
A kutatás fõ célja a munkaerõpiac-

ról kikerült, halmozottan hátrányos

helyzetûek (döntõen romák) képzé-

sekkel, tanácsadásokkal történõ in-

tegrálása a társadalomba és a mun-

ka világába, ez által életminõségük

javítása és a régió feszültségeinek

csökkentése a Zempléni térség ma-

gyar és szlovák területén:

• Alapozva a meglévõ magyarországi

és szlovákiai kutatásokra – elvé-

gezni a magyar és a szlovák térség

roma lakosságának összehasonlító

szociológiai vizsgálatát, elemezni a

szegénység kultúráját, valamint a

kapcsolódó társadalmi jelensége-

ket, illetve ezek megváltoztatásá-

nak lehetõségeit.

• Megtalálni a térségben a romák

számára hosszú távon életlehetõsé-

get biztosító foglalkozásokat.

• Ehhez kidolgozni egy kompeten-

cialapú, a romák elõzetes tudás-

szintjét és életvezetési szokásait fi-

gyelembe vevõ speciális képzési és

támogatási rendszert.

1. A kutatás rövid ismertetése 

A kutatás keretei – mint ahogyan a

Zempléni Kistérség is – túlmutattak

az országhatáron, ezért tudományos

és logisztikai együttmûködésre szlo-

vák partnereket is bevontunk a mun-

kába.

A kutatási, képzési és foglalkoztatási

munkacsoportok megalakulása után a

projekt keretében elõször áttekintet-

tük a Zempléni Kistérség társadalmi

és gazdasági helyzetét, a térségre vo-

natkozó roma kutatásokat, tanulsága-

it beépítettük az ezt követõ munkafá-

zisokba, s elkészítettük a régió prob-

lématérképét magyar és szlovák

változatban is. Szakirodalmi és a saját

szociológiai és andragógiai kutatása-

inkra alapozva (a célcsoport attitûd,-

identitás- és életmódszempontú vizs-

gálata) kidolgoztuk az elõzetes tudás-

szint és kompetencia mérés módsze-

rét és azt a toborzott célcsoporton si-

keresen alkalmaztuk. 

Az 500 toborzott munkanélkülibõl

a célcsoportba beválogatott szemé-

lyek (75 magyar, 25 szlovák) részére

ún. tanulótérkép készült az ELTE

TÓFK mérési csomagja alapján. Tibori

Tímea által a projekt számára kifej-

lesztett, egyedi értékelési rendszerû

tanulótérkép módszer az egyén adott-

ságaira, erõforrásaira, beállítottságára

és az energiaforrások-erõfeszítésekre

alapozva mutatta, meg hol lehetett

erõsíteni az egyén alapértékeit, tanulá-

sa és munkába állásának folyamatát,

valamint további életútja prognosztizá-

lását a projekt befejezése után. A prog-

ram kezdetekor kistérségi mentorokat

képeztünk, akik a projekt futamideje

alatt egyénre szabott tanulási, foglal-

koztatási és életvezetési tanácsadással

segítették a célszemélyeket. A képzés

komplexitását jelentette az is, hogy

minden modulban különös hangsúlyt

kapott az egyéni kommunikáció és az

önismeret fejlesztése.

A kutatás innovatív módszertanának

köszönhetõen a célcsoport elõször

egy munkaerõ-piaci tréninget végzett

el sikeresen, majd egy részük OKJ

Beszámoló
az NKFP 5/035/04. sz.  „Magyar–szlovák összehasonlító 
komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért” 
címû projektrõl

Tibori Tímea



A*-os sütõipari munkás szakképzést,

gomba- és gyógynövénygyûjtõ, és vi-

rágkötõ tanfolyamokat, valamint vál-

lalkozói képzést. A lemorzsolódás ala-

csony volt, egy részüknek pedig sike-

rült részfoglalkoztatást biztosítani a

képzés lezárulta után. 

A projekt végén a csoport tagjai a

kutatás keretében kidolgozott kultúra-

érzékeny egészségfejlesztõ program

kézikönyvet vettek át, és egyéni karrier-

tanácsadásban részesültek. Megjelen-

tettünk egy, a projekt eredményeit

bemutató 500 oldalas tanulmánykö-

tetet, melyet a projekt zárókonferen-

ciáján a résztvevõk rendelkezésére

bocsátottunk. A projektet munkaérte-

kezlettel, majd a zárójelentés elkészí-

tésével fejeztük be.  

2. A kutatás új eredményei 

a) „Határtalan kutatás”

A Zempléni Kistérség a korábbi mes-

terséges határok ellenére is megõrizte

viszonylag egységes társadalmi, gaz-

dasági szerkezetét, településstruktúrá-

ját. Mérföldkõnek tekinthetõ, hogy a

projektet kiterjesztettük a kelet-

szlovákiai Tõketerebesi Járásra is,

ahonnan 15 fõ önerõbõl vállalta a

programban való részvételt, s melyet

szlovák partnereink és a Zempléni

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tu-

dományos és logisztikai szempontból

elkötelezetten támogattak. 

b) Munkaerõ-piaci kutatások

A roma- és munkaerõ-piaci kutatásaink

megerõsítették a Zempléni Kistérségre

vonatkozó elõzetes tapasztalatokat,

így azt a következtetést vontuk le,

hogy a munkanélkülieknek szóló

képzések hatékonyságát olyan kép-

zési programok kidolgozásával le-

hetne javítani, amelyek alkalmat te-

remtenek a munkát keresõk és a po-

tenciális munkáltatók kölcsönös

megismerésére. A kérdõíves felvétel

eredményei megerõsítették kutatási

hipotéziseinket, miszerint a halmo-

zottan hátrányos helyzetûek: 

• nehéz helyzetüket alapvetõen ke-

vésbé ítélik válságosnak és így má-

sokét sem tekintik teljesen re-

ménytelennek;

• kerülik a nyilvános megmérette-

tést, az igazi versenyhelyzetet, a

mobilitást, inkább személyes bol-

dogulásukat keresik;

• többségük máról holnapra, terv-

szerûtlenül él, újratermelik a hát-

rányos helyzetet;

• bár verbálisan kezdik elfogadni a

kor követelményeit, de a megúju-

lásért keveset tesznek;

• mélyül a szakadék a tanultak és az

aluliskolázottak, ill. a gazdagok és

a szegények, valamint a generációk

között;

• a rendszerváltást követõen az ér-

dekérvényesítés erõsödött, de a

társadalomért szükséges felelõsség-

és kötelezettségvállalás még min-

dig gyenge;

• párosul ez a magatartás a törvé-

nyesség megkerülésével és/vagy ki-

játszásával, ill. az egyéni problé-

mák kialakulásában az állami szol-

gáltatások elapadásában látni az

okokat;

• gyenge a személyes felelõsségválla-

lási, kreativitási készség;

• az elsõdleges (családi) és a másod-

lagos (iskola, társadalom) szociali-

zációs nehézségek egyaránt meg-

mutatkoznak;

• csekély a közösségek megtartó sze-

repe;

• igazolódott a térségben erõsen ható,

a mássággal kapcsolatos elõítéle-

tesség (nemi, faji, szexuális, gazda-

sági stb. téren);

• A célcsoport által kiemelt értékek

és a „három kívánság”-uk szorosan

együtt jár: a megkérdezettek szá-

mára legfontosabb az egészség, a

pénz, a munka lehetõsége, a gyere-

kek és az unokák stabilabb életfel-

tételei, biztos megélhetésének re-

ménye. 

c) Az elõzetes tudásszint 
és kompetencia mérése 

és eredményei

A tudásszint és kompetencia méré-

sére elkészített képzési- és mérési

csomagot 500 toborzott fõ esetében

referencia jelleggel, és sikerrel al-

kalmaztuk, majd dokumentáltuk. Az

attitûd- és értékvizsgálataink, vala-

mint andragógiai kutatásaink alátá-

masztották a projektben alkalmazott

elõzetes tudásszint- és kompetencia

mérés alábbi alapelveit:

• A felnõttek tudása, készségei,

kompetenciái mérhetõk és fejleszt-

hetõk. 

• Minden felnõttet egyénre szabottan,

kompetencia alapú módon kell ké-

pezni, és a meglévõ tudáshoz és

élettapasztalatokhoz kell kötni. 

• A hátrányos helyzetû felnõttek

képzésénél figyelembe kell venni,

hogy többségüknek negatív tanulá-

si élményei, iskolai kudarcaik van-

nak, amelyek a felnõttkori tanulás

ellen hatnak.

• A célszemélyek nem motiváltak a

szabadidõ hasznos és értelmes el-

töltésére, nincsenek mintáik, moti-

vációik a tanuláshoz, a kulturális

vagy sport-rekreációs tevékenysé-

gekhez.

Felnõttoktatás, kutatás

65
K É K



d) A mérések modellezése: 
a tanulótérkép kifejlesztése

Az elõzetes tudásszint és kompetencia

mérések alapján a célcsoportba bevá-

logatott 100 fõ (75 magyar, 25 szlo-

vák személy) részére ún. tanulótérkép

készült. A Tibori Tímea által kifejlesz-

tett egyedi értékelési rendszerû ta-

nulótérkép módszer a projekt egyik

legfõbb fejlesztése. A tanulótérkép

adottságokra, erõforrásokra, beállí-

tottságra és energiaforrások-erõfe-

szítésekre alapozva, egyénre sza-

bottan megmutatta, hol lehetett

erõsíteni az egyén alapértékeit, a

tanulása és munkába állásának fo-

lyamatát, és hogyan volt prognosz-

tizálható további életútja a projekt

befejezése után. A módszer bármely

térségre jól adaptálható, fejleszthetõ. 

A tanulótérkép kidolgozásánál –

részben francia kutatási eredmények,

részben saját fejlesztés alapján – az

alábbi elemeket vettük figyelembe:

• az egyén biológiai és szociális

adottságai;

• erõforrások: életkor, nem, etnikai

hovatartozás, kapcsolati és társa-

dalmi tõke;

• életkörülmények: család- és jöve-

delem szerkezet;

• beállítottság, munkaethosz;

• korábbi formális tanulási eredmé-

nyek (iskolai végzettség, szakkép-

zettség);

• nonformális és informális úton

szerzett rejtett és manifeszt tapasz-

talati tudás;

• meglévõ gondolkodási, reflexiós és

tanulási képességek.

A négy paraméter (adottságok, erõ-

források, beállítódások, elõzetes tu-

dás) felvételére épülõ tanulótérkép el-

méletének verifikálása megtörtént,

egy teljesen új összefüggésrendszert

dolgoztunk ki a felnõttoktatás számá-

ra. A képzési- és mérési csomag be-

vált, megfelelõ alapot adva a célcso-

port kiválasztásához, az egyéni karrier

tanácsadáshoz, a mentori munkához

és a szervezetépítéséhez.

e) A kompetenciaalapú képzések
megvalósulása

A projekt keretében az alábbi képzé-

sek sikeresen valósultak meg: 

• 60 órás munkaerõ-piaci tréning:

67 fõ (52 magyar és 15 szlovák)

• OKJ A*-os sütõipari munkás: 17 fõ

• 60 órás gomba- és gyógynövény-

ismereti tanfolyam: 27 (12+15) fõ

• 30 órás, bentlakásos virágkötészeti

tanfolyam: 20 fõ 

• bûnmegelõzési-életvezetési tréning:

27 fõ

• 60 órás vállalkozói képzés: 15 fõ (10

magyar, 5 szlovák)

• 60 órás akkreditált kistérségi men-

torképzés (OKM 29/2006): 32 fõ

A mérések és képzések módszertana

A mérések és képzések módszertana

ugyancsak innovatív volt. A társa-

dalmi hatások kiemelt szerepet játsza-

nak a hátrányos helyzetû célcsoportok

esetében, ezért aktív tanulási módsze-

reket vezettünk be a verbális, elõadó-

központú, frontális andragógiai mód-

szerek helyett. Az elméleti jellegû isme-

retek elsajátítása cselekedtetõ módon

történt, rendszerint csoportban vég-

zett feladat elvégzésébe ágyazottan, a

kompetenciafejlesztõ gyakorlatoknál

pedig az élménypedagógia és a ko-

operatív tanulás elemeit alkalmaztuk.

Így egyfajta andragógiai-módszertani

kísérletnek tekintettük a célcsoport

három szakterületen (gomba és

gyógynövény-ismeret, virágkötészet

és sütõipari munka) történõ párhuza-

mos képzését és foglalkoztatását is. 

Eredményesség:

Sikernek tekintjük, hogy a beisko-

lázott személyek mindegyike eleget

tett a képzési követelményeknek, a

lemorzsolódás csak 12% körül volt.

A képzések elvégzése és a tanulás te-

rén – cigányok esetében – tapasztalt

meglepõ sikeresség a tanulótérképen

alapuló kiválasztásnak és a mentori

támogatásnak volt köszönhetõ. 

• A munkaerõ-piaci tréninget a 100

kiválasztott (75 magyar, 25 szlo-

vák) személybõl 67 fõ végezte el

sikeresen. A lemorzsolódás itt volt

a legmagasabb, különösen a szlo-

vák célcsoport esetében. A trénin-

get végzettek felkészültebbé váltak

a munka világába történõ belépésre

és bennmaradásra, a képzés során

fejlõdött egyéni kommunikációjuk

és önismeretük, javultak beillesz-

kedési és együttmûködési képessé-

geik, külsõ megjelenésük iránti

igényességük, nõtt a fegyelem- és

felelõsségtudatuk, járatosabbak let-

tek az álláskeresési technikákban. 

• A tanfolyami és OKJ A*-os képzé-

sek célja volt, hogy a célcsoport

szakmai ismeretei, kulcskompe-

tenciái mellett az akarati és egyéb

személyes tulajdonságaik is fejlõd-

jenek, nõjön az önállóságuk és

kezdeményezõkészségük, tanulási

rutinjuk és motivációjuk.  Remé-

nyeink szerint – ennek vizsgálatát

a futamidõ közelsége még nem tet-

te lehetõvé – képesek lesznek a ta-

nultakat szûkebb környezetükben

multiplikálni, a megismert érték-

rendszert terjeszteni.
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f)  Foglalkoztatás

Jó eredménynek számít, hogy a kép-

zések ideje alatt 13 fõ részére, az OKJ

A*-os szakképzések elvégzése után

pedig 8 fõ részére (6–8 hónapon ke-

resztül) sikerült részfoglalkoztatást

biztosítani.

g) Akkreditált mentorképtés 
(OKM 29/2006) 

Megerõsítést nyert a program an-

dragógiai innovációjaként megfogal-

mazott feltételezése, hogy a siker kul-

csa a mentori támogatás lehet. Projek-

tünk egyik innovációja a 60 órás

akkreditált mentorképzési program

kidolgozása volt, a 32 fõs képzés le-

vezetése, majd kistérségi mentorok

alkalmazása. A széles spektrumú al-

kalmazhatóság érdekében a mentorok

képzésekor az elméleti ismeretek gya-

korlati alkalmazása, készségeik, kom-

petenciáik kialakítása személyre sza-

bott, kompetencialapú, együttmûkö-

désre épülõ kiscsoportos módszerrel

valósult meg, építve a mentorok ere-

deti foglalkozására, hivatására, érdek-

lõdési körére. A mentorképzés szer-

ves folytatása a team–szupervízió és

az egyéni értékfejlesztés volt.

h) Egyéni mentorálás,
nyomonkövetés, tanácsadás

A projekt módszertani újítása, hogy

nem hagyta magára a célszemélyeket

a foglalkoztatás és tanulás ideje alatt a

tanulási, munkahelyi és egyéni prob-

lémáival, hanem a mentorok által egy

folyamatosan mûködõ, segítõ-támo-

gató-ellenõrzõ rendszert mûködtetett.

A mentorok a futamidõ alatt vala-

mennyi célszemélyt egyénre sza-

bott, folyamatos, mindenkor elér-

hetõ egyéni tanulási, foglalkoztatási

és életvezetési támogatással segítet-

ték. A célcsoport lemorzsolódása mi-

nimális volt. Javult a célcsoport ér-

dekartikuláló és érdekérvényesítõ ké-

pessége, szervezettsége, a kiképzettek

referenciaszemélyekké váltak lakó-

helyükön. A program során nõtt az

egyének önbizalma, megerõsödött

belsõ motiváltsága. Eredményként

könyveljük el, hogy ha kis mértékben

is, de változott a tanulással és az isko-

lával kapcsolatos, hagyományosan ne-

gatív attitûd. Tapasztalataink szerint a

mérés, a képzés, és a mentori támoga-

tás hozzájárult ahhoz, hogy a projekt

futamidejének végére a célszemélyek

közel felénél munkával és életvezetés-

sel kapcsolatos attitûdök megváltoz-

zanak, életvitelükben valamelyes, re-

ményeink szerint tartós módosulás

állt be. Az attitûdváltozás eredménye-

sebbé teheti a településeken az ön-

kormányzatok, az iskolák és a roma

családok kapcsolatrendszerét, meg-

kezdõdhet a párbeszéd képzési, fog-

lalkoztatási kérdésekben. 

i)  Életvezetési tananyag 
kidolgozása, és pilot study 

típusú próbája

A projekt újításai közé tartozott,

hogy az egészséges életmódra neve-

lés az egyének közvetlen környeze-

tére, családjára is kiterjedjen a há-

rom éves futamidõ alatt. Feltérké-

peztük a családok jövedelmi és

lakásviszonyait, munkaerõ-piaci és

élethelyzetét, s az eredmények alap-

ján többlépcsõs, modulrendszerû fej-

lesztõ programot dolgoztunk ki, ame-

lyet beépítettünk az egyéni és a cso-

portos foglalkozásokba is. A projekt

harmadik szakaszában egyéni karrier-

tanácsadást végeztünk, illetve átadtuk

a célcsoport tagjainak a projekt kere-

tében kidolgozott kultúra-érzékeny

egészségfejlesztõ program kézikönyvét. 

Eredménynek tekintjük, hogy a cél-

csoport tagjainak többségénél a pro-

jekt végén megfigyelhetõ volt a külsõ

megjelenés igényesebbé válása, a

kommunikációs készség és a mentális

képességek fejlõdése, az egészségtuda-

tosság, illetve bátrabb kezdeményezés.

j)  A projekt folytatása

Az eredmények társadalmi és gazda-

sági hasznosíthatóságának jegyében a

projekt vezetõiben és helyi szerve-

zeteknél (Pedagógiai Szakmai- és

Szolgáltató Központ, a Zemplénért

Civil Szervezetek Szövetsége, Közös-

ségi Bûnmegelõzési Iroda, az Önkor-

mányzat, és a Szociális és Családsegítõ

Szolgálat, illetve a Zempléni Vállalko-

zásfejlesztési Alapítvány a szlovákiai

filiáléjával) is igényként merült föl a

program folytatása. Ezért 2006-ban

bûnmegelõzési és családbarát munka-

helyek teremtése a képzõ-vállalkozók-

kal témában négy pályázatot nyújtot-

tunk be az Igazságügyi Minisztérium-

hoz, illetve pályáztunk az NCA-hoz. 

3. Megvalósult célkitûzések

Az eredeti célkitûzéseknek megfelelõ-

en elkészítettük a célcsoport attitûd-

identitás- és életmódszempontú vizs-

gálatát, és „A Zempléni Kistérségben

lakók véleménye a kisebbségrõl és a

többségrõl” c. kutatási jelentést, az

összesen 1000 kérdõív és 30 interjú

alapján. Kidolgoztuk és megvalósítot-

tuk a tudományos alapokon és méré-

sen nyugvó kiválasztási, képzési, foglal-

koztatást segítõ és mentori rendszert,

s azt rendszerszerûen alkalmaztuk

alap- és alkalmazott kutatás, illetve

kísérleti fejlesztés keretében. A prob-
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lématérkép elkészítése, az elõzetes

tudásszint és kompetenciamérések,

a képzések, a munkahelyteremtés

és foglalkoztatás lehetõségeinek

kutatása és elõsegítése, a folyama-

tos mentori munka, valamint az

életvezetési programcsomag gya-

korlatba történõ sikeres átültetése

nyomán beigazolódott a hipotézis,

mely szerint a projekt elemeinek

(mérés, képzés, foglalkoztatás,

mentorozás) rendszerszerû alkal-

mazása növeli az eredményességi

mutatókat. 

A célcsoport tagjai sikeresen elvé-

gezték a képzéseket, tréningeket,

megerõsítést nyert, hogy az elõzetes

tudásszint mérés és a kompetenciala-

pú képzések révén teljesítõ képes cél-

csoport alakítható ki, és a lemorzsoló-

dás jóval a tervezett 20% alá (kb.

12%) csökkenthetõ. 8 fõ részére pe-

dig sikerült részfoglalkoztatást bizto-

sítani a képzések után. 

A célcsoport tudására és kompeten-

ciáira vonatkozó elõ-és utómérések

eredményei szerint a célcsoport felé-

nek számszerûsíthetõ mutatói emel-

kedtek, célcsoport fele jelentõs nyere-

séggel jött ki a projektbõl. A Zempléni

kistérségben emelkedett a képzettek

száma, motiváltabbá váltak a tanulásra

és a munkára, nõtt az önismeretük és

munkahelyi kompetenciájuk. A vál-

lalkozói és mentorképzést végzett sze-

mélyek (fõként) a további változások

motorjai lehetnek, mert közösségük

referenciaszemélyeivé váltak. Az érin-

tett szervezetek között fejlõdött a

kommunikáció és a kooperáció, nõtt

az egyének kapcsolati tõkéje. Ütõképes

mentori csapat képzõdött ki, akiknek

továbbképzése a szupervízió révén fo-

lyamatos. 

A tudományos eredményeket szá-

mos konferencia elõadáson, könyvben

és folyóiratban tettük közzé. A pro-

jekt zárótanulmányaként elkészítet-

tük a kutatási eredményeket összefog-

laló 500 oldal terjedelmû kötetet

könyv és CD formában, amelyet térí-

tésmentesen átadtunk az érdeklõdõk

részére.

A magyar és a szlovák összehasonlí-

tó szociológiai vizsgálat dokumentu-

mai a továbbiakban is jól szolgálják a

kistérség fejlõdését, segítik további

projektek kidolgozását.  A mérési és

képzési csomag pedig bármely közép-

európai régióban adaptálható.

Az eredmények gazdasági 
és társadalmi hasznosíthatóságának
bemutatása

A projekt a lakosság attitûdjeinek, ér-

tékszemléletének és életmódjának fel-

mérésével és megfogalmazásával, a

célcsoport elõzetes tudásszint és

kompetenciamérésével, a munkaerõ-

piaci képzésükkel és szakképzésük-

kel, valamint a munkahelyteremtéssel

és foglalkoztatásuk lehetõségeinek

kutatásával és elõsegítésével illetve

egyéni mentorálás módszerével (azaz

szociológiai és andragógiai kutatásai-

val) nagy mértékben hozzájárult a

Zempléni kistérségben a munkaerõ-

piacról kirekesztõdõ társadalmi

csoportok – közöttük a romák:

• munka világába történõ integrá-

lásához, a munkaerõ-piaci esé-

lyeik növeléséhez, életminõsé-

gük javulásához, a régió társadal-

mi feszültségeinek csökkentéséhez; 

• társadalmi integrációjához, a ki-

rekesztés, az elszegényedés elleni

harchoz, a mobilitásra ösztönzés-

hez, a szociális és kulturális ellá-

tottság javításához; 

• felkészítéséhez, hogy képesek le-

gyenek alkalmazkodni az EU-csat-

lakozásból adódó gyors társadal-

mi- és a munkaerõ-piaci átalakulá-

sokhoz, felzárkózni, és részt venni

az egész életen át tartó tanulásban; 

• hatékonyabb érdekképviseletéhez

és védelméhez; 

• valamint az európai és hazai – kö-

zösségi és egyéni – értékek romák

körében történõ elfogadásához és

elsajátításához, identitásuk megõr-

zése mellett életvitelük többségi tár-

sadaloméhoz történõ közelítéséhez. 

A kutatás eredményeképpen szüle-

tett összesen 33 hazai publikáció

mellett számos fórum (médiaszereplé-

sek, workshopok, konferencia) bizto-

sította az eredmények társadalmi nyil-

vánosságát.

A magyar és a szlovák összehasonlí-

tó szociológiai vizsgálat dokumentu-

mai (térségi életmód/problématérkép,

cselekvési tervek, kompetenciamérési

csomagok) a jövõben is jól hasznosít-

hatóak, szolgálhatják a kistérség fejlõ-

dését, és segíthetik további projektek

kidolgozását. A Dél-Magyarországi

Pedagógiai Alapítvány, az Európai If-

júsági Kutató-, Szervezetfejlesztõ és

Kommunikációs Központ, a SETUP

Alapítvány, valamint szlovák partne-

rek már átvették a munkaerõ-piaci

tréninget elõkészítõ modul alkalma-

zását, és hozzákezdtek a mentor-

program adaptálásához. 

A célszemélyek kiválasztását szolgá-

ló elõzetes tudásszint- és kompeten-

ciamérési csomag és annak részét ké-

pezõ tanulótérkép, valamint a projekt

eredményeként létrejött felnõttképzé-

si innováció transzferábilis, azaz vál-

toztatható tartalmú moduljai révén

bármelyik közép-európai térségben

jól adaptálható, és a tapasztalatok

alapján folyamatosan módosítható,

fejleszthetõ.

A hozzáférhetõséget, azaz az értéke-

síthetõséget az életvezetési kézikönyv

és a zárójelentés kötetben (angol ösz-

szefoglalóval) és CD formában törté-

nõ megjelentetése biztosítja. Ezeknek
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a termékeknek csak eszmei értéke

van, készpénzért nem forgalmazzuk. 

A projekt monitoring mutatói

A projekt hasznosítható eredménye

/ kifejlesztett új szolgáltatás

a) 60 órás kistérségi mentorképzés

kidolgozása és akkreditálása (OKM

29/2006)

Tudományos eredmények / publi-

kációk

Könyv

Tibori Tímea (szerk): Zempléni átjáró.

Kiadó: Belvedere Meridionale, Buda-

pest–Szeged, p503 (2007)

Folyóirat

Tibori Tímea: Attitûdök, értékek a

Zempléni Kistérségben. Tanulmány.

Kultúra és Közösség, III-IV: p83-106.

(2006) 

Kraiciné Szokoly Mária: Andragogy

in adult education. Lifelong learning

füzetek 2. Debreceni Egyetem (2006.

október) 

Kraiciné Szokoly Mária: Egész életen

át tartó tanulás, felnõttoktatás, felsõ-

oktatás  –  kihívások az ezredfordu-

lón. Zempléni Szemle, Sárospatak

(2006 tavasz) 

Kraiciné Szokoly Mária, Tibori Tí-

mea: Felnõttképzési kísérlet a hátrá-

nyos helyzetû társadalmi csoportok

felzárkóztatásáért. Felnõttképzés, Bu-

dapest (2007. április) 

Tibori Tímea és a konzorciumi part-

nerek: „Magyar-szlovák összehasonlí-

tó kutatás…” projekt tudományos

eredményeinek (mérés, képzés, sur-

vey, kutatás, attitûdmérés) 4 íves ta-

nulmánya. Fórum Társadalomtudo-

mányi Szemle 1-2. (2007) elfogadva

Elõadás

Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5

„Magyar–szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt bemutatása. TIT

Szakmai Nap, Budapest, TIT Szövet-

ségi Iroda (2004. október 7.) 

Tibori Tímea és a konzorciumi part-

nerek: A nyertes NKFP-5 „Magyar-

szlovák összehasonlító kutatás…”

projekt bemutatása. Sátoraljaújhely,

ZRVA székház (2004. október 21.) 

Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5

„Magyar–szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt bemutatása. Roma

Parlament, Budapest (2004. október

29.) 

Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5

„Magyar-szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt bemutatása. A Ma-

gyar Szociológiai Társaság tudomá-

nyos ülése a Kultúra Szakosztály ke-

retében. Budapest (2004. november

19-20.) 

Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5

„Magyar-szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt bemutatása. BAZ Me-

gyei Munkaügyi Központ (2004. no-

vember 23.) 

Tibori Tímea: A nyertes NKFP-5

„Magyar-szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt bemutatása. Polgár-

mesteri Hivatal, Királyhelmec, Szlová-

kia (2004. november 24.) 

Tibori Tímea: Beszámoló a tanuló-

térképrõl és az életvezetési csomag

alapötletérõl. Tudományos tanácsko-

zás a Kultúrakutató Mûhely kutatásai-

ról, MTA Szociológiai Kutatóintézet

(2005. április 28.)

Tibori Tímea: Összefoglaló az elsõ

éves projektmunkáról. MTA Jakobi-

nus terem, MTA Szociológiai Kutató-

intézet (2005. december 13.) 

Kraiciné Szokoly Mária: A 45 év fe-

letti cigány populáció képezhetõségérõl.

Az Idõsek képzési igényei és lehetõsé-

gei c. konferencia, ELTE PPK Neve-

léstudományi Intézet ELTE Élethosz-

szig Tartó Mûvelõdésért Alapítvány

(2005). 

Tibori Tímea, Szokoly Mária, Heves

Andrea: A hátrányos helyzet és az

egész életen át tartó tanulás – a

Zempléni Kistérségben folyó kutatás

alapján. Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-

tár (2006. március 24.) 

Tibori Tímea: A mentorálás szerepe

a felnõttek tanulási esélyeinek javítá-

sában. PTE FEK Ifjúságsegítõ kurzus,

Pécs (2006. október 13.) 

Tibori Tímea: Kerekasztal-beszélgetés

a terepmunkával kapcsolatosan. Grund

Fesztivál, Hajós (2006. június 10.) 

Tibori Tímea: Beszámoló a projekt-

ben folyó képzésekrõl, illetve élet-

módkutatásokról. Zempléni Regioná-

lis Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Sátoraljaújhely (2006. június 16.) 

Tibori Tímea: Beszámoló a projekt

eredményességérõl és nehézségeirõl.

3 alkalom: Sátoraljaújhely, Fûzér,

Királyhelmec (2006. június 30.) 

Kraiciné Szokoly Mária: Komplex

felnõttképzés módszertani kísérlet a

hátrányos helyzetû társadalmi csopor-

tok felzárkóztatására. Közép-Európa:

Transzfer és dialógus Budapest Fó-

rum Konferencia. Fürstenfeld, Auszt-

ria (2006. szeptember 30.) 

Kraiciné Szokoly Mária: Komplex

mérési, képzési, foglalkoztatási, men-

tori program a romák felzárkóztatásáért.

Tudomány Hete, MTA-TIT, Pásztó

(2006. november 14.) 

Maria Szokoly: Adult education

(metodological) experiment for clos-

ing up  inadvanteged peoples in

Barcs’s  micro region (Hungary) Life-

long learning in the City – Region

Observatory PASCAL International

Conference. PTE FEEK, Pécs (2007.

szeptember 25. 

Tibori Tímea: A program áttekintése.

„Magyar–szlovák összehasonlító ku-

tatás…” projekt záró konferenciája.

Sátoraljaújhely (2007. szeptember 26.) 

Tibori Tímea: A továbbfejlesztés le-

hetõségei. „Magyar-szlovák összeha-
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sonlító kutatás…” projekt záró konfe-

renciája. Sátoraljaújhely (2007. szep-

tember 26.) 

Kraiciné Szokoly Mária: A projekt

mérési-képzési eredményei. A to-

vábbhasznosítás lehetõségei. „Magyar-

szlovák összehasonlító kutatás…”

projekt záró konferenciája. Sátoralja-

újhely (2007. szeptember 26.) 

Heves Andrea: A mentorképzés

pszichológiája. „Magyar-szlovák ösz-

szehasonlító kutatás…” projekt záró

konferenciája. Sátoraljaújhely (2007.

szeptember 26.) 

Németh Andrea: A mentorprogra-

mok mûködésének fontossága. „Ma-

gyar-szlovák összehasonlító kutatás…”

projekt záró konferenciája. Sátoraljaúj-

hely (2007. szeptember 26.) 

Tardos Katalin: Munkaerõ-piaci

helyzetkép és az aktív foglalkoztatási

eszközök BAZ megyében. „Magyar-

szlovák összehasonlító kutatás…”

projekt záró konferenciája. Sátoralja-

újhely (2007. szeptember 26.) 

Bognárné Várfalvi Marianna: Az

egészség útja. „Magyar-szlovák össze-

hasonlító kutatás…” projekt záró

konferenciája. Sátoraljaújhely (2007.

szeptember 26.) 

Kraici István Márton: A projektme-

nedzsment tapasztalatai. „Magyar-

szlovák összehasonlító kutatás…”

projekt záró konferenciája. Sátoralja-

újhely (2007. szeptember 26.) 

Kraiciné dr. Szokoly Mária: A fel-

nõttképzõk felelõssége. Mûvelõdé he-

te Tanulás Ünnepe Ünnepi ülés az

MPT újjászervezésének 40. évforduló-

ja alkalmából. Salgótarján (2007. ok-

tóber 4.) 

Kraiciné dr. Szokoly Mária: Felzár-

kóztató felnõttképzés.  „Az egész éle-

ten át tartó tanulás szerepe a felzár-

kóztatásban a foglalkoztatás fejleszté-

sében és megtartásában. Szakmai

konferencia: Magyar Mûvelõdési Inté-

zet 2007. október 10. 

Médiaszereplés

Tibori Tímea és a konzorciumi part-

nerek: riport a pályázat tartalmáról.

Zemplén TV (2005. február 24.) 

Tibori Tímea: riport a pályázat tar-

talmáról. Aktív Rádió, Sátoraljaújhely

(2005. február 24.) 

Tibori Tímea: riport a célcsoport

tagjainak kiválasztásáról. Sátoraljaúj-

hely Városi Rádió (2005. március

17.) 

Tibori Tímea: riport a célcsoport

tagjainak kiválasztásáról. Zemplén TV

(2005. március 18.) 

Tibori Tímea, Heves Andrea: riport

a kézmûves táborról. Zemplén TV

(2005. június 28.) 

Tibori Tímea, Heves Andrea: 1 órás

beszélgetés a kézmûves táborról.

Zemplén TV és Aktív Rádió, Sátoral-

jaújhely (2005. június 30.) 

Tibori Tímea és a konzorciumi part-

nerek: beszélgetés a konzorciumi

partnerekkel a projektrõl. Petõfi Rá-

dió, „Petõfi éjszaka”, vezette: Földy

Attila (2005. július 05.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról és a sütõipari szakkép-

zésrõl. Zemplén TV (2006. április 3.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Aktív Rádió, Sátoralja-

újhely (2007. március 20.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Zemplén TV (2007.

május 08.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Zemplén TV (2007. jú-

lius 01.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Zemplén TV (2007. jú-

lius 07.)

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Aktív Rádió, Sátoralja-

újhely (2007. július 07.) 

Tibori Tímea: riport a térségi pro-

jektmunkáról. Zemplén TV (2007.

szeptember 26.) 

Lezárult a 3 éves roma felzárkóztató

program c. cikk. Zempléni Hírlap

(2007. szeptember 30.) 

Emberi erõforrás / Oktatásban/kép-
zésben hasznosított eredmények szá-
ma (4 db): 

tanulótérkép módszer 

képzési- és mérési csomag 

akkreditált mentorképzés 

életvezetési kézikönyv 

Gazdasági hasznosíthatóság / az ered-
ményt hasznosító cégek száma (10 db): 

Emberi erõforrás Zemplénért Civil

Szervezetek Szövetsége 

Közösségi Bûnmegelõzési Iroda 

Sátoraljaújhely Önkormányzata 

Szociális és Családsegítõ Szolgálat 

Zempléni Vállalkozásfejlesztési Ala-

pítvány, 

és szlovákiai filiáléja (SK) 

Pro Patria Alapítvány (SK) 

A Dél-Magyarországi Pedagógiai

Alapítvány 

Európai Ifjúsági Kutató-, Szervezet-

fejlesztõ és Kommunikációs Központ 

SETUP Alapítvány 

Társadalmi hasznosíthatóság 

b) Horizontális szempontok érvé-

nyesülése (lásd részletesen III. pont)

c) A projekt eredményeinek nyilvá-

nos bemutatása 

publikációk (lásd részletesen IV/2.

pont) 

elõadások (lásd részletesen IV/2.

pont) 

workshopok 

médiaszereplések (lásd részletesen

IV/2. pont) 

hírlevelek a projekt honlapján 
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Összefoglaló értékelés

A projektben megfogalmazott és szer-

zõdésben rögzített célkitûzésekben je-

lentõs módosulás, változás, csúszás

nem történt, azokat maradéktalanul

és határidõre megvalósítottuk, számos

új eredményt értünk el, ezért projek-

tünket összességében sikeresnek érté-

keljük. 

A program innovációi közé tartozik

az egyének adottsága és beállítottsága

alapján kidolgozott tanulótérkép

módszer, a képzések módszertana, a

program keretében akkreditált men-

torképzés, valamint az életvezetési

tananyag/kézikönyv kidolgozása. Be-

igazolódott azon alaphipotézisünk,

amely szerint a projekt keretében

megvalósuló foglalkoztatást kísérõ há-

romféle szolgáltatás (mérés, képzés,

tanácsadás) egy idõben történõ alkal-

mazása révén ezek eredményei össze-

adódnak, felerõsítik egymást. Az elõ-

zetes attitûd,- identitásvizsgálatnak,

majd a célszemélyek elõzetes tudás-

szint és kompetencia mérésen alapuló

kiválasztásának, valamint a projekt

keretében kiképzett mentorok folya-

matos tanácsadásának és a program

innovatív módszertanának köszönhe-

tõen a célcsoport tagjai eredményesen

végezték el a projekt által biztosított

munkaerõ-piaci, sütõipari szakmun-

kás képzéseket, valamint a gomba- és

gyógynövény-ismereti, virágkötõ-, és

bûnmegelõzési tanfolyamokat. A ter-

vezettnél kisebb mértékben, de sike-

rült a képzés ideje alatt és a szakkép-

zések elvégzése után is részfoglalkoz-

tatást biztosítani a célcsoport egy ré-

szére.  

Úgy értékeljük, hogy a szociológiai

és andragógiai kutatások révén hozzá-

járultunk a Zempléni kistérség mun-

kaerõpiacról kirekesztõdõ társadalmi

csoportjainak – fõként romáknak –

képzettségük emelkedéséhez, életmi-

nõségük javításához, munkaerõ-piaci

esélyeik növeléséhez, mobilitásra ösz-

tönzésükhöz, a munka világába törté-

nõ integrálásához, és ez által a társa-

dalmi feszültségek csökkentéséhez.  

A futamidõ alatt kiépült a projekt és

a mellette mûködõ mentori csapat fej-

leszthetõ szervezete, nõtt az egyének

motivációja és kapcsolati tõkéje. A pro-

jektvezetõ feladatát nagy szakértelem-

mel, a célcsoport irányába nagy em-

pátiával látta el. Mind a tartalmi,

mind a pénzügyi ügyvitel szabályszerû

volt, megfelelt a szerzõdés követelmé-

nyeknek. A költségvetési kutatóhe-

lyek és a vállalkozások a feladatok

professzionális megosztásának kö-

szönhetõen hatékonyan együtt tudtak

mûködni. A konzorciumi partnerek

együttmûködése a feladatoknak meg-

felelõ volt, a projektmenedzsment helyi

tagjai sokat profitáltak a közös mun-

kákból, számos know-how birtokába

jutottak. 

A kutatás eredményeképpen szüle-

tett összesen 33 hazai publikáció mel-

lett számos fórum (médiaszereplések,

workshopok, konferencia) biztosította

az eredmények társadalmi nyilvános-

ságát. A kutatás dokumentumai a to-

vábbiakban is jól szolgálják a kistér-

ség fejlõdését, segítik további projek-

tek kidolgozását. A mérési és képzési

csomag változtatható tartalmú mo-

duljai révén bármely közép-európai

régióban adaptálható. Az eredmények

társadalmi és gazdasági hasznosítha-

tóságának jegyében a projekt vezetõi-

ben és helyi szervezeteknél (Pedagó-

giai Szakmai- és Szolgáltató Központ,

a Zemplénért Civil Szervezetek Szö-

vetsége Közösségi Bûnmegelõzési Iro-

da, az Önkormányzat, és családsegítõ

szolgálat, illetve a Zempléni Vállalko-

zásfejlesztési Alapítvány szlovákiai fi-

liáléjával) is igényként merült föl a

program folytatása. Ezért 2006-ban

bûnmegelõzési és családbarát munka-

helyek teremtése a képzõ-vállalko-

zókkal témában négy pályázatot nyúj-

tottunk be az Igazságügyi Minisztéri-

umhoz, illetve pályáztunk az

NCA-hoz.

Felnõttoktatás, kutatás
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