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Projekttükör
p á l y á z a t o k

„Walls talk”. Graffiti. Szokatlan témaválasztás, izgalmas, fiatalos, színes 

és kreatív. a graffiti görög eredetű, de amerikából származó szó, melynek 

eredeti jelentése: feliratok. a Wikipédián található meghatározás szerint 

„profi szinten művelése művészet, ezzel azonban csak ritkán lehet talál-

kozni.” Ritkán, de azért lehet… Bizonyíték erre 7 európai ország művésze-

ti középiskolája, köztük a kecskeméti katedra középiskola fiataljai és ta-

nárai által kigondolt és éppen második évében járó Comenius iskolai 

együttműködések projektje.

szakirodalmat olvastunk, előadásokat és tréningeket tartottunk, 
hogy alaposan felkészüljünk a közös alkotásokra. A partnerországok 
több témát adtak meg, így Bulgáriában a szabadság, Franciaország-
ban a fiú-lány kapcsolat, míg Spanyolországban népi motívumok 
kerültek a falakra. 

l A témához kapcsolódóan a diákoknak a szubkultúra képviselőivel, 
művelőivel is alkalmuk van közelebbről megismerkedni? 

Nagy élmény volt diákjaink számára, amikor Franciaországban járva 
meghallgathatták Francois Boutier párizsi építész vetített képes 
előadását az építészet és a graffiti kapcsolatáról, illetve megtekint-
hették a város neves graffitisének, Sheepestnek a munkáit. Magyar 
helyi fiatal graffitisekkel a városi V.I.P. program keretében alkot-
hattunk közösen a főtéren. Prezentációkon és workshopokon igen 
neves művészek munkáival ismerkedtünk, mint pl. Banksy, Dolk 
vagy a kecskeméti Products. Kecskemét több kulturális műhelyével 
dolgoztunk össze, így az Ifjúsági Otthon képzőművész körével mu-
sical stúdiójuk előadásához készítettünk közösen díszleteket stencil 
technikával. A külföldi partnerek pedig a helyi Eleven - Ifjúsági 
Közösségi Tér épületének külső falára fújták rá festékkel gondolata-
ikat, üzenetüket.

l Nagyon érdekes cikkeket lehet olvasni a helyi újságok oldalain, 
melyek folyamatosan hírt adtak a kreatív és sokszínű tevékenysé-
gekről. Önnek tanárként mit ad a projekt módszertanilag, illetve 
bármilyen más szempontból? Mit épít be újdonságként a mindennapi 
oktatói munkájába?

Valóban nagy az érdeklődés a téma iránt, nyitottak vagyunk a 
műfajra, hiszen a vizuális nevelésben a komplex feladatokban 
valósítható meg leginkább a teljességre törekvés. A kortárs alkotók 
megismerése segít eligazodni a diákoknak saját koruk kultúrájában. 
A graffiti történetének feltérképezése, illetve a technikai megol-
dások a kollégáknak is mutattak újat, megismertük a különböző 
irányzatokat, neves alkotókat, speciális fogalmakat, eszközöket. A 
stencil technikát alkalmazzuk grafika órákon is, látványos és kedvelt 
a diákok körében. Személy szerint a projekt módszert emelném ki, 
mert az ismeretszerzés itt elsősorban a tapasztalás útján valósul 
meg.

l Mitől lett valóban nemzetközi a Walls Talk?

Remek lehetőségnek tartom a Comenius programot, az iskolák 
közötti együttműködéseket, kiváló tapasztalat-  és ismeretszerzés, 
ami a szakmai mellett a nyelvi fejlődésre is lehetőséget adott. Fan-
tasztikus volt átélni, hogy különböző kultúrák diákjait hogyan moti-
válja a téma, hogyan tudnak együtt tevékenykedni, felszabadultan 

alkotni, milyen öröm az alkotói folyamat, az élményszerű tapaszta-
lat. Kuriózumként említem, hogy az Európa nap rendezvénysorozat 
keretében a „Walls Talk” projekt is bemutatkozott a franciaországi 
Grenoble-ban. Bernard Betto, Grenoble európai ügyekért felelős 
polgármester-helyettese a város Nemzetközi Központjában nyitotta 
meg azt a graffiti kiállítást, melyet a projektben részt vevő diákok 
mobil fal elemekre készítettek. 

a diákok mondták…

…arról, hogy mitől más azóta az iskolában, amióta a „Walls Talk” 
projekt kezdetét vette: 
„A projekt összekovácsolta a diákokat és a tanárokat, megtanultunk, 
csapatban dolgozni, problémákat megoldani. Eseménydús progra-
mokat szerveztek, és diákmunkákkal színesedett az iskola.” 
/Ludányi Krisztina 12.c/

…hogy mi számukra a legjobb, legérdekesebb ebben:
„Csapattagként eddig minden programon részt vettem, amelyeket 
nagyon élveztem. A legutóbbi a héten történt, mégpedig az Eleven 
közösségi tér falának graffitizése. Saját ötletet, mondanivalót dol-
gozhattunk fel, ami azért tetszett, mert engem a tánc foglalkoztat és 
ehhez készítettem stencilt. A legérdekesebb a projekt kapcsán az volt 
számomra, hogy bepillantást nyertem más nemzetek kultúrájába, és 
ott is lehetőségünk volt az alkotásra.” /Szekretár Kinga 12.c/

…hogy mennyire áll hozzájuk közel a projekt témája:
„Úgy érzem, hozzám közel áll a street art, mert szabadjára enged-
hetjük a fantáziánkat, az alkotásban elmondhatjuk gondolatainkat, 
és oda festünk, ahová épp kedvünk tartja. Megmutathatjuk, milye-
nek vagyunk.” /Szekretár Kinga 12.c/

…és hogy a külföldi társaiknál töltött élmények alapján mik voltak 
a leggyakoribb gondolatok, témák, érzések, amelyek a külföldi 
graffitikben tükröződtek: 
„Sok közös téma volt az itthoni és külföldi graffitikben, amelyek 
között szerepelt a társadalmi megkülönböztetés elleni kampány, 
megjelent a jövő, a környezetvédelem, az emberi kapcsolatok és 
persze a személyes gondolatok az életről.” /Ludányi Krisztina 12.c/

a projekt honlapja:

http://katedra-iskola.hu/comenius.php

http://www.wallstalkgraffiti.net/

Az interjút készítette: FINTáNé HIDy RéKA
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A falak beszélnek
Szubkultúra, művészet és projektmódszer 

a kecskeméti Katedra Művészeti Középiskola hétköz-
napjaiban

Hogyan lesz a graffitizésből színvonalas nemzetközi együttműkö-
dés? Akik a témát kitalálták, úgy gondolták, hogy a diákok örömmel 
fogják használni ezt a speciális nyelvezetet arra, hogy egymásnak 
üzenjenek az őket foglalkoztató dolgokról és az életről – falra fújt 
színes képekkel, felszabadultan, alkotás közben vagy azon keresztül. 
Hiszen a szubkultúra és street art téma jó kiindulópont ahhoz, hogy 
a fiatalokat kommunikációra ösztönözze. 
 A projekt első éve során a diákok több külföldi utazás része-
sei voltak, de itthon is változatos, művészi tehetségük és fiatalos 
lendületük kibontakoztatására is lehetőséget adó tevékenységben 
vállalhattak szerepet. Az iskola falai közül kilépve városuk kulturális 
életébe is bekapcsolódtak: egy Kecskeméten rendezett musical elő-
adás díszleteit készítették; aktív részesei voltak a helyi Városi Párbe-
széd Napja rendezvénynek, ahol a résztvevők 8 falon graffitizhettek 
a katedrások szervezésében; és a spanyol partneriskola falain is 
maradtak a kezük nyomán igényesen kivitelezett magyar népmesei 
motívumokra emlékeztető tulipánok vagy szürke marhák.
 lukács Gyöngyi projektkoordinátor és a diákok meséltek arról, 
hogyan lett az ötletből egy élő, színes fordulatokkal tarkított történet. 

l Hogyan kezdtek „beszélni a falak”? Mik voltak az első lépések? 

Egy bolgár középiskola – akikkel korábban már volt közös projek-
tünk – keresett meg azzal, hogy művészeti iskolaként pályázzunk 
graffiti témában, érintve ezzel többek között a szubkultúra, a 
tolerancia, a kulturális és vallási sokszínűség, a globális gondolkodás 
területeit. Az együttműködésben 7 európai ország – Bulgária, Fran-
ciaország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Spanyolország 
és Törökország – iskolái vesznek részt. A „Walls Talk” nemzetközi 
projekt a graffiti, vagyis a falra festett szöveg (eredetileg szöveg, 
ma már figurák, szimbólumok, absztrakt alkotások) kifejezőesz-
közén keresztül szeretne hidat építeni a különböző nemzetek 
fiataljai és tanárai között úgy, hogy közben megismerjük egymás 
művészetét és kultúráját. Feladatként tűztük ki az alkotói munka 
mellett, hogy e sokaknak idegen, nehezen értelmezhető műfajról 
átfogó képet alkossunk. Így az összegyűjtött képeket, információkat 
szótár, kézikönyv, naptár, DVD és katalógus formájában adjuk közre, 
emellett iskolánk és a projekt nemzetközi oldalán is megtekinthető 
lesz az anyag. Néhány diák komolyan műveli a műfajt, de a többség 
csak a városkép részeként ismeri, emellett a tanároknak is komoly 
kihívást jelentett a feltérképezése. Ezért gyűjtőmunkát végeztünk, 
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„Olyan tapasztalatokat 
szereztem, melyek 
végigkísérhetik későbbi 
tanári karrieremet”
Comenius tanítási gyakorlat Andalúziában

Csudai Eszter a Szegedi tudományegyetem 
angol-biológia szakos hallgatójaként jelentke-
zett a Comenius tanárasszisztensi programba 
2011-ben. nyertes pályázóként még abban az 
évben megkezdhette tanítási gyakorlatát 
Spanyolországban, egy kéttannyelvű gimnázium-
ban, ahol természettudományos tárgyakat 
tanított angol nyelven.  

l Miért fogalmazódott meg benned a pályázási szándék?

Mint ahogy ma már egyre több egyetemistának, nekem is az volt 
az álmom, hogy külföldön tapasztalatokat gyűjthessek. Nagyon sok 
lehetőség közül lehetett választani, de sajnos egyiknél sem találtam 
meg igazán a számításaimat, mint tanárjelölt. Olyan programban 
akartam részt venni, ahol nemcsak arra adnak lehetőséget, hogy al-
kalmazzam az egyetemen megszerzett tudásomat, de arra is, hogy 
tapasztalatokat gyűjtsek a tanítás terén. Ezeket a szempontokat 
legjobban a Comenius tanárasszisztensi ösztöndíj ötvözte magá-
ban. Számomra hihetetlenül vonzónak tűnt már a jelentkezéskor, 
hogy maga az ösztöndíj mennyire illeszkedik az egész életen át tar-
tó tanulás és az európai közösségformálás programjaihoz. Később 
aztán egy kollégista társamról derült ki, hogy ő már részt vett a 
programban és a beszámolója csak megerősített a döntésben.

l Mennyire volt nehéz beilleszkedned egy idegen nyelvi és szakmai 
közösségbe?

Őszintén szólva, egyáltalán nem… Bevallom, kicsit féltem a 
„kultúrsokktól”, és kiutazásom előtt sok cikket, útikönyvet olvastam 
a spanyolokról és a kultúrájukról, hogy tudjam, mire számítha-
tok. (Persze ezen információk közül némelyek hasznosnak, mások 
teljesen jelentéktelennek bizonyultak.) Sok levelet váltottam a 
mentortanárommal is, aki a fogadó iskola vezetőségével gondosan 
előkészítette nekem a terepet, így megérkezésemkor szinte minden 
zökkenőmentesen zajlott. Szerencsém is volt, hiszen egy nagyon 
befogadó közegbe érkeztem. A kéttannyelvű gimnáziumban a tanár 
kollégákkal hamar megtaláltuk a közös hangot, akár volt velük közös 
nyelvünk, akár nem. Természetesen a szakmai fórumokon angolul 
beszéltük meg a fontos tennivalókat, és ez így is maradt egész félév 
alatt. 

l Hogyan alakult ki a szakmai program? 

Mire október elején megérkeztem az iskolába, már kész órarenddel 
vártak, amelyben részletesen szerepelt a heti beosztásom. Ezen 

persze utána még alakítgattunk, de szinte minden lényeges pont-
ban már az első hét után megállapodásra jutottunk: mik lesznek a 
pontos feladataim, mely tanárok óráin fogok asszisztálni, milyen 
tanórán kívüli tevékenységekben veszek részt.

l Milyen volt a kapcsolatod a mentor tanárral?

Már az elején sikerült gördülékeny, őszinte kommunikációt kiala-
kítani, és ezt a későbbiekben fenntartani. Bármilyen problémával 
fordulhattam hozzá. Előfordult, hogy nem értettem egyet egy-
két tanár kollégával, vagy volt, hogy nem tetszett a diákok órai 
hozzáállása… Mindenre találtunk megoldást. Azt gondolom, ezért 
igazán hálás lehetek neki, hiszen a programnak ez kulcsfontosságú 
része. Ha ez nem működött volna jól, biztosan nem lett volna ilyen 
örömteli az asszisztensi munkám.

l Különlegességnek számít, hogy szinte kizárólag angol kommuni-
kációs készségek fejlesztésével foglalkoztál természettudományi 
órákon. Miért alakult ez így?

Mivel az intézményben két másik tanárasszisztens is tevékenyke-
dett és egyikőjük az angol nyelvi szekció felelőse volt, én kizárólag 
csak a természettudományi tantárgyakra koncentrálhattam. Négy 
tanárkollégával dolgoztam együtt, de mindegyikük más tanítási 
technikát alkalmazott, teljesen más elképzeléseik voltak a tartalom 
alapú nyelvoktatásról. Nagyon hasznosnak tartom, hogy ezeket a 
nézeteket ütköztettük, nekem mint nyelv- és biológia szakos hall-
gatónak sok észrevételem volt a tanítási technikákkal kapcsolatban. 
Javasoltam például, hogy az olyan hibákat, amelyek a megértést 
nem hátráltatják, az óra végén, összegezve beszéljük meg. Egy do-
logban viszont mind egyetértettünk: a tartalom a legfontosabb és a 
nyelv csak másodlagos az ilyen jellegű órákon.

 
l Milyen tanórán kívüli tevékenységekben vettél részt? Vannak-e 
ezzel kapcsolatos élményeid?

Volt sok-sok értekezlet és megbeszélés, de volt olyan órám is, ahol 

egy spanyol anyanyelvű tanárnak kellett kommunikációs leckéket 
adnom, hogy fejlődjön a beszédkészsége angolból, és a későbbiek-
ben tudjon idegen nyelven is tanítani. A másik két tanárasszisztens-
sel egy kisebb környezetvédelmi projektet is szerveztünk. Ezen kívül 
persze voltak iskolai kirándulások is, ahol kulturális programokra, 
múzeumba vittük a gyerekeket. Az iskola mellett néha zeneórákat 
is vettem az énektanártól, ami aztán abban csúcsosodott ki, hogy 
a közösen szervezett magyar délutánon népdalokat énekeltem és 
hegedültem. Végül nem hagyhatom ki, hogy ott tartózkodásom egy 
hihetetlen kulturális kirándulás is volt egyben, hiszen bejárhattam 
egész Andalúziát: megismerhettem, hogy milyen a valódi, tiszta 
flamenco, milyen az íze a frissen halászott tenger gyümölcseinek, 
és megtudhattam, hogy ez a hely miért is volt történelmileg olyan 
fontos stratégiai pont (legalábbis az andalúziaiak szerint).

l Miért döntöttél úgy, hogy a szakdolgozatod a tartalom alapú 
nyelvoktatás témában írod meg?

Mivel a tartalom alapú nyelvoktatás egy egészen új terület, 
nemcsak új perspektívákat tár elénk, de problémákat is felvet az 
alkalmazása. A gyakorlat alatt több olyan kérdéssel is találkoztam, 
amelyekre nem kaptam tiszta és egyértelmű választ. Mit mérünk, 
hogyan mérünk…? Nehéz meghúzni a határvonalakat: például ho-
gyan lehet elkülöníteni a nyelvtudásból fakadó hiányosságokat és a 
tárgyi tudásban lévő hézagokat? Szakdolgozatom ilyen és ehhez ha-
sonló kérdések megválaszolásával foglalkozik. Úgy gondoltam, egy 
olyan kérdéskör feldolgozásával, mint a mérés, közelebb kerülhetek 
az oktatási terület működésének megértéséhez, így a későbbiekben 
ezt a megismerést majd alkalmazhatom a tanítás során is.

l Milyen más fórumokon osztottad meg tapasztalataidat?

A gyakorlat alatt élményeimet és tapasztalataimat megosztottam 
egy blogban, amit ezen a címen máig el lehet érni: 
http://comeniusadventures.blogspot.hu/. Gyakorlatom befejezé-
sekor úgy gondoltam, hogy egy blognak akkor van igazán értelme, 
ha rendszeres időközönként frissítik, így átörökítettem az egész 
tartalmat egy következő generációs tanárasszisztensre, aki a saját 

portugáliai tapasztalatairól ír. Célunk, hogy ez az oldal minden 
projektidőszakban új gazdára leljen, így mindig érdekes történe-
tekkel és hasznos információkkal szolgálna nemcsak a jövendő 
comeniusos nemzedéknek, de az esetlegesen arra tévedő böngé-
szőknek is.

l Mennyiben befolyásolta pedagógus pályádat a tanítási gyakorlat? 

Fél évvel ezelőtt, életem első hivatalos, szakmai állásinterjúja 
után felvételt nyertem egy iskolába, ahol angolt tanítok. Egyrészt 
szerencsésnek érzem magam, hogy rám esett a választás, másrészt 
tudom, hogy ezt nagyban a fél éves spanyolországi ösztöndíjnak 
köszönhetem, hiszen tapasztalat nélkül valószínűleg nem vettek 
volna fel. és a pályafutásom még csak most kezdődik! l

SzILáGyI RóBERT

COMENIuS
közoktatás
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Évről évre nő az Erasmus programban résztvevők 
száma, az előző tanév statisztikái szerint újabb 
rekord született.  nem véletlenül: a több mint 
25 éves múltra visszatekintő európai csereprog-
ram olyan értéket képvisel, amely a hallgatók, 
a munkáltatók és az egyetemek számára 
egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bír.

Kaland, karrier, közösség – a legtöbb Erasmus hallgató így jellemzi a 
külföldön töltött időszakot. Nem kis vállalkozás ugyanis egy külföl-
di tanulmányút, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a befektetés 
minden értelemben megtérül. Nincs olyan európai ország, ahol egy 
Erasmus diák ne csöppenne bele egy izgalmas, multikulturális kö-
zegbe, ahol az idegen nyelvi környezetben történő tanulás mellett 
nyelvi és problémamegoldó képességei is jelentősen fejlődhetnek.
 Magyarország 1997 óta vesz részt a programban, amelynek 
hazai koordinációját a kezdetektől fogva a Tempus Közalapítvány 
végzi. 15 év tapasztalata alapján kimutatható, hogy aki hosszabb-
rövidebb ideig nemzetközi környezetben él, önállóbbá, rugalma-
sabbá, elfogadóbbá válik, ezek a tulajdonságok pedig segítik a 
karrierépítést is. Egy európai felmérés szerint az átlaghoz képest 
másfél-két hónappal rövidebb idő alatt találnak munkát azok a 
fiatalok, akik külföldi tapasztalattal rendelkeznek.
 Ez lehet az oka annak is, hogy a felvételi időszakban az egye-
temek nem mulasztják el megemlíteni, hogy milyen nemzetközi 
kapcsolatokkal rendelkeznek, és milyen ösztöndíjakat kínálnak a 
hallgatóiknak. Magyarországon jelenleg több mint 6300 egyetem-
közi együttműködés biztosít lehetőséget arra, hogy a hallgatók 
Erasmus ösztöndíjasként folytathassanak tanulmányokat egy euró-
pai országban. A legújabb statisztikák szerint az Erasmus nyújtotta 
lehetőséggel a 2011/2012-es tanévben 4361 magyar hallgató élt, 
ami az előző tanévhez képest 3,7 százalékos növekedést jelent.

» Tandíjmentes egyetemi részképzésre 3472 hallgató uta-
zott. Körükben a legnépszerűbbek továbbra is a német, francia, 
olasz és spanyol egyetemek. A hallgatók fele a társadalomtudo-
mányok, illetve az üzleti és jogtudományok területéről került ki, de 
közel 650-en ismerkedtek bölcsészettudományokkal és művésze-
tekkel is. Az ösztöndíjasok 33,4 százaléka férfi, 66,6 százalékuk nő.

» A kiutazók jelentős hányada szakmai gyakorlatát tölthette 
nemzetközi környezetben. Ennek keretében 889 fő szerezhetett 
releváns munkatapasztalatot európai vállalatoknál, ami az Erasmus 
szakmai gyakorlatok bevezetése óta 93 százalékos növeke-
dést jelent (a 2007-es tanévben 460-an éltek a lehetőséggel). 
Legtöbben Németországba, Spanyolországba, Ausztriába és az 
Egyesült Királyságba utaztak közülük.

Az Erasmus ösztöndíjasok legalább 3 hónapot töltenek külföldön, 
és ez idő alatt vizsgáznak is a tanulmányi szerződésükben szereplő 
tantárgyakból az oktatás nyelvén.  A kiutazó hallgatók átlagosan 
5,2 hónapot töltenek az európai egyetemeken, szakmai gyakorlat 
esetében pedig 4 hónap az átlag.
 Az Erasmus ösztöndíjasok száma évről évre emelkedik, ennek 
egyik oka, hogy a nemzetközi tapasztalat egyre inkább elvárás a 
munkaerőpiacon. ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az Erasmus a 
magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez is jelentősen hozzájárul, 
hiszen az utóbbi időben kimagasló mértékben nőtt a beutazók lét-
száma is. A 2011/2012-es tanévben csaknem 3700 külföldi Erasmus 
hallgató érkezett Magyarországra (közülük 500-nál többen szakmai 
gyakorlatra), ami a kiutazók számához és az ország méretéhez 
képest nagyon jó arány.
 Az Erasmus program keretében oktatói és személyzeti mobili-
tásra is van lehetőség, ami 1465 fő nemzetközi tapasztalatcseréjét 
tette lehetővé. Így összességében elmondható, hogy az előző 
tanévben az Európai Bizottság legnépszerűbb ösztöndíjprogramja 
a magyar felsőoktatás csaknem 6000 résztvevőjét mozgatta meg 
(4361 hallgató és 1465 oktató). Ezzel az Erasmus Magyarországon 
is a legnépszerűbb oktatási csereprogram. l

GyŐRPáL zSuzSANNA

Az ErAsmus 
továbbra 
is népszerű
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ERASMuS
felsőoktatás
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CSÍk RÉka

Mozgókép és médiaismeret, valamint pedagógiai értékelés és 
mérés szakos mesterhallgató, akit Belfastban vendégül láttak a BBC 
rádióstúdiójában.

l Hogyan lettél Erasmus gyakornok?

A Kodolányi János Főiskola egyik tanára hívta fel a figyelmemet 
a lehetőségre. Előtte a Belfast Metropolitan College küldöttségét 
láttuk vendégül a főiskolán, akik a médiaképzésük színvonalát 
akarták emelni. Arra kértek, legyek én az „első összekötő kapocs” 
a két intézmény között, és ehhez nyújtott biztonságos keretet az 
Erasmus szakmai gyakorlat.

l Mi volt a legjobb élményed?

Az egész, egyben. Sokkal többet adott számomra az a bő három 
hónap, mint amit vártam. Az, hogy mindenki elfogadott, próbáltak 
segíteni, és fontosnak tartották, hogy megismerjem őket, a 
kultúrájukat, az országukat. és az is, hogy akiket „itthon hagytam”, 
megértőek voltak, mellettem álltak és átsegítettek a nehézségeken.

l Mennyire volt módod megismerkedni a helyi szokásokkal, 
emberekkel?

Nagy szerencsém volt, mert a szállásadóim elvittek mindenhová, 
ahová csak lehetett. Végiglépkedhettem például a Giant’s 
Causeway-en, jártam észak-Írország legdélibb pontján, voltam 
chilifesztiválon és utcai filmvetítésen, de vendégül láttak a BBC 
belfasti rádióstúdiójában is. Fontosnak tartották, hogy megismer-
jem őket, én pedig kihasználtam minden lehetőséget.

ERASMUS
ERASMuS

felsőoktatás

a külföldön eltöltött idő feltölti az embert. 
más kultúrák, idegen nyelvek, a miénktől eltérő 
szokások: pár hónap alatt ezer kaland vár. 
Cikkünk 3 külön-külön is igen inspiráló szemé-
lyiséget mutat be röviden. Esetükben a közös 
nevező az Erasmus ösztöndíj és a külföldön 
töltött időszak, amely a tudatosan tervezett 
karrier fontos építőeleme lehet.

RÉtFalVi FlÓRa

A young European Leadership alelnöke, aki szerint az emberrel a 

csodák a komfortzónáján kívül történnek. Ez a csoda számára az 

Erasmus ösztöndíjjal kezdődött Rómában, három évvel ezelőtt.

l Mi volt a legviccesebb élményed?

Az első félévben ötödmagammal laktam egy lakásban, mindenki 

ösztöndíjas volt: egy francia, egy spanyol, két osztrák és én. Az 

egyetlen közös nyelv az olasz volt, de azt egyikünk sem beszélte 

magabiztosan. Így hát teleragasztgattuk a lakást cetlikkel, hogy 

minek mi a neve. Képzelhetitek, mennyit nevettek a vendégeink, 

akik még a törölközőn is sárga post-itet találtak.

l Mi a legfontosabb tanulsága az ösztöndíjas időszakodnak?

Rengeteget tanultam egy másik nyelvről, más kultúrákról és önma-

gamról is. Két dolgot emelnék ki, amit érdekes volt megtapasztalni: 

egyrészt a nyelvbevetettséget, másrészt a magyarságot. Hogy mire 

gondolok pontosan? Az embernek óhatatlanul árnyaltabbá válik a 

személyisége, amikor meg kell tanulnia önmagát egy másik, számá-

ra idegen nyelven kifejezni. 

CSonka nÓRa

A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok mester-
szakos hallgatója, aki Spanyolországban volt ösztöndíjas, és az 
egyetemisták számára kötelezővé tenné az Erasmus programban 
való részvételt.

l Hogy telt az első napod Toledóban?

Az ifjúsági szállásunkon megismerkedtem Nicóval és Salvatoréval, 
két olasz cserediákkal, akik szintén aznap érkeztek. Térképpel a 
kezünkben elindultunk ebben a fantasztikusan gyönyörű városban 
megkeresni az egyetemet, nem túl sok sikerrel. Szerencsére néhány 
helyi fiatal a segítségünkre sietett. Kiderült, hogy egyikük, Mario, 
az egyetem biztonsági őre. Tőle tudtuk meg, hogy péntek délután 
lévén az Erasmus iroda és az egyetem már zárva van. Így történt, 
hogy az iskola helyett a kocsmában kötöttünk ki, majd elkezdtünk 
beilleszkedni a társaságba. Ez olyan jól sikerült, hogy aznap estére 
meg is beszéltünk egy közös bulit.

l A sok-sok móka és kaland mellett mennyi idő jutott a tanulmá-
nyokra?

Azt kell mondanom, hogy a vizsgák elég kemények voltak, kemé-
nyebbek, mint amire előzetesen számítottunk. A tanárok segítő-
készek voltak, de nem kivételeztek velünk. Spanyol nyelven kellett 
vizsgáznunk a jogi tárgyainkból. Sok beadandót készítettünk, 
zH-kat írtunk. Persze volt olyan tárgy is, ahol az aktív órai jelenlét 
elegendőnek bizonyult. 

l Kijelenthetjük tehát, hogy életed egyik legmeghatározóbb élmé-
nye volt a kint tartózkodás?

Mindenképpen így van, hiszen szélesíthettem a látóköröm, új kultú-
rát ismerhettem meg. Rengeteget tanultam magamról is, például, 
hogy mennyire vagyok strapabíró és önálló. Hihetetlen élmény és 
óriási buli az egész. Nem csak ajánlanám, egyenesen kötelezővé 
tenném minden egyetemista számára!

Az interjút CSONKA zSOLT készítette, 
aki az Erasmus riporteri pályázatunk nyertese. Gratulálunk!

Az interjúk teljes terjedelmükben elolvashatók az Erasmus ösztöndíjjal 

Európában Facebook oldalon.

a közös nevező

l Mivel foglalkozol most? Tudod hasznosítani az Easmus tapasztala-

taidat? 

Jelenleg három dolog tölti ki a mindennapjaimat. Egyrészt a 

tanulmányok: most fejezem be a mesterképzésemet itt, Rómá-

ban, ahonnan nem tudtam elszakadni az Erasmus után. Másrészt 

a meggyőzés, a hatékony kommunikáció, a beszédírás és a public 

speaking tudományát tanítom az itteni egyetemen. Harmad-

részt alelnöke és aktív tagja vagyok a young European Leadership 

nemzetközi alapítványnak, ahol azon dolgozunk, hogy erősítsük a 

szakmailag felkészült, nemzetközileg együttműködő, lelkes, Európa 

iránt elkötelezett fiatalság szerepét, hogy képviselhessék a vélemé-

nyüket Európa és a világ vezetői előtt. Az Erasmus csodás élmény, 

meghatározó mérföldkő és sorsfordító lehetőség volt az életemben. 

Mindenkit csak bátorítani tudok, hogy részt vegyen benne.

SPANyáR KRISzTINA

SPANyáR KRISzTINA
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Nemzetközi 
kontroll csoport
Nomád dokumentumfilmesek 
európai vándorúton

Két év, három ország és egy nemzetközi do-
kumentumfilm-rendező osztály. Lényegé-
ben ennyit tudtam a Docnomadsról, amikor 
jelentkeztem a képzésre egy három perces 
kisfilmmel a világomról, magamról.
 Most, a második félév végéhez közeled-
ve, még mindig nem látjuk egész pontosan, 
hogyan alakul a következő egy év. Kísérleti, 
első osztály lévén még vannak bizonytalan-
ságok, de a tanárok és a szervezők nagyon 
nyitottan állnak a javaslatainkhoz.
 A Docnomads egy elképzelés, amelynek 
formai megvalósulásáért nem csupán a 
szervezők és a tanárok, de legalább annyira 
a diákok is felelnek. 
 A képzés Lisszabonban kezdődik, majd 
Budapesten és Brüsszelben folytatódik. A 
negyedik szemeszterre az osztály három 
részre oszlik, és a három város egyikében 
forgatja le diplomafilmjét. 
 A negyedik félévtől eltekintve, ahol 
már csak a diplomafilmünkkel foglalkozunk, 
minden szemeszter két fő részből áll: egy 
elméleti és egy alkotói részből. Az első 
rész bárki számára könnyen elképzelhe-
tő: hétfőtől péntekig (olykor szombatig) 
reggeltől késő délutánig az éppen soron 
következő, szállásadó város filmművészeti 
egyetemének valamely termében ülünk 
és tanulunk. Rengeteg dokumentumfilmet 
nézünk, rengeteget beszélünk róluk, de 

vannak hangtechnikai, világítástechnikai, 
identitást, etikát taglaló és más óráink is. 
A masterclass órák keretében nemzetközi 
hírű teoretikusok és helyi filmrendezők 
tartanak egy-egy rövid workshopot. A 
szemeszter második felében már nincsenek 
órák. Ezekben a hónapokban mindenki a 
félév végi 7-9 perces filmjét készíti. Ebben 
az időszakban tutoriális rendszer működik, 
rendszeres személyes konzultáció egy kivá-
lasztott tanárral, aki végigkíséri a filmünket 
a kutatástól kezdve a vágásig.
 A szemeszter végi értékelésben ez a 
szemeszterfilm, a szorgalmi időszak alatt 
megírandó néhány dolgozat és a forgatott 
kisfilmek sikeressége, valamint az órai akti-
vitás játszik szerepet.
 A négy félév alatt mindig az adott 
országra jellemző oktatást kapjuk, helyi 
tanároktól, filmesektől, így a helyszínek 
mellett a didaktika és az oktatás színvo-
nala is változik. és bár előfordult tartalmi 
ismétlődés, akadozó kommunikáció vagy 
törés a módszertani ívben, mindez eltörpül 
amellett az élmény mellett, amit egy nem-
zetközi osztályban való tanulás és munka 
jelent. A hallgatók a világ minden tájáról 
érkeztek, így egymástól legalább annyit 
tanulunk, mint a mesterektől a forgatások, 
közös beszélgetések során. Az osztálytársak, 
a masterclassok alatt megismert tanárok 

A Docnomads a budapesti Színház- és Filmmű-

vészeti Egyetem vezetésével, a brüsszeli LuCA 

College Sint-Lukas és a lisszaboni universidade 

Lusófona együttműködésében megvalósuló  

Erasmus Mundus mesterképzés. A hallgatók első 

csoportja 2012 szeptemberében kezdte meg ta-

nulmányait Lisszabonban. A konzorcium jelentős 

összegű Erasmus Mundus ösztöndíjakat kínál mind 

az európai, mind pedig az ún. harmadik országok-

ból érkező hallgatók számára. 

Bővebb információ: www.docnomads.eu

Az együttműködés jelenleg 11 ország 35 egyetemét fogja össze, ha-
zánkból a koordinátor tanszéken túl a Miskolci Egyetem Comenius 
Főiskolai Kara, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Egyetem és a Szent 
István Egyetem egy-egy tanszéke vesz részt a közös munkában. A 
hálózat vezetőjét, dr. körtesi péter egyetemi docenst arra kértük, 
röviden mutassa be a tevékenységüket.
 
 Mottónk: a hallgatók aktív részvétele az eredményes oktatás 
feltétele. A hálózat partnerei munkájuk során arra törekednek, 
hogy megteremtsék ennek a lehetőségét, így hallgatóink nem csak 
beszámolók, kiselőadások megtartását vállalják, de részt vesznek az 
oktatással, egyetemi munkával kapcsolatos egyéb eseményeken is. 
 A CEEPuS cserediákok számára a házigazda hallgatók változatos 
programot biztosítanak, ezáltal az interkulturális kapcsolatok is 
fejlődnek, barátságok szövődnek, amelyek későbbi szakmai kapcso-
latok alapját képezik. 
 A 12 éve alakult hálózat a hallgatói és oktatói csereprogram 
mellett már 2004-től folyamatosan szervez különböző tematiká-
jú nyári egyetemeket, ebben a tevékenységben is támaszkodunk 
a hallgatók munkájára. A nyári egyetemek egy része az általunk 
kidolgozott Európai Komputer Algebra Jogosítvány megszerzésé-

re irányul, amely a CADGME-2009 konferencián a Mathematica 
különdíját is elnyerte, de több kutatási területen is szerveztünk már 
ilyen intenzív programot. 
 A Miskolci Egyetem nyári egyetemeinek jó gyakorlata nyomán 
a hálózati partnerek Szegeden, Nagybányán, Marosvásárhelyen 
és Borsabányán, Lőcsén, Kassán és a zárban is szerveztek ilyen 
programokat. Ez utóbbi eredményeként az Acta Electrotechnica et 
Informatica c. folyóirat egy különszáma is megjelent.
 Ezen programok kapcsán a hálózatnak az eredetileg tervezett 
hónapkereten felül is sikerült támogatást szereznünk, pályáztunk a 
fel nem használt ösztöndíjhónapokra is, így tavaly például Szlová-
kiában az eredeti 20 cserehónapon túl több mint 40 ösztöndíja-
sunk volt, ezek egy része az ún. rövid látogatás/szakmai kirándulás 
keretében.
 A hálózat változatos tevékenységében jelentős szerepet játsza-
nak a közös vagy kettős diploma megszerzésére irányuló progra-
mok, alap-, mester- és PhD képzés területén egyaránt. Sikerült több 
mint 10 csendestársat – szakmai egyesületet, nemzetközi szerve-
zetet – bevonnunk a hálózat munkájába, ily módon is megnövelve 
hallgatóink és oktatóink részvételét jelentős nemzetközi tudomá-
nyos rendezvényeken, nemzetközi pályázatokon. l

és a tutorok olyan hálózatot jelentenek, 
amely messze túlnyúlik a képzés két évén, 
és megalapozza, segíti a további munkát.
 Természetesen naivitás volna azt 
gondolni, hogy pusztán a képzés végén 
kapott nemzetközi diploma tesz bárkit is 
jó rendezővé, hisz ehhez egy életen át kell 
tanulni, de ha valaki dokumentumfilmeket 
akar készíteni, és tud erre szánni két évet 
az életéből, annak bátran ajánlom ezt a 
képzést. l

DéR ASIA

Miniszteri Díj a Miskolci 
Egyetem CEEPUS hálózatának

Hetedik alkalommal kapja magyar koordinálású hálózat a 2001-ben 

alapított CEEpUS miniszteri díjat. E tekintetben hazánk első helyen áll 

a CEEpUS országok között. 

a miskolci Egyetem analízis tanszékén működő „aktív módszerek a 

matematika és informatika oktatásában és tanulásában” című hálózat-

nak pedig immár második alkalommal ítélték oda a bírálók a rangos 

elismerést. A CEEPuS Miniszteri Díj 
Gáspár György 
üvegművész alkotása

CEEPuS

Szerkesztette: BEKE MáRTON
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Ablakot nyitunk 
a nagyvilágra
mi történik, ha egy ambiciózus nyelvtanár fejébe veszi, hogy 
külföldi szakmai gyakorlatra küldi a tanulóit? Hogyan lehet 10 év 
alatt elérni, hogy ma már a teljes tanévet kitöltik a mobilitási 
programok, egymást érik a felkészítések, iskolai beszámolók? 
milyen lépésekkel lehet a mobilitási programokat folyamatosan 
fenntartani, fejleszteni és az iskolai élet részévé tenni?
mindezekről Csókáné kálmán Évával beszélgettünk, aki pályáját 
nyelvtanárként kezdte, jelenleg pedig már teljes állású projektko-
ordinátorként fogja össze az iskola mobilitási programjait, külföl-
di kapcsolatait. 

l Milyen változásokat hozott az iskola életébe a Leonardo mobilitási 
tanúsítvány elnyerése?  

Már a tanúsítvány elnyerése előtt is nagy jelentőséggel bírt a 
külföldi szakmai gyakorlat lehetősége az iskolánkban. Folyamatosan 
bővítettük a partneri kapcsolatrendszerünket, emelkedett az egy 
tanévben kiutazó diákok száma és kialakult egy stabil team, aki 
végigköveti a teljes projektet. Úgy gondolom, hogy a több év ta-
pasztalata, a kialakított nemzetközi stratégia és a minőségi munka 
tette lehetővé a tanúsítvány elnyerését. 2009-től a tanúsítvány 
nagyfokú stabilitást jelentett számunkra, tervezhetővé tette a 
projekteket. A szakoktató kollégák így már 9. osztálytól folyama-
tosan készítik elő a tanulókat arra, hogy majd lehetőségük lesz 
külföldi gyakorlatra utazni. Ehhez követik és tanítják a nemzetközi 
irányvonalat, felhívják a figyelmet a különbségekre már az órákon 
is. Koordinátorként órakedvezménnyel végezhettem ezt a munkát. 
Az idei tanévtől pedig, új fenntartónk jóvoltából, teljes állásban a 
nemzetközi projektek irányításával foglalkozhatok, hiszen immár 
6 ország 7 városába küldjük tanulóinkat, illetve fogadunk külföldi 
diákokat a Leonardo keretében. Emellett Comenius pályázattal is 
foglalkozunk. 

l Érezhető-e a mobilitás beépülése az intézmény szervezeti, munka-
szervezési, illetve pedagógiai struktúrájába? Mennyire vált fenntart-
hatóvá a külföldi szakmai gyakorlatok megvalósítása?

A fentiekből is látszik, hogy a mobilitás abszolút beépült az iskola 
életébe. Egy tanév alatt 7 Leonardo kiutazás azt jelenti, hogy 
minden hónapban folyamatosan vannak felkészülések, kiutazások, 
beszámolók és prezentációk a visszaérkezők részéről. Időről időre 
külföldi diákok töltik nálunk a gyakorlatukat, együtt a saját tanítvá-
nyainkkal. A tanúsítvány külföldi partnereink számára is garanciát 
jelent a hosszú távú együttműködésre. Rendszeresen érkeznek hoz-
zánk külföldi szakoktatók tanfolyamot tartani a nálunk nem vagy 
kevésbé hangsúlyosan oktatott területeken. Ezek az együttműködé-
sek már a Leonardón túlmutató kezdeményezések.

l Milyen a projektek visszhangja a tanulók, a tanárok, az iskolaveze-
tés vagy akár a városvezetés szintjén?

A tanulók immár megszokták, várják és keresik a külföldi gyakorlati 
lehetőséget. Gyakran előfordul, hogy a jövőképüknek része a kül-
földi gyakorlat. Többen a választható tantárgyak felvételekor azért 
jelölik meg a vendéglátó gyakorlatot, mert az feltétele a Leonardo 

pályázatnak. A tanúsítvány pedig garantálja, hogy aki 1-2 éven 
keresztül készül arra, hogy kijuthasson külföldre szakmát tanul-
ni, annak biztosítani tudjuk a lehetőséget. Az iskolavezetés pedig 
nemcsak támogatja, de tevőlegesen részt is vesz a kiutazások lebo-
nyolításában, ami azt jelenti, hogy tisztában van a projekt minden 
részletével, a nehézségekkel és a nagyszerű eredményekkel. Városi 
szinten is ismert és elismert intézményünk „leonardós” tevékeny-
sége egyrészt a projektbemutatóknak köszönhetően, másrészről 
pedig azért, mert partnerkapcsolatainkat néhány esetben városi 
szintre is kiterjesztettük és a városok képviselői együttműködést 
kezdeményeztek egymással. 

l Tapasztalatai szerint hogyan változik a diákok elhelyezkedési esé-
lye azáltal, hogy részt vettek egy Leonardo gyakorlaton?

A diákok a külföldi gyakorlatról angol vagy német nyelvű Europass 
mobilitási igazolványt kapnak, amely mindenképpen hozzáadott 
értéket képvisel a hazai képzés mellett. Többen próbálkoznak 
külföldi elhelyezkedéssel, illetve a hazai állások megpályázásánál is 
előnyt jelenthet a külföldi gyakorlat. A leonardós tapasztalatszerzés 
egyik pozitív mellékhatásaként pedig magabiztosabbak, bátrabbak 
lesznek, jobban bíznak magukban, elhiszik, hogy ismeretlen körül-
mények között is megállják a helyüket. Természetesen nyomon 
követjük a végzett diákok életpályáját. Örömünkre szolgál, hogy 
ezt ők is igénylik, időről-időre visszajönnek az iskolába és elmesélik 
történetüket. Az utóbbi időben a Facebook nagymértékben meg-
könnyíti a kapcsolattartást és a tájékozódást. Így értesülhetünk 
olyan sikerekről, mint amilyen egy volt szakmunkás tanulónké, aki 
jelenleg Dubaiban egy étteremben dolgozik vezető beosztásban. Ő 
az első leonardósaink közé tartozik, és nagyon büszkék vagyunk rá. 
Szintén szép sikereket ért el egy másik leonardós tanítványunk, aki 
az Europass bizonyítványnak köszönhetően az iskola után a Hilton 
Hotelben tudott elhelyezkedni, azóta pedig angol nyelvszakos 
diplomát szerzett. Jelenleg is egy finn szállodában dolgozik az a volt 

A gyöngyösi Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, 
Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és 
Szakiskola 2003 óta vesz részt Leonardo da Vinci 
pályázatok megvalósításában. Az eltelt 10 évben 
folyamatosan fejlődtek a projektek, bővült a 
partnerek köre és összesen több mint 200 diáknak 
volt lehetősége külföldi szakmai gyakorlaton részt 
venni. Az iskola magas szintű, jól összefogott 
munkáját mutatja, hogy két projektje is nívódíjat 

kapott: 2007-ben a Régiók konyhája, 2012-ben a 
Termőföldektől a tányérig című projektek részesül-
tek az elismerésben. Az iskola 2009-ben elnyerte 
a Leonardo mobilitási tanúsítványt, ezzel bekerült 
abba a minősített pályázói körbe, amelybe az évek 
óta magas színvonalú mobilitási projekteket meg-
valósító intézmények tartoznak. További minőségi 
előrelépést jelent, hogy a partnerek elkezdték 
kidolgozni az ECVET típusú elismert mobilitási 
programjuk alapjait.

partnerek: hasonló profilú szakképző iskolák 
Finnország/Savonlinna: Savonlinnan ammatti-ja 
aikuisopisto
Lengyelország/Krakkó: zespol Szkol 
Gastronomicznych Nr2 im Odona Bujwida
Olaszország/Rieti: Istituto Professionale Di Stato 
Per L’Enogastronomia E L’Ospitalitá Alberghiera 
„R. A. Costaggini”
Ausztria/Rohrbach: Berufsbildende Schulen
Németország/Überlingen: Constantin Vanotti 
Schule
Spanyolország/Zaragoza: Escuela De Hostelería 
TOPI
Olaszország/Cesenatico: Scuola Alberghiera E Di 
Ristorazione Di Cesenatico

Szakma: vendéglátás (pincér, szakács, cukrász)

„Ezt át kell élni!”

az iskola egyik diákja, 

tamasi marina ausztriá-

ban tanulhatta meg a 

felszolgálás csínját-bínját 

a leonardo programnak 

köszönhetően. pincéreket 

szeretne tanítani, akiknek 

abban segítene, hogy 

hasonló élményekben 

lehessen részük.

l Hogyan kerültél kapcsolatba a Leonardo programmal?
érettségi utáni szakképzésben vendéglátó technikusnak tanultam, 
amikor az egyik órán ismertették a Leonardo program által nyújtott 
lehetőséget. Szerettem volna felszolgálóként kipróbálni magam kül-
földön, ezért mindent megtettem, hogy bekerülhessek a programba.

l Miért volt ez ilyen fontos neked?
Biztos voltam benne, hogy kőkemény tanulás lesz, és olyan tapaszta-
latokat szerezhetek – mind a szakmában, mind az idegen nyelv terén –, 
amelyek segíteni fogják a későbbi karrieremet.

l Melyik országban voltál szakmai gyakorlaton?
Először Ausztriába, Rohrbachba mentünk, az ottani vendéglátó 
szakközépiskolába, majd másik két helyszínen is töltöttünk 1-1 hét 
szakmai gyakorlatot. Ez volt az első alkalom, hogy tapasztalatot 
szerezhettem, és itt tanultam meg a pincérkedés csínját-bínját. A 
kint töltött idő után a mozdulatok már benne voltak a kezemben, és 
itthon is tudtam használni a megtanultakat.

l A felszolgáló szakmában maradtál?
Jelenleg dolgozom és tanulok is egyszerre. Egy gyöngyösi étteremben 
vagyok felszolgáló, ahol a jelentkezéskor figyelembe vették a külföldi 
tapasztalatot, hiszen ez alapján pontosan tudták, hogy képes vagyok 
önállóan végezni a munkámat. Emellett a BGF-en vendéglátó szak-
oktatói szakon tanulok, és a későbbiek folyamán a leendő pincéreket 
szeretném majd tanítani.

l Mit fogsz javasolni nekik: belevágjanak egy hasonló külföldi szakmai 
gyakorlatba?
Mindenképpen, ezt át kell élni! Feltétlenül javasolni fogom a diákja-
imnak, hogy szerezzenek ilyen jellegű tapasztalatot, és minden tőlem 
telhetőt meg fogok tenni azért, hogy ez zökkenőmentesen menjen a 
számukra.

GyŐRPáL zSuzSANNA

»folytatás a következő oldalon

LEONARDO
szakképzés

LEONARDO
szakképzés
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Új SzAKMA iNDUl: 
ifjúságsegítő esetmenedzser Magyarországon

A Schola Europa Akadémia Szakközépis-
kola az ifjúságsegítő szakképzés terén az 
egyik legtöbb tapasztalattal rendelkező 
intézménynek számít. Több mint 10 éve 
Leonardo mobilitási programok keretében 
az intézmény számos diákja végezhette 
külföldön szakmai gyakorlatát.  
 A rendkívül rossz magyar foglalkozta-
tottsági adatok, különösen a fiatalokra, a 
pályakezdőkre vonatkozóan, szinte önma-
guktól adták az ötletet és a feladatot is: 
próbáljunk egy Olaszországban már bevált 
recept alapján, a magyar körülményekhez 
adaptálva javítani ezen a helyzeten. Vagyis 
olyan ifjúságsegítő-esetmenedzsereket 
képezzünk, akik ezt a kihívást képesek 
újszerűen kezelni és így a nehéz helyzetben 
lévő, leszakadó fiatalokat hozzásegíteni a 
munkaerő-piaci integrációhoz.
 Az iskola szakmai háttere és mobilitási 
tapasztalatai, valamint az olasz kapcsolat 
egymást erősítve segítette elő, hogy létre-
jöhessen a Cas.O innovációtranszfer pro-
jekt, mely az olaszországbeli Novara me-
gyében kidolgozott CASE MANAGEMENT 
operatív modell átadását foglalta magába. 
Ez egy olyan módszer, amely a CASE 
MANAGER (CM) szakember tevékenysé-
gén keresztül valósul meg, aki a hátrá-
nyos helyzetű személy igényeit felmérve, 
egyénre szabottan felkutatja és koordinálja 
a megfelelő szolgálatokat.
 A projekt során a CM profilja mellett a 
képzési módszertant is átadták, adaptálták, 
a hazai szakemberek a képzési modulokat a 
helyi sajátosságokhoz igazították. Így min-
den részt vevő országban egy újfajta CM 
képzési folyamat alakult ki, amelyet a szak-
képző iskolák nyújtanak olyan szakemberek 
számára, akik a szociális szférában kívánnak 
tevékenykedni, és hátrányos helyzetű sze-
mélyek támogatásával foglalkoznak. 

 A „Case Manager” kifejezés szó szerint 
ezt jelenti: az ügy felelőse. Az esetmene-
dzser olyan professzionális segítő, aki jól 
ismeri a humán és munkaerő-piaci szolgál-
tatások területeit, és ezen a két területen 
menedzseli a kliensét. Felelősséget vállal 
a rábízott ügyfél szükségleteinek megfe-
lelő szolgáltatások felkutatásában, komp-
lex személyes fejlődésében. Felkutatja a 
kliense személyes fejlődéséhez, társadalmi 
beilleszkedéséhez szükséges intézménye-
ket, ellátó rendszereket, szakembereket és 
koordinálja ezek munkáját. Szükség esetén 
mediációs feladatokat lát el. Feladata, hogy 
összeállítson a kliens és a munkaerőpiac 
szükségleteihez is igazodó szolgáltatási 
csomagot. Mindehhez szükséges a kliens 
kompetenciáinak alapos feltárása, közvetlen 
környezetének megismerése, aktivizálható 
források bevonása a folyamatba.
 
 Bár a projekt maga 18 hónapos volt, 
kihívásokkal teli két és fél év áll mögöt-
tünk, hiszen a kezdeti lépésektől, a pályázat 
megírásától a szerződés előkészítésén át 
rengeteg feladatunk volt. 
 5 kiváló partner összefogásának volt 
köszönhető a projekt sikeres megvalósítása. 
Mindegyikük a saját erősségét helyezte az 
előtérbe: a vercelli székhelyű Androméda 
Cooperativa Sociale képzési tapasztalatát, 
innovatív szemléletét, a firenzei ARCA 
Cooperativa Sociale szociális szolgáltatások 
terén szerzett gyakorlatát, az olasz-ma-
gyar tulajdonú Progetti Nonprofit Kft. a 
kétnyelvűségét, a bolgár Polymetis pedig 
a disszemináció szempontjából fontos 
kiterjedt kapcsolatrendszerét. Ehhez járult a 
Schola Europának az elmúlt két évtizedben 
a szakképzés-oktatás terén felhalmozódott 
tudása. A nagyszabású, kétéves projekt vég-
rehajtásának irányítása, felelőssége azonban 
már teljes egészében a  Schola Európára 
mint projektgazdára hárult.

 Innovációtranszfer – a lényeg ebben az 
összetett szóban rejlik. Büszkén mondhat-
juk, hogy a pályázat célját elértük, valóban 
sikerült a magyar és a bolgár szakképzési 
rendszerben valami újat meghonosítanunk, 
sikerült újat alkotnunk, tananyagot elkészí-
tenünk, képzéseket akkreditálnunk.
 Az olasz modell alapján létrejött egy 
semmi mással nem helyettesíthető új fel-
nőttképzési szakma és pedagógus-tovább-
képzés a magyar képzési palettán, melynek 
a neve: ifjúságsegítő esetmenedzser. Bulgá-
riában önálló modulként épült be a képzési 
struktúrába a nők munkaerő-piaci esélyeit 
növelő, segítő kurzus.
 A szakképzés adaptációja minden 
partner esetében a szociális szektoron 
belül valósult meg, de országonként eltérő 
környezetben és különböző célcsoportok-
ra fókuszálva. Bulgáriában a fiatal nők, 
Olaszországban pedig a hátrányos hely-
zetűek számára került rá sor. A transzfer 
nemzetközi (Olaszországból Magyarország-
ra és Bulgáriába) és nemzeti szinten (az 
észak-olaszországi Piemont tartományból a 
közép-olaszországi Toscana tartományba) 
valósult meg.
 A Schola Europa 2011. szeptember 
17-én 18 résztvevővel indított Ifjúságsegítő 
esetmenedzser tesztképzést. A hallgatók 
végzett ifjúságsegítők közül kerültek ki. 
A képzés során a hallgatók a következő 
modulokat tanulták: Case Manager – mint 
szakember, Interkulturális társadalom, 
Pszichológia; Kommunikáció; Személyes 
életút-tervezés; Mentálhigiéné; Munkaerő-
piaci politika; Kérdőíves adatfeldolgozás; 
Jogi környezet; Munkába állás mediációja. 
A képzésen 12 ifjúságsegítő esetmenedzser 
végzett.
 A tanfolyamot a FAT (Felnőttképzési 
Akkreditáló Testület) és az Oktatási Hivatal 
is akkreditálta, így akár pedagógus-tovább-
képzésként is indítható. A képzés fő célja 

ebben az esetben a pedagógus kompeten-
ciáinak fejlesztése: az ismeretek élmény-
szerű elsajátíttatása, rugalmas reagálás a 
társadalmi eseményekre, az iskolán kívüli 
világ megismertetése a tanulókkal, az egész 
életen át tartó tanuláson belül egyéni, alko-
tó életút megvalósítása.
 Felnőttképzésben 160 órás tanfolyam 
keretén belül lehet indítani a képzést. Első-
sorban olyan szociális vagy oktatás szakma-
csoportban szerzett OKJ szakképesítéssel, 
valamint pedagógiai vagy szociális felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők jelentkezését 
várjuk, akik érdeklődnek az ifjúságügy, az 
ifjúságpolitika iránt. Az ifjúságsegítő eset-
menedzser kliensei a fiatal felnőttek, akik 
nem foglalkoztatott személyként jelennek 
meg a munkaerőpiacon. Az ő helyzetük-
nek a javítása érdekében kitűzött egyéni 
fejlődés elérését szolgáló külső és belső 
erőforrásokat kell mozgósítani, a szükséges 
intézkedéseket megszervezni, irányítani és 
ellenőrizni. Cél, hogy az ügyfél munkára 
kész állapotba kerüljön, felismerje és tudjon 
élni a rendelkezésre álló lehetőségekkel, 
szolgáltatásokkal és elérhető segítségekkel.  

A képzés iránt érdeklődők a Schola Europa titkársá-
gán kérhetnek felvilágosítást a schola@esa.hu email 

címen és a 06-1-489-0080-as telefonszámon.

KAzARJáN ERzSéBET
igazgató 

schola@esa.hu

tanulónk, aki ottani gyakorlata alatt annyira beleszeretett az or-
szágba, hogy feltett szándéka volt visszatérni. Van olyan leonardós 
volt tanítványunk is, aki szakoktatói pályára készül, és reméljük, 
hamarosan leendő leonardósainkat fogja oktatni. 

l Az intézmény szempontjából mely eredményeket tartja a legfon-
tosabbnak?

A legfontosabb talán az a nemzetközi dimenzió és környezet, 
az európai szellemiség, amely az iskola sajátjává vált. A tanulók 
kitekintést kapnak, ablakot nyitunk a nagyvilágra számukra ezeken 
a projekteken keresztül. A tanulókon és a partnerkapcsolatokon ke-
resztül pedig az iskola teljes kapcsolatrendszerére hatással vannak a 
projektek, a szülőkön és a kollégákon keresztül az iskolavezetésig. 

l Ennyi értékes tapasztalattal a hátuk mögött mik a további terveik 
a Leonardo programmal?

További terveink között első helyen természetesen a diákok mo-
bilitásának fenntartása, a külföldi szakmai gyakorlat folyamatos 
biztosítása áll. Ennek érdekében fejleszteni kívánjuk együttműködé-
sünket a partnerekkel. Szeretnénk egy partneri hálózatot létrehozni, 
mert úgy látjuk, hogy egymástól kölcsönösen tanulhatunk és így 
hatékonyabban valósíthatjuk meg a projekteket. Ez év februárjában 
iskolánk rendezett egy két napos Leonardo konferenciát a külföl-
di intézmények részvételével, ahol partnereink megismerhették 
egymást, tapasztalatot cseréltünk és megvitattuk a jövőbeni 
együttműködés lehetőségeit, formáit. Közösen elkezdtük kidolgozni 
az ECVET1 alapú együttműködés alapjait, amely további garanciá-
kat biztosíthat minőségi projektek megvalósítására és az informális 
tanulás beépítésére a tanulmányokba. l

1  Az ECVET-ről (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) és annak a mobilitás-
ra gyakorolt hatásáról lásd cikkünket a 60. oldalon.

»

LEONARDO
szakképzés

Az interjút készítette: NAGy zSóFIA
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„Miért kellene kitalálni azt, 
ami más országokban már 
jól működik?”

nÉVJEGy
név: Varga Julianna

intézmény: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Beosztás: nemzetközi és oktatási igazgató

Szakértői tanulmányút időpontja: 2013. január 21-25.
témája: Iskolák és vállalkozások együttműködése

Helyszíne: Poitiers, Franciaország

l Mi jellemző a részt vevő országok szakképzésére?

A részt vevő országok többségében nem hatékony a fiatalok orien-
tálása, és általános tendencia, hogy a szakképzést választó tanulók 
a szociálisan hátrányos rétegekből kerülnek ki. Ez Franciaországban 
még inkább igaz, hiszen ott a gyakorlathoz szükséges ruhát, füzetet 
és tollat is biztosítják a rászorulóknak.
 A Kelet-Európából érkezett résztvevők bemutatóiból az látszott, 
hogy a cégek és iskolák kapcsolata teljesen esetleges, és a kapcso-
latok építésének nincs felelőse. Talán ez lehet az egyik oka annak, 
hogy ezen országok szakképzése az elmúlt időszakban teljesen 
eltávolodott a munkaerő-piaci igényektől. Nem képeznek elegen-
dő, a munkaerőpiac által keresett szakmunkást, illetve potenciális 
munkanélküliek sokaságát képzik a gazdaság által nem igényelt 
szakokon.

l Mi a helyzet Magyarországon?

Magyarországon a szakképzés és az egész oktatási reform fo-
lyamata még tart, és előreláthatólag a gyorsan változó világ, a 
globalizáció, a migráció és a világgazdaság átrendeződése miatt 
még egy ideig nem is fog befejeződni. A szakképzés átalakítása 
terén jó úton járunk, persze szükség lesz további intézkedésekre. 
Például probléma, hogy a nyugat-európai országoktól eltérően Ma-
gyarországon a kamarák magukra veszik a munkaadói szövetségek 
feladatait is. A szakképzésben elfoglalt szerepük kétségkívül erősö-
dik, de sajnos ez együtt jár a munkaadói szövetségek szerepének 
gyengülésével. Nem kellene, hogy így legyen, hiszen mindkét félnek 
megvannak a maga jogosítványai, és egy jól működő rendszerben 
nem konkurenciái egymásnak.

l Melyek voltak a tanulmányút legfontosabb tapasztalatai az Ön 
számára?

Az egész tanulmányút egy hatalmas ismeretbővítés volt, amit 
nagyon hasznosnak találok. Miért kellene kitalálni azt, ami más or-
szágokban már jól működik? Sokkal egyszerűbb – kevésbé költséges 
és hosszadalmas – egy rendszert vagy annak részleteit adaptálni, 
mint kitalálni és végigszenvedni az összes gyermekbetegséget. Azt 
gondolom, hogy ebben az esetben nem lehet a cél a sokszínűség, 
hiszen egy világgazdaság van, egy világpiac és egyféle a fejlődés 
iránya. A mindezekhez való alkalmazkodás közösen lehetséges, így 
lehetnek az Eu-tagországok együtt sikeresek. 
 A gyorsan változó világban gyors alkalmazkodásra van szükség. 
A szakképzések hamar elavulnak, új szakmák keletkeznek. A mun-
kanélküliség csökkenését eredményezhetné, ha az emberek munka 
során megszerzett tapasztalatát és ismereteit gyorsan és hatéko-
nyan validálni tudnánk. Ezzel egy (esetleg új) szakma ismeretéről 
kaphatnának dokumentumot, ami az elhelyezkedést nagyban 
elősegíthetné.

l Milyen hosszú távú eredményei lehetnek a tanulmányúton való 
részvételnek?

A csoport szinte minden résztvevőjével jó kapcsolat alakult ki, 
és szóba kerültek további együttműködési lehetőségek, valamint 
közös pályázatokon való részvétel is. Az egyik francia csoportveze-
tőtől például kaptam egy ajánlatot Leonardo programok szervezé-
séhez, én pedig segítséget ajánlottam a Franciaországban meglá-
togatott Victor Laloux iskola vezetőjének a magyarországi szakmai 
gyakorlat megszervezéséhez. l

GyŐRPáL zSuzSANNA

   Az utazás mint 
tanulási gyakorlat –
egy Grundtvig projektben

A szociális turizmus azok számára is lehetővé teszi az utazást, akik 
ezt egyébként nem engedhetnék meg maguknak. Legfőbb célja a 
korlátozott lehetőségű társadalmi csoportok, az idősek, a hátrányos 
helyzetűek és a fogyatékossággal élők lehetőségeinek szélesítése. 
Egy kirándulás vagy tanulmányút ugyanis nem csak az utazás élmé-
nyével gazdagítja a résztvevőket, hiszen a beszélgetés, a tapasztalat-
csere, más kultúrák megismerése vagy az idegen nyelvi környezet-
ben eltöltött idő egyben tanulást is jelent számukra.
 A Tanulási rendszerek a turizmusban megvalósuló aktív állampol-
gárság érdekében című Grundtvig projektben hangsúlyt fektettek az 
idősek és fogyatékossággal élők speciális igényeinek feltérképezésére 
is, és a nem formális tanulási lehetőségek módszertanát az ő konkrét 
utazási tapasztalataik alapján tanulmányozták. Az egyes országok 
bemutatták akadálymentes turisztikai helyszíneiket és jó gyakorla-
taikat, amelyek alapján egy kézikönyvet állítottak össze. Ebben az 
olasz, lett, brit, portugál és magyar nemzetiségű partnerek szociális, 
esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok szerint értékelik 
a különböző országokban alkalmazott gyakorlatokat, és egyben 
javaslatokat tesznek más uniós országok számára azzal a céllal, hogy 
lendületet adjanak a szociális turizmus fejlesztésének. l

A kézikönyv a következő linken érhető el:
https://sites.google.com/site/grundtvighappyage/

idős és fogyatékossággal élő 

emberek utazási tapasztalataira 

épít az a Grudtvig tanulási kap-

csolatok projekt, amelynek 

magyar résztvevője a békéscsabai 

EUnEt Európai Együttműködési 

Hálózatokért alapítvány volt. 

az öt ország részvételével megva-

lósult együttműködésben a 

szociális turizmussal mint tanulási 

gyakorlattal foglalkoztak.

kilenc uniós ország képviselői vettek részt azon 
a franciaországi szakértői tanulmányúton, ahol a 
szakképző iskolák és vállalkozások együttműkö-
dési lehetőségeiről tanácskoztak. a szervezők 
célja az volt, hogy az országok szakképzési 
rendszereinek összehasonlításán és nemzetközi 
jó példák bemutatásán keresztül utat mutassa-
nak a gazdasági szempontból hatékony szakkép-
zési rendszerek kialakításához.

iskolák és vállalkozások 
együttműködési lehetőségei

GRuNDTVIG
felnőttoktatásSzakértői tanulányút

a tanUlmányÚt SoRán mEGiSmERt 

JÓ GyakoRlatok:

németország: Önkéntes hálózat több évtizedes 
múlttal
Résztvevők: tanárok, pályaorientációs felelősök, 
vállalti szakemberek. Cél a pályaválasztó fiatalok 
orientálása a szakképzés felé, valamint a vállalko-
zói ismeretek terjesztése. 
www.schulewirtschaft.de

törökország: Az oktatási rendszer teljes reformja 
nemzetközi jó gyakorlatok alapján. Cél a munka-
erőpiac igényeinek minél hatékonyabb kielégítése. 
A reform következtében fokozatosan  javulnak a 
munkanélküliségi mutatók. 
www.meb.gov.tr

Franciaország: Validáció
5 éves munkatapasztalat során szerzett tudás 
validálása egy bizottság előtt. A bizottság tagjai 
szaktanárok és vállalati szakemberek. 
http://eduscol.education.fr/cid47151/
accueil-vae-droit-individuel.html



38 ��� P á l y á z a t i  P a v i l o n  �    2 0 1 3 .  tavasz 39��� P á l y á z a t o k :  P r o j e k t t ü k ö r ���   

Három nap, 324 gyilkosság

A Segítség az Élethez alapítvány projekt-
jében a holokauszt borzalmait igyekeztek 
feldolgozni több neves szakértő bevoná-
sával, illetve olyan személyek révén, akik 
tanárként vagy különböző gyülekezetek 
vezetőiként napi kapcsolatban vannak em-
berekkel. Elsősorban arra keresték a választ, 
amit a legpontosabban a darmstadti Mária 
nővérek vezetője fogalmazott meg: „Hol 
volt ezekben az időkben az emberiség, hol 
volt 1900 év keresztény értékeinek gyümöl-
cse?” 
 A projekt egyik terméke egy dokumen-
tumfilm, mely három nap eseményét, há-
rom budai helyszínt tár elénk. Ezen a három 
helyszínen 84, 150, majd 90 magyar állam-
polgárt gyilkoltak meg. A filmben a magyar 
nyilasok tettei, és általában a holokauszt 
kapcsán a mai keresztény egyházi élet 
ismert személyiségei is nyilatkoznak, de 
nem a megszokott módon. Feltett kérdéseik 
arról tanúskodnak, hogy emberségüket és 
hitüket személyesen érinti ez a történelem, 
nem közhelyszerűen, hanem elmélyülten és 
végiggondoltan, igazi kivezető utat keresve. 
A projekt során szervezett konferencián 
túlélők beszéltek múltjukról, személyes 
történeteikről. Arra is lehetőség nyílt, hogy 
a náci tömeges kivégzések végrehajtóinak 
unokái is megszólaljanak, akik szembenéz-
tek apáik, nagyapáik tetteivel. Elmondták, 
ők megértették: nem építhetik jövőjüket 
hazugságokra, az elhallgatott múltra. 
A találkozó fontos célja volt,  hogy áldo-
zatok és elkövetők bocsánatok kérjenek, 
illetve megbocsássanak egymásnak.
 

malenkij robot

A magyarországi németek pécs – 
Baranyai nemzetiségi köre a sztálinizmus 
elfeledett áldozatainak állított emléket. 
Egymás után két projektet is megvalósítot-
tak, melyek témájukban egymásra épültek, 
egymást egészítették ki. A kényszermun-
katáborokba hurcolt civil lakosság sorsát 
igyekeztek feltárni, szakértők és fiatalok 
bevonásával folyt a kutatás, a mélyinterjúk 
készítése. A projekt gyümölcse a Malenkij 
robot című tanulmánykötet és visszaem-
lékezés-gyűjtemény lett, valamint filmes 
dokumentáció készült az útról. A kutatás 
során összegyűlt tárgyi emlékekből és 
dokumentumokból a Baranya Megyei 
Múzeumok Igazgatósága segítségével ván-
dorkiállítást hoztak létre. Drámajáték is szü-
letett a Túléltük című könyv alapján, melyet 
kárpátaljai diákok adtak elő Kárpátalján és a 
pécsi konferencián.  
 A projektnek köszönhetően sike-
rült a helyi közvélemény érdeklődését 
felébreszteni. Több olyan interjúalany, 
áldozatok leszármazottai jelentkeztek, akik 
korábban még nem kívántak vagy nem 
mertek nyilatkozni ebben a témában. A fia-
talok is élénk érdeklődést mutattak, számos 
visszajelzést kapott a szervezet, hogy szíve-
sen bekapcsolódnának a projekt folytatá-
sába, mely a távolabbi uráli munkatáborok 
helyszíneire fókuszál.

Az Európa a polgárokért program 2007-től 
2013-ig tartó szakasza lassan a végéhez 
közeledik, de a program folytatódik 2013 
után is, új formában és feltételekkel. Az 
Aktív európai emlékezet pályázati forma 
valószínűleg nagyobb szerepet fog játszani 
a programban: a mostani ciklusban az 
összköltségvetésnek 4%-a jutott erre az 
alprogramra, míg jövőre ez az összeg 20% 
fölött lesz. 
 Ezt a döntést többek között az indokol-
ja, hogy Európa-szerte felerősödtek az an-
tiszemita folyamatok. Fontos tenni ez ellen 
azzal is, hogy az embereket megismertetjük 
a holokauszttal és a tömeges kivégzésekhez 
vezető úttal annak érdekében, hogy ez újra 
ne ismétlődhessen meg. A koncentrációs és 
munkatáborok a folyamat végét, kiteljese-
dését jelentették, számos egyéb intézkedés 
előzte meg őket (pl. zsidótörvények), me-
lyek bizonyos embercsoportok kirekesztését 
segítették elő.
 Az Aktív emlékezet program a XX. 
század európai történelmének két em-
bert próbáló időszakára összpontosít, a 
nácizmusra és a sztálinizmusra. Azért is 
különösen fontos ezeknek az időszakoknak 
a feldolgozása, mert a túlélők, szemtanúk 
egyre idősebbek, egyre kevesebben vannak, 
és magukkal viszik azokat az emlékeket, 
amelyek révén az európai polgárok a múlt 
emlékét annak árnyoldalaival és tanulságai-
val együtt őrizhetik meg.
 A programban történelmi múltja miatt 
elsősorban Németország, Olaszország, 
Litvánia, Franciaország, Lengyelország és 
Magyarország részvétele a legjelentősebb. 
Magyarországon a nácizmus és a sztáliniz-
mus is hatással volt az emberek sorsára, így 
mindkét témakörben születtek a megemlé-
kezést szolgáló projektek. 

Az Euroclio (Történelemtanárok Európai Szövetsége) 2013. áprilisában Erfurtban nemzetközi konferenciát 

szervezett történelemtanároknak, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt összehasonlítani a tankönyve-

ket, tanítási módszereket és alkalmazott eszközöket. A rendezvényen számos aktív emlékezet projekt is 

bemutatkozott Európa több országából.

további aktív emlékezet projektek a nemzetközi színtérről:

l  The Girls of Room 28: A projekt az egyik túlélő naplója alapján a Theresienstadtban élők életét mutat-

ja be, akik között mély barátság szövődött. A 60 lány közül, akik megfordultak a 28-as szobában, 

mindössze 15-en élték túl a Holokausztot. www.room28.net

l  A Bologna-Forlí Campus által koordinált projektben két meghívott vendég mesélte el az élettörténet-

ét a városházán és több iskolában. Shaul Ladany gyerekként túlélte Bergen-Belsent, fiatal atlétaként 

pedig a müncheni olimpián az izraeli sportolók elleni támadást. A másik vendégük Cesare Finzi volt, 

aki túlélte a zsidóüldözést Olaszországban. A projekt keretében egy kiállítás is nyílt Raul Wallenberg-

ről, melyhez a Svéd Nagykövetség nyújtott segítséget. 

 l  Szomszédok, akik eltűntek/zsidó Múzeum Prága: Azoknak az életét dolgozza fel, akik a háború előtt 

békében éltek szomszédaikkal, de egy napon ellenségek váltak belőlük, akiket kivetett a társadalom, 

és halálra voltak ítélve. A projekt keretében különböző workshopokat szerveztek, hogy bemutassák a 

ma élő gyerekeknek a zsidó kultúra sokszínűségét. www.zmizeli-sousede.cz

 l  zsidó és más gyerekek emlékére/Holocaust Education Trust Ireland: 11 év feletti gyerekek részére 

dolgoztak ki tanítási módszert, mely segít feldolgozni a Holokauszt témakörét.    

 http://www.hetireland.org 

A múlt emlékeinek 
feldolgozása: 
Aktív európai emlékezet

Európa 
a polgárokért

a teleki téri imaház története

a teleki tér ’44/Jakab Gláser alapítvány 
projektjének fő célja a Teleki Téri Imaház 
és közvetlen környezete, a Teleki László tér 
történetének kutatása és dokumentálása, 
valamint az eredményeknek a tudományos 
és közérdeklődés számára is hasznos formá-
ban való publikálása. 
 Ez az egyedülálló kulturális hátterű 
és történelmű tér és környéke eddig kívül 
esett a történészek, szociológusok érdek-
lődésén, így a dokumentálás, a kutatás 
kiemelkedő fontossággal bír.
 A régi emlékek feltérképezése, doku-
mentálása során a tudományos publikációk 
mellett többek közt egy fotóalbumot, egy 
tematikus esszékönyvet, valamint egy 
dokumentumfilmet szeretnének elkészíteni.
 Terveik szerint a projekt lehetőséget ad 
arra, hogy szinte az utolsó pillanatban elér-
jék azt a korosztályt, akik az imaház életéről 
és a Teleki térről még át tudnak adni olyan 
történeteket, melyek a további generációk-
nak különleges élményt jelenthetnek. 
 Megpróbálják rekonstruálni a templom 
történetét, történelmét, és egyben megra-
gadni a hely szellemét a második világ-
háború előtti és utáni időkből. Adatokat, 
történeteket, dokumentumokat folyamato-
san gyűjtenek. 
www.teleki44.com

HORVáTH KATALIN

Ezek a kezdeményezések, valamint az 
Aktív európai emlékezet további projektjei 
is hozzájárulnak a múlt feldolgozásához, 
és ahhoz, hogy az Európai unió alapvető 
értékei – a szabadság, a demokrácia és az 
emberi jogok – a jövőben ne sérülhessenek. 




