
Verbalizáció

Digitális
eszközök
Szavakba
foglalás
Tudatosság
növelése
Kérdések feltevése a Mesék
sokszínűségről és a Történetek
Színházi fórum
státuszról
Improvizáció
Legyen az ismerős
idegen
Az újrakeresés
bátorítása a
diákokban
Együttműködő
Csere
tanulás
Reflexiók
Kritikus gondolkoA nemzetközi, a
nemzeti és a
dás fejlesztése
helyi
Részvétel és
összekapcsolása
felelősség
Különféle kulturális Csere
Csoportmunka
környezetek
megismerése
Nyelvtanulás

A készségek digitális Tanulók/ diákok Több alkalom
térképe
a mobilitásban
Szemtől szembe/
kis csoport
Dráma

Eszközök

Szociális és oktatási Részt vevő
képzés
iskolák hálózata
Együttműködés
Megfelelő
helyszínek és
osztálytermek
Jogok
Képzési, kutatási,
Állampolgári
fejlesztési
ismeretek oktatása központ

Rövid és hosszú
Felnőttek
távú
Hátrányos
helyzetű
népesség
Idős nők és fiatal
bevándorló nők

Kártyajáték

Célok

6-9 óra hetente
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Oldal

Nevek

Életkor/közönség Időtartam/
időszak
Felnőttek

Moodle

Anna Frank naplója

Diákok a
tanárképzésben

Play-way képzés

Alapképzés vagy 2 nap
6 modul
továbbképzés
Oktatók
Szülők
Ifjúságsegítők
Diákok
(leendő tanárok,
szociális
munkások,
pszichológusok,
egyészségügyi
szakemberek)

Socioanalysis

Interkulturális
Továbbképzés
támogatás / MOMAP

Bevándorlók és
menekültek/az
európai iskolákban
történő tanulás
kihívása

Szereplők

Több alkalom

Célok

Eszközök

Együttműködő és
befogadó tanulás
Oklevél

Moodle
Kép
Egyéni ritmus
Facebook
csoport
Színház
Szövegek
Rendelet
Történelmi
megközelítések
Játék(ok)

Etnikai elnyomás
Többség-kisebbség
tükröződése
Nemi sztereotípiák
Önismeret
Önvizsgálat
Magyar-Roma
kapcsolatok
Elnyomás
Konfliktusok a
kisebbségekkel
Reflexió és
reflexivitás
Szolidaritás
Mobilitás értékelése
(szociális, földrajzi,
gazdasági stb.)
Támogatás
Interkulturális
kompetenciák
fejlesztése
Vegyes osztályok
kezelése
Nyitottság
Motiváció

5 nap

Diákok a
tanárképzésben

Oldal

Színház
Szociális helyzet
Csoport

MOMAP
Útmutató
Nem formális
oktatás
Tapasztalatmegosztás

2. RÉSZ – ESETTANULMÁNYOK
Nevek

Életkor/közönség

„Munkavégzés
interkulturális
környezetben”

Szociális
munkások

« Travailler en
contexte
interculturel »
Real Pearl
Nélkülöző
Foundation (RPF) családok
Család/közösség
Szülők

Időtartam/
időszak
2 nap (7 óra)
2 hónap alatt

Szereplők

Célok

Eszközök

Valamennyi
szakember, aki az
újonnan érkezett
külföldiek integrációjában és támogatásában dolgozik

Sokszínűség
kezelése
Vezetői innováció
Interkulturális
megközelítések
Interkulturális
kontextus
Tartósság
Új lehetőségek
teremtése
Sztereotípiák/
ábrázolások
Személyiségfejlődés

Csoport
Közös alkotás
Csere
Elemzés
Összefoglalás

Művészeti iskolák
(képzett tanárok/
Önkéntesek)
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Kézműves
tevékenységek
Játékok
Viták
Ösztöndíjak
Intézményi
együttműködés

Oldal

Nevek

Életkor/közönség

„Kritikus
Esemény”
módszer

Oktatási és
szociális
beavatkozás
szakemberei

Iskolai zenekar
(OAE)

Diákok
7–15 éves kor

Időtartam/
időszak
4–35 óra

Legalább 2 óra
hetente

30 órás képzés
Lépésről lépésre Korai
gyermekkor,
óvoda,
általános iskola
Képzés
Találkozás a
Középiskola
3 alkalom,
vallási
12 fős csoportok naponta egy
sokszínűséggel

Kreatív írás
workshopok/
kozmopolita
kompetencia
Többnyelvűség

Diákok

Több alkalom

Általános iskolai
tanulók

Egyetemi tanév
alatt

MYSTY
Tanárok
Digitális
Tanítványok
történetmesélés Diákok

2 év

Színházi fórum

1 vagy több
alkalom

Diákok

« Hors les murs » Gyermekek
szabadtéri
Tinédzserek
tevékenységek Felnőttek

Szereplők

Célok

Eszközök

„Kritikus Esemény”
módszer oktatói

Interkulturális
kompetencia
Interkulturális
kontextusban
végzett munka
Előítéletek és
egyenlőtlenségek
ismerete
Kulturális
nyitottság
Egyenlőtlenségek
és előítéletek
elleni küzdelem
Magabiztosság
Iskolai környezet
Iskolai kudarc
Együttműködő
tanulás
Befogadó
társadalom
Demokrácia
A szociológusok
nézőpontjának
megismerése
Vallások
megismerése
Ábrázolások/
előítéletek

Gyűjtemény
Írás
Decentralizáció
Elemzés
Csoport

Partnerek

Oktatók

Szociológus oktató

Oktatók
Gyakorlatvezetők
Oktatók

Szerdánként
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Zenekar
Csoport

Szakemberekcsalád
együttműködése
Aktív módszerek
Interakció
Fotónyelv
Rajz
Szerepjáték

Nyelvi tudatosság Különféle
Anyanyelv
tevékenységek
figyelembevétele (történetek;
szóbeli és írásbeli
kifejezés; társak
stb.)
Új technológiák
Sokszínűség
Narráció
tudatosítása
Nyitottság más
kultúrák iránt
Kritikus
gondolkodás
Interkulturális
Színház
kompetenciák
Improvizáció
fejlesztése
Játék
Interkulturális
Megosztás
Gyakorlat/Nem
formális
tevékenység

Oldal
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