
Acigányság összehangolt munkaerõ-
piaci (re)integrációjának komplex
(szociokulturális, munkaerõpiaci,

helyi társadalmi) kezelését, a roma társa-
dalom leszakadásának megakadályozását
a magyar gazdaság-, és társadalompolitika
célkitûzései, valamint az európai csatlako-
zás kapcsán jelentkezõ kihívások és támo-
gatási lehetõségek egyaránt nélkülözhetet-
lenné teszik. Ennek ellenére megállapítha-
tó, hogy „a roma kisebbség helyzete Ma-
gyarországon továbbra is nehéz. Életkö-
rülményeik, várható átlagos életkoruk, is-
kolázottságuk jóval az országos átlag alatt
van. Többnyire az ország elmaradott vidé-
kein koncentrálódnak. Diszkriminálják
õket az oktatásban, a foglalkoztatásban(!),
az igazságszolgáltatásban és a közhivata-
lokban. A Csatlakozási Partnerség kereté-
ben elfogadott középtávú roma program
megvalósítása a finanszírozási háttér javu-
lásával fokozatosan halad elõre, de az
eredmények nem eléggé nyilvánosak.

Elismerésre méltó a roma diákoknak
nyújtott ösztöndíj, a roma lakosságnak a
közmunkából való részesedése (40 száza-
lék), a roma lakásépítõ program elindulá-
sa, a roma jogsegély-szolgálat, a roma
konfliktuskezelõ központ kialakítása, a ro-
mák rendõrségnél történõ alkalmazásának
támogatása, a roma kultúra ápolására lét-
rehozott roma közösségi házak mûködte-

tése, a roma rádió elindítása. Ám mindez
kevés ahhoz viszonyítva, amit a roma la-
kosság hátrányos helyzetének kezelése
igényelne – mutat rá a jelentés.” (1)

A cigányság helyzetének és problémái-
nak okai komplex történelmi, társadalmi,
gazdasági okokra vezethetõk vissza, még-
is általánosan elfogadott megállapítás,
hogy a romák helyzetének hosszú távú ja-
vításában kulcsszerepe van az oktatásnak.
Már a kilencvenes évek szociológiai kuta-
tásai (Kemény, Kertesi, Liskó, Havas,
Neményi, Szelényi stb.) igazolták, hogy az
iskolai végzettség döntõ szerepet játszik a
munkaerõpiaci és társadalmi felzárkózás
szempontjából.

A magyar oktatási rendszer valamennyi
szintjén (alsó-, közép-, felsõfok) végbe-
ment az expanzió, a 16 évesek csaknem 90
százaléka iskolás. 2001-ben a tanulók 35
százaléka szakközépiskolába, 45 százalé-
ka gimnáziumba járt, közülük a felsõokta-
tás nappali tagozatára mintegy 40 százalé-
kuk jutott be. Jelentõsen megemelkedett a
levelezõ képzésben vagy távoktatásban,
költségtérítéses formában tanulók aránya,
erõsödött a teljesítményorientáltság és az
oktatás hatékonyságának fokozása, a mi-
nõségbiztosítás iránti igény. (2) Ehhez ké-
pest a roma gyermekek iskolázottsági ará-
nyai változatlanul alacsonyak.  Bár az el-
múlt 20 év alatt a romák körében jelentõs
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Kísérlet fiatal roma felnõttek
felzárkóztatására

A társadalomkutatók hosszú ideje megfogalmazzák azt a
véleményüket, hogy a rendszerváltást követő gazdasági

egyenlőtlenségek átalakították a társadalom tagjainak integrációs
képességeit és lehetőségeit, növelték az egyenlőtlenségeket, és

elmélyítették a közösségeken belüli feszültségeket, individualizálódást.
A társadalmi integráció makro- és mikro-társadalmi aspektusait

elemezve a kutatók megkülönböztetett figyelemmel foglalkoztak a
roma lakosság életesélyeivel, a megosztottság gazdasági, politikai, jogi

okaival és következményeivel. Miközben a problémák jól leírhatóak
és számos alternatív megoldási javaslat fogalmazódott meg, a

valóságban  kevés eredmény született.



mértékû volt az általános iskolát végzettek
arányának javulása, a továbbtanulási esé-
lyek minden más iskolatípus esetében
romlottak. Így az iskolaköteles kor végére
65 százalékuk fejezi be az iskolát, és õk a
szakmunkásképzõben folytatják tanulmá-
nyaikat, ami munkaerõpiaci szempontból
irreleváns. Az érettségit adó szakképzõ in-
tézményekben hatoda, gimnáziumban
negyvenede tanul a többségi társadalom-
hoz képest. (3) Emiatt a hátrányos helyze-
tû, a társadalmi boldogulásban is esélyte-
lenebb tanulók egyre inkább kiszorultak a
minõségi oktatásból. (4)

Éppen az iskolázottságnak azokon a
pontjain nõtt az esélyegyenlõtlenség mér-
téke, amelyek a munkaerõpiaci esélyeket
javíthatnák. Az iskoláztatással kapcsolat-
ban hosszú ideje két cél fogalmazható
meg: egyrészt a sikeresség zálogaként az
általános képzés minõségének javítása,
másrészt a sikeresebb társadalmi és
munkaerõpiaci boldogulásukhoz nélkülöz-
hetetlen szakképzés.

A sikeresség másik záloga a roma csalá-
dok iskolához való hagyományosan rossz
viszonyának javítása, a gyerekeknek a
szülõktõl átörökített negatív attitûdjeinek
csökkentése, aminek hátterében a roma
nõk képzésének szükségessége áll, vala-
mint a többségi társadalom romákkal
szembeni erõs elõítéleteinek oldása. A
többségi társadalom tagjainak megoldást
kellene találnia a romák alacsony tanulási
motivációjának javítására, amit jelenleg
tovább erõsít – negatív értelemben – a kör-
nyezet elõítéletessége, illetve az iskolázta-
tással járó anyagi terhek növekedése. A ro-
ma családok többségének anyagi érdeke
fûzõdik ahhoz, hogy gyermekük minél
elõbb kimaradjon az iskolából és valami-
lyen pénzszerzõ tevékenységbe fogjon.
(Különösen igaz ez a sokgyermekes csalá-
dokra, ahol inkább a nagyobb lányok to-
vábbtanulása kerül veszélybe.)

Hangsúlyos szerepe van a szakmunká-
sok körében tapasztalható kirekesztésnek,
amellyel a romákat illetik, akiket tradicio-
nálisan segédmunkásként definiálnak. Eb-
bõl a helyzetbõl csak néhány szakterület
kivétel (építõipar, kisállat-tenyésztés, kéz-

mûvesség, vásározás stb.), de ezeknek a
presztízsét a többségi társadalom tagjai
szándékosan alacsonyabbra értékelik való-
ságos funkciójuknál (lásd e jelenség nagy-
városi konfliktusait a skinhead-roma szak-
munkás fiatalok között). A rendszerváltást
követõen pedig éppen a szakmunkáskép-
zésnek ezt a részét érintették a legérzéke-
nyebben a változások. A munkahelyek ra-
dikális megszûnésével egy idõben a kép-
zések is csõdöt mondtak. Ha még a gya-
korlóhelyek számának minimálisra csök-
kenését is figyelembe vesszük, jogos a
megállapítás: a romák halmozott hátrá-
nyokkal kerültek ki a társadalom gazdasá-
gi és politikai struktúraváltásából.

Az iskoláztatás kérdése kapcsán ma már
nem megkerülhetõ kérdés az egész életen
át tartó tanulás paradigmájából következõ
felnõttképzés, ami iskolai kudarcoknak és
a lemorzsolódás veszélyének kitett  romák
esetében fõként a felnõttképzés úgyneve-
zett pótló funkcióját, a második esély biz-
tosítását jelenti. Ennek megvalósítása
azonban a pedagógiától és az andragógiá-
tól számos innovációt vár el: a formális,
non-formális és informális tanulási utak
igénybevételét, új tanulásszervezési mó-
dok kidolgozását, a felnõtt romák tanulási
képességeihez és életvezetéséhez igazodó
tanulási környezet, speciális motivációs
rendszer kiépítését igényli.

A romák (5) felzárkóztatása és az azzal
kapcsolatos feladatok megoldása nem lehet
csak és kizárólag az oktatásügy feladata,
hanem rajta kívül „a szociális szféra, az
egyház, a civil kezdeményezések, valamint
az ifjúságpolitika, kisebbségpolitika között
tesznek szükségessé egyeztetéseket.” (6)

Az elmúlt évek során állami, civil és EU-
s pályázati ösztönzésre számos kezdemé-
nyezés született, de ezek eredményei egy-
mástól elszigetelten jelentkeztek, nem szer-
vezõdtek mindenki számára világos és elér-
hetõ rendszerré. Többek között ez az egyik
oka annak, hogy számos civil – közöttük ro-
ma – szervezet határozott úgy, hogy szû-
kebb közössége ismeretében megpróbálja
„kezébe venni” sorsa irányítását és pályáza-
ti támogatások révén felzárkóztatási rend-
szert dolgozni ki saját maga számára.
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A Vállalkozók Érdekegyeztetõ Roma
Országos Szervezete 2002-ben azzal a cél-
lal jött létre, hogy segítse a hátrányos hely-
zetû csoportokhoz tartozó, sokszor szak-
képzettség nélküli, vállalkozói ismeretek-
kel nem rendelkezõ, folyamatos eszközhi-
ánnyal küzdõ, sokszor és sok szempontból
kiszolgáltatott roma munkavállalókat és
kényszervállalkozókat. A VÉROSZ a ci-
gányság munkaerõpiaci reintegrációját az
esélyegyenlõségnek, a versenyképes roma
vállalkozói réteg megteremtésének és a ro-
ma népesség tartós foglalkoztatásának ko-
herens rendszerében értelmezi. (1. ábra) A
program alapítói a háromtényezõs feltétel-
rendszer kistérségi kipróbálása, majd or-
szágos bevezetése és fenntarthatósága ér-
dekében tevékenykednek.

1. ábra

A ROMAINNOV programja

A VÉROSZ céljainak elérése érdekében
szakértõket kért fel, akik 2003-ban kidol-
gozták a ROMAINNOV (mérési-képzési-
foglalkoztatási-mentori) programot. A
program a tervek szerint tájékoztatatást és
tanácsadást nyújt minden hozzá forduló
hátrányos helyzetû munkanélkülinek.
Képzési rendszere, munkaközvetítõi tevé-
kenysége révén hozzá kíván járulni a ro-
mák munka világába történõ bejutásához
és tartós bennmaradásához, valamint hat-
hatós segítséget kíván adni az önálló vál-
lalkozások megtalálásában, elindításában,
eredményessé tételében, az Európai Uniós

alapokból megszerezhetõ támogatási ösz-
szegek elnyerésében.

A VÉROSZ a kidolgozott programot a
2004–2005 években kívánja kipróbálni,
majd rendelkezésére bocsátja a többi hát-
rányos helyzetû kistérség civil szervezetei
számára, hogy segítse sikeres felzárkózási
kísérletüket az EU-csatlakozás harmonizá-
ciós idõszakában. 

A projektszerûen mûködõ Romainnov
program kiemelt célja és feladata az ön-
ként jelentkezõ fiatal felnõttek bármilyen
úton szerzett elõzetes ismereteinek, ta-
pasztalati tudásának, kiépült képességei-
nek, kompetenciáinak mérése és ennek
alapján egyfajta karrier-tanácsadás biztosí-
tása. A kompetenciamérés eredményeire
épülõ tanácsadás foglalkoztatási és képzé-
si utakat és lehetõségeket kínál, amelyek
egyénre szabottak, és figyelembe veszik a
földrajzi régió szükségleteit. A képzés és a
foglalkoztatás megszervezése és biztosítá-
sa mellett a program további célja az önál-
lóan vállalkozni képes munkavállalók vál-
lalkozóvá válásának segítése, illetve min-
den résztvevõ számára több éven át a mun-
kavégzéshez és az egyéni életvitelhez
mentori segítség biztosítása. 

A mintaértékûnek szánt, komplex (mé-
rés, képzés, foglalkoztatás, mentorozás) fel-
zárkóztató tevékenység révén a program 

– hozzá kíván járulni a roma lakosság
társadalmi integrációjához; a kirekesztés,
az elszegényedés elleni harchoz; a romák
munkaerõpiaci esélyeinek, mobilitásának
kiszélesítéséhez, önfoglalkoztatás révén a
szociális, kulturális ellátottság javításához,
megkülönböztetett figyelemmel a roma
közösségekben meghatározó szerepet ját-
szó nõk gazdasági, kulturális, szociális
szerepének tudatosodásához;

– igyekszik felkészíteni a roma népessé-
get az EU-csatlakozásból adódó még gyor-
sabb társadalmi és munkaerõpiaci átalaku-
lások követelményeire, az elkerülhetetlen
részvételre az egész életen át tartó tanulás-
ban, ennek eredményeként saját érdekeik
hatékonyabb képviseletére és védelmére;

– ösztönzi az európai és hazai – közös-
ségi és egyéni – értékek elfogadását és el-
sajátítását a romák körében; identitásuk
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Esélyegyenlõség

Versenyképes 
roma vállalkozói 

réteg 
megteremtése

Fenntartható, 
tartós

foglalkoztat-
hatóság



megõrzése mellett életvitelük többségi tár-
sadaloméhoz történõ közelítését, ezáltal
elõsegítve beilleszkedésüket, illetve a po-
zitív diszkrimináció többségi társadalom
általi elfogadtatását.

A program célcsoportja: minden tartós
foglalkoztatást és tanulást vállaló, saját és
(lakó)közösségük társadalmi felemelkedé-
sében cselekvõ módon részt venni kívánó,
18 évet betöltött, hátrányos helyzetû ma-
gyar állampolgár, felnõtt férfiak és nõk,
függetlenül nemzetiségüktõl, iskolai vég-
zettségük fokától vagy eredményétõl.

A Romainnov fel-
zárkóztató program
koncepciója azon a
megfigyelésen ala-
pul, hogy az elmúlt
években egyedileg,
nem rendszerszerûen
megvalósított támo-
gatások (képzési és
tanácsadói szolgálta-
tások, rövidebb-
hosszabb ideig tar-
tó foglalkoztatások)
hatása megerõsítés
és további támogatás
hiányában nem volt
eléggé tartós. A
Romainnov projekt
ezért a négyféle
szolgáltatás (mérés,
képzés, foglalkozta-
tás, tanácsadás)
egyidõben történõ
alkalmazásával azt
célozza, hogy ezek
eredményei összeadódjanak, illetve felerõ-
sítsék egymást. A program szakmai mód-
szertani innovációja éppen abban rejlik,
hogy a tanulás és a foglalkoztatás alatt a
roma munkavállalót tanulási, munkahelyi,
privát problémáival nem hagyja magára,
hanem egy folyamatosan mûködõ segítõ-
támogató-ellenõrzõ rendszer segítségével
ösztönzi szocializálódását az állandó fog-
lalkoztatottsághoz, az abból adódó új típu-
sú életmódhoz, életvitelhez. A program-
ban való részvétele alatt kiépült szemé-
lyes, szociális és tudástõkéjével további

munkavállalása, egyéni életútja sikereseb-
bé válhat.

A program fõ tevékenységi körei 
Elõzetes tudásszint-felmérés készül,

amelynek alapján a résztvevõk az eddig el-
ért képességeikrõl, kompetenciáikról, tu-
dásukról kapnak visszajelzést és igazolást
(kompetenciakártyát). A mérés az  alábbi
területekre vonatkozik: 

– alapkészségek (írás-olvasás-szöveg-
értés-kommunikáció, számolás, informá-
ciószerzés és -feldolgozás, tanulás), vala-

mint életvezetési
készségek;

– a munkaerõpiaci
érvényesüléshez nél-
külözhetetlen  kulcs-
kompetenciák (önis-
meret-önértékelõké-
pesség, munkaerõpi-
aci ismeretek, eliga-
zodás a világban – a
változások idõbeni
érzékelése, kezelésé-
nek képessége, kriti-
kai készség, problé-
mamegoldási szán-
dék és képesség a
cselekvésre, a kor-
rekcióra); 

– szociális és ál-
lampolgári készsé-
gek (együttmûködés
és team-munka ké-
pessége, kezdemé-
nyezõkészség, köte-
lességek és jogok is-

merete és elfogadása, emberi jogok tiszte-
letben tartása);

– szakmai ismeretek; 
– képzési tanácsadás és egyénre szabott

képzésekben történõ részvétel biztosítása.
A program a mérésben részt vevõk szá-

mára – állami és pályázati forrásokra tá-
maszkodva – felzárkóztató alap- és szak-
képzési, valamint át- és továbbképzési kí-
nálatot nyújt, nappali vagy munka melletti
tanulási rendszerben. A tanácsadás ered-
ményeként a résztvevõ könnyen értelmez-
hetõ egyéni karrierterv birtokába jut,
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Az elmúlt években egyedileg,
nem rendszerszerűen megvalósí-
tott támogatások (képzési és ta-
nácsadói szolgáltatások, rövi-

debb-hosszabb ideig tartó foglal-
koztatások) hatása megerősítés

és további támogatás hiányában
nem volt eléggé tartós. A

Romainnov projekt ezért a négy-
féle szolgáltatás (mérés, képzés,

foglalkoztatás, tanácsadás)
egyidőben történő alkalmazásá-
val azt célozza, hogy ezek ered-
ményei összeadódjanak, illetve
felerősítsék egymást. A program

szakmai módszertani innováció-
ja éppen abban rejlik, hogy a ta-
nulás és a foglalkoztatás alatt a
roma munkavállalót tanulási,

munkahelyi, privát problémáival
nem hagyja magára. 



amely megmutatja, hogy az elérni kívánt
munkaerõpiaci és egyéni céljainak megva-
lósulásához mit kell tennie. A képzési ta-
nács és a foglalkoztatási javaslat igazodik
egyrészrõl az adott régió mindenkori társa-
dalmi, munkaerõpiaci szükségleteihez,
másrészrõl a munkavállaló személyes am-
bícióihoz, képességeihez, iskolai végzett-
ségéhez, élet- és munkatapasztalatához. A
program a munka világába történõ belé-
péskor minden résztvevõnek biztosítja a
szervezet munkaerõpiaci tréningjén való
részvételt, illetve képzést nyújt a vállalko-
zóvá válni kívánók számára. 

A Romainnov képzési program kínálati
rendszere a következõ:

– saját alapítású munkaerõpiaci tréning
biztosítása;

– általános iskolai végzettséget pótló is-
kolarendszerû felzárkóztató oktatás meg-
szervezése és osztályozó vizsga letétele
(Közoktatási tv. 27.§ (8) bekezdés szerint);

– hatodik vagy nyolcadik évfolyamos
(alapfokú iskolai) végzettségre vagy tize-
dik évfolyamra épülõ szakképzettségek
megszerzésére irányuló szakmunkás bizo-
nyítványt adó OKJ és/vagy tanfolyami
képzések iskolarendszeren kívüli meg-
szervezése;

– saját alapítású vállalkozói képzések
biztosítása.

A program tagjai számára – iskolai vég-
zettségüknek, szakmai elõképzettségük-
nek vagy a projekt keretében szerzett vég-
zettségüknek megfelelõen – foglalkoztatást
kínál az adott régióban. A foglalkoztatottak
közül azok, akiknek kedvük és lehetõségük
van erre, elindulhatnak a vállalkozóvá vá-
lás útján. Ehhez a VÉROSZ képzést, illet-
ve a „Kombinált, többszintû támogatás-
elõsegítõ rendszer a roma vállalkozók pia-
ci helyzetének javítására és felzárkóztatá-
sára” elnevezésû roma vállalkozói projekt
keretében hitelt, piaci értékesítési lehetõsé-
get és folyamatos tanácsadást biztosít. 

A tanácsadás és mentori segítség igény-
bevétele nemcsak a vállalkozóvá válók le-
hetõsége, hanem mindenki számára rendel-
kezésre áll, aki a VÉROSZ rendszerben re-
gisztráltatta magát. A mentorok folyamatos
segítõ munkája révén a VÉROSZ-tagok

egyéni (tanulási, munkavállalói, életveze-
tési) tanácsadást vehetnek igénybe. 

A program megvalósításának módszerei
A projekt módszereinek megválasztása-

kor az alapító három szempontot tekintett
irányadónak:

– tudományosan megalapozott szakmai-
ság-korszerûség (európai kitekintés, kom-
patibilis szemlélet és módszerek);

– megvalósíthatóság (a romák szocio-
kulturális hátterének és a helyi sajátossá-
goknak figyelembevétele);

– takarékosság.
A projekt sikere érdekében az alapító

VÉROSZ magasan kvalifikált, a kutatás
és képzés területén vezetõ szerepet játszó
partnereket vont be a projekt kidolgozá-
sába és megvalósításába. E partnerek fog-
lalkoztak hátrányos helyzetû társadalmi
csoportokkal,  így tartalmilag és mód-
szertanilag egyaránt  képesek adaptálni
az európai és magyar mérési, képzési
gyakorlatot a hazai hátrányos helyzetû
csoportok esetében. 

A projektben alkalmazott és adaptált
módszerek nemzetközileg ismert tudomá-
nyos kutatásokon nyugszanak. Újdonság-
nak számít ezek egyidõben történõ, egy-
mást erõsítõ, a projekt eredményességét
fokozó hatásának kihasználása.

A projekt résztvevõinek kiválasztása
több, pedagógiai, pszichológiai, munka-
erõpiaci módszert ötvözõ mérési csoma-
gon alapul. A mérési csomag tartalmazza a
résztvevõ adatlapját, a projekt elején és
végén felvett adatokat tükrözõ pszicholó-
giai személyiséglapot és kompetenciakár-
tyát, illetve a tanácsadók által vezetett, a
tanácsadói megfigyelésekre vonatkozó ta-
nácsadói lapot.

A mérés kétnapos bentlakásos tréning
formájában valósul meg. A tanácsadás
egyéni jellegû, azaz a résztvevõ számára a
mérõ szakemberek és a résztvevõ négy-
szemközti beszélgetését, kisebb részben
csoportfoglalkozásokon és csoportos érté-
kelésen való részvételt jelenti. A képzést
és a foglalkoztatást kísérõ mentorozás azt
jelenti, hogy mind a tanulás, mind a foglal-
koztatás periódusában a résztvevõnek le-
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hetõsége van kapcsolatot teremteni (sze-
mélyesen, telefonon, e-mailen) a mentor-
ral, aki valamennyi pályázattal összefüggõ
kérdésben egyénre szabott, személyes jel-
legû tanácsot, segítséget ad.

Az alkalmazott módszerek:
– interjún alapuló általános adatlap, il-

letve pszichometriai skálák felvételén, at-
titûdvizsgálatokon alapuló pszichológiai
személyiséglap felvétele a projekt elején
és végén;

– interjúra, illetve kiscsoportos foglalko-
zásra alapozott kompetenciavizsgálatok a
projekt elején és végén, ennek alapján to-
vábbépíthetõ kompetenciakártya kiállítása;

– az alapképességek tesztvizsgálata
(kommunikáció: írás, olvasás, szövegér-
tés; számolás, matematikai és tudományos
gondolkodás; tanulási képességek) és ezek
értékelése;

– mindezek alapján valamennyi résztve-
võ számára mérési és foglalkoztatási egyé-
ni tanácsadás és mentori segítségnyújtás
(személyesen, telefonon, e-mailen) a pá-
lyázat teljes ideje alatt.

A mérésre épülõ egyéni képzési terv ki-
dolgozása és megvalósítása: 

– általános iskola elvégzését biztosító
iskolarendszerû felzárkóztató képzés;

– 40 órás, bentlakásos munkaerõpiaci
képzés; 

– szakmai képzések iskolarendszeren
kívüli tanfolyami formában, vagy iskola-
rendszeren kívül szervezett OKJ képzések,
munka melletti modulos szervezésû, men-
tor által támogatott iskolarendszeren kívü-
li képzési forma;

– vállalkozói képzés.
A képzés szerves részét képezi a képzé-

si mentor alkalmazása, aki a mérési cso-
mag ismeretében a képzés, illetve a pro-
jekt teljes idõtartama alatt tanulási, egyéni
életvezetési tanácsot és segítséget nyújt. A
tanácsadás személyesen, telefonon és
elektronikus levelezés formájában is tör-
ténhet. Az eseményeket és a résztvevõi
megfigyeléseket a képzési tanácsadók
esetnaplóban rögzítik, ezek a mérési cso-
mag részeként a pályázati dokumentáció-
ban (személyiséglap és kompetenciakár-
tya) megjelennek.

A célcsoport foglalkoztatásának 
módszertani kérdései
A célcsoport foglalkoztatására a foglal-

koztatási team tervet készít, amelynek
szempontjai a következõk:

– az adott szakmán (feladaton) belül
több munkafázis megismertetése;

– a csoportban történõ munkavégzés
fejlesztése;

– a meglévõ szakmai kompetenciák fej-
lesztése;

– a résztvevõk döntési és felelõsségvál-
lalási kompetenciáinak fejlesztése;

– hatékony munkavégzésre és takaré-
kosságra nevelés.

A résztvevõk a futamidõ alatt váltó
rendszerben, kiscsoportokban különbözõ
feladategyütteseket oldanak meg. A mun-
kát részben csoportos értékelés során a
résztvevõk, részben a foglalkozásvezetõ
értékeli. A foglalkoztatási terv sikeres
megvalósítását szolgálja a foglalkoztatási
mentorozás megszervezése. Ez azt jelenti,
hogy minden 12 résztvevõre jut egy fog-
lalkoztatási mentor, aki a teljes projektidõ
alatt, minden foglalkoztatással kapcsolatos
kérdésben segíti, támogatja a résztvevõt. 

A program várható eredményei

A cigányság – ezen belül a roma nõk –
összehangolt munkaerõpiaci (re)integrá-
ciójának komplex (szociokulturális, mun-
kaerõpiaci, helyi társadalmi) kezelését a
roma társadalom fejlesztésének igénye, a
magyar gazdaság- és társadalompolitika
célkitûzései, valamint az európai csatlako-
zás kapcsán jelentkezõ kihívások és támo-
gatási lehetõségek indokolják. 

A mérésbe bevont személyek kompe-
tenciakártyát kapnak, amely felvilágosítást
ad a mért személy elért alapképességeirõl,
munkaerõpiaci kompetenciáinak szintjé-
rõl, ezáltal továbbtanulási, beiskolázási
esélyeirõl.

A mérést követõ egyéni tanácsadás so-
rán minden személy személyre szabott
karriertervet, továbbtanulási és foglalkoz-
tatási tanácsot kap. 

A karrierterv tartalmazza a következõ
fejlõdési lépcsõt jelentõ feladat megvalósí-
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tására vonatkozó összes konkrét informáci-
ót, tanulási és foglalkoztatási tanácsot. 

– A mérési tréning élménye és tapasztala-
ta motivációs bázisa lehet a további tanulás-
nak vagy a pályázatban való részvételnek.

– A mérést követõ munkaerõpiaci tré-
ning révén a program részvevõi felkészült-
té válnak a munka világába történõ belé-
pésre és bennmaradásra, amennyiben a
képzés során javulnak beilleszkedési és
együttmûködési képességeik, külsõ meg-
jelenésük iránti igényességük, nõ a fegye-
lem- és felelõsségtudatuk, járatosak lesz-
nek az álláskeresési technikákban.

– A felzárkóztató képzések a nyolc, a tíz
osztályos iskolai végzettség és az alapvizs-
ga biztosításával bejutást jelentenek a
szakképzés rendszerébe, illetve az OKJ
képzések révén szerzett szakmunkás bizo-
nyítványok mindezt a folyamatot megerõ-
sítik és stabilizálják. A szakmunkásképzés
elméleti és gyakorlati moduljai révén,
amelyeket személyre bontva, differenciál-
tan kívánunk megoldani, szakmai kulcs-
kompetenciáik, akarati és egyéb szemé-
lyes tulajdonságaik fejlõdnek, nõ az önál-
lóságuk és kezdeményezõkészségük, tanu-
lási rutinjuk és motivációjuk, reményeink
szerint képesek lesznek a tanultakat szû-
kebb környezetükben multiplikálni, a
megismert értékrendszert terjeszteni.

– A képzés és foglalkoztatást kísérõ
mentoring- és monitoring-rendszer, azaz a
résztvevõ számára mindenkor elérhetõ
egyéni segítõ-támogató szolgáltatás nem
hagyja magára a résztvevõt a tanulási fo-
lyamat során, továbbá segíti a munka vilá-
gában való eligazodásban és a bennmara-
dásban. Megmutatja és készségszintre
emeli a közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férést és mások hozzáférésének segítését,
az erkölcsi integritás fejlesztését, az ér-
dekartikulációt és érdekvédelmet.

– Reményeink szerint a mérés, a képzés
és a foglalkoztatás elegendõ ahhoz, hogy a
résztvevõk munkával és életvezetéssel
kapcsolatos attitûdjei megváltozzanak,
életvitelükben tartós módosulás álljon be,
amit környezetükben multiplikálhatnak.
Így roma közösségük tapasztalt referen-
cia-személyévé válhatnak. 

A projekt keretében kidolgozott és ki-
próbált módszer és eljárás jelentõs innová-
ciónak számít. (Komplex mérési, képzési,
foglalkoztatási és ezt kísérõ szolgáltatási
rendszer, valamint a munka során elõállí-
tott szellemi termékek és „technológiák”,
alapképességeket mérõ tesztek, kompeten-
ciakártya, a személyiséglap felvételére vo-
natkozó mérési csomag, romákra adaptált
munkaerõpiaci képzés.)

A programba belépõ romák – reménye-
ink és elõzetes információink szerint
többségükben – szembesülve eddigi for-
mális és non-formális úton szerzett isme-
reteiknek piaci értékével, várhatóan indít-
tatást éreznek tanulmányaik folytatására,
munkaerõpiaci kompetenciáik fejlesztésé-
re. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy vál-
tozzon általában a tanulással és az iskolá-
val kapcsolatos, hagyományosan nem jó
attitûdjük. A kiképzett tagok – a korábbi
pályázatok során kiképzett egyéb segítõk-
kel együtt – nagyban hozzájárulhatnak a
térség fejlõdéséhez: 

– az idõsek szociális gondozási felada-
tainak ellátásával;

– a térségben élõ romák és hátrányos
helyzetûek szociokulturális eszközökkel
történõ segítésével; 

– család- és ifjúságsegítõi feladatok el-
látásával, illetve a fiatal családok számára
nyújtott gyermeknevelési és gondozási,
egészségnevelési ismeretterjesztéssel,

– közösségfejlesztési feladatok, közös-
ségi programok kezdeményezésével és se-
gítésével.

Összegzés

A Romainnov program tartalma és mód-
szerei lehetõséget biztosítanak a hátrányos
helyzetû, de sorsukon fordítani kívánók
segítésének komplex megközelítésre. En-
nek elemei: 

– az EU-trendek figyelembevétele;
– a cigányság hosszú távú, magyaror-

szági, tartós foglalkoztatásának biztosítá-
sa, munkaerõpiaci esélyeinek növelése,
adottságaikhoz igazodó képzési, foglal-
koztatási, vállalkozási rendszerek kidolgo-
zásával és megvalósításával; 
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– átfogó, ugyanakkor az adott régió és a
helyi közösség szükségleteibõl kiinduló
feladat-meghatározás, a földrajzi és a gaz-
dasági (szektorális) megközelítés össze-
kapcsolása. 

A projekt építeni kíván a for- és nonpro-
fit szervezetek, az állami szektor, valamint
a hazai és pályázati rendszer együttmûkö-
désére. Külön megemlítendõ, hogy a pro-
jekt során létrehozott teamek a projekt fu-
tamideje után várhatóan tovább dolgoznak. 
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Irodalmi szerepjáték a nyelvtanár-
képzésben és -továbbképzésben

Az oktatásban és nevelésben alkalmazott szerepjáték lehetőségeiről
már sokat írtak. De mit jelent pontosan a pedagógiai szerepjáték és

az irodalmi szerepjáték fogalma, és mi a módszer lényege? A
Hannoverben tevékenykedő Arbeitskreis Pädagogisches Rollenspiel

tevékenysége nyomán bemutatjuk a pedagógiai szerepjáték fő
jellemzőit, illetve egyik típusa, az irodalmi szerepjáték módszerének

elméleti hátterét. Mindezt a német szakos hallgatók egyetemi
képzésének és a  nyelvtanárok továbbképzésének aspektusából
vizsgálva, vagyis keresve a módszer létjogosultságát az idegen

nyelven zajló autentikus nyelvórai kommunikációban és a tanárok
személyi kompetenciáinak fejlesztésében.  

Pedagógiai szerepjáték

Anyelvtanárképzés, valamint a -to-
vábbképzés tartalmának és módsze-
reinek kiválasztásában létezik két

alapvetõ szempont. Az elsõ az egyetemis-
ták és a nyelvtanárok személyiségének fej-
lesztése, annak érdekében, hogy a szakma
elvárásainak meg tudjanak felelni, a másik
pedig nyelvi kompetenciájuk izgalmas, új-

szerû és motiváló módszerekkel történõ
fejlesztése és szintentartása. Ennek egyik
hatékony eszköze lehet a drámapedagógia,
amely mind pedagógiai, mind nyelvi célok
elérését szolgálhatja. (Marlok, 2003) A
drámapedagógiához hasonlóan dramatikus
technikákra épül a pedagógiai szerepjáték
is, ami szintén komoly lehetõségeket rejt
magában a fent megnevezett képzési célok
elérése céljából.


