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Megállapítások 

1. Iránymutatás 2004-ből 

A migrációs folyamatok kapcsán a 2004-ben az 

Oktatási Minisztérium által kiadott iránymutatás1 

a legfrissebbnek számító a külföldi 

állampolgárságú gyerekekre, tanulókra 

vonatkozóan. Az abban megjelenő befogadó elv, 

valamint az identitás erősítésére vonatkozó 

ajánlások mind a migránsok, mind pedig a 

befogadó közösség, a magyar oktatási 

társadalom számára kevés gyakorlati segítséget 

nyújtanak, annak ellenére, hogy a lassan tizenöt 

éve kiadott iránymutatás ma is aktuális lehetne. 

A Magyarországra történő bevándorlás stabil, de 

kis léptékű emelkedést mutat. Jelenleg a magyar 

oktatási rendszerben jelenlevő tanulók és 

óvodások száma, csupán egy százalék körül 

mozog.  Ennek alapján tehát egy mértékében 

kicsi, súlyában viszont fontos területről 

beszélünk. Ahhoz, hogy minden Magyarországon 

élő fiatalnak biztosíthassuk a törvény által 

meghatározott jogát az oktatáshoz való 

hozzáférésre, valamint az egyenlő bánásmód 

elvének megvalósulására, kutatásunk alapján 

még vannak teendőink. Ennek egyik pillére a 

magyarok bevándorlókhoz való hozzáállása. Az 

idegenellenesség kimutathatóan nőtt az elmúlt 

években hazánkban, amely egyebek mellett nem 

                                                             
1 „1. A nyelvek és kultúrák közötti közlekedésben 
jártas, reális énképpel és önismerettel, egészséges 
identitással rendelkező nyitott és elfogadó, autonóm 
és pozitív életvezetésre képes személyiségek építése, 
fejlesztése. Az anyanyelv és kultúra megbecsülése és 
ápolása, illetve mások anyanyelvének és kultúrájának 
megismerése, megértése, a különböző 
állampolgárságú és anyanyelvű tanuló közös 
nevelésével. 
2. Az iskolai előrehaladáshoz, a sikeres 
szocializációhoz, és majd a konstruktív társadalmi 
integrációhoz szükséges magyarnyelv-tudás 
megszerzése a magyar nyelv tantárgyi és tannyelvi 
tanulásával; a magyarországi integráció elősegítése és 
Magyarország mint befogadó ország értékeihez való 
pozitív kötődések kialakítása, kultúrájának és 
civilizációjának megismerése és megértése által.” 

kedvez a már itt lévő migránsok 

beilleszkedésének. 

A xenofóbia erősödése olyan össztársadalmi 

jelenség, amely az iskola falai közé is beszivárog. 

Az intézményi határok egyik feladata lenne az 

olyan biztonságos környezet megteremtése, 

amelyben az ott tanuló, külföldi származású 

diákok bátran vállalhatják önmagukat, a 

sokszínűséget értékként megjelenítve. 

A jelenlegi oktatási-nevelési helyzet azonban a 

korábbi migráns normatíva elérhetetlenné 

válásával, egységes támogatási rendszer 

hiányában, projekt keretek közé kényszeríti a 

területen szükséges támogatások, segítségek, 

fejlesztések megvalósítását. Ennek megfelelően 

a hozzáférés, az eredmények fenntarthatósága 

mind-mind esetlegessé válik. Azok az 

intézmények, amelyek nem vettek részt a 

harmadik országbeliek integrációját célzó 

projektekben, érthető módon egyedül érzik 

magukat a felmerülő nehézségekkel. Ez a helyzet 

kétségtelenül kreatív megoldásokat szül, 

azonban hosszabb távon károsan hat a 

szakemberek pályafutására, beleértve a kiégés 

elősegítését, valamint az előítéletek 

növekedését is.  

2. Külföldi tanulók a rendszerben 

Az elmúlt időszakban a közbeszéd 

megváltozásának hatása a pedagógus 

társadalmat is elérte. A migráns szó pejoratív 

jelentéstartalommal töltődött fel, valamint 

átértelmeződött a menedékkérő, menekült vagy 

oltalmazott státusszal rendelkező bevándorlók 

leírására. Vizsgálatunk során tapasztaltuk, hogy a 

közbeszéd megváltozása maga után vonta a 

migrációs fogalmak értelmezésének 

bizonytalanságát, félreértelmezését. Ez azért 

problémás, mert a pedagógusokat 

elbizonytalaníthatja integrációt elősegítő 

munkájukban. Tény ugyanakkor, hogy azok az 

intézmények, amelyek felvesznek harmadik 

országbeli diákokat, már a nyitottság egy fokát 
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implikálják. Kutatásunkban csak olyan 

intézményekben vettünk fel adatokat, ahol ez az 

alapfeltétel, valamint a témára való pozitív 

hozzáállás jellemző. (A megkeresések során 

voltak, akik nem kívántak nyilatkozni a migráns 

hátterű gyerekekkel kapcsolatos nevelési-

oktatási tapasztalatikról.) Kutatásunkban az 

adatfelvételt megelőzően több intézménnyel 

egyeztettünk telefonon a részvétellel 

kapcsolatban, azonban gyorsan kiderült: a 

migráns szó használatát nem minden 

népcsoportra és sokszor inkább értékelő, mint 

leíró fogalomként alkalmazzák. 

Azokkal a megkérdezett szakemberekkel is, akik 

tisztában voltak a szó eredeti jelentésével, és 

láthatóan értéksemlegesen álltak a témához, 

szintén kellett egy definíciós, egyértelműsítő 

beszélgetést tartani.  

Ez a jelenség tehát azt mutatja, hogy a 

pedagógusok és a pedagógushallgatók körében 

nagy szükség lenne szemléletformálásra, 

valamint az elfogadó társak támogatására, illetve 

ezek továbbítására a gyerekek felé.  

3. Integráció  

Problémát okoz a szakemberek számára, hogy az 

integrációt célzó és elősegítő pedagógiai célokat 

nem, vagy csak kevesen tudják meghatározni. 

Kifejezetten nehézség ez olyan intézményekben, 

ahol ilyen típusú program nem volt, a 

szemléletformálásra nem került sor. A célok 

meghatározása nélkül ugyanakkor hiányossá 

válik a stratégiák, módszerek intézményi 

definiálása is. Konkrét terv és irány híján – 

érthető módon – a pedagógusok saját maguk 

igyekeznek az aktuális kihívásokra megoldást 

találni.  

Azok az intézmények (és pedagógusok), amelyek 

vállalják a migráns hátterű gyerekekkel járó 

többletmunkát mind az adminisztráció, mind 

pedig az oktatás területén, elszigetelten érzik 

magukat. Külső megerősítés, támogatás híján 

hosszútávon nő az elbizonytalanodásra, kiégésre 

való esély.  Tapasztalataikat, kétségeiket és 

nehézségeiket csak szűkös keretek között tudják 

olyan fórumokon megosztani, ahol hasonló 

háttérrel rendelkező kollégáktól, szakemberektől 

kaphatnának visszajelzést, segítséget. Ennek 

megfelelően szemléletük is a 

mikrokörnyezetükben formálódik, amely egy zárt 

rendszeren belül nem segíti elő a szakmai és 

egyéb fejlődést. A migráns hátterű gyerekekkel 

előforduló új kihívások ugyanis nem minden 

esetben fedhetőek le és oldhatók fel a korábbi 

értelmezési keretekben, módszertani 

rendszerekben. 

Integráció, asszimiláció, multi-kulturalizmus 

Azokban az intézményekben, ahol nem volt 

migránsokat támogató program, az integráció 

fogalma kevésbé meghatározott, 

körvonalazódott. Ezzel szemben a tudatosság 

növelése, az integráció kétirányúsága – a 

tapasztalatok szerint – sokkal könnyebbé, 

egyszerűbbé teszi a befogadás menetét, 

valamint a közös munkát. Az intézmény deklarált 

céljai között, a pedagógiai programban több 

helyen megjelenik ugyan a harmadik országbeli 

tanulók beillesztésének célja és gyakorlata, ezt 

azonban több helyen inkább lehetőségként, mint 

általános, megvalósítandó irányelvként kezelik az 

érintettek. Jelenleg tehát az elvek gyakorlati 

megvalósíthatósága nincs biztosítva, az 

intézmény mikrokörnyezeti adottságainak 

megfelelő döntéseknek nincs tere. Az óvodák, 

iskolák igazgatói számára ugyanis fontos lenne, 

hogy autonóm vezetőként, a fenntartói 

támogatással megsegítve saját hatáskörükben 

lehetőséget kapjanak arra, hogy tanrendjüket, 

tanmenetüket a helyi igényekhez alakítsák. A 

jelenlegi helyzetben a pedagógusok nyitottsága, 

fejlődési lehetőségeik iránya sem teljesen 

tisztázott a vizsgált tématerületen. Ennek 

folyományaként nincsen arról átfogó képünk, 

hogy a szemléletformálás mennyiben bizonyul 

tartósnak és általánosnak a harmadik országbeli 

tanulókat célzó projektek megvalósítását 

követően. 
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Javaslatok 

Mindenekelőtt a nyitottság és integráció, 

melletti kiállásra van szükség a szakpolitika 

részéről. Ezáltal a különböző intézmények 

szereplői – így a köznevelésbe tartozó 

társadalmi csoportok – támogatva, 

beágyazottságban érezhetnék magukat a 

mindennapos működésükben, 

kompetenciáikban, (szakmai) 

önértékelésükben megerősítve. 

1. Pedagógusok támogatása több 

megközelítésből 

A fenti megállapítások alapján pedagógusok 

szakmai, valamint mentális támogatására, ezen 

felül pedig szemléletformálására van szükség. 

Ezeknek biztosítására az alábbiakban teszünk 

javaslatokat, az egyes módszerek, irányvonalak 

kifejtésével. 

a. szupervízió 

A harmadik országból érkezett gyerekek 

nevelése, tanítása egy sor olyan kihívást állít a 

pedagógusok elé, amelyek óhatatlanul 

nehézséget okozhatnak szakmai pályafutásuk 

során. Emiatt fontos, hogy a pedagógusok 

számára rendszeres és folyamatos szupervíziós 

lehetőséget biztosítsunk. Ennek a típusú 

támogatásnak minden, harmadik országból 

érkezett gyerekekkel dolgozó pedagógus 

számára elérhetőnek kell lennie, 

térítésmentesen. A szupervíziót kétféle 

formában, csoportos és/vagy egyéni ülésekben a 

leghatékonyabb biztosítani.  

Fontos lenne szupervízori lista létrehozása, 

amelyen az aktuálisan elérhető szakemberek 

névvel, elérhetőséggel és szakterülettel 

szerepelnek. A szupervízorok kiválasztásánál 

fontos, hogy olyan szakembereket vonjanak be, 

akik interkulturális ismeretekkel és nagyfokú 

empátiával bírnak. A szupervízori hálózat 

létrehozása, fenntartása és működtetése a 

mindenkori fenntartó feladata lenne, hiszen a 

nagyon fontos érdekük, hogy hosszútávon 

alkalmazhassák szakembereiket, a kiégés 

veszélyének elkerülésével. Utóbbi járulékos 

költségei is csökkenthetők a megelőzéssel. 

Emellett természetesen közvetve a szupervízori 

munka az érzékenyítésben, a 

tudatosságnövelésben is nagy szerepet játszik, 

hiszen az önreflexióval, a nehézségek strukturális 

és külső szemmel való vizsgálatával könnyebb az 

elfogadást, a másság tiszteletben tartását 

tudatosítani és közvetíteni, valamint az azzal 

együtt járó kihívásokra adott válaszokat 

folyamatosan felülvizsgálni és szükség esetén 

újradefiniálni. 

b. képzések, tréningek az érzékenyítés, 

tudatosítás fejlesztésére 

Jelenleg is elérhető néhány, a témához 

kapcsolódó képzés, ugyanakkor fontos lenne 

rendszeres, a témához kapcsolódóan több 

irányból közelítő szemléletrendszer átadása. A 

pedagógiai alapképzés részévé kellene tenni az 

interkulturális kompetenciák fejlesztését, a 

tudatosságnövelését.  

A már gyakorló, nem magyar anyanyelvű 

diákokkal foglalkozó pedagógusok számára 

szükséges lenne a tudatosság fejlesztésére 

irányuló tréningek térítésmentes biztosítása. 

Egy-egy ilyen képzés elvégzése után az 

anyaintézményben beszámoló tartása, a kollégák 

bevonása könnyíthetné meg a 

szemléletformálást. A pedagógusok 

szakmájukban, szaktudásukban való 

megerősítése, a rendszer által beléjük vetett 

bizalom kimutatására és megújítására fontos 

lenne egy olyan platform létrehozása, ahol a 

képzéseiken túl ők is megoszthatják 

tapasztalataikat, tudásukat, jó gyakorlataikat.  

A jelenlegi helyzetben fontos lenne feltárni a 

társadalomhoz képest a pedagógusok 

idegenellenességének mértékét és irányát, 

ennek okait és forrásait, hogy olyan, hatékony 
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eszközöket fejleszthessünk ki érzékenyítésükre, 

amely a nyitottságuk növelésére, fejlődési 

lehetőségeinek feltárására és megvalósítására 

szolgál.  

A módszertant, valamint a szemléletformálás 

elemeit fontos lenne a pedagógusképzésbe 

beemelni, a felsőoktatás ezen szegmensének 

szerves részévé tenni. Ezáltal a következő 

generációnak szervesen, természetesen lenne 

munkaeszköze és –módszere akár az 

interkulturálisan érzékeny területek, akár az 

egyéni igényekre irányuló kiemelt figyelem, 

közvetítve ezt a többi munkatárs, valamint 

gyerek felé. 

c. Állami, akkreditált képzések biztosítása 

Az integrációt elősegítően cél továbbá olyan 

eszköztár, kompetencia készlet átadása, amellyel 

a pedagógusok egyfelől saját mikrocsoportjaikon 

belül (osztály, csoport stb.) legyenek képesek a 

csoportdinamikát tudatosan alakítani, valamint a 

makro társadalmi folyamatokra reagálni. 

Kompetencianövelésük ki kell, hogy terjedjen az 

érzékenyítés, a tudatosság növelés átadására is. 

Ezt mind a kollégáik körében, mind pedig a velük 

kapcsolatba kerülő tanítványok, óvodások 

számára kell, hogy továbbítsák. 

Ha a kollégák látják ugyanis a külföldi tanulók 

számára nyújtott támogatás (például: magyar, 

mint idegen nyelv oktatás) hatását, ezzel saját 

munkájuk is könnyebbé válik, ami szintén az 

elfogadást segítheti elő.  

Jelenleg is elérhető néhány olyan, kreditértékkel 

bíró továbbképzés, amely a fentieket célozza, 

azonban fontos lenne ezeket széleskörűen 

hozzáférhetővé tenni, illetve folyamatosan 

visszacsatolni. 

d. Migráns hátterű dolgozók képzése 

A tudatosságnövelés egyik legkézenfekvőbb és 

legegyszerűbb módja a migráns hátterű 

szakemberek munkaerőpiaci bevonása a 

nevelési-oktatási rendszerbe. (Ennek másik 

hatására, a munkaerő-hiányra adott pozitív 

válaszra most a téma eltérése miatt nem térünk 

ki.) 

A migráns hátterű dolgozók (át)képzése sok 

esetben ugyan nem tűnik könnyű feladatnak, 

ugyanakkor hosszútávon az érzékenyítés 

területén nagy hatásfokkal bírhat. A 

pedagógusok, oktatási intézményben dolgozók, 

diákok és szülők számára is nagy hatású és 

szemléletformáló lehet, ha egy más kultur-

környezetből érkező személy nem az 

iskolapadban foglal helyet, hanem kollégaként 

tekinthet rá.  

Ebben az esetben a pedagógus, pedagógiai 

asszisztens, de akár a többi, intézményi munkát 

segítő dolgozó jelenléte is kritikus lehet. Ezt a 

folyamatot érdemes lenne olyan projektekkel 

megtámogatni, amelyeknek a projektidő 

végeztével is lenne létjogosultságok, így 

fokozatosan bevezetve, majd a továbbiakban is 

fenntartva a munkaközösségben a nem magyar 

anyanyelvű kolléga által hozott tudást, 

tapasztalatot és kompetenciákat. 

e. Társadalomismeret 

Szintén a kétirányúságot szorgalmazza a 

társadalomismeret terjesztése, olyan események 

által, amely a befogadó társadalom, valamint az 

ide érkezők hagyományain, szokásain alapszik. 

Egymás kultúrájának megismerése, a multi-

kulturális rendezvények (napok, hetek) 

biztosítása, ezek megrendezésének 

szorgalmazása, illetve költségvetési támogatása 

olyan intézkedések, amelyekkel az egymás 

megismerését, elfogadását tudjuk támogatni. Ha 

a befogadó magyar közeg számára biztosítani 

tudjuk az általános jó közhangulatot, a 

pedagógusok identitásának erősítését, valamint 

a kompetenciák fejlesztését, akkor az ideérkező 

új gyerekek, diákok beilleszkedése is nagyban 

megkönnyíthető. Ahhoz, hogy egy-egy újonnan 

érkezőt biztosíthassunk elfogadásáról, valamint 
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számára megfelelően fogadhassuk, fontos, hogy 

a velük foglalkozó pedagógusok tisztában 

legyenek az adott diák kulturális hátterével, 

illetve minimálisan tisztában legyenek az adott 

csoport társadalmi szerepeivel, szokásaival. 

2. Szülők, családok bevonása 

Talán az egyik legnehezebb, de nem 

megvalósíthatatlan feladat a szülők elérése, 

bevonása. Mind migráns, mind magyar oldalról 

fontos az együttműködés facilitálása. A közös 

programok, valamint az egyéni 

kezdeményezések mind szélesítik a látókört, 

valamint az egymásra csodálkozás, a tudatosság 

növelés lehetőségét is magukban hordozzák. 

Egyfelől tehát fontos lenne olyan szülői hálózati 

rendszer létrejöttének támogatása, amelyet az 

intézmények be tudnak építeni mindennapi 

működési struktúrájába. Fontos lenne a szülői 

munkaközösségekbe külföldi szülők felvételét 

szorgalmazni. Ennek szakpolitikai támogatása 

leginkább a pozitív, befogadó üzeneteket 

tartalmazó kommunikáción keresztül valósulhat 

meg. Erősíteni kellene a szülők aktív szerepének 

képét a gyerekek oktatási-nevelési helyzetében, 

valamint minél több dokumentumot, pedagógiai 

programot több nyelvre lefordítani. Ezáltal a 

szülők jobban bevonódhatnának a gyerekeik 

iskolai életébe, és könnyebben kapcsolódási 

pontot találnának az intézménnyel.  

3. Kortárs mentorok, segítők képzése, 

ennek kereteinek megteremtése 

A jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kellene 

fektetni az oktatási-nevelési rendszer 

főszereplőinek, a gyerekeknek a bevonására. 

Nagy potenciál rejlik ugyanis a kortárs 

csoportokban: a legtöbb időt egymással töltenek 

a diákok, óvodások az intézményekben. A 

gyerekek, fiatalok számára jó megoldást 

jelentene pilot programok létrehozása 

különböző korosztályúak számára, ahol kortárs 

segítő rendszerben, saját tapasztalattal 

gazdagítva tudnák egyfelől segíteni nem magyar 

anyanyelvű társaikat, másfelől közvetítenék az 

egymás iránti tisztelet, elfogadás értékeit, illetve 

utat teremthetnének az érdeklődés, a 

kíváncsiság természetes jelenségének is.  

A pilot programok kidolgozása után más 

intézményekbe is adaptálhatóvá kellene tenni a 

projektet, hogy minden érintett intézmény és 

közösség a legtöbbet profitálhassa a 

megteremtett tudásból.  

A kiválasztásnál fontos, hogy főleg magyar 

gyerekeket, vagy akár az országban régebb óta 

élők közüli fiatalokat vonjunk be, akik 

csoportjukon belül elfogadott pozícióban, 

véleményformáló hatással bírnak, fokozottan 

ügyelve a csoportdinamikára. Ezek a gyerekek 

aztán a mentorságon és saját tapasztalataikon 

keresztül természetes módon fogják a szűkebb 

és tágabb közösségükben tudatosításra, 

érzékenyítésre bírni társaikat, ismerőseiket. 

A diákok saját szemléletformálásukon túl 

továbbadhatják tudásukat, így vonva be másokat 

is. Az újonnan érkezők számára pedig 

biztonságos, elfogadó környezetet biztosítva, így 

könnyebben megnyílnak, jobban akarnak 

integrálódni majd, nagyobb rálátásuk lesz a 

folyamatokra, jobban értik majd a történéseket, 

könnyebben, gyorsabban adaptálódnak, 

fogadják el az új helyzetet. 

4. Interkulturális segítők bevonása 

Végül, de nem utolsósorban az interkulturális 

közvetítők szerepét emelem ki. Átívelve az előző 

három csoporton, ők azok a szereplők, akiknek a 

rendszerben való jelenléte esszenciális lenne az 

összes résztvevő számára. A szülők bevonása 

ebben a feladatkörben (kellő professzionális 

háttérrel és rálátással) remekül lehetőségeket 

biztosítana a rendszer számára, tudásukat 

hasznosítva. 

A migráns hátterű gyerekek magyar oktatásban 

lévő alacsony száma miatt azonban az 

interkulturális közvetítőket elsőként a már más 
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területről ismert, nem állandó munkatársként, 

hanem utazó munkarendben lehetne megoldani. 

Természetesen a jelenlétet a későbbiekben 

lehetne növelni, azonban a rendszeres (akár 

heti) alkalmak már nagyban hozzájárulhatnának 

a szereplők közötti kommunikáció 

elősegítéséhez, az előítéletek érdeklődéssé való 

alakításához, az idegenkedést az ismerkedéssel 

való felváltáshoz valamint az előforduló 

problémák feltárásához, azonosításához és 

megoldásához. A különböző nyelvű és kultúrájú 

diákok, gyerekek identitásának kiterjesztéséhez, 

bizalmának megszerzéséhez is nagyban segít egy 

hasonló háttérrel rendelkező felnőtt jelenléte. Az 

utazó státusz pedig megkönnyíti, hogy az 

alacsony létszámú nációk is kapjanak segítséget 

és közvetlenebb kapcsolatba kerülhessenek 

pedagógusaikkal.  

Tanulmányunkban kitértünk rá, hogy mennyire 

nehéz a családsegítővel vagy a nevelési 

tanácsadóval való együttműködés közvetítő 

híján: ezt a szerepet egyfelől teljes mértékben be 

tudná tölteni egy interkulturális közvetítő, 

nagyban megkönnyítve így a szakemberek 

munkáját, biztosítva a gyerek számára a 

hatékony, célzott segítséget. Ezáltal a segítő 

szakemberek kompetencia érzete is növekedne, 

így indukálva egyfajta pozitív változást, növelve a 

bizalmat a szülőkben, gyerekekben. 

Korábban részleteztük, itt az átfedés miatt csak 

megemlítjük, hogy a pedagógusok munkáját 

segítő, harmadik országbeli felnőttek 

alkalmazása mind segítőként, mind pedig 

közvetítőként fontos hiánypótló szerepet töltene 

be a nevelési-oktatási rendszerben. 

Összefoglalás 

A témában megvalósuló projektek kiterjesztése, 

folyamatos fenntarthatóságának biztosítása, a 

résztvevők további támogatása szükséges a 

területen. Pozitív, hogy a migráns és a menekült 

hátterű projektek összevonásra kerültek, így az 

intézmények egyben be tudják vonni a 

gyerekeket. Fontos ugyanakkor, hogy a másságra 

való nyitottság, az újdonságra való fogékonyság, 

valamint az elfogadásra, és az együttélésre való 

késztetés folyamatos munkát, megerősítést 

követel. 

Egységes, támogató állásfoglalásra, és 

rendszerre van szükség, hogy az oktatási 

rendszerben részt vevő pedagógusok és 

szakemberek ne érezzék magukra hagyva 

magukat a nem magyar anyanyelvű gyerekek 

nevelése-tanítása során. 

A magasabb szintű kommunikáció, külső 

megerősítés, a nyitottság támogatása sokat 

jelentene mind intézményi, mind pedig 

társadalmi szinten. A pedagógusok olyan 

szakemberek, akik a felnövekvő generáción 

keresztül a társadalom formálására, nevelésére 

hivatottak, így az ő szemléletmódjuk kritikus 

jelentőséggel bír az emberek attitűdjére 

vonatkozóan. 

Ennek megfelelően a következő lépcsőként a 

képzésük, érzékenyítésük, tudatosságnövelésük 

a cél. Ebben a fázisban a szemléletformálás, az 

interkulturális kompetenciák elsajátítása után a 

gyakorlatba történő átültetésük valamint ezen 

értékek közvetítésének eszköztárával kell 

felruházni őket. 

A pedagógusok megerősítésével, támogatásával 

megágyazhatunk egy sor olyan intézkedésnek, 

amelyek segítségével még tovább bővíthetjük a 

színes, nyitott kultúrák iránti érzékenységet és 

nyitottságot. 

A szülők bevonásával az empowerment, a saját 

erőforrások kihasználása jelenhet meg, büszkén 

mutathatják, közvetíthetik, hasonlíthatják össze, 

egészíthetik ki, csodálkozhatnak rá egymás 

kultúrájára.  

A kortársak egymásra hatásán keresztül a 

célcsoport maga válhat aktív résztvevőjévé az 

elfogadási, érzékenyítési folyamatnak. Ezen 

keresztül egy természetes folyamatban 
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szocializálódhat a jövő generációja egy elfogadó, 

egymás iránt nyitott társadalomra. 

Végezetül pedig olyan interkulturális 

közvetítőkre van szükség, akik átlátják a 

folyamatokat, koherensen gondolkoznak, 

valamint képesek empatikusan, de objektíven 

szemlélni a folyamatokat, szükség esetén 

képesek hatékonyan segíteni a Magyarországon 

élő nem magyar ajkú embertársaink 

integrációját. 

 

 


