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CSERNÉ DR. ADERMANN GIZELLA 

Európai képzési program magukra hagyott 
gyerekek, fiatalok és idősek segítőinek 

Leonardo da Vinci program RELAIS2 projekt 

A PTE Felnőttképzés és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának aktivitása a nemzetkö-
zi kapcsolatok és együttműködés terén figyelemre méltó. A konferenciák új meghí-
vásokat eredményeznek, a közös kutatási fejlesztési projektekben való közreműkö-
dés újabb felkéréseket eredményez. 

Ezekből a kapcsolatokból nemcsak az oktatók, hanem a hallgatók is profitálnak, 
külföldi előadók színesítik az oktatást, a Kar hallgatói hosszabb-rövidebb tanulmá-
nyi időt tölthetnek különböző országok felsőoktatási intézményeiben. 

Az alábbiakban bemutatandó projekt éppen egy korábbi sikeres együttműködés 
alapján vezetett ahhoz, hogy a Kar felkérést kapott egy európai képzési program 
kidolgozásában való részvételre. 

A felkérés 2005-ben érkezett a Iasi Egyetemről, és arra vonatkozott, hogy a 
FEEK partnerként vegyen részt a magára hagyott gyermekek, fiatalok és időskorúak 
számára kidolgozandó európai felnőttképzési program fejlesztésében. 

A csatlakozás előtt felvetődött az a kérdés, hogy kompetensek vagyunk-e a té-
mában. Végül a döntést arra alapozva hoztuk meg, hogy a Kar jelentős tapasztalattal 
rendelkezik az ifjúságsegítők és az ifjúsági szakértők képzésében éppúgy, mint a 
felnőttképzés specialistáinak felkészítésében. Folyt már nálunk mentorképzés hátrá-
nyos helyzetűek felzárkóztatásában segítőknek, de az idős kor bizonyos pszichológi-
ai és szociális problémái is helyet kapnak különböző kurzusokban. 

A tervezett közös munka un. disszeminációs projekt volt, melynek célja egy ko-
rábbi kutatás-fejlesztés során kidolgozott felnőttképzési program eredményeinek 
adaptálása az újonnan csatlakozó országok elvárásához és szükségleteihez, az új 
eredmények ismertté tétele minél szélesebb körben. Cél volt ezen felül a projekt 
témája szempontjából releváns képzési programok feltételeinek kimunkálása. 

A pályázatot a Leonardo da Vinci program keretében a grenoble-i székhelyű 
GIP-FIPAG – a Szakmai képzés és beilleszkedés akadémiája közhasznú társaság - adta 
be, mivel ez a szervezet az első RELAIS-nek nevezett projektnek is a kezdeményezője 
volt. 

Mitől lesz „európai” egy képzési program? 
Elsősorban attól, hogy olyan szükségleteket elégít ki, amelyek általában felme-

rülnek az Unió országaiban, valamint attól, hogy a képzési program kidolgozásában 
minél több uniós ország szakemberei működnek együtt, valamint a közösen kidolgo-
zott program alapján megszerzett szakmai tudást más tagállamban is érvényesíteni 
lehet. 

Az eredeti RELAIS-projekt francia, román és olasz együttműködéssel indult. A 
projekt eredményeinek terjesztését felvállaló RELAIS2 résztvevőinek köre portugál, 
bolgár és magyar közreműködőkkel bővült, a projekt belső értékelésére német part-
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ner kapott felkérést, és a francia szemléletmód ellensúlyozására van dán résztvevője 
is a projektnek. Az elmúlt hetek eseménye, hogy a munkában résztvevő nemzetek 
képviselőinek száma tovább gyarapodott egy unión kívüli taggal, egy svájci intéz-
ménnyel, ami az európai jelleget nem kérdőjelezi meg, hanem inkább erősíti. 

A projekt megvalósításának fő csomópontjai a következők, amelyek egyúttal jól 
bemutatják egy kompetencia alapú képzés fejlesztésének lehetséges modelljét: 

Első lépésként meg kellett vizsgálni a disszeminációs projekthez tartozó orszá-
gokban az elhagyott gyerekekkel, fiatalokkal és idősekkel foglalkozó szakemberek, 
a területen dolgozó, de szakképzettséggel nem rendelkező munkatársak és az önkén-
tesek kompetenciáit, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a magukra ha-
gyottakkal segítő kapcsolatot tudjanak kialakítani. A vizsgálat alanyai a segítségre 
szorulók, a segítő szakmákban dolgozók, a segítőket foglalkoztató intézmények és a 
segítő szakmákhoz közeli területen képzést folytató intézmények vezetői közül ke-
rültek ki, az alkalmazott módszer kérdőív és interjú volt. 

Az adott országra vonatkozó szakirodalmi, statisztikai források és az empirikus 
vizsgálat eredményei alapján elkészült egy helyzetelemzés. Az egyes országok do-
kumentumaira alapozva rajzolódott ki a kompetencia igényekről és a képzési szük-
ségletekről egy általános kép, amit európai szintézisnek nevez a projekt. A doku-
mentumok mindenki számára hamarosan hozzáférhetőek lesznek a www.relais2.eu 
honlapon. 

A kompetencia igények és a képzési szükségletek felvázolását követően kezdő-
dött az elhagyott gyermekek, serdülők és idősek segítőinek tevékenységéhez kötődő 
szakma módszeres leírása, a szakmai referencia-rendszer elkészítése. Ahogy a fenti-
ekben említettük, disszeminációs projektről beszélünk, amelyben a bázisdokumen-
tumokat a megelőző projekt során már kidolgozták, a fő feladat ebben a fázisban az 
újonnan belépő országok általánosítható jellemzőinek, szakmai referenciáinak beil-
lesztése volt a már létező, a segítő szakmára vonatkozó leírásokba. Az alapdoku-
mentum a segítő kapcsolat nyolc elemét (funkcióját) különbözteti meg: a segítségre 
szoruló fogadása, meghallgatása, igényeinek, szükségleteinek azonosítása, segítés a 
rászoruló mindennapi életében, kommunikáció, követés, figyelemmel kísérés, ani-
máció és szocializáció, védelmezés, a segítő személy professzionalizációja, szakmai 
tudásának és kompetenciáinak elmélyítése. Számba veszi a funkciókhoz kapcsolódó 
legfontosabb segítői tevékenységeket, ezek végrehajtásának módját, a végrehajtás 
feltételeit és a tevékenység sikerének kritikus pontjait, a sikert veszélyeztető ténye-
zőket. 

A szakmai leírások kibővítését minden országban egy-egy, a célpopulációt isme-
rő szakértőből, gyakorlati és képzési szakemberekből álló munkacsoport készítette 
elő, majd nemzetközi szemináriumokon egyeztették az országok képviselői a szak-
mai referenciák kibővítésére tett javaslataikat, így készült el a referenciák európai 
szintézise. 

A kompetencia-alapú képzésfejlesztés következő fázisa a szakmai referenciák 
alapján a képzési referenciák kidolgozása volt. A fent bemutatott módon – minden 
ország saját szakértői csoportjának közreműködésével – került kidolgozásra a képzé-
si követelményeket tartalmazó dokumentum. Az előbbiekben említett funkciók men-
tén felsorolt segítői tevékenységek mellé rendelték a programfejlesztők a tevékeny-
ség végrehajtásához szükséges és elsajátítandó kompetenciákat, a kapcsolódó tudást 
és fejlesztendő tulajdonságokat, viszonyulásokat, attitűdöket, és a fejlesztéshez fel-
használható forrásokat, pedagógiai módszereket és a taneszközöket. 
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Miután a szakmai és képzési referenciák európai szintézist tartalmazó dokumen-
tuma elkészült, megkezdődhetett a segítők számára a projekt első részében kidolgo-
zott moduláris képzési program adaptációja és összhangba hozása a csatlakozó or-
szágok újonnan megfogalmazott javaslataival. 

A képzés két nagy tartalmi részből áll: az egyik a minden segítő szakmában dol-
gozó számára ajánlott tanulási tartalmakat megjelenítő „közös mag”, a másik pedig a 
választott célpopulációra vonatkozó speciális tudás és kompetenciák elsajátítására 
irányuló modulok sorozata. 

A csatlakozó országok a meglévő curriculumhoz új modulokat javasoltak, így 
egy tágabb európai dimenzió is megjelent a felkészítés alapjául szolgáló útmutatók-
ban. 

A projekt további vállalt feladata a kimunkált képzési programhoz képzők kép-
zése. Országonként és célcsoportonként 15-15 felnőttképző felkészítése, ez a három 
újonnan csatlakozott országban összesen 135 képzőt jelent. 

Minden fejlesztési projektnek a kulcskérdése a valorizáció, az eredmények fel-
használhatósága, értékesíthetősége a gyakorlatban. A projekt legfontosabb eredmé-
nyének a létrehozók és a közreműködők azt tartanák, ha az egyes országokban önál-
ló szakmaként lehetne elfogadtatni az elhagyottak segítését. Egy önálló szakma 
megjelenéséhez azonban minden országban hosszú út vezet, de a moduláris felépí-
tésnek köszönhetően a képzési program egyes elemei igen jól használhatók a segítő 
szakmákban dolgozók továbbképzéséhez, munkát keresők és önkéntesek számára 
szervezett tanfolyamok tananyagához, beilleszthetők felsőfokú képzési programokba. 

A projekt fontos hozadéka a deklarált célokon túl egymás intézményrendszerei-
nek, a résztvevő országok problémáinak jobb megismerése, az azonosságok és a 
különbözőségek feltárása következtében az interkulturális szemléletmód és az Unió 
tagállamai közötti együttműködés erősítése. 
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