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Előszó 
 

Az integráció a bevándorlók társadalomba való fokozatos beilleszkedésének 

folyamata, amelynek célja a "társadalmi kirekesztés" minimalizálása. Ennek a 

folyamatnak támogatására öt európai uniós ország (Lengyelország, Németország, 

Szlovénia, Magyarország és Ciprus) szervezetei fogtak össze és osztották meg 

tapasztalataikat olyan eszközök kidolgozására, amelyek tudatosítják a 

bevándorlókkal közvetlenül dolgozó szakemberekben a társadalmi kohézió, az 

interkulturális párbeszéd, az egyenlőség és a bevándorlók képessé tételének 

(empowerment) kérdéseit, amelyek a célcsoport helyes és sikeres társadalmi 

integrációjának kiindulópontjai. Az együttműködés célja a bevándorlók hátrányos 

megkülönböztetésének és szegregációjának leküzdése, a társadalomban 

tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentése, a bevándorlók - különösképpen a 

menekültek és a menedékkérők - pozitív megítélésének elősegítése, valamint egy - a 

társadalom valamennyi csoportja számára - befogadóbb oktatás megteremtése. 

A következő szakmai anyagok készültek el: 

1) A migrációs folyamatok új dimenziói és az integráció meglévő modelljei Európában 

- Lengyelországban, Németországban, Szlovéniában, Magyarországon és Cipruson 

gyűjtött adatokon alapuló részletes jelentés; 

2) „Tudatosság-növelő és empátia-fejlesztő képzési program a bevándorlókkal való 

munka előmozdítására” című kézikönyv; 

3) Képzési anyagok (az oktatóknak szóló kézikönyv melléklete); 

4) Legjobb gyakorlatok gyűjteménye (A partnerek számos bevált gyakorlatot 

választottak ki, amelyek különböző területeken segítik a bevándorlók integrációját.). 

E kézikönyv célja, hogy háttérinformációt nyújtson a migrációs folyamatok új 

dimenzióiról Európában, az interkulturális kapcsolódásról, a bevándorlók oktatásáról 

és a bevándorlók képessé tételéről (empowerment) a bevándorlókkal foglalkozó 

különböző szakemberek – tanárok, oktatók, tanácsadók, szociális munkások, 

önkéntesek, rendőrök és polgárőrök – számára. A kézikönyv négy modulból áll. A 

kézikönyvet és a képzési anyagokat a partnerek egy kísérleti fázisban tesztelték és 

külső szakértők értékelték. A felmerült javaslatokat, módosításokat a kézikönyv 

végleges verziója tartalmazza. 

A kézikönyv 1. modulja elméleti áttekintést nyújt a migrációs folyamatok új 

dimenzióiról és a meglévő integrációs modellekről Európában. Szeretnénk külön 

kiemelni a „Bevándorlók igényei és nehézségei a befogadó országba történő 

érkezéskor” című alfejezetet, amely Lengyelországban, Németországban, 

Szlovéniában, Magyarországon és Cipruson végzett interjúk és fókuszcsoportok során 

gyűjtött adatokon alapul. Részletesebb adatokért lásd az önálló Részletes jelentést, 
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amely tartalmazza az európai migrációval kapcsolatos tényeket, valamint a vonatkozó 

integrációs politikákat és a bevándorlók jogait. A 2. modul elsősorban oktatóknak szól, 

és az interkulturális kapcsolódással foglalkozik. A modul témái: a „kultúrá(k)” eszméje, 

a kulturálisan sokszínű környezethez való alkalmazkodás, az interkulturális 

kompetencia, az interkulturális kommunikáció és az interkulturális konfliktuskezelés. 

A képzési anyagokat egy külön dokumentumban gyűjtöttük össze, mindegyikük 

konkrét utasításokat is tartalmaz. Különböző olyan eszközök, amelyek használhatók 

önkéntesek, tanárok, oktatók, szociális munkások, rendőrök, polgárőrök vagy maguk 

a bevándorlók számára szervezett tréningek vagy önreflexiós alkalmak során. A 3. 

modul a bevándorlók tanulására (beleértve a menekültek különleges szükségleteit is), 

a tanulási motivációra, a multikulturális tanítási megközelítésre és a bevándorlók 

tanulási nehézségeire összpontosít. A 4. modul a bevándorló-empowerment szerepét 

és dimenzióit (társadalmi, oktatási, gazdasági, nyelvi és civil vetületeit) vizsgálja. 

A kézikönyvet a "FLAM" projekt ihlette (http://www.flam-project.eu/), de mivel a 

közelmúltban Európának új kihívásokkal kellett szembenéznie, a SIMILAR 

projektpartnerek a jelenlegi helyzet kihívásait célozták meg. Reméljük, hogy 

hozzájárulhatunk a bevándorlókkal foglalkozó emberek kompetenciáinak növeléséhez 

a sikeres integráció érdekében. 
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1. Bevezető 

A migráció egy olyan globális jelenség, amely az ember jobb életminőségre való 

vágyából fakad. Tekintettel a bevándorlók integrációjának a 2015-ös menekültügyi 

válság okozta új fejleményeire, amelyek mind nemzetközi, mind európai szinten 

megfigyelhetők voltak, a migráció jelensége kiemelt fontosságú lett számos 

szempontból (szociális, kulturális, pénzügyi, politikai, oktatási, nyelvi, stb.). Bizonyos 

esetekben a bevándorlók integrációjához szükséges megfelelő környezet 

megteremtésében, illetve fenntartásában elszenvedett kormányzati kudarcok és 

hiányosságok a migrációs kérdést nem csupán elméleti, hanem valódi, kezelendő 

problémává tették a mai napig. 

Az integráció a bevándorlók a társadalomba való fokozatos beilleszkedésének 

folyamata (Officer és Taki, 2013), amelynek célja a "társadalmi kirekesztés" 

minimalizálása. Ez a folyamat különbözhet országonként, kultúránként. A 

körülmények is befolyásolják, mint például az adott ország társadalmi, gazdasági és 

politikai helyzete az adott időszakban. A bevándorlók integrációja különleges kihívást 

jelent; egy összetett és hosszú távú vállalkozás. Fontos, hogy mindenki, aki 

bevándorlókkal foglalkozik – a bevándorlókkal közvetlenül foglalkozó szakemberek, az 

oktatási szektor képviselői (tanárok, oktatók), a szociális és a közellátási szektorban 

dolgozók (önkéntesek, szociális gondozók, polgárőrök, rendőrök, stb.) –a bevándorlók 

sikeres integrációjának elősegítésére törekedjen. 

 

2. A modul célja 

Jelen modul a bevándorlók integrációjának általános dimenzióját vizsgálja Európára 

vonatkozóan, különös tekintettel a SIMILAR projekt öt partnerországára: 

Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovénia és Ciprus. A modul célja a 

tudásgyűjtés, amely hasznos lehet mindazok számára, akik bevándorlókkal 

foglalkoznak a fogadó országokban. Az 1. modul – „A migrációs folyamatok új 

dimenziói és az integráció modelljei Európában” a SIMILAR Transznacionális jelentés 

keretében a partnerországokban gyűjtött információkon alapul, valamint a szekunder 

kutatásokból, irodalmi áttekintésből és a bevándorlókkal és szakértőkkel folytatott 

interjúkból született ajánlásokra és konklúziókra – beleértve a bevándorlók 

integrációját befolyásoló tényezőket és akadályokat is – épít.  

A modul fő célja, hogy alapvető információkat nyújtson mind az oktatóknak, mind a 

képzés résztvevőinek a migráció és az integráció általános helyzetéről Európában, 
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valamint Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovénia és Ciprus jelenlegi 

integrációs politikájáról és gyakorlatairól. 

 

3. Az integráció koncepciója Európában 

Napjainkban az integráció egy uralkodó kifejezés, mind Európában, mind 

világszerte, különösen az elmúlt években megfigyelhető növekvő migrációs hullám 

következtében. Ez a kifejezés a bevándorlók befogadásának folyamatát takarja az élet 

minden területére vonatkozóan. 

Az integrációs folyamat akkor kezdődik, amikor valaki új környezetbe költözik, és 

évekig, évtizedekig vagy akár generációkig is eltarthat. Az integrációs folyamat kezdeti 

szakaszában fontos, hogy a bevándorlók találjanak lakhelyet, munkát, elsajátítsák a 

befogadó ország nyelvét (ha nem beszélték előtte), és megismerkedjenek a 

társadalom alapelveivel. Az integrációs folyamat vége az, amikor a bevándorló teljes 

és egyenlő része a társadalomnak, az élet minden területét tekintve. 

Az integráció 8 különböző dimenzióra utalhat (Penninx, 2004, DESA, n.d.): jogi 

integráció, letelepedési és egzisztenciális integráció, szociogazdasági integráció, 

integráció az oktatásban, kulturális integráció, politikai integráció, szociális integráció, 

identifikációs integráció: 

 Jogi integráció (Amikor a bevándorlók jogi státusza az állampolgárokéval 

egyenlővé válik. Ez az integráció egyik kulcsfontosságú dimenziója, mivel ez az 

esélyegyenlőség alapvető feltétele.) 

 Letelepedési és egzisztenciális integráció (Amikor a bevándorlóknak lehetősége 

van arra, hogy bárhol az országban, illetve a város/falu bármely részén 

letelepedjenek ugyanolyan feltételek mellett, mint a többi lakos). 

 Szociogazdasági integráció (A bevándorlók helyzetére utal, különös tekintettel a 

munkaerőpiacon és a jólléti rendszerben.) 

 Integráció az oktatásban (A bevándorlók oktatási rendszeren belüli státuszára utal. 

Ez különösen fontos a második generációs bevándorlók tekintetében.) 

 Kulturális integráció (Ez egy nagyon heterogén területet fed le - a nyelvtől, a 

valláson és az értékrendszeren át, a mindennapi (nép)szokásokig.) 

 Politikai integráció (Azt jelenti, hogy a bevándorlók részt vehetnek az ország 

politikai döntéshozatali folyamataiban; aktívan kiveszik a részüket a folyamatokból 

és befolyásolják a döntést. Kiemelten fontos a szavazati jog.) 
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 Szociális integráció (Az egyén a környezetében kialakított informális kapcsolataira 

utal – más személyekkel való szocializáció az iskolában, a munkahelyen, a 

szabadidőben; baráti és egyéb személyes kapcsolatok kialakítása; klubtagság.) 

 Identifikációs integráció (Az egyén egy bizonyos etnikai, nemzeti vagy más 

közösséghez való tartozásának szubjektív érzésére utal, például amikor egy 

bevándorló a befogadó társadalomhoz való tartozását erősnek érzi.) 

A SIMILAR projekt „Transznacionális jelentésének” kidolgozása során a 

Lengyelországban, Németországban, Szlovéniában, Magyarországon és Cipruson 

végzett kutatások alapján kijelenthető, hogy bár egyes európai országokban az 

integrációs szakpolitikai stratégiák és intézkedések fejlesztése kiemelten fontos, más 

európai országokban ez kevésbé az.   

Az éves MIPEX jelentés, amely az integrációs politika és gyakorlat hatékonyságát 

hivatott mérni, összehasonlító perspektívát kínál számos ország tekintetében az EU-

tól Észak-Amerikáig. Összesen 148 szakpolitikai indikátort vizsgál, hogy több szinten 

értékelje a bevándorlók részvételi lehetőségeit a társadalomban, valamint az államok 

elkötelezettségét e cél elérése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy az MIPEX nem 

csupán a szakpolitika bemeneti oldalát (input) rögzíti és értékeli (vizsgálva a 

nemzetközi vagy az uniós szabályozásnak, egyezményeknek illetve jogi kereteknek 

való megfelelést), hanem a szakpolitikával és a joggal kapcsolatos eredményeket 

(output) is, amelyek célja a hatékony integráció feltételeinek biztosítása. Nyolc 

szakpolitikai területet neveznek meg és pontozzák azokat az uniós és nemzetközi 

normák elérése tekintetében, amelyek célja az egyenlő jogok, felelősségek és 

lehetőségek megteremtése minden lakos számára. Ezen szakpolitikai területek közé 

tartozik a munkaerőpiaci mobilitás, a családegyesítés, az oktatás, a politikai részvétel, 

a hosszú távú tartózkodás, az állampolgársághoz való hozzáférés és a 

megkülönböztetés-mentesség. 

A 2015. évre vonatkozó MIPEX eredmények alapján Svédország áll az élen 78 

ponttal, mint a legkedvezőbb ország, és Törökország zárja a sort 25 ponttal, mint a 

legkedvezőtlenebb (12. táblázat). Az európai uniós átlag 52 pont volt. Az alábbi ábra 

a SIMILAR projekt 5 európai partnerországára – Magyarország, Németország, 

Szlovénia, Ciprus és Lengyelország – vonatkozó MIPEX eredményeket szemlélteti. 
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A fent említett 8 MIPEX szakpolitikai területet alapul véve, az alábbi táblázat mutatja 

be az egyes partnerországok eredményeit és a különböző szakpolitikai területekre 

vonatkozó pontszámait: 

 

 

A bevándorlók különböző csoportjainak (menedékkérők, ideiglenes munkavállalók, 

EU-országokból/nem EU-országokból érkező bevándorlók) eltérő szükségletei és 

problémái vannak. A bevándorlók igényei, problémái és elvárásai a befogadó 

országba való érkezéskor az egyén hátterétől függően változhatnak. Ezért fontos, hogy 

minden egyes személyt külön-külön vegyünk figyelembe. 

A SIMILAR projekt keretében (5 partnerországban) végzett kutatás alapján arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a bevándorlók közül sokan nehézségekkel küzdenek 

0 10 20 30 40 50 60 70

Németo.

Magyaro.

Szlovénia

Lengyelo.

Ciprus

12. táblázat: MIPEX eredmények

MIPEX pontszám Helyezés (38 MIPEX országból)

4. táblázat: MIPEX eredmények és pontszámok 

 Lengyelo. Németo. Szlovénia Magyaro. Ciprus 

Munkaerő piaci 
mobilitás 

38 86 38 40 34 

Családegyesítés 65 57 80 61 39 

Oktatás  20 47 26 45 27 

Egészség  26 43 18 40 31 

Politikai részvétel 6 63 23 23 25 

Hosszú távú 
tartózkodás 

66 60 61 68 37 

Állampolgársághoz 
való hozzáférés 

56 72 41 31 37 

Megkülönböztetés-
mentesség 

52 58 67 83 50 

* 80-100: kedvező / 60-79: kicsit kedvező / 41-59: félig kedvező / 21-40: kicsit kedvezőtlen / 1-20: kedvezőtlen /  
   0: kritikusan kedvezőtlen 
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a fogadó országba való érkezésükkor a mindennapi élet szükségleteit tekintve, 

lakhatás, munkahely keresés, stb. Fontos hangsúlyozni, hogy nem mindegyik 

interjúalany említette ugyanazokat a nehézségeket. Volt, akinek a befogadó országba 

való beilleszkedés sokkal könnyebben ment, mint másoknak, a társadalmi és gazdasági 

státuszuktól, készségeiktől és a befogadó ország integrációs politikájától függően. 

A bevándorlók számára leggyakrabban a nyelv és a kommunikáció, a vízum 

megszerzése vagy meghosszabbítása, a tartózkodási engedély és a munkavállalási 

engedély megszerzése, a lakhatás, a munkahely, az oktatáshoz való hozzáférés és a 

diszkrimináció jelent kihívást. Nehézségeik mentén a következő alapvető igények 

fogalmazódtak meg: A bevándorlók egyik legfontosabb igénye a közvetlen és gyors 

integrációs szolgáltatások biztosítása. Fontos volna a menedékkérelmek 

értékelésének folyamatát lerövidíteni, és támogatást nyújtani a bevándorlók számára 

nyelvtanfolyamok, készség-felmérések és állampolgári integrációs tanfolyamok 

keretében. A SIMILAR Szükségletelemzési jelentés eredményei alapján, a fent említett 

javaslatok mellett elsősorban a következő témákban fogalmazódtak meg 

tájékoztatási/képzési igények: 

 Külföldiek jogai és kötelezettségei 

 A rövidebb/hosszabb távú tartózkodás és a munkavállalás legalizálása 

(Melyek a jogi szempontok? Hogyan kell személyi azonosító számot 

igényelni? Hogyan kell munkát keresni? Hogyan és mikor kell adót 

fizetni? Melyek a foglalkoztatás különböző formái? Hogyan működik egy 

vállalkozás?) 

 Biztosítás, szociális és egészségügyi ellátás 

 Társadalmi normák és szokások formális és nem-formális környezetben 

(Mi elfogadható az iskolában, a munkahelyen vagy az utcán?); 

 Közlekedés 

 Banki szolgáltatások (bankszámla nyitása vagy átutalás intézése) 

 Szakma/állás orientáció 

 

4. Előnyök a célcsoport(ok) számára 

Az 1. modul mindazoknak szól, akik szeretnék alkalmazni a „Tudatosság-növelő és 

empátia-fejlesztési képzési program a bevándorlókkal való munka előmozdítására” c. 

kézikönyvet vagy szeretnének többet megtudni a bevándorlók integrációjának 

általános dimenzióiról Európában és a partnerországokban. A projekt szempontjából 

a célcsoportba értjük a pedagógusokat, a civil szervezeteknél, a szociális és a 

közszolgálati szektorban dolgozókat (rendőrök, polgárőrök, idegenrendészeti 

alkalmazottak, határőrök, települési és helyi önkormányzati alkalmazottak, stb.), 

illetve a bevándorlókat magukat is. Ez a modul bevezetőként is szolgál, amelynek célja, 
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hogy tájékoztatást nyújtson a migráció és az integráció általános helyzetéről 

Európában, illetve bemutassa Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovénia 

és Ciprus jelenlegi integrációs politikáját és gyakorlatait. 

 

5. Következtetések 

Az emberi létezés kezdete óta a migráció természetes jelenség, ami sokáig 

szabályozatlan volt. A XX. század elejétől kezdve azonban az emberek nemzetállamok 

közötti mozgása egyre inkább a kormányok irányítása és szabályozása alá került. 2016-

ban az üldöztetés, a konfliktusok, az erőszak és az emberi jogok megsértése miatt 

migrációra kényszerült emberek összlétszáma a becslések szerint meghaladta a 66 

milliót, ami több volt, mint a második világháború óta valaha (Oxfam GB, 2016). Ennek 

eredményeképpen a bevándorlók integrációja – hogy ezek az újonnan érkezett 

emberek egy nagyobb közösség részévé váljanak, különös tekintettel a fogadó 

országra és annak társadalmára – az európai országok egyik fő célkitűzésévé vált. 

Amint azt a SIMILAR projekt keretében végzett kutatás eredményei is mutatják, a 

hivatalos ügyintézés túlzott bürokráciája, a nyelvi korlátok és a munkaerőpiaci 

korlátozások, valamint mind a bevándorlók, mind a velük foglalkozó 

segítőszakemberek számára szervezett képzések hiánya komoly akadályokat 

képeznek a bevándorlók integrációjában. A szolgáltatások korlátozott 

hozzáférhetősége is akadályozza a folyamatot, és bár a különböző önkéntes 

kezdeményezéseknek köszönhetően történnek fejlődések, mindig van még mit 

fejődni. Ezért kulcsfontosságú a bevándorlók és a bevándorlókkal közvetlenül 

foglalkozó szakemberek igényeinek feltérképezése és azok tükrében a munka 

folytatása a bevándorlók integrációjának fejlesztése érdekében. 
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INTERKULTURÁLIS KAPCSOLÓDÁS 
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1. Bevezető 

Ez a modul a növekvő kulturális differenciálódás kérdésével foglalkozik Európában. 

Mind az oktatóknak, mind a képzés résztvevői számára általános tájékoztatást nyújt 

arról, hogy a kultúra hogyan befolyásolja a mindennapi cselekvéseinket és 

kommunikációnkat. Számos önértékelési eszközt is bemutat, amelyek előkészítik a 

kulturális kapcsolódást a legkülönbözőbb kontextusokban, és rávilágítanak a kulturális 

különbségekre. 

Mivel az integráció kétirányú folyamat (a bevándorlókat és a befogadó társadalom 

tagjait is érinti), a modulban szereplő képzési alkalmak az önismereti munkára is 

lehetőséget adnak, mind a bevándorlók számára – egy afféle kulturális orientációs 

kurzus részeként – mind pedig az önkéntesek, a tanárok, a diákok, a szociális 

munkások, a rendőrök, a polgárőrök és a bevándorlókkal foglalkozó más szakemberek 

számára. 

 

2. A modul célja 

Jelen modul létrehozásának fő célja az volt, hogy segítse az oktatókat és a képzés 

résztvevőit: 

1. felismerni azt, hogy a kultúra hogyan befolyásolja a cselekedeteinket az egyén és a 

csoport szintjén, 

2. megérteni a kultúra fogalmát, 

3. tudatossá válni és kialakítani a készséget arra, hogy beazonosítsák a kulturális 

különbségek különböző aspektusait, amelyek befolyásolják a kommunikációt és az 

integrációt, 

4. megérteni és meghatározni az interkulturális kompetenciát, 

5. beazonosítani azokat a kulcsfontosságú elemeket, amelyek elősegítik az 

interkulturális kommunikációt, vagy éppen az interkulturális konfliktusok kezelését, 

6. fejlődni az önismeret terén (az interkulturális kompetenciák különféle önértékelési 

tesztjein keresztül). 
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3.  Amikor kultúrák találkoznak 

 

3.1. Mit jelent a „kultúra” szó? 

Nehéz általánosságban meghatározni a „kultúra” fogalmát. A kifejezés maga a latin 

„colere” szóból származik, ami művelést, gondoskodást, nevelést jelent. Ezt számos 

módon értelmezik. A „kultúra” leggyakrabban a társadalom szellemi és anyagi 

eredményeinek egészét jelenti, szemben az ember biológiailag örökített jegyeivel. 

Van, hogy a kultúrát „civilizációs eredményként” definiálják. A „kultúra” szó az adott 

társadalomra jellemző viselkedési módokra is utalhat. 

Mint sok más társadalomtudományi kategóriára, a „kultúrára” is számos definíció 

létezik, mint azt Alfred Kroeber és Clyde Kluckhohn (1952) klasszikus összefoglalójában 

összegyűjtötte, ahol is több mint 160 meghatározás szerepel az antropológia, a 

szociológia és a pszichológia területéről. Kidolgozva a kultúra definícióinak 

tipológiáját, a definíciók hat alapvető típusát különböztették meg: 

 leíró – a kultúrát az alkotóelemei (nyelv, tudás, művészet, hiedelmek, szokások, 

stb.) mentén határozza meg; 

 történelmi – hangsúlyozza a kultúrákat alkotó hagyományok szerepét és olyan 

jelenségekre utal, mint az örökség, az eredmények, stb.; 

 pszichológiai – a kultúra formálódásának pszichológiai mechanizmusaira 

összpontosít (tanulási mechanizmusok, formálási szokások, stb.); 

 strukturális – a kultúra kereteit hangsúlyozza és az elemeinek egymásrautaltságát 

mutatja meg;  

 genetikai – megpróbálja megmagyarázni a kultúra eredetét (a természettel 

szemben), annak jellemzőit, mint az emberek együttélésének társadalmi termékét; 

 normatív – hangsúlyozza az emberi viselkedésnek az adott társadalomban meglévő 

normákhoz és értékekhez való alávetettségét. 

Ebben a kézikönyvben a kultúra normatív megközelítését alkalmazzuk. Ez a 

megközelítés a különböző kultúrákra jellemző axionormatív rendszerek 

megkülönböztető és hierarchikus jellegét emeli ki. Ezen belül a kultúra klasszikus 

értelmezését javasolja Alfred Kroeber és Talcott Parsons, akik azt hangsúlyozzák, hogy 

a kultúra nem más, mint „értékek, eszmék és más szimbolikusan-sokatmondó 

rendszerek átadott és kialakított tartalma és mintázata” (1958: 583). Ennek 
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megfelelően a befogadó társadalom normáihoz és értékeihez való igazodás 

szükséglete kulcsfontosságú a bevándorlók beilleszkedése szempontjából. 

A kultúra sokféle módon befolyásolja a mindennapi élet számos aspektusát. Ez az 

erős befolyás az ember születésének pillanatában megjelenik, és attól kezdve az 

egyénnek meghatározott kulturális hovatartozása van (egy adott forgatókönyv). A 

kultúra különböző mechanizmusok révén hat az egyén életére és így a társadalomra 

is: 

 A kultúra szabályozza az egyén belső késztetésének és ösztönös érdeklődésének 

megnyilvánulási módját. A kultúra befolyásolja a társadalom minden egyes tagját 

a szociális intézményeken keresztül (család, közvetlen környezet, oktatás, stb.), 

szociális lényt teremtve belőle. Az egyén a szocializáció révén a különböző 

társadalmi helyzetekben megtanulja a szokásokat és viselkedési mintákat. 

 

 A kultúra értékrendeket és kritériumokat hoz létre; feltételeket, amelyek 

meghatározzák ezen értékek hierarchiáját. Különböző érték-hierarchiák léteznek, 

pl. egyes társadalmi csoportoknak a pénz, illetve a személyes siker a legfontosabb, 

míg mások a családra, illetve a vallásra teszik a hangsúlyt. 

 

 A kultúra meghatározza a viselkedési mintákat, illetve a különböző társadalmi 

helyzetekre való reakciókat. Ezek a minták befolyásolják az emberek viselkedését, 

és elősegítik az emberi viselkedés más-más értelmezését. Mindegyik kultúra 

meghatározza, hogy milyen az elvárt emberi reakció, melyeket értékelnek 

megfelelőnek és pozitívan, ugyanakkor pedig milyen viselkedést tartanak 

elfogadhatatlannak és/vagy büntetendőnek. 

 

 A kultúra különböző viselkedési modelleket (ideálokat) is kínál. A modell a kívánt 

állapot szimbólikus leképződése, amely segít a többi ember viselkedésének 

értékelésében. (A kultúra a társadalmi szerepekre, különböző társadalmi 

helyzetekre vonatkozó ajánlások gyűjteménye.) 
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3.2. Az „idegenek” alkalmazkodása kulturálisan sokszínű 
kontextusokban 

 

Az „idegen” koncepciója 

A bevándorlók a befogadó társadalommal való kapcsolatát vizsgálva, érdemes az 

„ismerős” és az „idegen” széles körben vitatott fogalmára (Simmel 1908, Park 1928) 

kitérni. Ez a demarkáció az egyik alapvető és egyetemes formája a társas létezés 

kategorizálásának. Az egyén társadalmi orientációjának alapja az a törekvés, hogy 

megkülönböztesse a más emberek (csoportok) iránti „ismerős” vagy „idegen” 

érzésének különböző árnyalatait. Ez kulcsszerepet játszik az egyének és a kulturálisan 

eltérő csoportok közötti kapcsolódásban is. Castles és Miller felhívják a figyelmet arra, 

hogy a bevándorlók „idegenként” történő azonosítása egyenlő a bevándorló 

csoportok nemkívánatos tulajdonságokkal való felruházásával (ellentétben a 

„saját/ismerős” csoportokkal), ezzel a társadalom alacsonyabb pozícióiba való 

taszításával (2003). Ugyanakkor, a bevándorlók – a szocio-kulturális sajátosságoknak 

köszönhetően – „idegenként” való önmeghatározása egy bizonyos csoporthoz való 

tartozás érzésének tudatosságához kapcsolódik. Ezek a folyamatok változó 

intenzitással fordulnak elő. Vannak olyan kisebbségi csoportok, amelyek a többségi 

társadalom kirekesztő viselkedése (rasszizmus, idegengyűlölet) miatt jönnek létre; és 

vannak olyanok is, amelyek a csoport saját tagjainak kulturális és társadalmi 

tudatosságának köszönhetően jönnek létre. 

A migráció fokozódásával összefüggésben vizsgálhatjuk az „ismerős” és az „idegen” lét 

kérdéseit a bevándorlók származási országa és a fogadó ország kultúrája közötti valódi 

(objektív) különbségek, valamint az elképzelt vagy észlelt (szubjektív) osztályozások 

mentén, vagyis a különbségek mértékéről és a kölcsönös attitűdökről alkotott 

meggyőződések és a vélemények tükrében. Minél inkább hasonlítanak egymásra a 

különböző kultúrából érkezett egyének, és ami még fontosabb, minél közelebbinek 

érzik magukat egymáshoz, annál könnyebb és kevésbé ellentmondásos a köztük lévő 

társadalmi kapcsolat. A kialakult kulturális távolság, amely az egyének és a kölcsönös 

eszméken alapuló közösségek különbözőségének, a sztereotípiáknak és az 

előítéleteknek (etnikai image) a mércéje, eltüntethető, vagy éppen ellenkezőleg, 

fenntartható. 

 

TRÉNEREK RÉSZÉRE: 
Nézd meg a Tudatosság-növelő és empátia-fejlesztő tréning anyagok a bevándorlókkal 
folytatott munka támogatására – TRÉNING ANYAGOT. 
 
1. sz. TRÉNING ANYAG: Identitás hagyma játék, 5. old. 
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3.3. Interkulturális kompetencia1 

Mint azt az előző fejezetben körbejártuk, a kultúra az élet minden aspektusára 

hatással van, a döntéshozatali folyamatokra, az észlelésre, a kommunikációra, stb. Az 

ember számára a saját kultúrája olyan természetes, mint a légzés. Most itt az ideje, 

hogy egy lépéssel továbbhaladjunk, és ne csak tudatában legyünk a kultúra átfogó 

szerepének, hanem interkulturálisan kompetensé váljunk. 

Az interkulturális kompetenciát sokféleképpen definiálják, de általában úgy 

határozzák meg, mint egyfajta képességet, amikor is valaki megfelelő módon tud 

kommunikálni és viselkedni a tőle kulturálisan különböző egyénekkel, és együttesen 

létrehoznak közös, befogadó, hatékony, innovatív tereket, csoportosulásokat és 

szervezeteket. Az interkulturális kompetencia hatékony működése számos 

különböző területen létfontosságú, például az egészségügyben, az oktatásban, a 

közszolgáltatásokban, a bűnüldözésben, a kulturális centrumokban, az 

ügyfélszolgálatokon és más üzleti tevékenységeknél. 

Az interkulturális kompetencia jólismert kifejezés, amely szorosan kapcsolódik a 

„kultúrák közötti párbeszédhez”, és megtalálható az Európa Tanács kultúrák közötti 

párbeszédről szóló Fehér Könyvében (2008) is. A dokumentum szerint a kultúrák 

közötti párbeszéd kínálja a legjobb megközelítést a mai társadalmak kulturális 

sokszínűségének kezelésére. A Fehér Könyv a kultúrák közötti párbeszédet a 

különböző etnikai, vallási, nyelvi és nemzeti háttérrel rendelkező személyek és 

csoportok közötti nyitott és tiszteletteljes eszmecsereként határozza meg, amely a 

kölcsönös megértésen és tiszteleten alapul, és úgy érvel, hogy az ilyen párbeszéd 

kulcsfontosságú szerepet játszik a tolerancia és a megértés előmozdításában, a 

konfliktusok megelőzésében és a társadalmi kohézió megerősítésében. 

Fontos kiemelni, hogy a Fehér Könyv arra is rámutat, hogy a kultúrák közötti 

párbeszédben való részvételhez szükséges kompetenciákra az ember nem tesz szert 

automatikusan; azokat meg kell tanulni, gyakorolni és fenntartani. A Fehér Könyv az 

oktatási szakembereknek különleges felelősséget tulajdonít az interkulturális 

kompetenciák fejlesztésének elősegítésében2. 

                                                           

1 A következők alapján: https://www.culturaldetective.com/why/intercultural-competence.html 
Barrett M., Intercultural Competence, EWC Statement Series 
https://www.academia.edu/1158374/Intercultural_Competence?ends_sutd_reg_path=true 
http://www.eycb.coe.int/edupack/default.htm 
2 Figyelmeztetés: A kutatások azt mutatják, hogy az interkulturális kompetencia nem szerezhető meg 
rövid időn belül, csupán egy modul alatt. Ez nem egy természetesen előforduló jelenség, hanem egy 
egész életen át tartó folyamat, amelyet kifejezetten a tanulás és a tanítás, valamint a HR képzések 
keretében érdemes fejleszteni. A kritikai gondolkodás "erős eszközzé" válik az interkulturális 
kompetencia fejlesztése során. Lsd: 

https://www.culturaldetective.com/why/intercultural-competence.html
https://www.academia.edu/1158374/Intercultural_Competence?ends_sutd_reg_path=true
http://www.eycb.coe.int/edupack/default.htm
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De mit is jelent interkulturálisan kompetensnek lenni? A kérdés nem könnyű, mivel az 

interkulturális kompetenciának számos modelljét különböztethetjük meg3. Ami 

viszont egységes bennük az az, hogy mik az interkulturális kompetencia alapelemei: 

 Attitűd/hozzáállás: más kultúrák iránti tisztelet; kíváncsiság más kultúrák felé; 

hajlandóság más kultúrákról való tanulásra; nyitottság a más kultúrákból származó 

emberek irányában; hajlandóság az ítélkezés elengedésére; hajlandóság a 

kétértelműség elfogadására; a kulturális sokszínűség nagyra értékelése. 

 

 Készség: készség a más kultúrákból származó emberek meghallgatására; készség 

a más kultúrákból származó emberekkel való interakcióra; más kulturális 

környezethez való alkalmazkodás készsége; nyelvi, szociolingvisztikai és társalgási 

készségek, beleértve a kommunikációs akadályok kezelésének készségét; az 

interkulturális cserék mediációjára való készség; készség más kultúrákkal 

kapcsolatos információk felfedezésére; készség a kultúrák és azok egymáshoz való 

kapcsolatának értelmezésére; empátia; multiperspektivitás; kognitív rugalmasság; 

valamint készség a kulturális nézetek, gyakorlatok és produktumok kritikai 

értékelésére, beleértve az egyén saját kultúráját is. 

 

 Tudás: kulturális öntudatosság; kommunikációs tudatosság, különösen a 

különböző kultúrák nyelvi és kommunikációs szabályait illetően; kultúra-specifikus 

ismeretek, különös tekintettel az egyes kulturális csoportok nézeteire, 

gyakorlataira és produktumaira; valamint általános kulturális ismeretek, különös 

tekintettel a kulturális, társadalmi és egyéni interakciós folyamatok ismeretére. 

 

 Viselkedés: hatékony és megfelelő viselkedés és kommunikáció az interkulturális 

találkozások alkalmával; rugalmas kulturális magatartás; rugalmas kommunikációs 

magatartás; és a cselekvésre való nyitottság, azaz a társadalmi szerepvállalásra 

való hajlandóság a közös jólét fejlesztése érdekében, különösen az előítéletek, a 

megkülönböztetés és a konfliktusok csökkentése révén. 

                                                           

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definitio
n_of_Intercultural_competence.pdf 
3 Spitzberg és Chagnon (2009) öt típust különböztet meg: 1) Kompozíciós modell, amely az 
interkulturális kompetencia alkotóelemeire fókuszál anélkül, hogy megpróbálná meghatározni azok 
egymás közötti kapcsolatát - Ezek a modellek egyszerűen felsorolják a releváns attitűdöket, 
készségeket, tudást és viselkedési formákat; amelyek együttesen alkotják az interkulturális 
kompetenciát. (2) Ko-orientációs modell, amely azt vizsgálja, hogy az interkulturális interakciókban 
hogyan zajlik a kommunikáció, és az interakciók során hogyan jön létre az észlelés, a jelentés-tartalom 
és az interkulturális megértés. (3) Fejlődési modell, amely az interkulturális kompetencia 
megszerzésének szakaszait írja le. (4) Adaptációs modell, amely arra fókuszál, hogy az egyének hogyan 
alkalmazkodnak és változtatják meg hozzáállásukat, felfogásukat és viselkedésüket a más kultúrájú 
egyénekkel való találkozásaik során. (5) Ok-okozati modell, amely az interkulturális kompetencia 
különböző elemei közötti, jellemző, ok-okozati kapcsolatokat vizsgálja. 

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
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ATTITŰD + KÉSZSÉG + TUDÁS + VISELKEDÉS =>  

INTERKULTURÁLIS KOMPETENCIA 

 

Az alkotóelemek felsorolása természetesen nem magyarázza meg az elemek közötti 

kapcsolatot, és nem is vizsgálja azokat a létfontosságú kérdéseket, amelyek az 

alkotóelemek egyénen belüli tényleges fejlődésére vonatkoznak, a megszerzésüket 

befolyásoló motivációs tényezőkre, illetve nem tárja fel azt, hogy az egyes 

alkotóelemek milyen mértékben változnak az adott kulturális környezet 

függvényében, de a jelenleg elérhető kutatások alapján az interkulturális 

kompetencia fejlesztésével kapcsolatban az alábbi következtetéseket vonhatjuk le4: 

 Az interkulturális kompetencia fejleszthető interkulturális oktatás és képzés révén. 

 Az interkulturális kompetencia interkulturális megtapasztalás/élmény által is 

fejleszthető, például nemzetközi iskolában való tanulás; megkülönböztetéstől 

mentes, soknemzetiségű szervezet programjain való részvétel; vagy a más 

országokból érkező emberekkel való találkozások révén. 

 A nők, az idősebbek és a kisebbségek képviselői általában fejlettebb interkulturális 

kompetenciával rendelkeznek, mint a férfiak, a fiatalabb generáció, illetve a 

többségi társadalom tagjai. 

 Az interkulturális kompetencia fejlettsége összefügghet a globális gondolkodás és 

a nemzetközi látásmód magasabb, illetve az etnocentrizmus alacsonyabb 

szintjével. 

 Egyes egyéni és személyiségbeli jellemzők, mint az optimizmus, a nyitottság és az 

extravertáltság, szintén az interkulturális kompetencia fejlettségéhez 

kapcsolódhatnak. 

 Egy vagy több idegen nyelv magasfokú ismerete szintén hatással lehet az 

interkulturális kompetencia fejlettségéhez. 

Van néhány, az interkulturális kompetencia megszerzéséhez és fejlesztéséhez 

szorosan kapcsolódó kifejezés, amelynek jelentését fontos meghatározni: 

 Sztereotípia: A sztereotípiák lényegében egy adott emberi csoportról alkotott, 

többek által elfogadott vélemények/gondolatok halmaza. A sztereotípia olyan 

jellemzők együttese, amely egy adott csoportot ír le általában a viselkedésük, 

                                                           

4 Részletes hivatkozásokért lásd: 
https://www.academia.edu/1158374/Intercultural_Competence?ends_sutd_reg_path=true 
Barrett M., Intercultural Competence, EWC Statement Series, 2011. december 13. 

https://www.academia.edu/1158374/Intercultural_Competence?ends_sutd_reg_path=true
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szokásaik mentén. A sztereotípiák célja a valóság leegyszerűsítése: „ők ilyenek”. A 

főnökök zsarnokok; ezek az emberek lusták, azok pontosak; az emberek abban a 

városrészben veszélyesek - egy vagy néhány közülük lehet, hogy igen, de 

mindegyikük? Van, hogy sztereotípiákat használunk azzal a csoporttal kapcsolatban 

is, amelyhez úgy érezzük, hogy tartozunk, annak érdekében, hogy erősebbnek vagy 

magasabb rendűnek érezzük magunkat a többieknél. (Vagy, valójában azért, hogy 

felmentsük magunkat – „Tehetek én róla? Mindannyian ilyenek vagyunk!”). A 

sztereotípia általában valamilyen kapcsolaton vagy képen alapul, amelyet az 

iskolában, a médián keresztül vagy otthon szereztünk, és amelyet azután 

általánosságban kivetítünk minden olyan emberre, akik valamilyen úton-módon 

összekapcsolhatók vele. 

 

 Előítélet: Az előítélet egy vélemény, melyet egy másik személyről/csoportról 

alkotunk, anélkül, hogy valójában ismernénk őt/őket. Az előítélet lehet negatív és 

pozitív is. Az előítéleteinket a szocializációs folyamat részeként tanuljuk meg, és 

nagyon nehéz őket módosítani vagy felszámolni. Ezért fontos, hogy tisztában 

legyünk velük. 

Az előítéletek és a sztereotípiák olyan rendszerek, amelyek segítik a valóság 

megértését. Amikor a valóság nem felel meg az előítéleteinknek, az agyunk 

számára könnyebb a valóság értelmezését megváltoztatni, mint magát az 

előítéleteinket. Az előítéletek segítenek az információk kiegészítésében, amikor 

nem áll rendelkezésünkre minden információ. 

 

 Etnocentrizmus: A megítéléseinket, az értékelésünket és az indoklásainkat erősen 

befolyásolja az etnocentrizmus. Ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy a mi 

világhoz való viszonyulásunk – azaz a mi kultúránk – a helyes, a többiek kevésbé 

normálisak. Ha etnocentrikusak vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy értékeink és 

életmódunk univerzális, mindenki számára helyes. A „többiek” csupán túl buták 

ahhoz, hogy megértsék ezt a nyilvánvaló tényt. A más kultúrákból érkező 

emberekkel való érintkezés még fel is erősítheti az előítéleteinket, etnocentrikus 

látásmódunkat, és vakká tehet minket – csak azt látjuk, amit szeretnénk. Lehetnek 

olyan kultúrák, amelyek vonzónak vagy egzotikusnak tűnnek, de általában negatív 

előítéletek és sztereotípiák tarkítják az észleléseinket és ezért mindent elutasítunk 

a sajátunkon kívül. 

  



 
 

25 
 

www.similarproject.eu 

 

TRÉNEREK RÉSZÉRE: 
Nézd meg a Tudatosság-növelő és empátia-fejlesztő tréning anyagok a bevándorlókkal 
folytatott munka támogatására – TRÉNING ANYAGOT. 
 

2. sz. tréning anyag: Leila és Mohamed, 9. old. 

3. sz. tréning anyag: Kiadó a lakásom, 12. old. 
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a. Interkulturális kommunikáció5 

Míg általánosságban a „kultúra" koncepcióját az úgynevezett „magas kultúrával” 

társítjuk – azaz a kimagasló teljesítményekkel, műtárgyakkal vagy irodalmi 

alkotásokkal – szélesebb értelemben a „kultúra” szó a mindennapi viselkedési 

formákra, szokásokra utal – mindenekelőtt a környezettel való kommunikációra. 

A kommunikációs folyamatokban fel lehet ismerni a különböző társadalmi csoportok 

képviselői közötti kulturális különbségeket, pl. bevándorlók és nem bevándorlók. Ezek 

a különbségek határozzák meg az emberi viselkedést, beleértve a kommunikációs 

viselkedés verbális és nem verbális aspektusait. 

 

Kulturális kódok 

A különböző kultúrákban élő embereket megkülönböztető számos jellemző közül a 

legnyilvánvalóbb a nyelv. Ezért általában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez 

okozza a legtöbb problémát is a kommunikációban. Ez a feltevés azon a 

meggyőződésen alapszik, hogy ha valaki folyékonyan beszél a másik ember nyelvén, 

akkor nem lesz közöttük több kommunikációs akadály. De a valóságban ez nem így 

van, a nyelvtudás gyakran nem elégséges, mivel az újonnan érkezettnek (bevándorló) 

más kulturális kódokat is meg kell tanulnia: a nem verbális kódokat (testbeszéd, a 

beszélővel való megfelelő távolság fenntartása), a beszélgetési és narratív technikákat 

(beszélgetés kezdeményezése és fenntartása, a beszélgetőpartnerrel való interakció, 

vitatkozás, stb.) és a rituális kódokat (hogyan kell „viselkedni”, mi a „jó modor", stb.). 

(Lipiansky 1998) 

Az interkulturális kommunikációban a nem-verbális akadályok egyik fő szempontja a 

személyes tér a kommunikációban, amely nagyban a kultúra függvénye (Hall 1971). 

Például a közel-keleti és mediterrán országokban természetes, hogy az ember nagyon 

közel áll a beszélgetőpartneréhez és akár még meg is érinti, míg ez a viselkedés nagyon 

zavaró lenne az európaiak és az ázsiaiak számára. Ott van a beszélgetés során 

felmerülő csendhez való viszonyulás is, ami szintén nem azonos az egyes 

kontinenseken: Ázsiában a csendes pillanatok elfogadottak egy beszélgetés során (és 

a reflexió jelei), míg az európaiak irritálónak/kínosnak tarthatják a szüneteket. Az 

interakcióhoz kapcsolódó rituálék országonként eltérőek és gyakran nagyon finomak 

ezek a különbségek.  

                                                           

5 a FLAM- “Feel like a migrant” alapján (2010, 41-46. old.) 
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Annak ellenére, hogy a szigorú értelemben vett nyelvi dimenzió továbbra is a 

legfontosabb akadály a bevándorlók az új társadalomba való beilleszkedésében, a 

fenti kultúra specifikus kódok értelmezése is komoly kihívást jelent számukra. 

Kommunikációs stílusok 

A szavakkal való kommunikáció milyensége erősen változó kultúráról kultúrára, és 

emberről emberre is ugyanazon kultúrán belül. Ha két ember ugyanazon nyelvet 

használja, az nem egyenlő azzal, hogy ugyanazt a nyelvet is beszélik. (Watzlawick 1972, 

1980) Ez annak köszönhető, hogy minden embernek van egy elsődleges 

kommunikációs stílusa. 

A nehézség akkor jelentkezik, amikor a különböző stílust gyakorló 

beszélgetőpartnerek nem értik vagy tisztelik egymás kommunikációs módját. A 

kommunikáció következő ellentmondásos aspektusai jelenthetnek akadályt ebben a 

tekintetben: 

 Lineáris vs. körkörös - Azok, akik lineárisan kommunikálnak, kifejezetten azt 

mondják, amit szeretnének, hogy a beszélgetőpartnerük megértsen, míg azok, akik 

körkörös módon kommunikálnak, általában a kontextuális elemeket is bemutatják, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a hallgató képes legyen megérteni mindazt, amit 

a beszélő mond. 

 

 Direkt vs. indirekt – A direkt/közvetlen kommunikációs stílus azt jelenti, hogy az 

üzenet kifejezetten a használt szavakban és nem a kontextusban rejlik. Ugyanakkor, 

az indirekt/közvetett stílusnál az üzenet a szavakon túl található, így az azt 

alkalmazó személy figyel a nyelv „díszítő” elemeinek használatára (metaforák, 

közmondások, stb.). 

 

 Több vs. kevesebb érzelem kifejezése – Vannak, akik érzelmeik kimutatásával 

kommunikálnak (kimutatva, hogy mit éreznek), ezzel is érvényt szerezve 

üzenetüknek. Mások inkább megtartják maguknak az érzelmeiket és csupán a 

tartalmat továbbítják. 

 

 Konkrét vs. absztrakt – A konkrét kommunikációs stílus használói empirikus 

eseteket és valós helyzeteket használnak üzenetük közvetítése céljából. Azok, akik 

absztrakt kommunikációs módszert alkalmaznak, különböző elméletek, fogalmak 

és absztrakt gondolatok segítségével fejezik ki magukat. 

A képesség a beszélgetőpartnerek kommunikációs stílusának felismerésére és 

tiszteletben tartására nagymértékben hozzájárul a jobb interkulturális megértéshez. 

Minél inkább képes az ember változtatni a saját kommunikációs stílusát és azt a 
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kontextushoz igazítani, hogy az mások számára is érthető legyen, annál inkább válik 

interkulturálisan kompetensé. 

Verbális és nem verbális kommunikáció 

A verbális kommunikáció számos, viszonylag könnyen értelmezhető dimenzióból áll, 

mint például a szóhasználat, a kommunikációs stílusok, a szünetek, a ritmus, az 

intonáció, a kontextus, stb. A nem verbális kommunikáció alkotóelemei azonban ennél 

jóval nagyobb számúak, és gyakran sem a beszélő, sem a hallgató nincs tisztában 

velük. Figyelembe véve, hogy a nem verbális kommunikáció egyszerre lehet tudatos 

és tudatalatti, különösen fontos, hogy a bevándorlók képesek legyenek értelmezni és 

alkalmazni a más kultúrákra jellemző, nem verbális technikákat, mivel az üzenetek 

65% - 90% -a nem verbális kódokon alapul (Mendoza, 1995, Larroche, 1994). 

Az alábbi lista azt szemlélteti, hogy a nem verbális kommunikáció mennyi különböző 

szinten zajlik egyidejűleg, és mennyi érzékelést kell értelmezni és megérteni (nemcsak 

hallani, hanem látni és érezni is): 

 Testbeszéd (gesztusok, karok használata, kezek, arc, szemöldök, száj használata - 

mind szándékos, mind önkéntelen módon) 

 Vizuális kapcsolat (tekintet) 

 Hangszín és hangerő 

 Közelség (a beszélgetők közötti fizikai távolság) 

 Idő (a beszélgetések során az idő érzékelése és használata) 

 Csend 

Kommunikációs kompetencia fejlesztése nem verbális szinten 

Általában igen nehéz felismerni és értelmezni a nem verbális kódokat, amelyeket egy 

másik kultúrát képviselő ember használ. Hajlamosak vagyunk (gyakran nem megfelelő 

módon) rávetíteni azokra a saját kódjainkat. Az, hogy az emberek hogyan tartják a 

szemkontaktust, vagy hogyan használnak bizonyos gesztusokat, lehet nagyon hasonló 

a különböző kultúrákban, de a jelentőségük és az üzenetük ugyanakkor teljesen 

ellentétes is lehet. Ezek a finom különbségek teszik a dekódolást és a nem verbális 

kommunikáció alkalmazását hasonlóan nehézzé, mint egy idegen nyelv elsajátítását. 

Az alábbi szabályok elősegítik a nem verbális kommunikációs kompetencia fejlesztését 

lépésről-lépésre: 

 Légy tudatában a saját verbális kódjaid funkcióinak, valamint az azokat 

alátámasztó normáknak és értékeknek. 

 Figyeld meg (anélkül, hogy megítélnéd) a téged körülvevő emberek által 

közvetített nem verbális üzeneteket. 
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 Próbáld meg a saját nem verbális „nyelvedet” (gesztusok, szemkontaktus, 

személyes tér, érintés) hozzáigazítani valakihez, aki nagyon eltérő módon 

működik, mint te. 

 Próbáld megérteni, mi az oka annak, hogy az emberek nagyon eltérő módon 

használják a nem verbális nyelvet. Interkulturális kommunikációs útmutatók 

használata segítségedre lehet ebben. 

 

TRÉNEREK RÉSZÉRE: 
Nézd meg a Tudatosság-növelő és empátia-fejlesztő tréning anyagok a bevándorlókkal 
folytatott munka támogatására – TRÉNING ANYAGOT. 

 

4. sz. tréning anyag: Konstruktív hallgatás - A nevem története 

5. sz. tréning anyag: 3 kultúra találkozása.Error! Bookmark not defined. 
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a. Interkulturális konfliktus kezelés6 

A konfliktus a szociális interakció egy formája, amelyben a résztvevők között egy 

küzdelem alakul ki egymással össze nem egyeztethető céljaik vagy ki nem elégített 

szükségleteik miatt. Az interkulturális kontextusban a konfliktus explicit vagy implicit 

küzdelem vagy frusztráció a különböző kultúrákból származó emberek között a 

kulturálisan eltérő célok, normák, értékek tekintetében. Az interkulturális konfliktus a 

különböző kultúrákból származó emberek kulturális – értékekben és viselkedési 

normákban való – különbségeiből ered. Az emberek általában kulturális értékeik és 

normáik szerint cselekednek. Egy interakcióban a különböző világnézettel rendelkező 

(kulturálisan különböző) kollégák/munkatársak ellenkező szemszögből értelmezhetik 

ugyanazokat a viselkedésformákat. Ezek a helyzetek félreértést generálhatnak és 

kulturális konfliktushoz vezethetnek például egy munkahelyen.  

A munkahelyi szituációkban a kollégák közötti, illetve a munkáltató-beosztott közötti 

viták és ellentmondásos helyzetek is tulajdonképpen a kulturális különbségekből 

eredő konfliktusokra adott reakciók. Ezeket a helyzeteket rendszerint a mintázott 

reakciók alapján értelmezik, a személyes tulajdonságoknak betudva. Pedig az egyének 

gyakran nem a személyes mintázatra reagálnak, hanem a kulturális jellemzőkre 

épülő viselkedésekre. Olyan magyarázó kereteket használnak, melyeken belül az 

ember jelentésteli üzeneteket hoz létre és viselkedése a másik féllel való interakcióra 

vezethető vissza. Ebből a szempontból, a munkahelyi kulturális különbségek úgy 

kezelhetők, hogy a munkatársak számára megfelelő kereteket biztosítanak a saját és 

a többiek viselkedésének értelmezésére. Vagyis megfelelő eszközöket kapnak annak 

megértéséhez, hogy a vitatkozó felek hogyan kommunikálnak egymással a tényleges 

nézeteltérések és az érzelmes vagy érzékeny reakciók közepette. 

Amint arra a kézikönyv korábbi fejezetei rávilágítottak, a kulturális mintázatunk – 

például individualista vagy kollektivista – hatással van attitűdjeinkre, elvárásainkra és 

viselkedésünkre, sőt annak eredménye az. Ez az eltérő érték mintázat lehet az első 

tényező, ami interkulturális frusztrációt eredményez. Például egy kollektivista 

kultúrából származó egyén valószínűleg a csoport céljainak figyelembevételével 

közelít meg egy kérdést, míg az individualista kultúra képviselője ugyanarra a kérdésre 

saját önön céljait szem előtt tartva fog reagálni. Könnyen felismerhető, hogy micsoda 

frusztráció és konfliktus keletkezhet, amikor összeütköznek. Általánosságban 

                                                           

6 Az összeállítás a következők alapján készült: 
https://www.universalclass.com/articles/business/intercultural-communication/how-to-manage-
intercultural-conflicts.htm 
http://link-inc.eu/wp-content/uploads/2017/11/LINK-INC_IO3_Handbook_EN.pdf 

https://www.universalclass.com/articles/business/intercultural-communication/how-to-manage-intercultural-conflicts.htm
https://www.universalclass.com/articles/business/intercultural-communication/how-to-manage-intercultural-conflicts.htm
http://link-inc.eu/wp-content/uploads/2017/11/LINK-INC_IO3_Handbook_EN.pdf
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elmondható, hogy a más kultúrákból származó emberek interakcióik során különböző 

módon kezelik és közelítik meg a konfliktusaikat. 

Interkulturális konfliktus-megoldási stílusok 

Az interkulturális konfliktusok kezelésére az egyik legrelevánsabb megközelítést 

Mitchell Hammer elméleti modellje kínálja. A modell szerint négy fő interkulturális 

konfliktus-megoldási stílus létezik. A modell két alapdimenzióra épül: 

 Direkt (közvetlen) vs. indirekt (közvetett) megközelítés a nézeteltérések 

kezelésére; 

 Érzelmileg kifejező vs. érzelmileg visszafogott mintázatok a konfliktus-interakció 

affektív dimenziójának kezelésére; 

Hammer elmélete szerint az embereknek meg kell érteniük és fel kell ismerniük, hogy 

a más-más kulturális közösségek más-más konfliktuskezelési stílusokkal rendelkeznek, 

és ezzel a tudatossággal kell megtanulnunk egymástól, hogy hogyan értsük meg 

egymást, hogyan nézzünk szembe az interkulturális konfliktusokkal és hogyan oldjuk 

meg azokat. A négy fő konfliktuskezelési stílus a következő: 

 Megbeszélő stílus: Ez a verbálisan közvetlen útvonal használatát foglalja magában: 

"mondd, amit gondolsz, és gondold, amit mondasz". Ezen stíluson belül, amikor 

nézeteltérésről beszélnek, az emberek hajlamosak a saját érzelmüket nem bedobni 

a vitába. Ezen kommunikációs stílus tipikus használóira példa az észak-európai és 

az észak-amerikai kultúrák. 

 Belemenős stílus: Szembesítő (konfrontatív) és verbálisan közvetlen stílus, amely 

erős verbális és nem verbális kommunikációt használ. Ezen stíluson belül, a helyzet 

őszinteségét, komolyságát az az intenzitás határozza meg, amellyel a felek kifejezik 

érzelmeiket. Az orosz és görög kultúrák példaként szolgálhatnak erre a 

kommunikációs stílusra. 

 Alkalmazkodó stílus: Hangsúlyozza a nyelvhasználat kétértelműségét annak 

érdekében, hogy biztosítsa a konfliktus korlátok között tartását. Vagyis az érzelmek 

fegyelmezett visszatartása elengedhetetlen ehhez a stílushoz, hogy az 

interperszonális harmónia győzedelmeskedhessen a felek közötti, kapcsolat-

romboló nézeteltérések felett. A délkelet-ázsiai és japán kultúrák hagyományosan 

ehhez a kommunikációs stílushoz köthetők. 

 Dinamikus stílus: Ez a stílus közvetett nyelvet használ, amelyet gyakran harmadik 

félen keresztül közvetít, több érzelmet mutatva a konfliktus során. A vitában részt 

vevő felek hitelessége az alapján mérettetik meg, hogy érzelmileg mennyire 

kifejezők és intenzívek. Az arab kultúrák ezen kommunikációs stílus képviselői. 
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TIPP - Tanácsok az interkulturálisan kompetens kommunikációhoz 

 Először is fontos tudni, hogy bármit is mondasz vagy teszel, egy üzenetet 

kommunikálsz. Az, hogy ezt az üzenetet a fogadó fél hogyan értelmezi, nem csak 

rajtad áll, hiszen arra a fogadó fél élettapasztalata és észlelési szűrője is hatással 

van. De légy tudatában annak, hogy üzenetet küldesz, még akkor is, ha nem tudod 

ellenőrizni, hogy az miként kerül befogadásra. Ebben a tudatban, a viselkedésedre 

való külön figyelemmel minimalizálhatod a nem szándékos értelmezéseket. 

 A rugalmas interkulturális kommunikátor legfőbb ismérvei a következők: 

„megfelelő” viselkedés, hatékonyság és alkalmazkodóképesség. Röviden, a 

„megfelelő” azt jelenti, hogy olyan módon viselkedsz, amelyet általában a helyzet 

szempontjából elfogadhatónak minősítenek. A hatékony azt jelenti, hogy a 

mondanivalódat átadod. Bizonyos értelemben a hatékonyság és a „megfelelő” 

viselkedés összekapcsolódik, hiszen ha nem elfogadható a viselkedésed, 

valószínűleg nem leszel hatékony sem. Az alkalmazkodóképesség azt jelenti, hogy 

képes vagy váltani, ahogy azt a helyzet és a kialakult igények megkívánják. Ez a 

három jellemző képezi a minőségi interkulturális kommunikáció alapját. Ennek 

elérése érdekében célszerű észben tartani az interkulturális kommunikáció egyes 

elemeit. 

 Annak érdekében, hogy hatékony légy, hogy megfelelően viselkedj és átadd az 

üzenetet a hallgatóságnak, először is tudnod kell, hogy kik is ők. A kulturális értékek 

nagymértékben befolyásolják az egyén kommunikációját. Az, hogy mit várunk el 

egy interakciótól, és az adott interakcióban egy bizonyos embertől (helyénvaló 

viselkedés címszó alatt) különbözik kultúráról kultúrára, és igazodik a kulturális 

értékekhez. Ezért néhány kulcsfontosságú kulturális érték akár csupán felszínes 

ismerete is hasznos lehet, amikor interkulturális hallgatóság előtt kommunikálunk. 

Az egyik legfontosabb kulturális értékek, amit szem előtt kell tartanunk, az 

individualizmus-kollektivizmus skálán való elhelyezkedés, és az azt szorosan követő 

hatalmi távolság. Ez a két dimenzió van leginkább hatással az egyén 

kommunikációs viselkedésére és mintáira, mivel azok erősen befolyásolják az egyén 

érzékelését a saját maga környezetével való viszonyát illetően. 

 A kommunikáció harmadik legjelentősebb befolyásoló tényezője az alacsony versus 

magas kontextusú kommunikációs stílus. Ez a közvetlenség (alacsony kontextus) 

illetve a közvetettség (magas kontextus) szintjére utal, amelyet az egy kultúrához 

tartozó emberek megfelelőnek éreznek egy üzenet átadásakor.  

 A nonverbális jeleknek különösen erős szerepük lehet az üzenetek küldésében, mivel 

az elménknek van egy természetes hajlama a hiányos információk kitöltésére a 

látottakkal és a megtapasztaltakkal kapcsolatosan. Fontos észben tartani, hogy a 
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gesztusok különböző kultúrákban eltérő jelentéstartalommal bírnak, ezért ne 

számítsunk arra, hogy a felmutatott "hüvelykujj" szükségszerűen a kívánt módon 

kerül értelmezésre. Valójában bizonyos kultúrákban ez igen vulgáris gesztus. 

Továbbá, érdemes körültekintően eljárni és megvizsgálni a személyes tér és a 

beszélgetők számára kényelmes, egymás közötti fizikai távolság elgondolását. Egy 

interkulturális hallgatósággal való interakcióban ennek nincs helye. A 

hallgatóságnak nem kell megfelelnie semmilyen elvárásnak, hogy az üzeneted 

megfelelő vagy hatékony e. 

Az interkulturális konfliktusban nagyon fontos figyelembe venni a másik nézőpontját. 

Ne felejtsük el, hogy minden kultúra egyedülálló (bár sokszor hasonlítanak egymásra), 

és saját értékrenddel és prioritásokkal rendelkezik, amelyek meghatározzák a 

konfliktusokban való viselkedést. Légy érzékeny erre, légy rugalmas és alkalmazkodó! 

 

TRÉNEREK RÉSZÉRE: 
Nézd meg a Tudatosság-növelő és empátia-fejlesztő tréning anyagok a bevándorlókkal 
folytatott munka támogatására – TRÉNING ANYAGOT. 

 

6. sz. tréning anyag: CitromországError! Bookmark not defined. 

7. sz. tréning anyag: A látogató játék  
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8. Előnyök a célcsoport(ok) számára 

A tréning résztvevők a modul során képet kapnak arról, hogy mik is a kulturális 

különbségek és azok hogyan befolyásolják a kommunikációt. Megértik az 

interkulturális kompetencia fontosságát és felismerik a saját referenciakeretünkben 

rejlő nehézségeket. Képesek lesznek úgy alakítani elgondolásaikat és 

megnyilvánulásaikat, hogy új ismereteket fogadjanak be és úgy igazítsanak rajtuk, 

hogy közelről is megismerkedhessenek más kultúrák képviselőivel. 

A résztvevőket arra ösztönzzük, hogy dolgozzák ki saját cselekvési tervüket, hogy mit 

tesznek, ha ambivalens vagy ismeretlen helyzettel szembesülnek a bevándorlókkal 

végzett munka során, hogy emelkedjenek felül a mentális megnyilvánulásokon, 

lássanak át a sztereotípiákon, ismerjék fel saját referenciakeretüket, 

megnyilvánulásaikat és a félreértéseket a bevándorlókkal való munka során. Ez segíti 

majd őket közvetítői szerepük tudatosításában a befogadó társadalom és az ideérkező 

bevándorlók közötti kommunikáció folyamatában. 

A trénerek számára külön anyagok készültek, hogy bevezető kurzusokat tudjanak 

tartani különböző célcsoportok számára. Az elméleti háttér gyakorlati példákhoz és 

eszközökhöz kapcsolódik. 

 

9.  Következtetések 

Az utóbbi évtizedekben Európában egy erősödő kulturális differenciálódás figyelhető 

meg, főként a kontinensre érkező, egyre intenzívebb migrációs hullámok miatt. Éppen 

ezért nagyon fontos, hogy mind a bevándorlók, mind a befogadó társadalmak 

felkészüljenek az együttélésre. Ez nem lehetséges a kulturális különbségek megértése 

nélkül. E tekintetben különleges kötelezettsége van azoknak, akik elsőként találkoznak 

és foglalkoznak a bevándorlókkal, azaz a szociális munkások, önkéntesek, tanárok, 

rendőrök és polgárőrök, stb. 

A modul a „kultúra” általános fogalmát járja körül, és tudatosítja az olvasóban a 

„kulturális különbségeket”. Beszél a kultúra mindent magába foglaló szerepéről és 

annak hatásáról a mindennapi életre, a döntéshozatali folyamatokra, az észlelésre és 

a kommunikációra. Ezenkívül a modul számos tanácsot ad arra vonatkozóan, hogy 

hogyan lehet interkulturálisan kompetensé válni. Különös figyelmet fordít az 

interkulturális kommunikáció módjaira (beleértve a verbális és a nem verbális 

szempontokat is), valamint az interkulturális konfliktusok kezelésére. A javasolt 

stratégiák lehetővé tehetik az olvasó számára, hogy gazdagabb interakciókban ismerje 

meg más kultúrák képviselőit. Mindegyik tárgyalt problémához önértékelési eszközök 
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(képzési anyagok) kapcsolódnak, amelyek segítik az olvasót abban, hogy 

megkönnyítsék a bevándorlók integrációjának folyamatát. 
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3. modul  
BEVÁNDORLÓK TANULÁSA 
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Bevezető 
 

A multikulturális megközelítés alapja a képessé tevés (=empowerment) 

intézkedésekre összpontosító koncepciók elősegítése. A bevándorlók szükségletei, 

problémái és elvárásai a befogadó országba érkezéskor változóak az egyén hátterétől 

függően. Ezért fontos, hogy minden egyes személlyel külön-külön foglalkozzunk. 

A multikulturális pedagógiai kompetenciák keretrendszere a következőkön alapul: 

meggyőződések és attitűdök, tudás és készségek. Fontos, hogy a tanárok figyelembe 

vegyék az előítéleteket és a sztereotípiákat, és elősegítsék a multikulturalizmus iránti 

pozitív gondolkodást. Fontos, hogy a tanárok tisztában legyenek saját és tanulóik 

kultúrájával. Ez magában foglalja a saját értékek, szokások és meggyőződések 

vizsgálatát. Az interkulturálisan kompetens tanár jól képzett, különböző 

világnézeteket ismer, és tisztában van a szociopolitikai és kulturális hatásokkal. A 

harmadik dimenzió a bevándorló tanulókkal való munkában szükséges technikákkal és 

stratégiákkal foglalkozik. (Sue et al. 1992, 1996, FLAM 2010) 

A bevándorlók tanulási motivációja sokféle, de azon bevándorlók esetében, akiknek 

be kell, illetve be szeretnének illeszkedni az új társadalomba, az instrumentális 

motiváció túlsúlyban van, és nagyon magas mutatójú lehet (FLAM 2010). A kurzusokon 

való részvétel két leggyakoribb oka az, hogy a) információt szeretnének gyűjteni az új 

országukról, az itteni életről és a kultúráról, és b) találkozzanak más emberekkel. 

Vannak potenciális akadályok, amelyeket a következőképpen csoportosíthatunk: 

strukturális, intézményi, szituációs, személyi vagy ezek keveréke. A bevándorló 

tanulók számos más gátló tényezővel is szembesülnek, kezdve az íratlan szociális és 

kulturális szabályok megértéséből eredő nehézségekkel, az osztályteremen kívüli 

készségfejlesztő lehetőségek felfedezéséig, beleértve a helyiekkel való 

kapcsolatteremtés kihívásait. 

 

1. A modul célja 

A bevándorlókat és a menekülteket általánosan sok stressz éri, amikor az egyik 

országból és kultúrából átköltöznek egy másikba. Emellett többük extrém 

eseményekhez fűződő stresszel is küzd, amelyek a migráció előtt vagy alatt történtek, 

például erőszak, háborús sérülések vagy kínzások. Általában úgy tartják, hogy a mások 

szándékos cselekvése által okozott poszttraumás stressz a legrosszabb fajta stressz, 

ami létezik. A poszttraumás stressz elszenvedőinek nehézséget okozhat a figyelem 
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megtartása és a tanórán való részvétel. Az ettől szenvedő tanulók gyakran hiányoznak, 

az ambivalens helyzetektől kellemetlenül érezhetik magukat, és hajlamosak a 

dolgokat "mindent vagy semmit" alapon látni. (Horsman 1998, 2. old.) 

Ez a modul azoknak szól, akik bevándorló, valamint menekült hátterű gyermekekkel, 

fiatalokkal, családokkal foglalkoznak. Bár a két csoport tapasztalatai között van sok 

hasonlóság – mindketten újonnan érkeztek az országba, és mindkettőjüknek végig kell 

mennie az igazodás, a beilleszkedés folyamatán – mégis több jelentős különbség is van 

az átmeneti időszak megtapasztalásaiban, amelyek jelentősen befolyásolhatják az új 

országban való beilleszkedést. 

Ebben a modulban szó lesz a bevándorlók és a menekültek átmeneti időszakra 

vonatkozó megtapasztalásai közötti különbségekről, pedagógiai módszertanról és a 

tanulási akadályok leküzdésére irányuló javaslatokról. 

A modul kitér arra, hogy a pedagógus hogyan könnyítheti meg ezt az átmenetet, 

hogyan teremthet olyan körülményeket, amelyek között a bevándorlók és a 

menekültek és családjaik szívesen látottnak és biztonságban érezhetik magukat, és 

amelyek között a tanuló személyes sikere pozitív kilátásba helyezi a jövőt maguk és 

családjuk számára az új környezetben. 

 

2. Bevándorlók tanulásának interkulturális 

megközelítése és jellemzői különös 

tekintettel a tanulók motivációjára, az 

akadályokra és a kulturális tényezőkre 
 

3.1. Bevándorlók vs. menekültek a tanulás vonatkozásában 

Az újonnan érkezők számára szervezett oktatás során figyelembe kell venni a két fő 

csoport közötti különbséget: bevándorlók vs. menekültek. Az eltéréseket a 2015-ben 

megjelent Tanulók menekült háttérrel - Útmutató tanárok és iskolák számára c. könyv 

jól bemutatja. A könyvet a kanadai (Brit Kolumbia) Oktatási Minisztérium készítette el 

tanárok és egyéb iskolai dolgozók számára, hogy így segítse azokat a tanulókat és 

családjaikat, akik menekült háttérrel rendelkeznek. 

 

 



 
 

40 
 

www.similarproject.eu 

Bevándorlók 

Azoknak az egyéneknek és családoknak, akik bevándorlóként érkeznek egy új 

országba, általában van idejük felkészülni az új országba való költözésre, és előzetesen 

tudatosan megismerkednek a célországgal és annak kultúrájával. Van lehetőségük a 

személyes ügyeiket megtervezni és elrendezni, mielőtt elhagyják a hazájukat. 

Amennyiben iskoláskorúak vagy középiskolai tanulmányokat folytattak a költözés 

előtt, akkor az új országban általában megszakítás nélkül folytatódik a képzésük. 

A bevándorlók esetében nem feltétlenül beszélhetünk az új országba való költözés 

során kialakuló traumáról, vagy a hazájuk és az egykori életük elvesztésének 

fájdalmáról. A hazájukba való visszatérés lehetősége nyitva marad. 

Gyakran a családok egésze érkezik, vagyis jönnek a szülők és a gyermekek is, és esetleg 

más családtagok is. 

Az alapvető életkörülményekről – mint például az élelem, a lakhatás, valamint az 

orvosi és fogorvosi ellátás – előre, általában az új országba való érkezés előtt 

gondoskodnak. 

Menekültek 

Azok az egyének és családok, akik menekültként érkeznek egy új országba, általában 

komoly akadályokon és nehézségeken mennek keresztül útjuk során. 

Mivel gyorsan kellett elhagyni hazájukat – fegyveres konfliktus vagy üldözés elől 

menekülve – az otthoni személyes és üzleti ügyeiket valószínűleg rendezetlenül 

hagyták hátra. Amennyiben a gyerekek iskolába jártak a menekülés előtt, akkor 

lehetséges, hogy a hazájukban zajló viszály miatt már ott megszakadtak vagy 

felaprózódtak tanulmányaik, vagy a menekülttáborban eltöltött hosszabb várakozási 

idő miatt halasztani voltak kénytelenek. 

Egy új országba és kultúrába való hirtelen beilleszkedés, az arra vonatkozó kevés vagy 

semmilyen előzetes ismeret számos kihívást, szorongást, zavart és bizonytalanságot 

okoz. Vannak, akik valóságos veszteségként élik meg hazájuk elhagyását, és mély 

traumát élnek át. Vannak, akik elvesztették a szeretett családtagjaikat és barátaikat, 

vagy a személyes vagyontárgyaikat – olyan megtapasztalások ezek, amelyek komoly 

pszichológiai hatással járhatnak. A menekültek számára a hazájukba való visszatérés 

nem alternatíva, kivéve ha a válsághelyzet és/vagy az egyéni körülmények, amely elöl 

elmenekültek, nem stabilizálódnak vagy véget érnek. 

Gyakori eset, hogy családok szakadnak szét, vagyis egyes családtagokat hátrahagynak 

és/vagy a gyermekek szülők/gondviselők nélkül érkeznek az új országba. Az alapvető 
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életkörülmények – mint például az élelem, a lakhatás, valamint a sürgősségi orvosi és 

fogászati ellátás – nem biztosítottak és az új országba való érkezéskor akut 

szükségletként jelennek meg. 

Az oktatás, mint integrációs eszköz nagyon széles spektrumú és nagy hatással bír. A 

nyelvtanulás mellett teret ad a kulturális és a szociális alkalmazkodásra. „A kulturális 

alkalmazkodás magában foglalja az új társadalom normáinak megismerését számos 

területen és az élet olyan szeleteire is kiterjed, mint az intézményekről való 

tájékozódás – például az állami iskolák működése – mint a más, hasonló 

nyelvi/kulturális háttérrel rendelkező bevándorlókhoz való kapcsolódás, vagy mint a 

kulturális normák megismerése, a többségi társadalom, különböző kulturális és 

gazdasági háttérrel rendelkező tagjaival való interakciók szabályainak feltérképezése. 

Ezenkívül gyakran előfordul a serdülő- és a felnőtt korú újonnan-érkezettek között a 

traumatizált állapot és a trauma kezelésének módja gyakran a kultúrán alapul. 

Végezetül, mivel a nyelvi és a kulturális tanulás támogatása sok különböző célú és 

különböző finanszírozású program között szerepel, fontos, hogy a program modellek 

kapcsolódjanak a célország/város oktatási és gazdaságpolitikai céljaihoz.”(Bigelow, 

2016) 

3.1.1. Az újonnan érkezettek igazodási szakaszai (kulturális sokk fázisai) 

Lysgaard szerint (1955) az újonnan érkezők igazodásának jellemzően négy szakasza 

van az átmeneti időszakban. A teachingrefugees.com szerint mindegyik szakasz a 

következő kihívásokat és egyben lehetőségeket rejti magában mind a tanulók, mind a 

tanárok számára, az iskolai környezetben: 

 1. szakasz: “Mézes hetek”—Kezdeti eufória/izgatottság 

Ez a szakasz közvetlenül az érkezés után veszi kezdetét, amikor az újonnan érkezők 

izgatottak és bizakodóak az új életük tekintetében, különösen igaz ez a menekültekre, 

akik boldogok, hogy biztonságos helyre érkeztek. 

A tanulók:  

 kíváncsiak az új kultúrájukra és elszántak az új nyelv elsajátításával kapcsolatban; 

 lelkesen ismerkednek az iskolai/tanfolyam rutinokkal és barátkoznak, kissé 

aggódnak a jövő miatt; 

 optimisták és idealisztikusak az új környezetükkel, az új országukkal és az új 

lehetőségeikkel kapcsolatban; 

 összetéveszthetetlenül idegennek/furcsának tűnnek; 

 felszínes kísérleteket tesznek az igazodásra és a beilleszkedésre. 
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Annak ellenére, hogy a családok tapasztalják meg a legnagyobb mértékű stresszt a 

kezdeti lépések után, ők azok, akik a legtöbb erőforrással és támogatással is bírnak 

ebben az időszakban. 

A pedagógusok:  

 megismerkedhetnek a tanulók hátterével és kultúrájával; 

 orientációs tájékoztatást nyújthatnak az oktatásról és a szolgáltatásokról. 

 

 2. szakasz: “Kulturális sokk”—Harag/ellenségeskedés 

Gyakran az „ellenségeskedés szakaszaként” is emlegetik, a költözés után a 4. és 12. 

hónap között következik be, amikor a kulturális sokk nyilvánvalóvá válik. 

A tanulók:  

 kezdik beszélni az új nyelvet; 

 kezdik észrevenni a saját kultúrájuk és az új kultúra közötti jelentős különbségeket, 

és gyakran honvágyat éreznek; 

 elkezdődik a zavartság, a veszteség és a dezorientáció időszaka, amely gyakran 

depresszióhoz vezet; 

 gyakran úgy érzik, hogy nem értik meg az új országukat, és az új országuk sem érti 

meg őket; 

 frusztráltnak, esetleg depressziósnak, idegesnek, ingerlékenynek vagy dühösnek 

érzik magukat; 

 visszahúzódóak lesznek, az elszigetelődés jeleit mutatják, és bizonyos esetekben 

veszélyeztetetté válnak, vagy agresszív magatartást tanúsítanak; 

 kerülhetik a kapcsolatot a befogadó kultúrával illetve közösséggel. Bizonyos 

esetekben a tanulók akadémiai és szociális kompetenciája csökkenni látszik a 

kezdeti állapothoz képest, és inkább visszahúzódnak. Elutasíthatják az új kultúrához 

kapcsolódó dolgokat (élelmiszer, nyelv stb.). 

A pedagógusok:  

 fontos, hogy együttérzéssel és megértéssel forduljanak a tanulókhoz; 

 segíthetik a tanulókat abban, hogy teljesen normálisnak lássák az állapotukat;  

 segíthetnek a tanulóknak és a családjaiknak reális célokat és elvárásokat 

megfogalmazni; 

 lehetőséget teremthetnek a tanulók önbecsülésének megerősítésére és a sikerek 

kiemelésére. 
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 3. szakasz: Fokozatos igazodás, humor és perspektíva 

Gyakran nevezik a „humoros szakasznak”, ami az idő előrehaladtával jelenik meg, 

amikor is az újonnan érkezők már megoldást keresnek és építik új életüket. 

A tanulók:  

 konstruktívabb hozzáállást tanúsítanak és kevésbé feszültek; 

 jobban beszélnek, és többet megértenek; 

 új viselkedéssel próbálkoznak és feszegetik a határaikat; 

 igyekszenek érzéseiket feldolgozni, és az új és a régi közötti szakadás érzésének 

feloldására törekszenek. A családok stabilabbá válnak, hiszen a család tagjai 

remélhetőleg munkát találnak és megtanulják az új nyelvet. 

A pedagógusok:  

 segítséget nyújthatnak a tanulóknak abban, hogy meglássák az értéket az eredeti 

és az új kultúrájukban egyaránt; 

 lehetőséget adhatnak a tanulóknak a múltjukról való kommunikációra; 

 lehetőséget kínálhatnak a tanulók számára, hogy mentorokká és példaképpé 

váljanak. 

 

 4. szakasz: „Otthon érzés”—Alkalmazkodás és bikulturalitás 

Gyakran „otthoni szakasznak” nevezik, amely egyeseknél évekbe telik, másoknál pedig 

soha el nem következik. 

A tanulók:  

 még magasabb szinten beszélik az új nyelvet; 

 úgy érzik, hogy az érzelmi egyensúly helyreáll; 

 értékelik mind az eredeti kultúra, mind az új kultúra aspektusait; 

 részt vesznek az iskolai és a közösségi tevékenységekben; 

 vannak barátaik különböző háttérből; 

 képesek értékelni mind a régi, mind az új kultúrákat; 

 úgy érzik, hogy az új ország az otthonuk, és elfogadják, hogy örökre itt maradnak. 

A tanulók továbbra is reagálhatnak váratlan módon bizonyos helyzetekre vagy 

eseményekre. 

A pedagógusok:  
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 támogathatják a tanulók egyedi igazodását és identitásépítési folyamatát; 

 elősegíthetik a közösség teljes életében való részvételt  

(Teaching refugees, 2018). 

 

3.2. Tanulási motiváció 

Mint azt Ingo E. Isphording (2015) leírja a „Mi ösztönzi a bevándorlók nyelvtanulását?” 

című cikkében, a fogadó ország nyelvén való kommunikáció képessége a bevándorlók 

sikeres gazdasági és társadalmi beilleszkedésének egyik fő mozgatórugója: „A 

nyelvtudás alacsony szintje jelentősen akadályozza a bevándorlók munkaerőpiacon 

való érvényesülését, a politikai folyamatokba való bekapcsolódását és a mindennapok 

szociális interakcióiba való részvételét. Csak a megfelelő nyelvi készségek megszerzése 

teszi lehetővé a bevándorlók számára a munkahelyi ranglétrán való előrejutást, 

magasabb foglalkoztatási esélyeket, és a jobban fizető állásokhoz való könnyebb 

hozzáférést. Annak ellenére, hogy a nyelvtudás megszerzése ennyire fontos, a 

nyelvtudás szintje továbbra is alacsony a bevándorlók nagyszámú szegmensénél. A 

nyelvtudás megszerzéséhez szükséges folyamatok és a nyelv magasfokú 

elsajátításával kapcsolatos tényezők megértése létfontosságú a bevándorlók 

nyelvtudásának fejlesztésére és gazdasági és társadalmi integrációjának növelésére 

irányuló hatékony politikai intézkedések megteremtése szempontjából.” (Isphording, 

2015, 2. oldal)  

Továbbá hozzáteszi: „A fogadó ország nyelvének megfelelő szintű ismerete a 

bevándorló gazdasági és társadalmi integrációjának fontos mozgatórugója. Az, hogy 

miért olyan fontos a magas szintű nyelvtudás a sikeres munkaerő-piaci integrációhoz, 

alapvetően a nyelvi készségek két szerepére vezethető vissza: 

 Először is, mint a kommunikáció elsődleges médiuma, a nyelvi készségek 

önmagukban produktív jellegűek, és a munkáltatók a magasabb szintű 

nyelvtudással rendelkező munkavállalók magasabb termelékenységét jutalmazzák. 

A nyelvtudás ezen bérre való hatása egyesíti a magasabb termelékenységért járó 

díjazás közvetlen hatását, valamint a jól fizető, kommunikációban intenzív 

állásokhoz való könnyebb hozzáférés közvetett hatását, vagyis megakadályozza a 

szakmai szegregációt. 

 Másodsorban, a nyelvi készségek kiegészítik a migráció előtt megszerzett 

tanulmányokat és tapasztalatokat, és megkönnyítik azok átültetését az új 

munkakörnyezetbe. A nyelvtudás megkönnyíti a fogadó országban való 

továbbképzést és tapasztalatszerzést. A nyelvtudás hatása túlmutat a bevándorlók 

gazdasági érvényesülésén. A bevándorlók munkaerő-piaci beilleszkedésének 

segítése mellett, a nyelvi készségek olyan nem-piaci folyamatok kimenetére is 
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jelentős hatással vannak, mint az oktatás, az egészségügy, a házasság, a társadalmi 

integráció és a politikai részvétel.” (Isphording, 2015, 2. oldal) 

Bármennyire is fontos a fogadó ország nyelvének magasfokú ismerete, mégis a 

nyelvtudás szintjében nagy különbségek vannak. Az alacsony szintű nyelvtudást 

gyakran sikertelen integrációnak tekintik, és bevándorlás ellenes magatartást vált ki. 

Vannak azonban bevándorlók, akik igen magas szintű nyelvtudásra tesznek szert. 

Nagyon fontos megérteni, hogy mi ösztönzi őket, és meghatározni az okokat, amelyek 

miatt néhányan több időt és energiát fektetnek a fogadó ország nyelvének 

elsajátításába. 

3.2.1. A fogadó ország nyelvének ismeretéhez hozzájáruló tényezők a 

bevándorlók körében 
 

Isphording (2015) számos tényezőt mutat be, amelyek a fogadó ország nyelvének 

elsajátításához járulnak hozzá. A közgazdászok gyakran a bevándorlók emberi 

tőkéjének részeként tekintenek a fogadó ország nyelvének magas szintű ismeretére. 

A fogadó ország nyelvének magas szintű ismerete számos pozitívummal jár: magasabb 

jövedelem, magasabb foglalkoztatottsági valószínűség, jobb munkahelyekhez való 

hozzáférés és számos nem-piaci haszon a társadalmi és politikai részvétel révén. 

Ugyanakkor, a fogadó ország nyelvének elsajátítása erőfeszítést, időt és pénzt igényel 

– a nyelvórák költsége és az elesett bevételek közvetett költségei, hiszen a 

nyelvtanulás idejében nem tud munkát vállalni és így bevételt generálni. A nyelvtudás 

megszerzésének előnyeit és hátrányait a következő tényezők mentén vizsgálhatjuk:  

 Egy új nyelv elsajátítására való képesség és a folyamat hatékonysága 

A befolyásoló tényezők első csoportja az új nyelv elsajátításának hatékonyságára van 

hatással. A bevándorlók különböznek abban, hogy mekkora ráfordítással (idő, pénz, 

erőfeszítés) érnek el egy bizonyos szintet a nyelvtudásban. Az életkornak van a 

legjelentősebb hatása – hogy az egyén hány évesen érkezett a befogadó országba. Az 

új nyelvek elsajátításának képessége határozottan csökken a korral. 

Az anyanyelv és az új nyelv közötti nyelvészeti távolság – mind a szókészletben, 

nyelvtanban, kiejtésben és egyéb nyelvi elemekben – fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás változatosságában. Minél nagyobb a nyelvészeti távolság a bevándorló 

anyanyelve és a fogadó ország nyelve között, annál nagyobb az új nyelv elsajátításához 

szükséges ráfordítás. 

Az életkoron és a nyelvészeti távolságon túl vannak más olyan tényezők is, amelyek 

befolyásolják a fogadó ország nyelvének elsajátítását: ilyen a motiváció és a kognitív 

képességek is. A nyelvtanulásra való motiváció összefüggésben van a migráció okaival. 
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A biztonsági okokból történő áttelepülés (menekültek) általában negatívan korrelál a 

nyelvtudás szintjével. A gazdasági okokból elvándorlók általában magasabb szintű 

nyelvismerettel rendelkeznek. 

 A fogadó ország nyelvével való találkozás intenzítása 

A bevándorlók nem feltétlenül szervezett, intézményi környezetben, például 

nyelvórákon, tanulják meg a fogadó ország nyelvét. A legtöbb bevándorló a nyelv napi 

használatával és a mindennapi tevékenységekben való részvétellel (cselekvés általi 

tanulás) tesz szert a befogadó ország nyelvének ismeretére. A befogadó ország 

nyelvével való találkozás megtörténhet az érkezés előtt, vagy után is. Vannak, akik a 

bevándorlást megelőzően, még a saját hazájukban, iskolai keretek között vagy felnőtt 

nyelvtanfolyamokon – különböző szinteken – tanulják a fogadó ország nyelvét. 

A fogadó ország nyelvével való találkozás intenzitását meghatározó egyik tényező a 

helyszín. A bevándorlók az érkezés után gyakran olyan etnikai és nyelvi enklávékba 

költöznek, ahol a velük azonos etnikai háttérrel rendelkező, korábbi bevándorlók 

laknak, hogy kihasználják a meglévő etnikai kapcsolatrendszerek előnyeit és 

könnyebben hozzáférjenek az anyaországbeli termékekhez. Bár egy etnikai 

enklávéban való létezés kezdetben pozitív hatással van az álláskeresésre, valójában 

akadályozhatja a befogadó ország nyelvének elsajátítását a fogadó ország nyelvével 

való érintkezés csökkenése miatt. 

A fogadó ország nyelvével való találkozás függhet a családi dinamikától is. A fogadó 

ország nyelvén folyékonyan beszélő családtagok hatása nem teljesen egyértelmű. Van, 

hogy a nyelvet jól beszélő családtagok tolmácsként közreműködnek, és ezzel 

csökkentik a családtagok a fogadó ország nyelvének megtanulására, illetve 

használatára való belső késztetését; de van, hogy házi tanárként szolgálnak, és ezzel 

elősegítik a nyelv elsajátítását. Amennyiben a bevándorló gyermekeivel érkezik, a 

gyermekek növelhetik a többségi társadalom tagjaival való társadalmi interakciók 

számát, de ez ugyanakkor távol is tarthatja az elsődleges gondviselő szülőt a 

munkaerőpiacról. 

 Gazdasági ösztönzők a nyelv elsajátítására 

Végül, a képességekben és a nyelvvel való találkozás intenzitásában megjelenő 

eltérések mellett, a bevándorlók különböznek az új nyelv elsajátítására vonatkozó 

késztetésükben, az azt támogató ösztönző tényezőkben is. A legfontosabb ösztönző 

tényezők a jobb minőségű munkahely, a magasabb bér és a magasabb foglalkoztatási 

valószínűség. A nyelvi készségek fejlesztését ösztönző tényezőkre a várható 

tartózkodási idő is hatással van. Minél tovább szándékozik a fogadó országban 

maradni egy bevándorló, annál hosszabb ideig élvezheti a megszerzett nyelvtudás 

előnyeit. (Isphording, 2015) 



 
 

47 
 

www.similarproject.eu 

A felnőttek tanulási részvételére irányuló kutatások nagy része a motivációra 

összpontosít (Edwards et al, 1993). Az első elemzések egyikét Houle (1961) jegyzi, aki 

három felnőtt tanuló típust különböztetett meg: 

 cél-orientált (az eltervezett célok elérése érdekében),  

 tanulás-orientált (a tudás megszerzése érdekében) és 

 tevékenység-orientált (a részvételnek olyan okai vannak, amelyek nem 

kapcsolódnak a kurzus céljához/tartalmához).  

Az azt követő elemzések három dimenziót vizsgáltak: extrinsic motiváció (külső 

ösztönző, eszköz jellegű – pl. állás megszerzése vagy promóció), intrinsic motiváció 

(belső késztetés, önjutalmazó – pl. önfejlesztés) és szociális-affiliatív motíváció (nem 

a tanulással kapcsolatos ok, pl. társasági érintkezés). A gyakorlatban a motívumok 

keveredhetnek, és a kezdeti motiváció utat nyithat egy másiknak, mint például amikor 

a szakképzett tanuló elkezd érdeklődni a tanulás iránt a tanulásért magáért , vagy a 

kedvtelésből tanuló meglátja a szakmai lehetőséget a tanulás mögött (Clayton 2000). 

A FLAM Kézikönyv (2010) kifejti, hogy "a kapcsolódó részvételi elméletek magukban 

foglalják az igények hierarchiáját (mihelyt az alapvető, elsődleges igények teljesülnek, 

magasabb szintű igények aktiválódnak);  

 a harmónia modellt, amely a tanuló önképének és a tanulási lehetőség 

természetének viszonyára vonatkozik;  

 az erő-mező elméletet, amely a tanulási siker elvárásainak és a tanulási 

tevékenységnek tulajdonítható (pozitív vagy negatív) értékek közötti 

kapcsolatra vonatkozik;  

 az életátmenet elméletet, amely szerint a tanulásban való részvétel gyakran 

leköveti az életszakasz váltásokat, például a válást;  

 és a referenciacsoport-elméletet, amelyben a résztvevők rendszerint egy olyan 

társadalmi és kulturális csoporthoz tartoznak, amely pozitív képet alkot az 

oktatásról, vagy csatlakozik egy kurzushoz, hogy annak előnyeit élvezhesse.  

Vannak olyan teoretikusok is, akik a szélesebb szociális kontextust hangsúlyozzák, 

például a jövedelmet és a státuszt. Végül számos olyan modell létezik, amelyek a fenti 

elméletek némelyikét integrálja, pl. Cross (1981) "Válaszlánc" modellje. E szerint minél 

pozitívabb egy tanuló az önértékelését, az oktatáshoz való hozzáállását, a tanulási 

motivációját, az életátmeneteket, a lehetőségeket és az akadályokat, illetve a tanulási 

lehetőségekkel kapcsolatos információkat illetően, annál valószínűbb, hogy részt vesz. 

"(FLAM, 2010, 51. old.) 

A FLAM projekt (2010) keretében végzett tanulmány azt mutatta, hogy a fenti 

elméletek egyike sem kifejezetten a nyelvtanulásra vagy a bevándorló tanulókra utal, 
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és a projekt során végzett kutatások számos konkrét aspektusra világítottak rá a 

tanulók motivációjára vonatkozóan, az elméletek tükrében. 

A kurzusokon való részvétel legfontosabb oka instrumentális (vagyis célorientált, 

extrinsic) volt: állás vagy tartózkodási engedély megszerzése céljából nyelvismeret 

igazolása. A záróvizsga sokaknak nagyon fontos, hiszen álláshoz, letelepedési 

engedélyhez, állampolgársághoz vagy más gyakorlati előnyhöz vezet. A tudás és a 

know-how megszerzése egy másik motiváció, amely tanulás-orientált és intrinsic. Az a 

kérés, hogy segítsük a gyerekeket a házi feladatok elvégzésében és az iskolákkal való 

kommunikációban, összetett. Talán részben tevékenység-orientáltnak minősül, de a 

nyelvtanfolyamok esetében a motiváció cél-orientált is. Az interjúalanyok két másik 

szempontot is megneveztek: az új országuk életének és kultúrájának felfedezése 

(tanulás-orientált, de eszköz jellegű); és kapcsolat az emberekkel (tevékenység-

orientált, szociális-affiliatív). 

A tanulók úgy tekintettek a kurzusokra, mint kivételes lehetőségekre a többi emberrel 

való találkozásra, hiszen a többségük a tanfolyam után hazamegy, és nincs kapcsolata 

más emberekkel, vagy a tanulni kívánt nyelvvel. Néhány tanuló esetében 

természetesen keveredtek a motivációk. Fontos megjegyezni azonban, hogy bizonyos 

esetekben a részvétel kötelező volt, nem pedig önkéntes, és így a motiváció a fent leírt 

elméleteket tekintve nem befolyásolja a részvételt. Mindazonáltal a részvételre 

kötelezett tanulók később folytathatják a kurzust szabad akaratukból a tényezők 

széles skálájától függően, a tanulási tapasztalatoktól az életeseményekig. 

 

3.3. Mutikulturális tanítási megközelítés és stratégia7 

A FLAM Kézikönyv részletesen tárgyalja a multikulturális tanítási megközelítést és 

stratégiát: Érezz úgy, mint egy bevándorló – Multikulturális megközelítés a tanításban 

(2010). 

A multikulturális pedagógiai kompetenciák kerete a kultúrák közötti tanácsadás 

kompetenciáinak három dimenzióján alapul: meggyőződés és attitűd, tudás és 

készségek. 

Az első dimenzió a pedagógusok faji és etnikai kisebbségekre vonatkozó attitűdjéről 

és meggyőződéséről, az előítéletek és sztereotípiák vizsgálatának, valamint a 

multikulturalizmushoz való pozitív hozzáállás kialakításának szükségességéről szól. 

Fontos, hogy a tanár tisztában legyen a saját és a tanuló kultúrájával, és képes legyen 

                                                           

7 A 3.3 fejezet a FLAM Kézikönyv (2010, 57-72. oldal) alapján készült. A többi szerzőre való hivatkozás 
a Hivatkozások részben található. 
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a tanuló helyzetébe képzelni magát, mint valaki, aki egy másik kultúrából érkezett. Az 

önismeret nélkülözhetetlen mindehhez. Ahogy megérted saját kultúrádat és a más 

kultúrákkal kapcsolatos előítéleteidet, képes leszel másokkal is pozitív kapcsolatot 

fenntartani. Ez magában foglalja a kultúrával körülvett saját értékeid, szokásaid és 

meggyőződéseid vizsgálatát. A második dimenzió a tudással foglalkozik. A kulturálisan 

képzett tanár tisztában van saját világnézetével, és ismeri a szocio-politikai és 

kulturális hatásokat. A harmadik dimenzió olyan technikákat és stratégiákat foglal 

magában, amelyek a bevándorló háttérrel rendelkező tanulókkal való munkában 

szükségesek (Sue et al. 1992, 1996). A különböző oktatói stratégiák alkalmazásával a 

tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy magabiztossá váljanak azokban a tanulási 

stílusokban, amelyekben kényelmesen érzik magukat, illetve hogy fejlesszék 

kompetenciáikat azokban a tanulási stílusokban, amelyekben korábban küszködtek. 

 

3.3.1. A tanulóközpontú tanulás alapelvei 

Az iskola reform és újjászervezés keretrendszere (1997) 14 pszichológiai alapelvre utal. 

A tanulóközpontú tanulás alapelvei a tanulás és a tanulók aktív és reflektív 

tulajdonságait hangsúlyozzák, illetve a pszichológiai tényezőkre fókuszálnak, amelyek 

a tanuló belsőjében és irányítása alatt zajlanak. Ezeket összefüggésükben és nem 

egymástól függetlenül kell értelmezni. A tizennégy alapelv holisztikusan foglalkozik a 

tanulókkal valódi tanulási helyzetekben. Az elveket kognitív és metakognitív, 

motivációs és affektív, fejlődési és szociális, és egyéni különbségtényezőkre 

oszthatjuk. (Az Amerikai Pszichológiai Társaság Oktatásügyi Bizottságának 

Tanulóközpontú Alapelvek Munkacsoportja, 1997): 

 Kognitív és metakognitív tényezők 

a) A tanulási folyamat természete 

A tanulási folyamat akkor a leghatékonyabb, ha az a gyűjtött információkon és 

tapasztalatokon alapuló jelentés-alkotás akaratlagos folyamata, ha a tanulók aktívak, 

célirányosak, önszabályozóak és képesek személyes felelősséget vállalni a saját 

tanulási folyamatukhoz való hozzájárulásukért. 

b) A tanulási folyamat céljai 

A tanuló akkor sikeres, ha a tanár támogatásával folyamatosan képes létrehozni a 

tudás értelmezett és koherens megjelenítését. Ehhez szükséges, hogy a tanulók 

célirányosak legyenek, vagyis képesek legyen létrehozni személyesen releváns célokat 

és azokat megvalósítani. Kezdetben a tanulók rövid távú céljai és tanulási folyamatai 

töredékesek és vázlatosak lehetnek, de idővel, a hiányosságok felszámolásával, a 
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következetlenségek feloldásával és a tantárgyak jobb megismerésével a tanulók 

értése finomodhat, és így hosszabb távú célokat is elérhetnek. A tanárok/oktatók 

feladata, hogy segítsék a tanulókat abban, hogy olyan értelmes tanulási célokat 

tűzzenek ki maguknak, amelyek összhangban vannak a személyes érdeklődésükkel és 

az oktatási célkitűzéseikkel. 

c) Tudásépítés: képesség a tudás és az új információk összekapcsolására 

A tanulás sikere függhet az új ismeretek, információk és a meglévő ismeretek, 

tapasztalatok értelmes módon való összekapcsolásától is. Ezek a kapcsolatok 

sokféleképpen létrehozhatók vagy fejleszthetők, a témakörtől, a tanulók tehetségétől 

és érdeklődésétől függően. Ha azonban az újonnan megszerzett ismeretek nem 

kapcsolódnak a tanuló előzetes tudásához és korábbi megértéséhez, akkor azok 

elszigeteltek maradnak, nem használhatók fel hatékonyan az új feladatokban, és nem 

helyeződnek át könnyen új helyzetekre. A tanárok és oktatók segíthetnek a tanulóknak 

a tudás megszerzésében és integrálásában számos stratégia mentén, például 

koncepció feltérképezés, tematikus szervezés vagy kategorizálás révén. 

d) Stratégiai gondolkodás: képesség különböző stratégiák alkalmazására a 

tanulás vagy a probléma megoldás érdekében 

A sikeres tanulók képesek a stratégiai gondolkodásra a tanulási folyamataik, illetve 

probléma megoldás során, képesek különböző stratégiák alkalmazására és tudásuk új 

helyzetekben való alkalmazására tanulási és teljesítménybeli céljaik elérése 

érdekében. Képesek arra, hogy megvizsgálják az általuk alkalmazott módszereket. Az 

oktatók és pedagógusok feladata, hogy segítsék a tanulókat stratégiai tanulási 

készségeik fejlesztésében, alkalmazásában és értékelésében. 

e) Gondolkodás a gondolkodásról: képesség annak vizsgálatára, hogy hogyan 

gondolkodunk és tanulunk 

A sikeres tanulók képesek megvizsgálni, hogy hogyan gondolkodnak és tanulnak, 

képesek ésszerű tanulási és teljesítménybeli célokat meghatározni, képesek 

potenciálisan megfelelő tanulási stratégiákat, illetve módszereket kiválasztani, és 

nyomon követni a célhoz vezető utat. Ezenkívül, a sikeres tanulók tudják, mi a teendő, 

ha probléma merül fel vagy ha nem haladnak megfelelő módon, ütemben a kitűzött 

cél felé. Alternatív módszereket is ki tudnak dolgozni a cél elérése érdekében (vagy 

újraértékelik, hogy a cél megfelelő és hasznos e). Azok az oktatási módszerek, amelyek 

a magasabb rendű (metakognitív) stratégiák fejlesztésének támogatására 

összpontosítanak, fokozhatják a tanulást és a tanulásra vonatkozó személyes 

felelősséget. 

f) A tanulás kontextusa 
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A tanulás folyamatát befolyásolják környezeti tényezők, például a kultúra (tanárok, 

kollégák), a technológia, stb. A tanárok, a tanulók és a tanulási környezet szerepet 

játszanak a tanulás folyamatában. A tanulás nem egy üres térben történik, hanem 

konkrét helyeken, adott emberek között. A tanulókat érő kulturális vagy csoport-

befolyás hatással lehet számos oktatási szempontból releváns változóra, mint például 

a motiváció, a tanuláshoz való viszonyulás vagy a gondolkodásmód. A technológia és 

az oktatási gyakorlat fontos, hogy illeszkedjen a tanulók előzetes ismereteinek 

szintjéhez, kognitív képességeihez, illetve tanulási és gondolkodási stratégiáihoz. Az 

osztálytermi környezet, és különösen annak támogató mivolta, szintén jelentős 

hatással lehet a diákok tanulására. 

 Motivációs és affektív tényezők 

a) A tanulást érintő motivációs és érzelmi befolyások 

A motivációra hatással van a tanuló érzelmi állapota, meggyőződései, attitűdje, 

érdeklődése és céljai. Mindezek a gondolatok, célok, meggyőződések és várakozások 

pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják a tanulás folyamatát és a tanulók 

motivációját. A motivációs és érzelmi tényezők szintén befolyásolják a gondolkodás és 

az információfeldolgozás minőségét, valamint az egyén tanulási motivációját. A pozitív 

érzelmek, mint a kíváncsiság – például egy idegen nyelv, egy másik kultúra vagy szokás 

iránt – általában növelik a motivációt, megkönnyítik a tanulást és pozitívan hatnak a 

teljesítményre. Az enyhe izgatottság is fokozhatja a tanulást és a teljesítményt, a 

tanuló figyelmének egy adott feladatra történő fókuszálásával. Ugyanakkor az intenzív 

negatív érzelmek (mint a szorongás, a pánik, a düh, a bizonytalanság) és azokhoz 

kapcsolódó gondolatok (mint az alkalmatlanságtól való félelem; a kudarcon való 

töprengés; a befogadó társadalom elutasításától, a nevetségessé válástól, vagy a 

stigmatizáló címkéktől való félelem,) csökkentik a motivációt, akadályozzák a tanulást 

és alacsony teljesítményhez vezetnek. 

b) Belső motiváció a tanulásra 

A természetes kíváncsiság és a tanuló kreativitása hozzájárul a tanulási motivációhoz. 

A belső (intrinsic) motivációt az optimális mennyiségű újdonsággal és nehézséggel járó 

feladatok ösztönzik, amelyek a személyes érdeklődéshez illeszkednek és lehetővé 

teszik a személyes választást és kontrolt. A motivációt olyan feladatok segítik elő, 

amelyeket a tanulók érdekesnek, személyesen relevánsnak és értelmesnek, 

komplexitásában és nehézségi fokát tekintve a tanulók képességeihez megfelelőnek 

tartanak, és amelyekben úgy hiszik, sikeresek lehetnek. A belső motivációt olyan 

feladatok is segítik, amelyek életszerűek és a választási és kontrol igényeknek is 

megfelelnek. A pedagógusok ösztönözhetik és támogathatják a tanulók természetes 

kíváncsiságát és tanulási motivációját, figyelembe véve a tanulók egyéni, optimális 
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mennyiségű újdonságra és nehézségre, relevanciára és személyes választásra és 

kontrolra vonatkozó érzékelését. 

c) A motiváció és az erőfeszítés hatásai 

Mint már említettük, a komplex tudás és készségek megszerzése nagyobb tanulói 

erőfeszítést és irányított gyakorlást igényel. A tanulók motivációja nélkül a gyakorlásra 

való hajlandóság is kisebb. A komplex tudás és készségek elsajátítása jelentős energiát, 

stratégiai erőfeszítést és kitartást igényel a tanulótól. Fontos, hogy a pedagógusok 

foglalkozzanak a motiváció elősegítésével különböző stratégiák alkalmazásával, 

amelyek növelik a tanulók erőfeszítéseit és a tanulásra való elkötelezettségét, 

valamint segítik őket abban, hogy megértsék és magas szinten magukévá tegyék a 

tananyagot. A hatékony stratégiák közé tartoznak a célzott tanulási tevékenységek, 

amelyeket olyan gyakorlatok támogatnak, amelyek pozitív érzelmeket és a tanulók 

belső motivációját erősítik, valamint olyan módszerek, amelyek elősegítik a 

tanulókban annak érzékelését, hogy egy feladat érdekes és személyesen releváns. 

 Fejlődési és szociális tényezők 

a) Fejlődési tényezők hatása a tanulásra 

Az ember akkor tud a legjobban tanulni, ha a tananyag megfelel a fejlődési szintjének, 

és azt élvezetesen és érdekesen mutatják be. Mivel az egyéni fejlődés különbözik 

szellemi, szociális, érzelmi és fizikai területen, a különböző oktatási területeken elért 

eredmények is változhatnak. Az egy bizonyos területre vonatkozó fejlődési 

szempontból való érettség hiányának túlzott hangsúlyozása – például olvasásból – 

akadályozhatja a tanulókat abban, hogy bizonyítsák, más területen képesek jobban 

teljesíteni. A tanulók kognitív, érzelmi és szociális fejlődésére, valamint arra, hogy 

hogyan értelmezik megtapasztalásaikat, az előzetes iskolai, az otthoni, a kulturális és 

a közösségi tényezők is hatással vannak. A szülők korai és folyamatos részvétele az 

iskolai dolgokban, a nyelvi interakciók, illetve a felnőtt-gyermek közötti kétirányú 

kommunikáció minősége befolyásolhatják ezeket a fejlődési területeket. A gyermekek 

fejlődési különbségeinek tudatosítása és megértése elősegítheti az optimális tanulási 

környezet kialakítását. 

b) Szociális tényezők hatása a tanulásra 

A tanulás folyamatát segítheti, hogy ha a tanulónak van lehetősége a feladatokkal 

kapcsolatosan a másokkal való interakcióra és együttműködésre. A szociális 

interakciót lehetővé tevő és a sokféleséget szem előtt tartó tanulási környezet 

ösztönzi a rugalmas gondolkodást és a szociális kompetenciákat. Az interaktív és 

együttműködő oktatási kontextusban az egyénnek lehetősége van nézőpont-

választásra és reflektív gondolkodásra, amely magasabb szintű kognitív, szociális és 



 
 

53 
 

www.similarproject.eu 

erkölcsi fejlődéshez, valamint önbecsüléshez vezethet. A stabilitást, bizalmat és 

gondoskodást nyújtó minőségi személyes kapcsolatok növelhetik a tanulókban a 

közösséghez való tartozás érzését, az önbecsülést és az ön-elfogadást, és pozitív 

környezetet biztosíthatnak a tanuláshoz. A család hatása, a pozitív interperszonális 

támogatás és az önmotivációs stratégiák tanítása ellensúlyozhatja azokat a 

tényezőket, amelyek zavarják az optimális tanulást, mint például egy bizonyos 

tárgyból való teljesítéssel kapcsolatos negatív meggyőződés, a felmérőkkel 

kapcsolatban kialakult magas szorongás-szint, a negatív nemi szerep elvárások és a 

teljesítménnyel kapcsolatos indokolatlan nyomás. A pozitív tanulási légkör szintén 

segítheti az egészségesebb gondolkodási, érzelmi és viselkedési szintek eléréséhez 

szükséges környezet kialakítását. Az ilyen környezet segít a tanulóknak abban, hogy 

biztonságban érezzék magukat az ötletek megosztásához, aktívan részt vegyenek a 

tanulási folyamatban és tanulási közösséget hozzanak létre. 

 Egyéni különbségek tényezői 

a) Egyéni tanulási különbségek 

A tanulók egyedi módon fejlesztik ki képességeiket és tehetségüket. A tanulási 

folyamat során a tanulók kialakítják saját preferenciáikat azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan szeretnek tanulni. Ezek a preferenciák azonban nem mindig hasznosak, nem 

mindig segítenek abban, hogy a tanulók elérjék tanulási céljaikat. A 

tanároknak/oktatóknak segíteniük kell a tanulókat abban, hogy megvizsgálják tanulási 

preferenciáikat, és szükség esetén bővítsék vagy módosítsák azokat. A tanulók közötti 

különbségek és a tantervi, illetve környezeti feltételek közötti kölcsönhatás egy másik 

kulcsfontosságú tényező a tanulási eredmények szempontjából. A 

tanároknak/oktatóknak érzékenyeknek kell lenniük az egyéni különbségekre úgy 

általában. Többféle oktatási módszer és anyag alkalmazásával, a 

tanároknak/oktatóknak figyelembe kell venniük a tanulók észlelését arra vonatkozóan 

is, hogy milyen mértékben kerülnek elfogadásra, illetve adaptálásra ezek a 

különbségek. 

b) Tanulás és diverzitás 

Ugyanazok a tanulási, motivációs és „hatékony oktatási” alapelvek érvényesek minden 

tanulóra, de a nyelv, az etnikai hovatartozás, a faj, a hit és a szocio-gazdasági státusz 

mind befolyásolhatják a tanulást. Ezeknek a tényezőknek a körültekintő 

figyelembevétele a tanulási folyamat során elősegíti a megfelelő tanulási környezet 

megtervezését és létrehozását. Amikor a tanulók úgy érzékelik, hogy a 

képességeikben, hátterükben, kultúrájukban és tapasztalataikban lévő egyéni 

különbségeket a tanulási feladatok során, illetve a különböző kontextusokban 

értékelik, tiszteletben tartják és helyükön kezelik, a motiváció szintje és az 
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eredmények javulnak. A tanárok/oktatók feladata ezeket a tényezőket figyelembe 

venni a tanulási környezetben, tiszteletben tartani és értékelni azokat. 

c) Normák és az értékelés 

Az értékelés fontos információkat nyújt mind a tanulóknak, mind a tanároknak a 

tanulási folyamat különböző szakaszaiban. Hatékony tanulásról akkor beszélünk, 

amikor a tanulók kihívásnak érzik a feladatot és megfelelően magas célokat igyekeznek 

elérni a munkájuk során; ezért a tanulók kognitív erősségeinek és gyengeségeinek 

felmérése, valamint aktuális ismereteinek és készségeinek megítélése fontos az 

optimális nehézségi fokú oktatási anyag kiválasztásához. Annak folyamatos 

értékelése, hogy a tanuló megértette a tananyagot, értékes visszajelzésként szolgálhat 

mind a tanulónak, mind a tanárnak a tanulási célok felé vezető úton való haladás 

tekintetében. A tanulók előrehaladásának standardizált értékelése és az eredmény-

értékelés (kimeneti érték) ad egy egyfajta tájékoztatást a teljesítmény szintekről – az 

egyén saját és az egyének egymás közötti fejlődését vizsgálva – amelyek a különböző 

elméleti/elvi döntéseket meghatározhatják. A teljesítményértékelések másfajta 

információt is szolgáltathatnak a tanulási eredmények elérésével kapcsolatban. A 

tanulási folyamat értékelése is javíthatja a hallgató önértékelési készségeit, és 

fokozhatja a motivációt és az önirányítású tanulást. 

3.3.2. A tartalom-orientált tanulás alapelvei 

A tartalom-orientált tanulás alapkövei a következők: 

 a tanulók bevonása mind a nyelvi, mind a nem-nyelvi tanulási célok elérése 

érdekében, a nyelvtanuláshoz szükséges célzott és kommunikációs kontextus 

biztosítása által; 

 a nyelv és a tartalom átadás integrálására vonatkozó tervek kidolgozása: 

figyelembe kell venni a tanulók különböző jellemzőit és szükségleteit; 

 ahhoz, hogy szerepükben hatékonyak legyenek, a tanároknak rendelkezniük 

kell a célnyelven történő tartalom átadáshoz szükséges ismeretekkel, 

készségekkel és fogalmakkal; 

 olyan inkluzív tanulási környezet létrehozása, amely nyitott minden háttérre 

és kultúrára: egy nyelvet nem lehet megtanítani anélkül, hogy megragadná 

annak kulturális tartalmát. (FLAM, 2010) 

 „A tartalomalapú oktatás (CBI) egy olyan idegen nyelv tanítási módszer, amelyben a 

nyelvi oktatást szaktárgyi tananyag oktatásával integrálja. Az elmúlt években a 

tartalomalapú nyelvoktatás egyre inkább népszerűvé vált a nyelvi készségek 

fejlesztésének eszközeként. Szoros kapcsolatban áll a projektmunkával, a feladatalapú 

tanulással és a nyelvtanulás holisztikus megközelítésével, és különösen népszerűvé 
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vált a felnőttképzési szektorban. A CBI óra középpontjában egy téma vagy egy 

szaktárgy áll. Az órán a tanulók egy adott témáról tanulnak. Ez lehet bármi, ami érdekli 

őket, egy komoly tudományos kérdés, vagy épp egy kedvelt filmsztár, vagy akár egy 

aktuális hír. Miközben az adott témáról tanulnak az elsajátítani kívánt nyelv – nem 

pedig az anyanyelvük – használata mellett, a célnyelven fejlesztik nyelvi készségeiket. 

Úgy gondolják, hogy ez egy sokkal természetesebb módja a nyelvi képességek 

fejlesztésének, amely jobban megfelel az anyanyelvünk elsajátítási módjának is.” 

(FLAM, 2010, 61. old.) 

 Kommunikatív kontextus 

Curtain (1995) szerint ebben a megközelítésben az idegen nyelv közvetítőként szolgál 

olyan tananyag tanítására, mint a hagyományos tantervből pl. a matematika vagy a 

társadalomtudományok. A módszer lehetővé teszi a képzési intézmények számára, 

hogy ötvözzék az idegen nyelvi tanterv és a szokásos tanterv céljait, a nyelvtanulást az 

általános készségek és ismeretek fejlesztésére használva. „A nyelv nem csupán 

kommunikációs eszköz, hanem egy tanulási eszköz is a tanterven át. Az integráció célja 

mind a nyelvtanulás, mind a szaktárgyi tanulás. A tartalomalapú osztály nem csupán 

olyan hely, ahol a tanuló megtanul egy idegen nyelvet, hanem olyan is, ahol 

képzettséget szerez.” (Mohan 1986, 8. old.) Nemcsak, hogy a tartalomalapú nyelvóra 

kiegészíti a szokásos osztály tantervét, de az egész felsőoktatási program szerves 

részét képezi. 

Curtain (1995) továbbá hangsúlyozza, hogy: „A nyelvi bemerítéses (language 

immersion) programok sikere, – amikor is a tantárgyakat teljes körűen idegen nyelven 

oktatják, – ösztönözte a tartalomalapú tanulás alkalmazását. A szaktárgy tartalmának 

a korai nyelvi programokba történő beépítése a nyelvet egy értelemben gazdagabb, 

tágabb kontextusba helyezi, és olyan helyzetekkel szolgál, amelyek valós 

nyelvhasználatot igényelnek. A tartalomalapú oktatás egy olyan integrált megközelítés 

része, amely ezeket a területeket összekapcsolja.” (Curtain, 1995, 2.) 

A közismereti tárgyakon keresztüli nyelvtanulás előnyei nyilvánvalóak a tanuló nyelvi 

és tartalmi tudásszerzésében: 

 A tartalomalapú oktatásban a tanulók úgy sajátítják el a nyelvet, hogy a hangsúly a 

fontos üzenetek cseréjén van és a nyelvhasználatnak célja van. A tanulók által 

használt nyelv természetes helyzetekből fakad. A nyelvtanulást sokkal érdekesebbé 

és motiválóbbá teheti. A tanulók egy valódi cél elérése érdekében használják a 

nyelvet, ami a tanulók nagyobb függetlenségét és magabiztosságát 

eredményezheti. 
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 A tartalomalapú oktatás révén a tanulók egy sokkal szélesebb körű tudást 

szerezhetnek a világról, amely visszacsatolhat az általános oktatási szükségleteik 

támogatásába. 

Vannak azonban potenciális problémák. Mivel a CBI nem kifejezetten a nyelvtanulásra 

összpontosít, egyes tanulók összezavarodhatnak, úgy érezhetik, hogy nem fejlesztik 

nyelvtudásukat. Ez elkerülhető néhány nyelvfókuszú, ismétlő gyakorlat 

alkalmazásával, amely felhívja a figyelmet az anyagon belüli nyelvi jellemzőkre, és a 

nehéz szavak jelentésének, illetve a nyelvtani szabályok átbeszélésével. Kifejezetten 

az egynyelvű tanórák esetében veszélyt jelenthet a tanulók részéről az anyanyelv 

túlzott használata az óra egyes részeiben. Mivel a tanóra nem kifejezetten a 

nyelvtanulásra koncentrál, a tanuló úgy érzik, hogy sokkal könnyebb és gyorsabb a 

közlés, ha az anyanyelvét használja. Fontos, hogy a pedagógusok megpróbálják 

megosztani a tanulókkal az indokaikat, és megmagyarázni a célnyelv használatának 

előnyeit az anyanyelvük helyett. (Peachey, 2003) 

 Tanterv készítési keretrendszer 

Pesola (1995) kifejlesztett egy tanterv-készítési keretrendszert a nyelv és a tartalom 

integrálására tematikus egységek alapján. A nyelv, a lexikális tartalom és a kultúra 

közötti dinamikus kapcsolatok kölcsönhatásba lépnek egymással és a nyelvórák 

magját képezik. Egy átfogó keretrendszer a következőket tartalmazza: 

(1) tematikus központ; 

(2) eredmények a nyelvhasználat, a tartalom és a kultúra területén; és 

(3) tevékenységek, értékelési stratégiák, anyagok és osztálytermi elrendezés.  

Ennek a modellnek az alapja, hogy mindhárom területen – nyelv, tartalom és kultúra 

– döntéseket kell hozni, és meg kell tartani az egyensúlyt közöttük. (Curtain, 1995) 

A nyelvi és a szaktárgyi oktatás integrációjának tervezésénél figyelembe kell venni a 

tanulók fő jellemzőit és igényeit: 

 Kik a tanulók? 

 Milyen a fejlettségi tartományuk? 

 Mi érdekli őket? 

Az idegen nyelv elsajátítására vonatkozó kutatások a tanítási stratégiák értékeiről 

beszélnek, mint például a befogadható inputok, sok hallgatási gyakorlat, számos 

lehetőség az anyanyelv használatára és a jelentés megtárgyalására. (1995) 

 Tartalomalapú/tematikus tanítás 
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A tematikus tanításban a tanterv egy olyan tematikus központ köré szerveződik, amely 

kiindulhat az osztályteremből, a környezetből vagy a célkultúrából. A nyelvi 

fogalmakat és a tartalmat oktató tevékenységek egymással összefüggnek, és 

tervezetten illeszkednek egy lecke vagy tematikus egység keretei közé. Ez az integrált 

megközelítés azon a feltételezésen alapul, hogy amikor a tanulók értelmes 

tevékenységben vesznek részt, megtanulják a nyelvet, beleértve az írást, ugyanolyan 

természetességgel, mint ahogyan megtanultak járni és beszélni. Az ezeken a témákon 

alapuló tevékenységekkel kapcsolatos ötletelésre kiválóan alkalmazható a háló vagy a 

szemantikus térkép. (Curtain 1995) 

 A tanár nézőpontja 

Amint azt Met (1999) írja a „Tartalomalapú oktatás: feltételek meghatározása, 

döntések meghozatala” című művében, a tartalomalapú oktatásban a tanárok vagy a) 

egy bizonyos tantárgy szakértői, akik az idegen nyelv használatával tanítanak, vagy b) 

idegen nyelvi szakemberek, akik a nyelvoktatáshoz használják az adott tantárgyat. 

„Ahhoz, hogy szerepükben hatékonyak legyenek, fontos, hogy rendelkezzenek az 

adott tárgy tanításához szükséges ismeretekkel, készségekkel és fogalmakkal az adott 

idegen nyelven. A tartalomalapú oktatásban minden tanárnak hasonló szakmai 

igényeknek kell megfelelnie, de annak mértéke, hogy bizonyos ismeretekre vagy 

készségekre mennyire van szükségük, eltérő lehet a feladattól függően. A siker 

eléréséhez hasznos lehet a tanárok számára, ha alaposan felkészülnek a következő 

területeken:” (Content-Based Instruction: Defining Terms, Making Decisions, 1999, 

51.) 

 Tartalmi tudás 

Nehéz úgy tartalmat tanítani, ha a tanár maga nem ismeri alaposan a tárgyat. Bár a 

szaktárgyi tanárok saját tudományterületükön felkészültek, a nyelvtanári képesítéssel 

rendelkező tanárok számára kihívást jelenthet egy adott tartalom tanítása. A 

nyelvtanárok kényelmetlenül érezhetik magukat különösen akkor, ha az adott 

területtel ők maguk küszködtek egyszer. 

 Tartalmi pedagógia 

Vannak tanárok, akik nem részesültek pedagógiai képzésben, különösen a felsőfokú 

oktatásban. Mivel a tartalom egy idegen nyelven való tanulása nehézségeket 

támaszthat a tanuló számára, elengedhetetlen, hogy a tanárok (a tantárgyi vagy nyelvi 

orientációjuktól függetlenül) stratégiák tárházával rendelkezzenek, hogy a tanulóknak 

többféle lehetőséget tudjanak felkínálni a tartalom elérésére értelmes és érthető 

módon. A nyelvtanároknak szükségük van arra, hogy az adott tartalomhoz illő oktatási 

stratégiákban jártasságot szerezzenek, ha megfelelő módon szeretnék az adott tárgyat 

tanítani vagy használni. 
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 Az idegen nyelv tanulási folyamat megértése 

A tartalomalapú oktatásban minden tanár számára hasznos megérteni a második 

nyelv elsajátításában rejlő folyamatokat. Ha a tanárok értik, hogy a nyelvtudás hogyan 

fejlődik az oktatási környezetben, az elősegíti a megfelelő tanulási tapasztalatok 

kiválasztását és sorrendbe állítását. 

 Az anyagok fejlesztésére és kiválasztására vonatkozó tudás 

Amikor a tanulók egy új nyelven tanulnak egy adott tárgyat, sokféle oktatóanyagra lesz 

szükségük. Az anyanyelvi tanulók számára kifejlesztett nyomtatott és nem nyomtatott 

anyagok módosításra vagy adaptálásra szorulhatnak. A tanároknak lehet, hogy saját 

anyagokat is kell készíteniük. Az anyagok kiválasztására és fejlesztésére vonatkozó 

kritériumok közé tartozik a nyelv hozzáférhetősége; a szövegek elrendezése, hogy az 

a megértést segítse (pl. fejezetekre és alfejezetekre való tagolás); a nem nyelvi, 

jelentést támogató mankók rendelkezésre állása (illusztrációk, grafikonok és 

diagramok) és a megértéshez szükséges kulturális ismeretek szintje. 

 A tanuló értékelésének megértése 

Fontos, hogy a tanárok megértsék azokat az alapelveket, amelyek a tudományágakon 

átívelő értékelést biztosítják. Hasznos a tanárok számára az értékelési lehetőségek és 

az általuk leginkább alkalmazandó kontextusok tárházának megismerése. Ezeknek az 

opcióknak is lehetséges, hogy integrálnia kell a nyelvi és tartalmi értékeléseket, 

valamint lehetővé kell tenniük a tanulás független mérését. (Met, 1999) 

 Kulturális tartalom 

A nyelv nem tanítható anélkül, hogy érintenénk kulturális tartalmát. A nyelvoktatás 

európai politikája, a „Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, 

értékelés” című kulcsfontosságú dokumentumában a fent említett megközelítést 

testesíti meg, és hangsúlyozza az „interkulturális tudatosság” és az „interkulturális 

készségek” fontosságát, beleszőve az „interkulturális dimenziót” az idegennyelv-

oktatás céljaiba illetve tantervébe (Európa Tanács, 2001). 

Három olyan rendszer van, amely befolyásolja az idegennyelv-tanulásban megjelenő 

kulturális tartalmat: termékek, eszmék és viselkedések. (Robinson 1985) A termékek 

rendszere magában foglalja az irodalmat és a célkultúra, népművészet, 

képzőművészet, zene kimagasló alkotásait. A második rendszer az eszméket, a 

kulturálisan befolyásolt értékeket, meggyőződéseket és attitűdöket tartalmazza, 

amelyek olyan mélyen gyökereznek a kultúrában, hogy soha meg nem 

kérdőjeleződnek. Az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó kulturális tartalmat 

befolyásoló harmadik kategória az úgynevezett „viselkedési kultúra”. (Tomalin és 
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Stempleski 1996) A kultúrát a mintázott viselkedés strukturált rendszerének tekinti. 

Annak érdekében, hogy például az EFL (angol mint idegen nyelv) tanulók tisztában 

legyenek az angol-ajkú emberek életmódjával, meg kell tanulniuk, hogy azok az 

emberek mit csinálnak és mondanak bizonyos helyzetekben, amelyek a szokásos, 

mindennapok megtapasztalásaihoz tartoznak. Szükségtelen mondani, az ilyen típusú 

kulturális tartalmakkal foglalkozó anyagoknak autentikusnak kell lennie ahhoz, hogy 

az EFL-tanulók könnyen összehasonlíthassák és szembeállíthassák a célnyelvi és a saját 

kultúrájuk életmódját és mintáit. 

A tanulók saját tapasztalatai minden szempontból hozzájárulnak a minták 

megtanulásához. A kulturális betekintések előmozdítása révén a tanulók jobban 

felkészülhetnek az anyanyelvi társaikkal való beszélgetésekre, és olyan valós 

élethelyzetekkel foglalkoznak, amelyekkel az angol-ajkú országokban találkozhatnak, 

ami az ideális, amire törekszenek.  

 

3.3.3. A szociális tanulás – oktatói alapelvek 

A mai munkakörnyezetben kulcsfontosságú kompetenciák a tudásmegosztás 

érdekében végzett, csoportban való munka, a problémamegoldást támogató 

kompetenciák és képességek, a tudásalkotás és az egymástól való tanulás. Éppen ezért 

fontos lenne az oktatásba belevenni a szociális tanulási helyzeteket is. A szociális 

központú tanítási megközelítések azonban nem csupán egy csoport kialakulásáról és 

a tanulók együttműködési lehetőségéről szólnak, vagy akár annak felismeréséről, hogy 

a tudásfejlesztés szándék nélkül megtörténhet; hanem sokkal inkább úgy kellene 

kialakítani őket, hogy lehetővé tegyék a közös tanulást, egymástól tanulva és egyénileg 

is. Különböző fókusszal, több elmélet is kialakult a szociális kontextusban zajló 

tanulással kapcsolatban. 

 A szociális kontextusban zajló tanulásra összpontosító elméletek 

Mint sok más alapelv esetében, számos olyan elmélet létezik, amely a viselkedésre és 

a megismerésre összpontosít, mint a szociális kontextusban zajló tanulás alapvető 

elemeire. A két legfontosabb: 

 a szociális tanulás elmélete, 

 a társadalmi fejlődés elmélete. 

A társadalmi fejlődés elmélete szerint a megismerés és a tudat a szociális viselkedés 

terméke, és a szociális beavatkozásnak a fejlődés bekövetkezte előtt kell 

megtörténnie. A Cornell Montgomery-től származó szociális tanulási elmélet szerint 

az emberi viselkedés egy folyamatos oda-vissza kölcsönhatás a kognitív, viselkedési és 
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környezeti szinten. A viselkedésre ilyen módon hatással vannak mind a pszichológiai, 

mind a társadalmi tényezők. (Bandura 1977) 

Böttger két kognitív rendszert különböztet meg a társadalmi interakciókban: az 

egyénét és a csoportét. E tengely mentén három különböző perspektívát helyezel el 

az egyén megismerésétől az egyik oldalon, a csoport megismeréséig a másikon: a 

szocio-konstruktivista, a szociokulturális és a közös megismerés perspektívája. 

A szocio-konstruktivista elmélet az egyéni fejlődésre utal a társadalmi interakciók 

alapján; egy kognitív rendszer, amely kapcsolatban áll egy másikkal, kommunikál és 

értelmezi a fejlődéséhez szükséges információkat. Így a fejlődés szintjétől függően 

specifikus szociális interakciók és további fejlődés valósulhat meg. A csoportos 

interakciókban az egyéni és a szociális szint összekapcsolódnak. 

A szociokulturális perspektíva a szociális interakció és az egyéni kognitív fejlődés 

közötti kapcsolatot látja. A társadalmi interakciók révén az egyének fejlesztik kognitív 

rendszereiket. A szociokulturális perspektíva azonban mindkét szinten felismeri a 

fejlődést: a szociális és az egyéni szinten is. Az egyik személyről a másikra a 

kommunikáció megtörténhet az interakció érdekében (interpszichológiai szint). 

Minden egyénen belül ez önreflexióhoz vezethet (intrapszichológiai szint). Így a más 

emberek interakciói befolyásolhatják a sajátunkét. 

A harmadik a közös megismerés perspektívája, amely a környezetet a kognitív 

tevékenységek egyik részének tekinti; a több egyéni kognitív rendszerből alkotott 

egységre összpontosít. Az interakció/kommunikáció által az egyes csoporttagok 

kognitív rendszere fejlődhet, és így kialakul a csoport kognitív rendszere. Ez azt jelenti, 

hogy a csoport tudása egyéni alapon, kollektív módon vagy másokkal folytatott 

kutatási együttműködés révén szerezhető meg. (Probst, Raub és Romhardt 1999) 

Bármilyen, és bárhogyan is megszerzett a tudás, minden szociális tanulási kontextus 

osztozik abban, hogy az interakciók meghatározott fázisokra oszthatók. 

 A szociális interakciók szakaszai 

Amikor az emberek csoportba szerveződnek több társadalmi folyamat válik 

felismerhetővé; ezek specifikus csoport fázisokat képeznek, amelyek bizonyos 

esetekben egyértelműbben azonosíthatók, mint másokban. Négy fő fázis van, amely 

lehetséges bármely szociális tanulási környezetben. Felismerésük, valamint a főbb 

jellemzők megismerése segíthet az empatikus tanulási környezet megteremtésében. 

Ezért alább bemutatjuk azokat a szerepköröket, amelyeket az oktató/tanár/segítő 

felvehet az ilyen oktatási környezetben – ezek közül van néhány, amely fontos lehet 

minden fázisban. Az alábbiak, többek között, azonban tipikusnak mondhatók: 
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 Az ilyen jellegű csoport-rendszerek kezdetén mindig van az a fázis, amelyben 

az embereknek el kell helyezniük magukat a többiekhez képest; ez ott 

kezdődik, hogy (jobban) megismerjük a többieket, és odáig terjed, hogy 

megtaláljuk (megszerezzük) a szerepünket a csoporton belül. A kíváncsiság és 

a szorongás minden bizonnyal fontos szerepet játszhat; mértéke függ az új 

emberekkel, új környezettel és új kihívásokkal kapcsolatos korábbi 

tapasztalatainktól. Ebben a fázisban a tréner/oktató fontos facilitátori szerepet 

tölt be: meg kell teremtenie az elfogadás és a tisztelet barátságos légkörét; el 

kell magyaráznia a feladatokat, a folyamatokat és a szabályokat, és ezáltal 

meghívja az összes csoporttagot, hogy nyíljon meg, és elkezdődhessen a közös 

munka/tanulás. 

 A következő fázis célja elsősorban a csoportalkalom fő témájával való 

interakció megkezdése; a csoporttagok interakcióba lépnek, például ötletek, 

nézetek és nézőpontok megvitatásával. Ebben a fázisban a tréner/oktató 

elsősorban moderátorként és/vagy közvetítőként vesz részt: konfliktusok 

esetén mediál a felek között, irányítja a beszélgetést és elősegíti a csendesebb 

csoporttagok aktívabb részvételét. Az újonnan becsatlakozó csoporttagokat 

támogatnia kell. 

 A harmadik fázisban a csoport tagjai már lazábban viselkednek, interakcióban 

vannak egymással és a társas viselkedésüket használva próbálják megoldani a 

problémát, csoportjelentést készíteni vagy hasonló közös tevékenységeket 

végezni. Ebben a fázisban az oktató/tréner inkább egy facilitátor: a 

csoportkörnyezetnek, a feladatoknak és az egyes tanulók sajátosságainak 

megfelelően elősegíti az interakciókat. Ez sokféle módon történhet: az 

interakciók lehetnek előre-strukturáltak, beállítottak vagy nyitottak, 

formálisak vagy informálisak. 

 A csoportszekció végén a csoport tagjai a munka közös lezárására 

összpontosítanak, már csak egy lépés választja el őket attól, hogy 

visszatérjenek a saját tevékenységeikhez, lassan elkezdenek visszatérni napi 

rutinjukba. Ebben a fázisban a tréner/oktató a „képessé tevő”: fő feladata az, 

hogy lehetővé tegye az önreflexiós munkát, és elősegítse a csoporttagok 

számára a tanultak átültetését a mindennapi életbe. 

 Didaktikai módszerek / stratégiák a szociálisan orientált alapelvekhez 

Az olyan szociális tanulási környezetekre, ahol a tanulók csoportokat alkotva 

dolgoznak és közösen próbálják megérteni a feladatot, keresik a megoldásokat, 

gyakran használják a kollaboratív tanulás gyűjtőfogalmát. A kollaboratív tanulási 

tevékenységek közé tartoznak a közös írás, a csoportos projektek, a közös 

problémamegoldás, a viták, a tanulmányi csapatok és egyebek. Ezek mind olyan 

tanulási/tanítási módszerek, amelyekben a tanulók összeállnak, hogy egy kérdést 
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körbejárjanak, kezeljenek egy problémát, vagy egy témát vagy egy közös feladatot 

átbeszéljenek. Ugyanakkor ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódnak a kooperatív 

tanulás fogalmához is. Az ilyen típusú tanulás során a tanulók strukturált 

tevékenységet folytatnak, és mind az egyéni munkájukat, mind a csoportmunkát 

értékelik. Vagyis a különbség az, hogy a kollaboratív tanulás esetében a résztvevők az 

egyéni céljaik elérése érdekében dolgoznak együtt, míg a kooperatív tanulás esetében 

a közös cél elérése érdekében teszik ezt. 

A kollaboratív, illetve a kooperatív tanulási módszerek többsége számos tantárgy 

esetében alkalmazható, különböző célcsoportokkal és tanulási forgatókönyvvel. 

Általánosságban különböznek az önszerveződés és a felelősség mértékében és az 

értékelés formájában. Ezen paramétereken túl a csoportok optimális méretét tekintve 

is különböznek, vannak tanulási forgatókönyvek, amelyek inkább a kisebb, másikak 

viszont a nagyobb csoportokra vonatkoznak. Ezek azonban olyan fogalmakon 

alapulnak, mint a megfigyelés-alapú tanulás, az imitáció és a modellezés. A 

leggyakoribb csoport-felállások a következők: 

 Páros munka (Pair-share) és reciprok tanulás – ebben az esetben két tanuló alkot 

csoportot például ötlet-megosztás vagy probléma-megoldás céljából. Egy ilyen kis 

csoportban mindkét résztvevőnek felelőssége, hogy mondjon dolgokat, 

meghallgassa a másikat és adjon/kapjon visszajelzést. Ez a módszer alkalmazható a 

reciprok tanulás esetében is, amelyben az egyik tanuló hangosan felolvassa és 

összefoglalja/értelmezi a szöveget, közösen megvitatják, majd a következő szakaszt 

a másik tanuló olvassa fel és foglalja össze/értelmezi. 

 Jigsaw csoportok – ez a szcenárió lehetőséget kínál arra, hogy a tanulók csoportban 

megvitassanak és körbejárjanak egy kérdést, majd átülve egy új/másik csoportba 

átadják ezt a tudást az új társaiknak. A tanulók az egyik csoportban „kezdők”, míg 

a másikban „szakértők”. 

 Két-csoport módszer (Split class) – az osztály két részre osztódik, hogy két 

csoportban körbejárjanak és megvitassanak egy bizonyos témát. Minél nagyobb a 

csoport mérete, annál kisebb az esély arra, hogy minden egyén aktívan részt vesz, 

illetve annál nagyobb a koordináció iránti igény. 

 Random csoportok 3-4 fővel– nagyobb osztályok esetében egy szerteágazóbb 

téma megvitatásához néha jobb kisebb, 3-4 fős csoportokra felosztani a társaságot. 

Így minden tag aktív részt vállalhat, és saját választ dolgozhat ki. 

 Érdeklődés szerinti csoportok – ebben az esetben ugyanazon vagy hasonló 

érdeklődési körrel rendelkező tanulók alkotnak csoportot. (Bizonyos helyzetekben 

hasznosabb, ha különböző érdeklődésű tanulók alkotnak csoportot, különböző 

háttérrel, kultúrával, vallással és/vagy korral rendelkező tagokkal.) 
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 Kerekasztal – a tanulók 5-7 fős, kisebb csoportokat alkotnak és kerekasztal 

beszélgetést tartanak. Ez igen konstruktív formában is megtörténhet: ellentétes 

vélemények esetén is közös konszenzus keresés a cél. 

 STAD módszer (Student Teams Achievement Division) – a fő téma kezdeti 

bevezetése után a tanulók kiscsoportokban elvégeznek néhány gyakorlatot, majd 

önállóan kitöltenek egy kvízt. A kvíz során a tanulók a csapatuknak gyűjtik a 

pontokat. Ezután egyéni reflexió következik, amelyet szintén értékelnek. 

 Az új technológiák az elmúlt években új dimenziót adtak a kollaboratív és a 

kooperatív tanuláshoz. Van az úgy nevezett számítógéppel támogatott kollaboratív 

tanulás (CSCL) és a számítógéppel támogatott kooperatív munka – az első a 

tanulásra, míg a második a munkára koncentrál. Mindkét szcenárió esetén az új 

technológiát a csoportok közötti interakciók támogatásának, irányításának és/vagy 

monitorozásának segítésére, illetve a feladatok és a szerepek kezelésére, az új 

ismeretek átadására vagy rögzítésére használjuk. Ezek az eszközök ily módon 

javíthatják a tanulási folyamatok hatékonyságát és hatásosságát a szociális 

kontextusokban. 

A társas munka, a csoportban végzett munka és megbeszélés értékes lehet a tanulók 

ismereteinek általánosabbá tételében és egymás közötti átadásában, és így a tanulás 

meghaladhatja az egyéni tanulást. A fentiekhez hasonló tevékenységek hasznosak 

lehetnek az ötletek tesztelésében és szintetizálásában, illetve a tanultak 

megértésében. (Reznitskaya, Anderson és Kuo 2007, Corden 2001, Nystrand 1996, 

Reznitskaya, Anderson és Kuo 2007, Weber, Maher, Powell és Lee 2008, Matsumara, 

Slater és Crosson 2008) Így a szociális kontextusban való tanulás konkrét előnyökkel 

járhat a tanulók számára; általában ezek a kognitív, az érzelmi-motivációs és a szociális 

szinten jelennek meg. A szociális tanulási szcenáriók főbb előnyei a következő részben 

olvashatók. 

 A kollaboratív környezetben történő csoportos tanulás előnyei 

 Sokszínűség és interkulturális kompetecia 

A csoportokban való tanulás különböző társadalmi, kulturális és/vagy vallási háttérrel 

rendelkező tanulókat hozhat össze. Így a csoportban való munka és a csoporttagokkal 

folytatott beszélgetések sokféle nézőpont megismerését tehetik lehetővé, és 

segíthetnek a tudatosság, illetve a tolerancia növelésében és/vagy az interkulturális 

félreértések elkerülésében. A tanulók új ötleteket ismernek meg és hasznosíthatják 

társaik tudását, készségeit és kompetenciáit. 
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 Interperszonális fejlődés  

A többiekkel való interakciók során a tanulók megtanulják, hogy strukturált módon 

kapcsolódjanak a társaikhoz, a többi tanulóhoz és a tanárokhoz/oktatókhoz. A 

bevándorló háttérrel rendelkező tanulók részt vehetnek egy csapatban, 

megbeszélhetnek és megoldhatnak problémákat, és megtanulhatják az „új” hazájuk 

társadalmi rendszere szerinti, társas viselkedési formákat. 

 Intrapszichológiai fejlődés 

Az információ átadásával és cseréjével, a különböző témák egymással történő 

kidolgozásával, bemutatásával és megvitatásával a tanulók reflektálhatnak különböző 

meglátásokra, megvizsgálhatják meglévő ismereteiket, kiegészíthetik vagy 

módosíthatják azokat, illetve rögzíthetik memóriájukban. Ezzel együtt, egy átfogóbb 

megértés jöhet létre, mint a szociális interakció hiányában. 

 A szociális készségek fejlődése 

A különböző nézőpontok megvitatása segítheti a tanulókat abban, hogy jobban 

megértsék mások nézőpontját, megvédjék sajátjukat, részt vegyenek a kritikai 

gondolkodásban és vállalják a kapcsolódó kérdéseket is. Bizonyos esetekben ez csupán 

egy mellékhatás, a fő téma megismerése mellett. 

 Motivációs tényezők 

Egy másik előny az, hogy a csoportban való tanulás esetében a tanulók motiváltabbak 

– vagy hosszabb ideig motiváltak – lehetnek, mint egyedül. 

 Különböző visszajelzési lehetőség 

A tanulók egymás közötti interakciói alapján elmondható, hogy a tanulók több 

személyes visszajelzést kapnak ötleteikről és hozzászólásaikról, mintsem amikor 

kizárólag az oktatóval/trénerrel/tanárral vannak kapcsolatban. Az önreflexió ezen 

külső visszajelzésekre épülhet. 

 Nehéz problémák megoldása 

A csoport komplex értése segíthet megoldani azokat a problémákat, amelyeken a 

csoporttagok külön-külön nem tudnak felülkerekedni. A való életben két (vagy több) 

csoporttag valószínűleg nem rendelkezik ugyanazzal a szakértelemmel, készséggel 

vagy tudással. A csoport létrehozásával minden egyes személy a saját értésével 

járulhat hozzá a probléma megoldásához. 
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 Lehetséges hátrányok 

A szociális interakciók is okozhatnak bizonyos hátrányokat, amelyeket egy 

tanárnak/trénernek/oktatónak figyelembe kell vennie, különösen bevándorló tanulók 

esetében, akiknek egy új kultúrában, illetve társadalomban kell eligazodniuk. Néhány 

ilyen lehetséges hátrány: 

A tanulásért való felelősségvállalás: Az, hogy a tanulók felelősek egymás tanulásáért 

stresszt okozhat a tapasztalatlanabb vagy alacsonyabb önbecsülésű tanulókban. 

Csoporton belüli szerepek: A szerepek felosztása konfliktusokat okozhat a tanulók 

között, különösen olyan csoportokban, ahol sok „erős” egyéniség van. 

A társadalmi rendszer hatása: Bármilyen szociális interakcióban is vesznek részt, az 

embereket mindig befolyásolja „eredeti” szociális környezetük, és a csoporttagok 

közötti kommunikációra mindig hatással van a társas viselkedés. 

Ez a következő veszélyeket rejti magában: 

- Sztereotípiák megerősítése: a csoportos tanulás a „hagyományos” nézetek 

mikrokozmoszává válhat. 

- Alacsonyabb szintű gondolkodás: nagy csoportokban néha csak arra van idő, hogy 

a legalapvetőbb szinten foglalkozzanak a feladatokkal, ami a magasabb szintű 

gondolkodás stratégiáit így kizárja. A Johnson & Johnson (1994) által 

megfogalmazott kölcsönös tanulás előfeltételei közé tartozik a pozitív kölcsönös 

függés, a közvetlen interakció, az egyéni felelősségvállalás, a szociális készségek és 

az értékelés, mint fő tényezők – az alábbi ajánlások listájában szerepel néhány 

kulcsfontosságú siker-elem, amelyet egy tanárnak/trénernek/oktatónak a szociális 

tanulási környezetben figyelembe kell vennie. 

 Ajánlások a szociálisan orientált tanítási alapelvekhez 

Ezen alapelveket alkalmazó tanárok/trénerek/oktatók: 

 a közös munka kezdeténél bevezetőt tartanak, amiben tisztán bemutatják a 

tevékenységet, felelősségeket és a (reális, megvalósítható és mérhető) tanulási 

célokat, 

 kiváló minőséget várnak el minden tanulótól, tudtukra adják, hogy hisznek bennük 

és értékelik a hozzászólásaikat, 

 iránymutatást nyújtanak az egész tanulási folyamat során, valamint részletes 

visszajelzéssel értékelik a végleges munkát, 

 bármikor, amikor konfliktus keletkezik, megmutatják a tanulóknak, hogyan lehet 

azt megoldani és megelőzni a jövőben, 
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 segítik a tanulókat, hogy rendszeresen reflektáljanak saját haladásukra, 

 és utolsóként, de nem utolsó sorban használják a humort. 

Mivel a bevándorlók, különösen a nők gyakran nem rendelkeznek kiterjedt szociális 

hálóval, és csak a családjuk az egyetlen referenciapontjuk, a bevándorlók oktatásában 

és tanácsadásában kiemelten fontos a szociális jelleg. Ez azért is lényeges, mert 

számos bevándorló tanuló önbecsülés és önbizalom hiányát is mutatja. A szociálisan 

orientált tanulási alapelvek alkalmazása ösztönzi a bevándorló tanulókat, hogy 

tegyenek hozzá a tanulási folyamatokhoz saját hátterük, személyiségük, részvételük 

révén, növeljék önbizalmukat és járuljanak hozzá a csoporton belüli tanulási sikerhez. 

A kölcsönös megértés és támogatás ideális légkörében a bevándorló tanulók képessé 

válnak az együttműködésre és így az egymástól való tanulásra. 

A szociális tanulás alapelve elsősorban azokat az embereket foglalja magában, akik 

egymástól tanulnak a megfigyelés, az imitáció és a modellezés által. Tehát az 

oktatóknak már a tervezéskor tisztában kell lenniük azzal, hogy a diákok hogyan 

tudnak tudást és készségeket szerezni egymástól. A csoportmunka az egyik legjobb 

stratégia a más tanulókkal való közös tanulásra. Mint említettük, a csoportmunkában 

kétféle tanulási mód létezik; kooperatív és kollaboratív tanulás, más-más célokkal. Ez 

a két tanulási mód több ponton különbözik egymástól, így az oktatóknak választaniuk 

kell a tanulási célnak megfelelően. A tanítás kollaboratív, tanulóközpontú és multi-

stratégiás megközelítése alapvető fontosságú a multikulturális oktatáshoz. 

A szociálisan orientált tanítási alapelvek célja a kölcsönös tudáscsere kellemes 

tanulási légkörének megteremtése. A szekciók inkább „társadalmi esemény” 

jellegűek, sem mint csupán alkalmak a tudásátadásra. Az ilyen módszerek különösen 

fontosak a gátlásos tanulók esetében, akik gyakran túlságosan félénkek ahhoz, hogy 

közvetlenül forduljanak a tanárhoz/trénerhez. A tanárok/trénerek a szociálisan 

orientált módszerek segítségével megpróbálhatják ezeknek a tanulóknak az 

önbecsülését javítani. 

 

3.4. A bevándorlók tanulásának akadályai 

A FLAM projekt (2010) eredményei szerint a legfőbb okait annak, hogy egy tanuló nem 

vesz részt a tanfolyamon/órán, lemorzsolódik, vagy a záróvizsgát nem teszi le, a 

következők szerint csoportosítható: strukturális, intézményi, szituációs és személyi 

jellegű. Ezek a gyakorlatban gyakran összekapcsolódnak és átfedésben vannak. 

Nyilvánvalóan a hozzáférési korlátok azokra a személyekre is vonatkoznak, akik nem 

bevándorlók, de súlyosabbak azoknál az egyéneknél, akik a nyelvet nem jól beszélik. A 

legnyilvánvalóbb strukturális akadály a szakpolitikában rejlik. Az ingyenes vagy 

erősen támogatott tanfolyamok részleges vagy teljes hiánya sok bevándorlót kizár a 
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résztvevők köréből, és ugyanilyen hatással van a részvételi jogosultság 

korlátozottsága is. A támogatott tanfolyamok gyakran csak a nyelvtanulásra 

korlátozódnak, nem túl sok lehetőséggel a szakképzés más formáira. Intézményi 

szinten a képzési szolgáltatókat több szempontból is kritizálták. A megkérdezettek egy 

része arról számolt be, hogy nehezen tudta kideríteni, hogy milyen kurzusokat 

kínálnak; mások pedig a hosszú várólisták miatt elbátortalanodtak. A kurzus 

kiválasztása egy másik kérdés volt. 

A bevándorlók számára az egész életen át tartó tanulás keretében elérhető kurzusok 

nagy része nyelvtanfolyam, bizonyos esetekben orientációs alkalmakkal kiegészülve. 

A tanfolyamok nem mindig elérhetők a megfelelő szinten, illetve kevésbé tűnnek 

érdekesnek, mint például egy szakképzés. Sok bevándorló érdeklődik az IKT iránt, de 

nem rendelkeznek a szükséges nyelvi készségekkel. Azok számára, akik magasabb 

szintű képzettséggel rendelkeznek a saját országukból, igencsak demotiváló, hogy 

nem tudnak megfelelő szintű képzésben résztvenni, amely a meglévő készségeikhez 

és ismereteikhez illeszkedne. Az osztályok mérete esetenként túl nagy (25-30 fős) 

volt, ami megnehezítette a tanulók számára, hogy egyformán vegyenek részt az 

órákon és úgy érezzék, hogy egyenlő figyelmet kapnak. A túl eltérő tanulói körrel 

rendelkező osztályok is népszerűtlenek voltak, különösen akkor, amikor a tanár 

figyelme bizonyos tanulókra koncentrálódott, akik például a célnyelvet már jobban 

beszélték. Azok számára, akik megtalálták a kívánt tanfolyamot és a támogató 

oktatót, még mindig akadtak szituációs problémák. Ezek közé tartoztak a járulékos 

költségek, mint például a központba történő beutazás költségei, ami igen magas is 

lehet, ha valaki a külső kerületekben vagy vidéken lakik, valamint a 

gyermekfelügyelet költségei vagy a megfelelő gyermekfelügyelet megtalálása. Azok 

számára, akik munka mellett tanultak gyakran nehéz volt összeegyeztetni a két 

elfoglaltságot, különösen azoknak, akik hosszú, extrém vagy kiszámíthatatlan 

munkaidőben dolgoztak. A személyi tényezők közé tartozik az alacsony 

alapkészségek, a marginalizálódás vagy a kirekesztés miatt kialakult önbizalom- és 

önbecsülés-hiány; a betegségek, beleértve a depressziót, illetve a trauma hatásait; és 

a boldogtalanság érzése, hogy elválasztva élnek családjuktól, ami különösen a fiatal 

menekültek esetében igaz. 

 

4. Előnyök a célcsoport(ok) számára 

A modul segíti a mentorok, tanárok, oktatók és más, bevándorlókat és menekülteket 

segítő szakemberek munkáját. A korábbi ismereteket, illetve eredményeket áttekintő 

gyűjtemény célja a célcsoportokkal foglalkozó tanárok/oktatók munkájának 

megkönnyítése. Bemutatja a tanulók helyzetét – azt amiben az újonnan érkezők 

vannak és azt a folyamatot, amin végigmennek miközben az új kultúrához igazodnak. 
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A tanulási szakaszok bemutatását javaslatok követik a pedagógusok számára, hogy 

hogyan segíthetik és támogathatják a tanulókat. 

Vizsgáltuk a tanulók motivációját, ami segítheti a pedagógusokat abban, hogy 

megtalálják annak módját, hogy hogyan ösztönözzék és bátorítsák az újonnan 

érkezőket, hogy azok részt vegyenek az órákon és ne morzsolódjanak le. A fogadó 

ország nyelvének elsajátításában szerepet játszó tényezők bemutatásával, a modul 

célja felhívni az oktatók figyelmét a tanulási sebesség különbségeire és az azt kiváltó 

okokra. 

A modul jelentős részét a multikulturális tanítási megközelítések és stratégiák – 

tényezők, módszerek, alapelvek – bemutatása teszi ki, a pedagógusok számára 

összeállított javaslatokkal és útmutatókkal az osztályteremben való munkájuk 

támogatására. 

A modul számos hasznos információval szolgál a tanfolyamok szervezőinek, a 

politikai döntéshozóknak és a helyi hatóságoknak is, amelyeket az integrációval 

kapcsolatos programjaik kialakításánál fel tudnak használni, figyelembe véve az 

újonnan érkezők, különösen a menekültek igényeit és egyedi helyzetét. 

 

5. Következtetések 

A bevándorlók képzése kihívást jelent mind a pedagógusok, mind a tanulók számára – 

az újonnan érkezők különböző háttérből származnak, és helyzetük nagyon különbözik 

attól, ami számunkra ismert. A migráns tanulók helyzetének, származási kultúrájának 

és a bennük végbemenő igazodás/beilleszkedés szakaszainak megismerése 

lehetőséget teremt a pedagógusoknak arra, hogy kapcsolatot építsenek ki velük, 

amely elősegíti az aktív tanulást és részvételt. 

A tanulók tanulási sebességét befolyásoló tényezők ismerete segíthet az oktatóknak 

olyan motivációs megközelítések kialakításában és megvalósításában, amelyek jobb és 

hosszú távú eredményeket hoznak majd. Az akadályok felismerése megértéshez és 

toleranciához vezet. 

A modul támogatja a pedagógusok munkáját a szükséges ismeretek biztosításával és 

a jobb és hatékonyabb tanulást elősegítő megközelítések bemutatásával, illetve 

elősegíti és támogatja a tanulók sokszínűségét és tanulási útvonalait. 
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4. modul  
EMPOWERMENT - A BEVÁNDORLÓK KÉPESSÉ TÉTELE 
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1. Bevezető 
 

Európa demográfiai helyzetét a lakosság egyre növekvő etnikai sokszínűsége jellemzi. 

Ennek oka a múlt számos migrációs folyamata és különösen az elmúlt két évben 

tapasztalt – a 2. világháború óta nem látott méreteket öltő – jelentős menekült és 

bevándorló hullám. A szíriai válság fontos szerepet játszott ebben a rekord számban, 

csak úgy, mint a konfliktusok, az instabilitás és a szegénység a világ számos részén8. Ez 

a demográfiai folyamat gazdagíthatja Európát. Ugyanakkor, a koherens stratégia, 

amely ezt a helyzetet Európa gazdasági, társadalmi és kulturális esélyévé formálja, 

még kialakulóban van. Az európai országoknak át kell kapcsolniuk egy másik 

sebességre a migrációs hullámok és az integrációs politikák kezelését illetően. 

Hatékony integrációs politikák kialakítása fontos befektetés az EU hosszú távú 

fejlődésébe. 

A hatékony és igazságos integrációs intézkedések megfelelő politikai, társadalmi és 

pénzügyi befektetést igényelnek, amelyek hosszú távon majd minden európai 

közösség számára hasznosnak bizonyulnak. Ezek az intézkedések akkor lesznek 

működőképesek, ha olyan koherens rendszereket biztosítanak, amelyek elősegítik a 

részvételt és lehetővé teszik az empowerment folyamatát a társadalom minden tagja 

számára – a harmadik országbeli állampolgárok és a befogadó közösségek számára 

egyaránt. Azokat az integrációs rendszereket nevezhetjük hatékonynak, amelyek 

túlmutatnak a munkaerő piaci részvételen és a befogadó ország nyelvének 

elsajátításán: az integráció akkor a leghatékonyabb, ha ahhoz kötjük, hogy mit jelent 

egy sokszínű európai társadalomban élni. 

Az integráció nemcsak azt jelenti, hogy elvárjuk a bevándorlóktól, beleértve a 

menekülteket is, hogy tegyék magukévá az uniós értékeket (demokrácia, jogállamiság, 

az alapvető jogok tiszteletben tartása), és tanulják meg a fogadó ország nyelvét, de 

valós lehetőségeket is nyújtunk számukra a befogadó tagállam gazdaságában és 

társadalmában való részvételre. 

A társadalmi részvétel Lehetővé teszi a közösséghez való tartozás érzésének és a 

befogadó társadalomban való teljes körű beágyazottság érzésének megteremtését, 

valamint szocio-gazdasági szempontból virágzó társadalmak építését. 

                                                           

8 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai migrációs menetrend 
megvalósításáról, Brüsszel, 2017 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017DC0558) 
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A barátságos/nyitott, változatos és befogadó társadalmak kialakítása olyan folyamat, 

amely mind a harmadik országbeli állampolgárok, mind a fogadó társadalom tagjainak 

bevonását igényli. Az interkulturális párbeszéd előmozdítása – beleértve a 

hitközösségek vallásközi párbeszédét, az emberi jogok tiszteletben tartását és az 

európai értékek támogatását – elengedhetetlen. 

 

2. A modul célja 

A modul a bevándorlókkal és a menekültekkel végzett munka során alkalmazott 

empowerment tevékenységeket vizsgálja, bemutatja annak fogalmát, körbejárva a 

kifejezés definícióit és azok jelentését, és a fogalom megértését célozza meg. 

Az empowerment, a képessé tétel folyamatának számos dimenziója van, és számos 

módszer létezik annak előmozdítására. Ez a modul ezekkel a dimenziókkal foglalkozik, 

annak módszereivel és a lehetséges következményeket felvonultató legjobb gyakorlati 

megoldásokkal, hivatkozással a „Legjobb gyakorlatok gyűjteményére”. Az 

empowerment intézkedések lehetőséget adnak a bevándorlók és a bevándorlókkal 

dolgozó szakemberek (tanárok, oktatók, szociális munkások, tanácsadók, önkéntesek 

stb.) számára, hogy megfogalmazzák igényeiket, szükségleteiket és tegyenek értük, 

továbbá lehetővé teszik mindkét csoport számára, hogy az integrációs helyzettel 

kapcsolatban szabadon lépjenek fel és tegyenek annak javításáért, különösen a 

bevándorlók a közéletben való részvételének és reprezentativitásának növelése 

érdekében. 

A modul a figyelemfelkeltésre, a tudatosság növelésére összpontosít, mivel a képessé 

tétel magában foglalja nemcsak a bevándorlók egészségesebb önbizalom 

kialakításának támogatását, biztosítva számukra a lehetőségekhez való hozzáférést, 

valamint felületet a másokkal való kapcsolataik/hálózataik fejlesztésére, de a közösség 

figyelmének felkeltését is, láthatóvá téve, hogy a bevándorlók milyen módokon 

járulnak hozzá a társadalomhoz, a mindennapi élethez. A képessé tétel sikere a 

megfelelő tudatosságnövelő stratégia megválasztásától is függ; az empowerment és a 

figyelemfelhívás összefügg. A modul olyan figyelemfelkeltő akciókat vázol fel, amelyek 

a társadalom integrációs folyamatának jobb megértését és a folyamatot elősegítő 

jobb lehetőségeket támogatják. 

A jelen témakör kiterjed a facilitátoroknak a képessé tevés folyamatában játszott 

szerepére is. Az érintett szakemberek (szociális munkások, tanácsadók, oktatók és 

pedagógusok) és a folyamatban résztvevő önkéntesek feladatai is meghatározásra 

kerülnek. 
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Az „Empowerment – a bevándorlók képessé tétele” modul kiemeli a hatékony 

integrációs intézkedések fontosságát, tekintettel az európai országok jelenlegi 

migrációs helyzetére.  

 

3. Az empowerment koncepciója 

A 20. század elején az amerikai közösségi pszichológia új koncepciót teremtett a 

társadalmilag hátrányos helyzetű kisebbségek integrációs problémáira. Ezt a fogalmat 

empowerment-nek nevezzük, amely alapvetően azt jelenti, hogy segíteni az 

embereknek, képessé tenni őket arra, hogy segíteni tudjanak önmaguknak. Ez 

magában foglalja az önbizalom stimulálását és a saját életvitelükért való 

felelősségvállalás visszaállítását. Továbbfejtve ezt, az empowerment három 

különböző definícióval bírhat. Először is, fokozni kell annak lehetőségét, hogy az 

emberek dönthessenek, hogy milyen módon kívánják alakítani a saját életüket, és nem 

hagyni, hogy mások döntsék el helyettük. Ennek eléréséhez az embereknek meg kell 

érteniük, hogy képesek befolyásolni életkörülményeiket, és aktívan hozzájárulhatnak 

azok megváltoztatásához. Más pszichológusok úgy definiálják az empowerment 

folyamatát, mint amelyben a társadalmilag hátrányos helyzetű emberek megtanulják 

különböző stratégiák kidolgozását arra, hogy felelősséget vállaljanak az 

élethelyzetükért. A harmadik meghatározás a fontos erőforrásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésének folyamatát vizsgálja. Eszerint a társadalmilag hátrányos 

helyzetű embereknek képessé kell válniuk arra, hogy maguk határozzák meg, hogy 

milyen mértékben és hogyan szeretnék használni ezeket az erőforrásokat. 

Az empowerment arra ösztönözi az embereket, hogy kritikus szemmel vizsgálják meg 

a társadalmi és politikai körülményeket, pozitív érzelmeket alakítsanak ki, és bízzanak 

a saját erejükben a dolgok megváltoztatását illetően. Ez lehetővé teszi stratégiák, 

erőforrások és készségek fejlesztését, amelyek hozzájárulnak az egyéni és közösségi 

célok megvalósításhoz. Tulajdonképpen egyfajta attitűdről van szó, amely előmozdítja 

az önszerveződést és a közösségorientált cselekvéseket, amelyeknek a reflexió szintén 

fontos része. Az empowerment területén dolgozó szakértőknek támogatniuk kell a 

hátrányos helyzetű embereket annak biztosítása érdekében, hogy a célcsoport tagjai 

használni tudják erőforrásaikat és képesek legyenek irányítani azokat, és nem pedig 

egyszerűen integrációs programokba tenni őket. A nehéz körülmények között lévő 

emberek azok, akik a legjobban tudják, hogy pontosan mire van szükségük. Éppen 

ezért képessé kell tenni őket helyzetük megváltoztatására. 

A képessé tétel három különböző szinten zajlik: először is van az egyéni szint, amely az 

egyén saját erőtlenségének és lemondásának leküzdésére és a kihívást jelentő 

élethelyzetek kezelésének folyamatára vonatkozik. A képessé tétel második formája 
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csoport szinten történik. A csoporton belüli problémák megvitatása és átbeszélése 

segítheti a hátrányos helyzetű embereket abban, hogy úgy változtassák meg és 

formálják életüket, ahogy szeretnék. Végül ott van a strukturális szint, amely a 

cselekvések lehetséges módjaira világít rá. Ez lehetővé teszi számukra, hogy részt 

vegyenek a társadalmi folyamatokban és a társadalom aktív tagjaivá váljanak. 

Mindent összevetve, az empowerment a gyakorlati környezetben azt jelenti, hogy a 

hátrányos helyzetű embereket képessé tenni egy nehéz helyzet leküzdésére, segíteni 

nekik erősebbé válni, hogy saját életüket és állapotukat meg tudják változtatni és úgy 

formálni, ahogy azt szeretnék. 

A képessé tétel koncepciójához számos olyan szempont kapcsolódik, amelyet 

figyelembe kell venni. Fontos, hogy a képessé tételre úgy tekintsünk, mint egy olyan 

folyamatra, amelyen keresztül az ember tudatába kerül saját személyes, privát és a 

közösségen belüli alárendeltségének, a saját jogainak, valamint a helyzet 

átalakításának és az emberek közötti új hatalmi kapcsolatok kialakításának 

szükségességének. Az empowerment olyan mint egy utazás, ami azalatt bontakozik ki, 

ahogy az emberek végigmennek rajta. 

 

3.1. Empowerment intézkedések 

A képessé tétel intézkedései lehetőséget kínálnak a bevándorlók számára, hogy 

artikulálják szükségleteiket és tegyenek is értük. A bevándorlók kapacitásainak és 

erőforrásainak növelése azt jelenti, hogy a célcsoport tagjainak lehetősége nyílik arra, 

hogy döntessenek integrációjukról és nagyobb mértékű társadalmi részvételükről. 

Az empowerment intézkedések magukban foglalják azokat a tevékenységeket, 

programokat és struktúrákat, amelyek képessé teszik a célcsoport tagjait és amelynek 

eredményei aztán magasabb szintre emelik az egész folyamatot. Az empowerment 

egyéni szintjén az intézkedések célja az önbizalom magasabb fokának és az egyéni 

érdekeknek elérése. A csoport szinten az empowerment tevékenységek vagy 

programok célja nemcsak a közös érdekek védelme és a közös problémák kezelése, 

hanem a csoport egészének és az egyéneknek a támogatása, valamint a kölcsönös 

elismerés erősítése. 

A képessé tétel intézkedései általában a következő fázisokon mennek keresztül: 

tervezés, cselekvés és értékelés. Az intézkedések minősége a célcsoportra vonatkozó 

relevancia, a hatékonyság, a fenntarthatóság és a hatásfok vizsgálatán keresztül 

értékelhető. A képessé tétel nem lineáris folyamat, és nagymértékben függ az 

intézkedések keretében biztosított lehetőségek során szerzett tapasztalatoktól. 
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A bevándorlók magas arányával rendelkező területek integrációját elősegítő 

gyakorlatok közül sok a helyi közösségekre fókuszál. Az önkormányzatok szerepe az, 

hogy összekapcsolja a bevándorlókat a helyi szervezetekkel. Az empowerment 

lehetővé teszi a személyek számára, hogy ne csak részt vegyenek a társadalomban és 

alkalmazkodjanak annak stabil struktúráihoz, hanem új kapcsolati hálókat (network) 

hozzanak létre a meglévő erőforrások figyelembe vételével. 

A képessé tétel intézkedései összekapcsolják a bevándorlókat és a menekülteket a 

különböző szakmai ágazatok szakembereivel. Az intézkedések révén a célcsoport 

tagjai ismereteket és készségeket szereznek, karriertervet készítenek, segítséget 

kapnak az álláskeresésben, kiterjesztik a kapcsolati hálójukat és meghatározzák mind 

a szakmai, mind a személyes céljaikat. Az empowerment folyamata különböző 

dimenziókat vehet, és számos módszerrel előmozdítható. 

 

3.2. Az empowerment dimenziói 

Mivel a képessé tétel különböző területeket érinthet, úgy mint a társadalmi élet, az 

oktatás, az állampolgárság és a munkahelyi élet, a bevándorlók támogatására szolgáló 

intézkedések megvalósításának módszereit a társadalmi, oktatási, nyelvi, gazdasági és 

polgári dimenziók mentén mutatjuk be. 

 

3.2.1. Szociális empowerment 

A szociális empowerment alatt az autonómia és az önbizalom kialakulásának 

folyamatát értjük.9 A szociális képessé tétel egy többdimenziós társadalmi folyamat, 

amely abban segíti az embereket, hogy átvegyék az irányítást a saját életük fölött. Ez 

a folyamat táplálja az emberekben rejlő erőt (vagyis fokozza a végrehajtáshoz 

szükséges kapacitást) a saját életükben, közösségeikben és társadalmukban való 

hasznosításhoz – azáltal, hogy képessé válnak az általuk fontosnak tartott ügyekben 

cselekedni.10 

A szociális empowerment általában a következő szinteken valósul meg:  

 egyén szintje,  

 család vagy csoport szint,  

 közösségi szint, 

                                                           

9 http://www.gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/social-
and-economic-empowerment/ 
10 Luttrell C., Quiroz S., Scrutton C., and Bird K.: Understanding and operationalising empowerment. 
London, 2009, 6. old. (https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-
files/5500.pdf) 

http://www.gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/social-and-economic-empowerment/
http://www.gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/social-and-economic-empowerment/
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5500.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5500.pdf
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 szociálpolitikai szint11. 

Az egyén szintjén megvalósuló empowerment hozzájárul ahhoz, hogy az ember igenis 

értékesnek érzi magát, és aktívan részt kíván venni az életben. A csoporton vagy 

családon belüli empowerment magában foglalhatja a tagok közötti bizalomépítést, az 

együttműködést és a kommunikációt. A közösségi szinten működő empowerment célja 

lehet például egy kerület lakosságának kollektív erőforrásainak mozgósítása. Az 

empowerment jelentése ebben a vonatkozásban a következő: embereket közvetlenül 

bátorítani és képessé tenni az adott társadalmi valóságukban, hogy felemeljék a 

hangjukat, megvizsgálják a szükségleteiket, felfedezzék a saját erőforrásaikat és 

átalakítsák életkörülményeiket saját érdekeiknek megfelelően. 12 A szociálpolitikai 

szintű empowerment hatással lehet a helyi és a nemzeti szintű, a társadalmi 

igazságosság és az általános befogadás elősegítésére irányuló tevékenységekre. 

A szociális empowerment módszerei: 

 tanácsadás 

 kapcsolati háló építése (network) 

 mentori partnerség 

A hálózatok és a társadalmi kapcsolatok hangsúlyozása, növelése és fejlesztése a 

bevándorlók az élethelyzetük javítására való képességének javítását célozza. Ezek a 

képessé tétel koncepciók új alternatívákat nyithatnak meg, és csökkenthetik a 

bevándorlók marginalizálódását és elszigeteltségét. A társadalmi hálózatok (network) 

pozitívan befolyásolhatják a bevándorlók társadalmi életben való részvételét, és a 

szociális empowerment alapját képezhetik. A hálózatok segítik az egyéneket abban, 

hogy a tágabb közösségen belül értékes, elkötelezett kapcsolatokat alakítsanak ki. 

A képessé tétel bizonyos intézkedései összehozzák a bevándorlókat és a többségi 

társadalom tagjait, hogy egyfajta mentori partnerséget alakítsanak ki. 

Példák a szociális empowerment-re a gyakorlatban: (lásd a Legjobb gyakorlatokat) 

Az „InfoMigrator” c. bevándorlók portálja az egyén szintjén megvalósuló szociális 

empowerment példája. A portál tájékoztatást nyújt mind a bevándorlók, mind a 

bevándorlókkal dolgozó szakemberek részére a Lengyelországban való tartózkodás 

jogi és formai követelményeivel kapcsolatban, a bevándorlók számára bizonyos 

városokban elérhető szolgáltatásokról, a bevándorlókkal kapcsolatos eseményekről, 

valamint arról, hogy hogyan lehet elkerülni bizonyos problémákat a munkakeresés, 

lakáskeresés során. (Legjobb gyakorlat #1) 

                                                           

11 http://www.asksource.info/topics/social-inclusion/social-empowerment 
12 Herriger, Nobert: Empowerment in der Sozialen Arbeit: eine Einführung, Stuttgart, 1997.  
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Kurzus bevándorló szülők számára a mindennapi élethez hasznos információkkal a 

családi élet szervezéséről, a gondozási alapelvekről, a fogadó ország 

gyermekgondozási szolgáltatásairól, az állampolgárságról, a helyes táplálkozásról, az 

egészséges életmódról. (Legjobb gyakorlat #15) 

A „Befogadó óvodák és iskolák” c. projekt „ A szülők és az oktatási intézmények közötti 

kommunikáció támogatására” irányuló tevékenységei képessé teszik a bevándorlókat, 

hogy aktív szülők lehessenek az iskolarendszerben. Ez a komplex program számos 

tevékenységen keresztül támogatja a gyermekeket és a családokat: egyéni 

mentorálás, iskolai és iskolán kívüli programok, stb. (Legjobb gyakorlat #23) 

A „Jogok-Tevékenységek-Közösségek” program lehetőséget biztosít a többségi 

társadalom tagjaival való találkozásra, amely az előítéletek felszámolásához és egy 

nyitottabb társadalom megteremtéséhez vezethet. A projekt keretében különböző 

csoportos és közösségi integrációs programokat kínálnak: városnéző túrák, közösségi 

kertészkedés, közösségi főzés-sütés. (Legjobb gyakorlat #24) 

 
3.2.2. Oktatási empowerment 

 

Az oktatási empowerment elősegíti a kritikai gondolkodást, a kompetencia- és tudás-

építést arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy életet felépíteni. A bevándorlók 

oktatáson keresztül történő képessé tételének célja, hogy e célcsoportról és e 

célcsoportnak szóló oktatási programokat kínáljon. Az intézkedéseket kifejezetten a 

bevándorlók igényeihez és hátteréhez kell igazítani. A programok célja, hogy 

támogassák a bevándorlókat a tanulási céljaik elérése és az egyéni képességeik és 

érdekeik előmozdítása érdekében. 

A bevándorlók képessé tehetők arra, hogy sikeresek legyenek az oktatásban. A cél a 

bevándorlók megerősítése és potenciáljuk felszabadítása. A bevándorlók 

hajlandósága és önálló kezdeményezése azonban meghatározó az empowerment 

folyamatában. 

 

Az oktatási empowerment módszerei: 

 egyéni tanácsadás, 

 tréningek és kurzusok. 

 

A bevándorlók képessé tétele lehetséges személyi tanácsadásokon, számítógépes 

tanfolyamokon és tréningeken keresztül. A képessé tételnek köszönhetően az egyének 

megtanulják kifejezni szükségleteiket, vágyaikat, és képesek lesznek koncepciókat 

kidolgozni ezen szükségletek kielégítésére, és céljaik elérésére. Az oktatás változások 

forrása, amely új távlatokat nyit meg. Az oktatásnak köszönhetően a bevándorlók 
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fejleszthetik képességeiket gazdasági helyzetük javítása és a társadalomban betöltött 

aktív szerepük fenntartása érdekében. 

Példák az oktatási empowerment-re a gyakorlatban (Legjobb gyakorlatok):  

A „Matematika mindenütt” c. program célja megteremteni a bevándorlók, az egész 

életen át tartó tanulás iránti pozitív hozzáállását és lehetővé tenni számukra az 

alapszintű számításokat igénylő, napi problémák sikeres megoldását. A programon 

keresztül a résztvevők fejlesztik tanulási képességeiket és kitartásukat, ideértve az 

idővel való hatékony gazdálkodást és a különböző társadalmi környezetekben való 

tanulást. (Legjobb gyakorlat #35) 

 
3.2.3. Gazdasági empowerment 

A gazdasági empowerment célja annak biztosítása, hogy az egyének megfelelő 

készségekkel, képességekkel és erőforrásokkal rendelkezzenek, és hozzáférésük 

legyen a biztonságos és hosszú távú jövedelemet nyújtó megélhetési lehetőségekhez. 

E tekintetben a hangsúlyt az eszközökhöz és az erőforrásokhoz való hozzáférés 

fontosságára kell helyezni.13 

Azok, akik valamilyen külső behatás, mint például háború vagy erőszak, vagy 

természeti katasztrófa miatt kényszerülnek hazájukat elhagyni, gazdaságilag 

sebezhető csoportként jelennek meg. A menekültek, amikor útra kelnek otthonukból, 

saját országukból, minden vagyontárgyukat és forrásaikat hátrahagyják, és 

függőségbe kerülnek. 

A gazdasági empowerment nem csak pénzügyi vagy anyagi ügyeket érint, hanem arról 

is szól, hogy a bevándorlóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megfelelő 

készségeket szerezzenek és hozzáférjenek az erőforrásokhoz annak érdekében, hogy 

jövedelmet generálhassanak a jobb megélhetés reményében. Fontos, hogy legyen 

lehetőségük készségeik és képességeik egyéni felmérésére, hogy aztán egyénre 

szabottan karrier-tervet dolgozhassanak ki és hajthassanak végre, felkészülve arra, 

hogy versenybe szállhassanak a fogadó ország munkaerőpiacán belüli 

munkahelyekért.14 

A gazdasági empowerment módszerei:  

 útmutatás a munkaerőpiacra való belépéskor, 

 mikrofinanszírozási programok. 

                                                           

13Luttrell C., Quiroz S., Scrutton C., and Bird K.: Understanding and operationalising empowerment.  
(2009, 1. old.). 
14 Mugadza V.: Empowerment based approaches to quota refugee resettlement in New Zealand, 2012, 
155. old. (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.964.6917&rep=rep1&type=pdf) 
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A munkaerőpiacra való belépés nehézségeket okozhat és kellemetlen tapasztalatokat 

eredményezhet a bevándorlók számára. Az empowerment intézkedések támogatást 

nyújtanak és felépítik a kihívások leküzdéséhez szükséges önbizalmat. Mivel a 

munkavállalás jelentősen befolyásolja a bevándorlók gazdasági sikereit, az 

empowerment intézkedések célja a bevándorlók szakmai és karrierlehetőségeinek 

feltérképezése, támogatása és bővítése a munkaerőpiacra vonatkozó információk 

biztosítása, a nyelvismeret megszerzése, új készségek elsajátítása, készségfejlesztés, 

továbbképzés, mentor-programok, önéletrajz-írás, állásinterjú-készségek fejlesztése 

révén. 

A gazdasági empowerment segítheti a bevándorlókat saját vállalkozásuk elindításában 

is. Az intézkedések révén a bevándorlók segítséget kapnak abban, hogy készségeikre, 

kompetenciáikra és tapasztalataikra alapozva építsék vállalkozásukat. 

A gazdasági empowerment képessé teszi az egyéneket, hogy saját döntéseket 

hozzanak befektetési és kockázatvállalási területen jövedelmük növelése érdekében. 

A képessé tétel támogathatja a bevándorlókat az aktív döntéshozói, az állampolgári és 

a fogyasztói szerepeikben azért, hogy jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba. 

Példa a gazdasági empowerment megvalósítására (Legjobb gyakorlatok):  

A LIGHTHOUSE projekt célja, hogy karrier tanácsadást nyújtson bevándorlók számára 

Európa szerte az egész életen át tartó tanulás és a bevándorló munkavállalók szakmai 

pályafutását támogató innovatív módszerek és eszközök révén. (Legjobb gyakorlat 

#16) 

 

3.2.4. Nyelvi empowerment 

A kielégítő nyelvi kompetencia alapvető fontosságú a bevándorlók munkaerőpiaci és 

társadalmi integrációjához. A fogadó társadalom nyelvének megismerését célzó, 

elérhető alapképzés biztosítására vonatkozó nyelvtanulási irányelvek kiemelten 

fontosak azon bevándorlók számára, akik a nyelv előzetes ismerete nélkül érkeznek az 

országba. A nyelvtanfolyamoknak köszönhetően a bevándorlóknak lehetősége nyílik 

arra, hogy többet megtudjanak a fogadó társadalom kultúrájáról, történelméről, 

törvényeiről és normáiról. A nyelv segítségével a bevándorlók hozzáférhetnek 

információkhoz, amelyek elengedhetetlenek a tájékozott döntések meghozatalához. 

A nyelvtudás lehetővé teszi a bevándorlók és a menekültek számára, hogy részt 

vegyenek a fogadó társadalom társadalmi és kulturális életében. 

A nyelvi empowerment módszerei: 

 nyelvtanfolyamok, 

 szakmai képzéssel egybekötött nyelvórák, 
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 az önképzés lehetőségének biztosítása. 

A nyelvi empowerment általában nyelvtanfolyamok és szakmai képzéssel egybekötött 

nyelvórák formájában valósul meg, de interkulturális kompetenciát, a kulturális 

különbségek helyes kezelését is igényli osztálytermi környezetben. A tanároknak 

fontos felkészülniük a konfliktusok kezelésére, a nyelvi problémák és a tanulási 

hiányosságok megkülönböztetésére, valamint kidolgozniuk didaktikai eszközöket és 

tanulási stratégiákat. Vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a bevándorló vagy 

kisebbségi háttérrel rendelkező tanárok pozitívabb hatással vannak a bevándorló 

tanulók eredményére, jobb interakció alakul ki közöttük és pozitívabb a megítélésük.15 

Ennek megfelelően, a migrációs háttérrel rendelkező tanári alkalmazottak számának 

növelése fokozhatja az interkulturális kompetenciát és segítheti a helyi közösségekkel 

való kapcsolat kiépítését. Egy másik megoldás lehet a tanárok képzése, az 

interkulturális kompetencia alapvető készségeinek és képességeinek fejlesztése, 

amely a kulturálisan és nyelvileg sokszínű tanulói környezetben való tanításhoz 

szükséges. A „FLAM Érezz úgy mint egy bevándorló - multikulturális megközelítés a 

tanításban" című kézikönyv kiemeli az interkulturális kompetencia legrelevánsabb 

definícióit: 

 képes megérteni a különböző kultúrákból érkező emberek és csoportok közötti 

érintkezés kontextusát, és ugyanakkor tudja, hogyan kell kezelni ezeket a 

helyzeteket, 

 képes távol tartania magát egy kulturális konfliktuson belül, annak érdekében, hogy 

megértse azt és rálátása legyen a folyamatra magára, és fel tudja használni az 

erőforrásait, 

 képes a munkájának interkulturális aspektusait kezelni, és képes a különböző 

kultúrákból származó emberekkel való közös munkából profitálni, 

 képes megbirkózni az új környezettel és megoldani a felmerülő problémákat, 

 képes nemcsak megérteni a két kultúra közötti különbségeket, hanem arra is, hogy 

hatékonyan kommunikáljon a különbségek ellenére és beilleszkedjen, 

 analitikus képességek és stratégiák, amelyek növelik az egyén értelmezési és 

cselekvési tartományát a más kultúrák tagjaival való interakciói során, 

 kritikai tudatosság egy másik kultúra megkülönböztető tulajdonságait illetően, 

szemben a saját kultúrájának jegyeivel, 

 kiváncsisággal és nyitottsággal teli attitűd, a kultúrák megítélése nélkül – beleértve 

az egyén saját kultúráját is.”16 

                                                           

15 Handbook on Integration for policy-makers and practitioners, 2009, European Communities, Jan 
Niessen and Thomas Huddleston 
16 Feel like a migrant – multicultural approach in teaching - Handbook, 2010 
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Példák a nyelvi empowerment megvalósítására (Legjobb gyakorlatok):  

Az „Integrációs kurzus” projekt egy nyelvtanfolyamból és egy orientációs 

tanfolyamból áll. A nyelvtanfolyam hat modulból áll (összesen 600 tanítási óra), és 

célja a nyelvtudás megszerzése. A nyelvtanfolyam egyben felkészítő is a B1 

nyelvvizsgára. A kurzus anyaga lefedi a németországi mindennapok fontos 

aspektusait. A résztvevők megtanulják, hogyan töltsenek ki űrlapokat, írjanak 

leveleket és e-maileket, hogyan telefonáljanak és pályázzanak egy állásra. (Legjobb 

gyakorlat #46) 

Az orientációs tanfolyam a nyelvtanfolyam után következik. Az oktatási órák számát 

az utóbbi időben megnövelték, így most az 100 tanítási óra. Az orientációs kurzus célja, 

hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak a német politikai rendszerről, a jogokról és 

a kötelezettségekről, és a német társadalom fontos értékeiről. 

A bevándorlók beilleszkedésének támogatására, lehetőség van a fogadó ország 

nyelvének megtanulására. 

 

3.2.5. Civil empowerment  

A civil empowerment lehetőséget ad a bevándorlók és a befogadó társadalom tagjai 

közötti érintkezésre és interakcióra, különösen helyi szinten. A civil társadalomban 

való szerepvállalás megerősítése és támogatása elősegítheti a politikai részvételt, az 

integrációt és az odatartozás érzését. A képessé tétel folyamat célja, hogy megerősítse 

a bevándorlók részvételét a személyes életüket és közvetlen társadalmi életüket 

érintő döntéshozatali folyamatokban. 

A civil empowerment módszerei: 

 állampolgári képzés biztosítása, 

 a bevándorlók civil részvételének támogatása. 

A civil empowerment folyamatát az állampolgári képzés és a közösségekben való 

szerepvállalás lehetőségeinek biztosításával lehetne elősegíteni. Az állampolgári 

képzés keretében a bevándorlók tudást szerezhetnek a köz- és közösségi kérdések 

megértéséhez, valamint fejleszthetik az elköteleződéshez szükséges készségeiket és 

kompetenciáikat, mint például a csoportos problémamegoldás, a nyilvános beszéd, a 

petíció benyújtása, kapcsolatfelvétel az állami tisztviselőkkel, mások mozgósítása és a 

közösségi csoportokban való részvétel. A civil empowerment folyamat kezdetén 

különálló bevándorló egyéneket látunk, majd a közösségi kezdeményezések szintjére 

lépve a bevándorlók számára lehetővé válik, hogy olyan forrásokat mobilizáljanak, 

amelyek segítségével úgy támogatják a saját közösségeiket, hogy az életüket érintő 

kérdésekben részt vesznek. 
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A civil empowerment segítheti a bevándorlókat abban, hogy megértsék mik a 

felelősségeik és a jogaik a befogadó ország állampolgáraiként. A civil részvétel 

lehetőséget nyújt a bevándorlóknak arra, hogy többet tudjanak meg a 

közösségszervezésről helyi, illetve országos szinten. A civil empowerment csak akkor 

lehet sikeres, ha a bevándorlók és a befogadó közösségek között érdemi kapcsolatot 

alakul ki – interakció a bevándorlók és a befogadó közösségek között. A kulturális, 

társadalmi vagy sportesemények, illetve fesztiválok „lehetőséget kínálnak arra, hogy 

a bevándorlók megmutathassák hozzájárulásukat a lakóhelyük szerinti ország életéhez 

és kultúrájához. Ezenkívül „piactérként” szolgálnak a képzési és önkéntes 

lehetőségeket nyújtó szervezetek számára. Ezek az ünnepségek javíthatják a 

bevándorlókról kialakult közvéleményt és támogathatják az interkulturális 

kompetenciák fejlődését.” 17 Hozzáadott érték lehet a hagyományos származási 

kultúrák vagy új interkulturális kifejezési formák bemutatása, amelyeket migrációs 

háttérrel rendelkező művészek dolgoznak ki. 

Ez az interakció vagy kapcsolat akkor mondható pozitívnak, ha az: lehetővé teszi a 

bevándorlók önbizalmának, készségeinek, másokkal való kapcsolatainak fejlesztését, 

lehetővé teszi a fogadó közösség számára, hogy felismerje a bevándorlók 

hozzájárulását; közös alapot nyújt a konfliktusok vagy nehézségek megoldásához, és 

segít egy olyan kohéziós társadalom kialakításában, amely mindkét fél számára 

előnyökkel jár. 

Példák a civil empowerment megvalósítására: 

A „Bevándorlók hangja” egy olyan program, amely növeli a harmadik országbeli 

állampolgárok láthatóságát közösségi közvetítéseken és saját blogon keresztül. A 

közösségi rádiózás és blogolás lehetőséget nyújt arra, hogy a bevándorlók láthatóbbá 

váljanak és személyes hangon kommunikáljanak a befogadó társadalom felé. (Legjobb 

gyakorlat #25) 

Az önkéntes tevékenységek támogatják a polgári szerepvállalást és a társadalmi 

részvételt. Németországban például a 14 éves és annál idősebb lakosok több mint 

40%-a végez önkéntes munkát. „Az önkéntes munka értékes szolgálatot nyújt a 

társadalmi kohézió előmozdításában és a demokrácia gazdagításában. Sokan úgy 

válnak aktív résztvevőkké a környezetük életében, hogy egy adott, számukra fontos 

ügyet támogatnak, vagy egy politikai pártnak tevékenykednek. Így részt vesznek a 

politikai diskurzusban, alakítják a körülöttük lévő környezetet, és befolyást 

gyakorolnak a döntéshozatali folyamatokra.” Az integráció tekintetében az önkéntes 

szolgálatok középpontjában a társadalom különböző területein nyújtott támogatás és 

                                                           

17 Jan Niessen and Thomas Huddleston, Handbook on Integration for policy-makers and practitioners, 
third edition, European Communities, 2009 
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segítség áll, pl. az oktatási rendszerről, az óvodai létesítményekről vagy az iskolákról, 

valamint az egészségügyi ellátórendszerről szóló elsődleges tájékoztatás; albérlet- és 

álláskeresési segítségnyújtás, javaslatok szabadidős tevékenységekre és a társadalmi 

integráció javítására. 

A bevándorlók számára az önkéntes munka kettős jelentőséggel bír (Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, BAMF, 2010): egyrészt a bevándorló önkéntesek fontos 

szociális feladatokat vállalnak fel, így az önkéntes munkában való részvételük a sikeres 

integráció jelének is tekinthető. Másrészről az önkéntes munkát a társadalom 

formálásában való részvételhez és hozzájáruláshoz vezető útnak is tekinthetjük. 

Az „Önkéntes Pontnál” az önkéntes tevékenységek fontos eleme az emberek 

elköteleződése, beleértve a bevándorló háttérrel rendelkezőket is. A bevándorlók 

önkéntesként is részt vehetnek a tevékenységben, és támogathatnak másokat, 

akiknek például szociális segítségre van szükségük. (Legjobb gyakorlat #45) 

A képessé tétel gazdasági, oktatási, nyelvi dimenziói összefüggenek egymással. Vannak 

tevékenységek, illetve empowerment intézkedések, amelyek elősegítik a képessé tétel 

kettő vagy több dimenzióját. A társadalmi és civil szférában való részvételnek, illetve 

a munkaerő-piaci integrációnak és a gazdasági függetlenségnek előfeltétele a jó 

oktatási lehetőségek. Az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés megszerzése érdekében 

a bevándorlóknak le kell győzniük egy akadályt: az oktatási tevékenységek nyelvét. A 

nyelvtudás és a foglalkoztatás fontos tényezők a gazdasági sikerhez. Az oktatás, a 

művészet, a zene és a sport révén a bevándorlókat arra ösztönzik, hogy vegyék ki 

részüket a társadalmi és környezeti kérdésekben. A szociális képessé tétel a nyelvi és 

az oktatási empowerment révén érhető el. 

Különböző tevékenységek, mint a munkakeresés, a társadalmi kapcsolatok és 

hálózatok fejlesztése gyakran összefüggnek egymással, és alááshatják a bevándorlók 

képessé tételét és az integráció folyamatait. 

 

3.3. A facilitátorok szerepe az empowerment folyamatában 

A képessé tétel folyamata olyan személyek aktív részvételét irányozza elő, akik át 

akarják venni az irányítást az életük felett. Az empowerment központi eleme olyan 

aktív cselekedetek, amelyeket harmadik fél nem tud elérni vagy átadni. A képessé tétel 

folyamata nem indul spontán módon, külsőleg előidézhető és facilitátor támogathatja. 

18 A bevándorlókkal dolgozó szakemberek (szociális munkások, tanácsadók, oktatók, 

                                                           

18 Handbook for professionals. Empowering girls in Residential Care. (Project Empowering Care. 
Empowering girls in residential care against violence against women (JUST/2012/DAP/AG/3078) 
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önkéntesek) feladata az empowerment folyamatának elősegítése. Ebben a 

folyamatban a szakemberek segítenek a bevándorlóknak (újra)felfedezni, megismerni 

és növelni saját potenciáljukat. A facilitátor szerepe az, hogy validálja az emberek 

tudását, készségeit és kompetenciáit, támogassa és ösztönözze őket a kompetenciáik 

fejlesztésére. 

A facilitálás olyan környezet megteremtését jelenti, amelyben az emberek 

megtanulják, felfedezik és növelik potenciáljukat.19 A képessé tétel folyamata a 

tapasztalatok megosztásának folyamata. Az empowerment sokkal több mint 

szakemberek utasításai. Az egyének függetlensége a képessé tétel folyamatának 

középpontjában áll. Az empowerment intézkedések célja az elveszett erők és 

erőforrások helyreállítása, amelyek lehetővé teszik a személyek számára, hogy 

önállóan irányítsák életüket. Fontos, hogy a facilitátorok ne tartsák a bevándorlókat 

és a menekülteket rászoruló és tehetetlen ügyfeleknek, hanem kompetenciákkal és 

erőforrásokkal rendelkező egyéneknek lássák őket. Bár a célcsoport aktív részvétele a 

legfontosabb az empowerment folyamatában, de az nem zárja ki a facilitátorok aktív 

szerepét sem. A képessé tétel folyamata előrevetíti a bevándorló/menekült célcsoport 

és a facilitátor közötti együttműködést. Az empowerment az egyén potenciáljának 

felismeréséről és elismeréséről szól. Figyelembe véve az egyén kompetenciáit és 

erőforrásait, a facilitátor az érintettel közösen megvitatja a problémamegoldó 

stratégiákat és együtt döntenek azokkal kapcsolatban. Mind a facilitátor, mind a 

bevándorló gazdagodnak a folyamat során. 

Mind a facilitálás, mind az empowerment tekintetében a folyamat ugyanolyan fontos, 

mint a végső eredmény. A fókusz nemcsak a végső célon van, hanem a támogatáson 

és az eredményeken is a folyamaton belül. A facilitálás és a képessé tétel azon az elven 

alapul, hogy az egyénnek aktívan részt kell vennie saját életének meghatározásában.20 

Ha a képessé tétel folyamata csoport szinten zajlik, akkor a facilitátor szerepe a csoport 

és az egyének hatékony támogatása céljaik gazdagításában. 

A bevándorlók és a menekültek támogatása a képessé tétel folyamatán keresztül 

feltételezi az empowerment fogalmának megértését, a folyamaton belüli szerepek és 

feladatok ismeretét. 

Bár a bevándorlókkal és menekültekkel dolgozó szakemberek ugyanazt a célt 

szolgálják, az empowerment folyamatának megkönnyítését, szerepük, tudásuk, 

készségeik és kompetenciáik, valamint tapasztalataik nagymértékben különböznek 

egymástól. Attól függően, hogy a facilitátor mely területtel foglalkozik, a képessé tétel 

                                                           

19 Idem 
20 Idem 
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folyamatának középpontja eltolódhat a társadalmi, oktatási, nyelvi vagy polgári 

dimenziók irányába. 

Az empowerment mint folyamat magában foglalja nemcsak a bevándorlók önbizalmi 

készségeinek építését, a lehetőségekhez való hozzáférést biztosítva, valamint 

fejlesztve a másokkal való kapcsolataikat/hálózataikat, hanem azt is, hogy a közösség 

számára láthatóvá kell tenni a bevándorlók társadalomhoz való hozzájárulását. A 

bevándorlók hozzájárulásának felismerése, tisztelete és megbecsülése 

figyelemfelkeltés/tudatosság-növelés révén kulcsfontosságú alapja az empowerment 

folyamatának. 

 

3.4. Figyelemfelkeltés/tudatosság-növelés 

A migrációs és az integrációs folyamatok megértésének hiánya a fogadó társadalmak 

részéről megkülönböztetéshez és marginalizálódáshoz vezet. A fogadó ország 

állampolgárainak a migrációval kapcsolatos tájékoztatása, az arra vonatkozó tények és 

tapasztalatok megosztása, az integrációs folyamat jobb megértését eredményezheti a 

lakosság körében, lehetővé téve az állampolgárok számára, hogy saját véleményt 

alakítsanak ki a bevándorlási koncepciókról és lehetővé téve számukra az integrációs 

folyamatban való részvételt. A menekültek és a bevándorlók helyzetének bemutatása 

a fogadó közösség számára, a bevándorlók és a menekültek jobb fogadtatását 

eredményezheti az élet különböző területein. 

A tudatosságnövelő tevékenységek és intézkedések nemcsak az információhoz való 

hozzáférést biztosítják az állampolgárok számára, hanem lehetővé teszik a befogadó 

társadalom és a bevándorlók közötti interakciókat is. A bevándorlók és a helyi lakosság 

közötti gyakori érintkezések, kapcsolódások az integráció alapvető mechanizmusa. Az 

intézkedések célja, hogy ez az interakció minél gyümölcsözőbb és minél kevésbé 

konfliktusos legyen, elősegítve a helyi közösségekhez való tartozás érzését és 

megváltoztatva a bevándorlók és a helyi polgárok megítélését. 

Az Európai Bizottság Európai Szakpolitikai Tanácsadó Irodája (BEPA) által készített 

„Migráció és közmegítélés” című jelentés szerint azok a sikeres tudatosságnövelő 

intézkedések, amelyek testre-szabottak és jól-célzottak, figyelembe veszik a konkrét 

társadalmi tényezőket, a történelmi valóságot, valamint a helyi, regionális és nemzeti 

identitást. Fontos, hogy az intézkedések adatgyűjtésre és mélyreható 

társadalomkutatási projektekre épüljenek. 

A tudatosságnövelő intézkedések akkor nevezhetők sikeresnek, ha elősegítik az 

integrációs folyamat jobb megértését a társadalomban, és jobb lehetőségeket 

kínálnak az ehhez a folyamathoz való hozzájárulásra. Az intézkedések irányulhatnak a 
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társadalmon belüli interkulturalizmusra, és interkulturális képzések formájában 

jelenhetnek meg a helyi adottságokra összpontosítva. A különböző szolgáltatásokhoz 

nyújtott interkulturális tréningek célja, hogy a szolgáltatások multikulturális 

környezetben is tudjanak működni. Interkulturális képzések nyújthatók mind 

munkaadókat, mind munkavállalókat célzó szervezetek számára. Ezek a képzések 

előmozdítják a sokszínűség stratégiáját a munkahelyen és támogatják a bevándorlók 

munkaerő-piaci integrációját. A képzések során a bevándorlók lehetőséget kapnak 

arra, hogy bemutassák hazájukat. 

A figyelemfelkeltő intézkedéseket interkulturális képzések formájában is 

szervezhetjük, és a fogadó társadalom tagjait megismertethetjük más kultúrákkal és 

országokkal. A képzések bizonyos részei a helyi lakosság és a bevándorlók közötti 

kapcsolat elrendezéséhez is vezethet. 

Mind a képzési, mind a szakmai napok/vásárok szolgálhatnak a tudatosság növelésére. 

Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően az oktatási szolgáltatók és a munkáltatók 

megismeri a más országokból érkezők oktatási szintjét, képzettségét, tapasztalatait és 

kompetenciáit. 

A képessé tétel és a figyelemfelkeltés fogalma erősíti azt az elképzelést, hogy az 

integráció a bevándorlók és a fogadó társadalom közötti interakció kétirányú 

folyamata. Mind a figyelemfelkeltő, mind az empowerment intézkedések célja a 

marginalizálódás és a megkülönböztetés megelőzése, és kölcsönösen erősítik 

egymást. Így a bevándorlók személyes tapasztalatain alapuló tudatosságnövelő 

intézkedések képessé teszik a bevándorlókat, azáltal hogy hangot adnak nekik, és vice 

versa a tudatosságnövelő intézkedések képességekkel ruházzák fel a bevándorlókat, 

hogy ők maguk váljanak figyelemfelkeltőkké. Ez tájékozottabb és kiegyensúlyozottabb 

közmegítélést eredményezhet a migrációval és az integrációval kapcsolatban.21 

 

4. Előnyök a célcsoport(ok) számára 

A más országokba való elvándorlás tapasztalatai befolyásolják a bevándorlók 

integrációs folyamatát. A bevándorlók hátrányos megkülönböztetése megjelenhet az 

élet számos területén, beleértve a hivatást, az ellenségeskedést és a társadalmi életet. 

Mind az empowerment intézkedések, mind a tudatosságnövelő tevékenységek 

hordoznak előnyöket a célcsoport számára. 

                                                           

21 Handbook on Integration for policy-makers and practitioners. Jogérvényesülés, Szabadság és 
Biztonság Főigazgatósága, Európai Közösség, 2009 50 old. 
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Az empowerment intézkedések lehetőséget adnak a bevándorlók számára az 

önbizalom és az önbecsülés megteremtésére, a fizikai és pszichológiai jólét 

növelésére, képességeik és kompetenciáik bemutatására, valamint a döntéshozatali 

folyamatban való részvétel fontosságának elismerésére. Az empowerment 

tevékenységeknek és struktúráknak köszönhetően az emberek erőforrásokhoz jutnak, 

és képesnek érzik magukat arra, hogy döntéseket hozzanak életük minőségét illetően. 

A figyelemfelkeltő tevékenységek elősegítik a bevándorlók, illetve menekültek és a 

befogadó társadalom közötti interakciót, és lehetőséget biztosítanak számukra, hogy 

abban hazájuk képviselőiként vegyenek részt. A tevékenységeknek köszönhetően a 

bevándorlók céltudatosnak érzik magukat, és jelentéssel teli módon kapcsolódnak a 

társadalomhoz. A tudatosság növelése nagyobb kölcsönös megértést eredményez, és 

felszámolja az akadályokat, az előítéleteket és a valótlan sztereotípiákat. A 

figyelemfelkeltő intézkedések révén a hálózatok és a támogató kapcsolatok 

hatékonyan épülnek fel, ami fejleszti az empátiát, a kölcsönös tiszteletet és hozzájárul 

az összetartó társadalom kialakulásához is. 

Mind az empowerment, mind a figyelemfelkeltő intézkedések pozitívan járulnak hozzá 

az integrációs folyamatban felmerülő nehézségek és konfliktusok megoldásához. 

A képessé tétel hangot ad a bevándorlók és a menekültek számára a társadalomban. 

Az empowerment révén a bevándorlók úgy érzik, hogy a társadalomhoz tartoznak és 

integrálódnak. A képessé tételnek köszönhetően a fogadó társadalmak elismerik, hogy 

a bevándorlók hogyan járulnak hozzá a társadalomhoz. 

Az empowerment és a figyelemfelkeltő intézkedések megnyitják az utat az 

integrációhoz, a kölcsönös megértéshez és a sztereotípiák felszámolásához. 

 

5. Következtetések 

Az integráció egy hosszú távú folyamat, amelyben a képessé tétel fontos szerepet 

játszik. Az empowerment fogalma arra az ideára/meggyőződésre (amely az ideán 

alapul) utal, hogy az életkörülmények befolyásolhatóak, és minden embernek vannak 

egyéni erőforrásai, és rendelkezik képességekkel arra vonatkozóan, hogy változásokat 

idézzen elő az életében. Az empowerment szerepe az, hogy szélesítse az egyén 

lehetőségeit az erőforrások felismerésére és mozgósítására, a tudás megszerzésére, a 

képességek fejlesztésére és a kihívások kezelésére, amelyeken keresztül életüket 

önállóan alakíthatják. 

Az új társadalomban a bevándorlók kihívásokkal és hátrányokkal küzdenek az oktatási 

rendszerben, a munkaerőpiacon, valamint az egészségügyi és szociális rendszerben. 
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Az empowerment intézkedések központi szerepet játszhatnak ezen hátrányok 

leküzdésében. A társadalmi, gazdasági, oktatási empowerment támogató 

intézkedései fontos eszközök az integrált és kohéziós társadalmak építéséhez. 

Habár fontos, hogy a bevándorlók saját döntéseik által tartsák fenn az empowerment 

folyamatát, intézkedéseket kell hozni annak elősegítésére. A szociális munkások, 

oktatók, trénerek, tanácsadók, önkéntesek, akik bevándorlókkal és menekültekkel 

foglalkoznak, mindannyian a képessé tétel folyamatának facilitártorai. A facilitátorok 

szerepe azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek elősegítik az 

empowerment folyamatát. 

Fontos az erősségeket és az erőforrásokat feltérképezni és mobilizálni, különösen 

másokkal szemben. A tudatosságnövelő intézkedések elősegítik a bevándorlók és a 

fogadó társadalmak közötti interakciót. A fogadó társadalom megfelelő tájékoztatása 

a bevándorlással és az integrációval kapcsolatosan, valamint az interkulturális tréning 

lehetőségek lerombolják a sztereotípiákat, a rasszizmust és az intoleranciát. 

A bevándorlók hozzájárulásának felismerése és megbecsülése a fogadó társadalom 

által jelentősen előmozdítja az integrációs folyamatot. A bevándorlók és a menekültek 

képessé tétele elősegíti az odatartozás érzését, és lehetővé teszi számukra, hogy 

beilleszkedjenek a fogadó társadalmakba. 
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