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Bevezetés - a projekt áttekintése
“A szakképzési mobilitás minőségének biztosítása Európában” (VET^2) projekt 6 országból 6
partnerszervezetet tömörít: az INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (iED)
Görögországból; a Hidak Ifjúsági Alapítvány Magyarországról, a FORTES Impresa Sociale
Olaszországból; a MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS Spanyolországból; és a Eurospeak
Language Schools Nagy Britanniából.
A VET^2 projekt a szakképzésben dolgozó pedagógusok szakmai fejlesztésére összpontosít,
különös tekintettel a szakképzés azon területeire, amelyeket nagyrészt figyelmen kívül hagynak a
HR és a szervezeti politikák, sőt általánosságban az oktatáspolitika és annak megvalósítására
irányuló programok. A projekt keretein belül lehetőséget teremtünk arra, hogy a szakképzési
mobilitás témájában a szakképzésben dolgozók folyamatosan fejleszthessék magukat egy, a
szakképzési mobilitás minőségének fejlesztését és megőrzését célzó charta alapján.
A projekt célkitűzése további európai szintű partnerségek kialakítása, a szükséges támogatási
mechanizmusok és szerződéses keretek létrehozása a szakképzési mobilitás minőségbiztosításának
előmozdításának érdekében. A projekt terjesztési és hasznosítási stratégiája az erős nemzetközivé
válás elősegítése a tanulói mobilitási program előtt, alatt és után használható minőségbiztosítási
eljárások és szabványkészletek alkalmazásával, valamint a fogadó és küldő szakképző szervezetek
és tanárok tájékoztatásával, motiválásával, készségeik fejlesztésével.
Továbbá a projekt jó gyakorlatok azonosítását, standardizált minőségbiztosítási készlet
létrehozását és elterjesztését célozza meg az Erasmus+ szakképzési mobilitás területén. Projektünk
a gyakorlatias szabványok és irányelvek kidolgozására összpontosít biztonsági és ifjúságvédelmi
protokollok kidolgozásával a transznacionális mobilitási csoportok vezetői számára, valamint egy
szakképzési szakemberek számára készült digitális platformot fejlesztünk, mely e-learning
tananyagot, minőségbiztosítási eszközöket és jó gyakorlat gyűjteményt tartalmaz. A végső cél
biztonságos és minőségi mobilitási programok szervezése a külföldre utazó fiatalok számára,
melyet a szakemberek képzésével kívánunk elérni.
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A VET^2 projekt céljai:
o A szakképzési mobilitás terén bevált gyakorlatok szélesebb körű, európai szintű terjesztése
o Holisztikus, európai szintű stratégia kidolgozása a fiatalok és szakképzésben tanulók minőségi
mobilitásának előmozdítása
o Az európai szintű minőségi mobilitási politikákhoz való hozzájárulás
o A mobilitási folyamatok, gyakorlatok folyamatos monitorozásával kapcsolatos tudatosság és
elkötelezettség növelése
o Olyan európai minőségi mobilitási hálózat létrehozása, melynek tagjai (legyenek akár küldő
vagy fogadó szervezetek) megoszthatják egymással tapasztalataikat, eszközeiket, jó
gyakorlataikat
A projekt közvetlen célcsoportja a szakképzésben dolgozó pedagógusok, munkatársak,
szakképzésben és fiatalok mobilitásában érintett egyének és szervezetek.
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IO1 - Szakképzési Mobilitás Minőségbiztosítási
Charta
Ezen projekt eredményen belül egy Minőségbiztosítási Chartát és egy Minőségbiztosítási Jó
Gyakorlatokat tartalmazó e-könyvet dolgozunk ki, amelyben meghatározásra kerülnek azok a
minimális követelmények, amelyeknek a szakképzési intézményeknek meg kell felelniük a
minőségbiztosítás érdekében. Ez magában foglalja a HR politikát és a személyzet képzését,
képzéseinek kialakítását, a kínált felszereléseket és a diákokat támogató szolgáltatásokat Míg
néhány európai országban nemzeti szinten létezik a szolgáltatások megtervezésére vonatkozó
charta ötlete, a probléma az, hogy ezek ritkán egységesek a helyi és regionális szintű
végrehajtásban.
A projekt eredmény innovációja kétféleképpen foglalható össze. Azokban a partnerországokban,
ahol nem léteznek charták, az eredmények új lehetőséget kínálnak a tanulói mobilitási
szolgáltatóknak a minőségbiztosítási chartát szolgáltatásaikba és működésükbe való integráljására.
Ugyanakkor a partnerországokban, ahol charták kezdtek megjelenni, a projekt többirányú
megközelítése a minőségbiztosítás kérdéséhez olyan követelményrendszert hoz létre, amely
elősegít a szakképző intézmények felülről lefelé irányuló nézetének kialakítását. Ez azt jelenti, hogy
hatékonyabban tudnak kezelni számtalan árnyalt kérdést a minőségbiztosítás felelősségi körén
belül.
Mindkét esetben a Charta és az E-könyv hatásaként olyan irányt fognak alkalmazni, mely egy jó
kiindulási alap az erős minőségi követelmények kialakításához. Így a projekt eredmény segíti majd
a szakképzési szolgáltatókat egy olyan intézményi kultúra kialakításában, amely jobban megérti
annak fontosságát, hogy a minőségbiztosítást előtérbe kell helyeznie.
Az eredményeket nemzeti jelentések, szakpolitikai dokumentumok, regionális és helyi gyakorlatok
alapján fogjuk kialakítani. Ezt az európai szintű fejlesztések kutatásával, és a partnerségben nem
szereplő európai országok nézeteivel és jó gyakorlataival egészítjük ki. Így a Charta európai-szintű
kutatáson alapul.
Az E-könyv első része a nemzeti gyermekvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos, a partnerek által
végzett kutatások összegzéséből áll az Európa-szerte megtalálható közös vonásokra,
különbségekre, igényekre és innovációra összpontosítva. Az E-könyv második része a partnerek

6

6

által összegyűjtött összes jó gyakorlatot tartalmazta. Ezek hatásának maximalizálására bevezetést
készítettünk a jó gyakorlatokba, összefoglalva az alkalmazott irányvonalat és a felmerülő témákat
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1. fejezet: Minőségbiztosítási nézetek Európa
szerte
A következő fejezetben az európai partnerországokban létező gyermekvédelmi szabályozások
kereteit térképezzük fel, áttekintjük a kapcsolódó kutatásokat, tanulmányokat és egyéb uniós
projektek eredményeit, majd iránymutatásokat határozunk meg a 18 év alatti szakképzési tanulók
minőségi mobilitásának hatékony biztosítását célzó európai stratégia kidolgozására és
végrehajtására.

Minőségbiztosítási nézetek Nagy-Britanniában
A következő dokumentum bemutatja az Angliában létező gyermekvédelmi szabályozások kereteit,
áttekinti a kapcsolódó kutatásokat, tanulmányokat és egyéb uniós projektek eredményeit, majd
iránymutatásokat határozunk meg a 18 év alatti szakképzési tanulók minőségi mobilitásának
hatékony biztosítását célzó európai stratégia kidolgozására és végrehajtására.
Az Egyesült Királyság négy nemzetének gyermekvédelmi rendszerei és törvényei, amelyek
megvédik a gyermekeket a bántalmazástól, elhanyagolástól és kizsákmányolástól, saját jogszabályi
kerettel rendelkeznek, így a veszélyben lévő gyermekek azonosítására vonatkozó útmutatás és
gyakorlat országrészenként kissé eltér. Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales önállóan felelős a
gyermekek oktatását, egészségét és szociális jólétét szabályozó törvényeiért, szakpolitikájáért és
intézkedéseiért. Ugyanakkor a cél tekintetében alapelveik ugyanazok.
2015-ben az Európai Bizottság vitát folytatott a gyermekvédelem megerősítéséről, és megvizsgálta
az integrált gyermekvédelmi rendszer tíz elvét. Ezek az alapelvek a következőek:
 minden gyermeket elismernek, tisztelnek és védenek, mint jogtulajdonost, és védelme nem
vitatható;
 egyetlen gyermeket sem diszkriminálnak
 a társadalom tudatában van és támogatja a gyermeknek az erőszak minden formájától való
mentességhez való jogát
 a gyermekvédelmi rendszerek megelőző intézkedéseket tartalmaznak
 a családokat támogatotják elsődleges gondozó szerepükben
 a gyermekvédelmi rendszerek magukban foglalják a szükséges gondozást és védelmet
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 nemzetközi és határokon átnyúló mechanizmusok működnek a gyermekvédelmi
rendszerek tekintetében
 a gyermekeknek jogilag elismert gyám támogatásával, gondozással és védelemmel kell
rendelkezniük
 a tanárok, egészségügyi szakemberek és szociális munkások képzésben részesülnek a
veszélyek azonosítására
 a bejelentési folyamatok biztonságosak, jól ismertek, diszkrétek és elérhetők
(Európai Bizottság, 2019)
Az olyan jótékonysági szervezeteknek, mint a Keeping Children Safe, világszerte elismert
gyermekvédelmi szabvánnyal rendelkeznek, amelyek alátámasztják általános elveiket. Ezeket a
standardokat minden ágazatban alkalmazzák biztosítva a gyermekek védelmének legjobb
gyakorlatát. Ez lehetővé teszi az érintettek nagyobb elszámoltathatóságát is.
1. Irányelv, amely meghatározza, hogy egy szervezet hogyan támogatja a gyermekek
károsodásának megelőzését. Ezenkívül egy ütemtervet is felvázol az esemény bekövetkezése
esetén követendő lépésekről
2. Felelősségről és elvárásokról szóló nyilatkozat a munkatársak számára
3. Eljárások

a

gyermekek

számára

biztonságos

környezet

létrehozására

magas

minőségbiztosítási protokollokkal
4. Elszámoltathatóság a szervezet minőségbiztosítási intézkedéseinek rendszeres nyomon
követése és felülvizsgálata révén
Ezeket a szabványokat a következő elvek támasztják alá: közös megegyezés, miszerint a
gyermekeknek joguk van védelmet kapni; mindenki felelős a gyermekek védelméért; a
gyermekekkel foglalkozó szervezetek gondoskodási kötelességgel rendelkeznek, akárcsak azok a
partnerek, akikkel együtt dolgoznak, és a védelem a gyermek érdekeit szolgálja. (Keeping Children
Safe, 2021)
Gyermekvédelmi rendszerek Nagy-Britanniában
Angliában, akárcsak az Egyesült Királyság többi részén, minden kiskorúakkal dolgozó személytől
elvárt, hogy jelezze aggályait a megfelelő hatóságok felé, vagy ha aggódnak egy gyermek jóléte
miatt; kötelező például bejelenteni a rendőrségen a kiskorúak női nemi szerv megcsonkításának
(female genital mutilation, FGM) eseteit.
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Ha például egy tanár figyelmét felkelti egy eset, akkor a szervezet védelmi előírásai követendőek,
és bevonják a Kijelölt védelmi vezetőt (Designated Safeguarding Lead, DSL), aki a dolgozók egy
speciális képzésben részesült tagja. A DSL teljes felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy az
iskola védelmi szabályait a helyi hatóságok jelentési eljárásainak és a törvényi előírásoknak
megfelelően hajtsa végre. A British Council ellenőrzési követelményeinek megfelelően a helyi DSL
megbízott személye köztudott, például iskolai plakátokon közzétett.
A kijelölt védő személy (Designated Safeguarding Person, DSP), szintén speciális képzésben
részesül, képes támogatni a vezetőt (DSL) és annak távollétében helyettesíteni őt. DSP lehet
gyakorló tanár is.
Az elismert szervezetek, mint például az NSPCC, referencia iskolák. Itt képzett szakemberek
biztosítanak szakértői tanácsot, valamint az iskola együttműködik a Helyi Gyermekvédő
Partnerséggel (Local Safeguarding Children’s Partnership, LSCP), a városi vagy megyei szintű
osztállyal, amely azon dolgozik, hogy összehozza az egyes helyben működő intézményeket, és
együttműködik a gyermekek helyi jólétének védelmében és előmozdításában. A helyi hatóságok
kijelölt tisztviselője (Local Authority Designated Officer, LADO) részt vesz a gyermekekkel
foglalkozó személyek elleni vádak kezelésében és felügyeletében.
Angliában a kormányzás minden szintjén, a nemzeti, regionális, helyi és szervezeti alapon a
Kormány törvényi útmutatására a nemzeti szintű védelemről Angliában, a transznacionális ENSZegyezményekre és a közelmúltig az EU szakpolitikájára hivatkozik. Minél tovább lépünk a nemzeti
szintről, annál árnyaltabbá válik az információ a gyermekvédelemmel kapcsolatban. A védelmi
szakpolitikák alkalmazásának módja is jelentősen eltér.
Nemzeti szinten
Országos szinten az érintettek a minőségbiztosításra vonatkozó nemzeti jogszabályként a H M
kormány dokumentumait és a vonatkozó törvényi keretet tartják szem előtt: Együttműködés a
gyermekek védelme érdekében - útmutató a gyermekek jólétének védelméért és előmozdításáért
dolgozó ügynökségek közötti munkához, 2018. július. Ezen kívül vannak olyan nemzeti szervezetek,
mint a Nemzeti Társaság a Gyermekekkel Szembeni Kegyetlenség Megelőzéséért (National Society
for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC), az Egyesült Királyság elsődleges jótékonysági
kampányán és a gyermekvédelem területén tevékenykedõ szervezet, amely helyi és városi szinten
járul hozzá a gyermekvédelem területén tevékenykedő szakemberek munkájához.
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Regionális szinten
Regionális szinten a szervezetek a megyei tanácsaikat követik: az Eurospeak például betartja a
Hampshire Country Council (2021) és a Reading Borough Council (2021) gyermekbiztonsági
irányelveit (ez a két megye, amelyben az iskolái találhatók). Az Egyesült Királyság helyi
hatóságainak törvényi kötelezettsége van a gyermekek védelmére. Mindkét tanács (Hampshire,
Reading) gyermekvédelmi politikával rendelkezik; azonban különböznek a nyújtott információk
minőségében és részletességében, ráadásul a könnyű hozzáférhetőségben is. A regionális szint
abban különbözik a nemzeti szinttől, hogy kapcsolattartási pontokat és adatszolgáltatási
eljárásokat biztosít a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. Ezenkívül további
információkkal szolgál az olyan veszélyekről, mint a nemi szervek megcsonkítása, számítógépes
zaklatás.
Helyi és városi szinten
A megyei szint alatt vannak a városi tanácsok. Például a Southampton Children’s Services több
ügynökséget bevonó hálóval (Multi-Agency Safeguarding Hub, MASH) rendelkezik. A MASH célja,
hogy összehozza a kulcsfontosságú szakembereket a korai, jobb minőségű információk
megosztásának, elemzésének és a döntéshozatal megkönnyítésének érdekében a veszélyeztetett
gyermekek és fiatalok hatékony védelmére. A MASH központ általában a Nemzeti Egészségügyi
Szolgálat, a szociális szolgálatok, a rendőrség és az oktatás munkatársait foglalja magában. A MASH
gyors hozzáférést biztosít számos intézményközi információhoz, lehetővé téve, hogy kezeljék a
kockázatot.
Szervezeti szinten
Az Eurospeak-nek, mint a British Council többi akkreditált szervezetének, be kell tartania a
rendszeres szervezett és helyszíni ellenőrzéseket. A British Council előzetes ellenőrzési
dokumentációja alapos és szigorú a törvényi előírások betartásának bizonyítására vonatkozó
követelmények tekintetében. A British Council biztonsági oldala az olvasót az NSPCC
gyermekvédelemmel foglalkozó weboldalára (2021) irányítja, amelyen a gyermekvédelemmel
kapcsolatos minden kérdés megtalálható; az oldal a sebezhető felnőttekre vonatkozó szakpolitikai
dokumentumokhoz is átirányít; az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekjogi egyezményének
(UNCRC) 19. cikkelyéhez; a 2014-es “Care Act” és a 2020. júniusi, a British Council által közzétett
Global Safeguarding Strategy dokumentumhoz. Az Eurospeak, mint iskola saját policy
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dokumentumainak kivonatolt változatát booklet formában, az iskola honlapján, és hosszabb,
átfogóbb dokumentumként az iskolában teszi hozzáférhetővé. A dokumentum meghatározza,
hogy ki felelős az iskola minőségbiztosításáért, az adatszolgáltatási eljárásokat és a releváns
érintettek körét.
Személyes szinten
Személyes szinten mindenkinek, aki gyermekekkel dolgozik, rendelkeznie kell egy továbbfejlesztett
Közzétételi és és korlátozási tanúsítvánnyal (Disclosure and Barring Service, DSB), és részt kell
vennie az online gyermekvédelmi képzésen az NSPCC weboldalán.
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Minőségbiztosítási nézetek Olaszországban
Olaszországban a gyermekvédelemről főleg a Polgári Törvénykönyv rendelkezik a szülők feladatait
és felelősségét érintő cikkelyeiben.
Az olasz alkotmány I. része polgári, társadalmi, gazdasági és politikai jogokat biztosít minden
állampolgárnak, beleértve a gyermekeket is, és számos olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyek
kifejezetten a gyermekek jogaira utalnak.
Az olasz jogszabályokban nincs átfogó gyermekjogi aktus; a gyermekek jogaira vonatkozó
rendelkezések a különböző törvényekben találhatóak meg.
A jelenlegi olasz szabályozás szerint a kiskorú nem tekinthető jogosultnak jogainak gyakorlására vagyis nem cselekvőképes. Így a gyermekek 18 éves korukig jogaikat a szüleik gyakorolják
helyettük. Ha a szülők nem tudják gyakorolni szülői felelősségüket, vagy kísérő nélküli kiskorúról
van szó, a törvény előírja a gyám kinevezését, aki garantálja a kiskorú védelmét és jogait.
Nincsenek egyértelmű definíciók a gyermek, serdülői és tinédzserkori életszakaszokra.
Általánosságban elmondható, hogy ezek a korosztályok az iskolarendszerhez, valamint az érési
folyamathoz kapcsolódnak a nagykorúság eléréséig, amelyet a törvény 18. életévként határoz
meg. Az iskolai előmenetelnek megfelelően a következő szakaszokat azonosították: gyermekkor,
amely jellemzően születéstől 10 éves korig tart (korai vagy "első" gyermekkor 0-6 év között;
"második" gyermekkor 6-10 év), serdülőkor előtti, amely 11 éves kortól 13 éves korig tart, és
serdülőkor, amely 14 éves kortól 17 éves korig tart Ez a séma azonban csak részben felel meg az
általános pszichológiai fejlődés definícióinak.
Az Olasz Polgári Törvénykönyv nem tartalmazza a kiskorúak meghatározását, de a jogképesség és
cselekvőképesség fogalmát a Polgári Törvénykönyv 1. § -a és 2. § -a határozza meg. Az első
állapotot, a jogképességet a születés pillanatában szerzik meg, míg a másodikat, a
cselekvőképességet, a nagykorúság (18 éves) elérése után.
Bár nem létezik a kiskorúak egyértelmű meghatározása, Olaszország a 176/1999. sz. törvénnyel
ratifikálta az ENSZ 1989. évi gyermekjogi egyezményét, automatikusan elfogadva a gyermek
definícióját a kiskorú szinonimájaként. az Egyezmény 1. cikkében.
Azt is ki kell emelni, hogy a 345/99 számú rendelettel módosított 977/67. sz. "A gyermekek és
serdülők védelme" törvény 1. cikke különbséget tesz gyermek és serdülő között, annak
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tisztázására, hogy a törvény alkalmazásakor gyermeknek kell tekinteni a 15 évesnél fiatalabbat
vagy aki még mindig kötelező oktatásban részesül, míg a serdülőt 15 és 18 év közötti kiskorúnak
kell tekinteni, akinek már nem kötelező az iskolarendszerű oktatás.
A 147. cikkely szerint a szülőknek „joguk és kötelességük támogatni, képezni és nevelni
gyermekeiket, figyelembe véve képességeiket, velük született hajlamaikat és törekvéseiket”. Ezt a
cikkelyt olvassák fel a házasulandóknak a házassági szertartás során. A szülők hatásköre
korlátozott, ha súlyos sérüléseket okoznak, vagy viselkedésük károsak a gyermekre” (330. cikkely).
Ezekben az esetekben a Fiatalkorúak Bírósága több védelmi intézkedéssel is beavatkozhat: egyedi
kötelezettségeket állapíthat meg, például kezeléseket a szülők vagy a gyermek számára, vagy a
szociális szolgálatokkal való együttműködést; kérheti a helyi hatósághoz rendelt gondozási végzést,
és dönthet a gyermek családból való kiemeléséről; a legsúlyosabb esetekben megfoszthatja a
szülőket szülői jogaiktól.
A Polgári Törvénykönyv azt is előírja, hogy vészhelyzet esetén, amikor a gyermekeket
„egészségtelen vagy veszélyes körülmények között” nevelik, a hatóság (amely általában a város
polgármestere) feladata, hogy sürgősségi végzéssel megvédje a gyermeket, melyet a Bíróságnak
ezt követően meg kell erősítenie (403. cikkely).
1977 óta erős kapcsolat jött létre a Fiatalkorúak Bírósága és a helyi hatóságoktól függő szociális és
egészségügyi rendszer között, azzal a meggyőződéssel, hogy a gyermekek és serdülők védelmével
kapcsolatos jogi lépéseknek helyben kell gyökerezniük a helyi pszichoszociális szolgáltatásokhoz
kapcsolódóan. Manapság az igazságszolgáltatási rendszerhez közvetlenül hozzárendelt esetek csak
a börtönbe helyezett vagy letartóztatott fiatal bűnözőkkel foglalkoznak.
Az olasz jogszabályok szerint a gyermekeket veszélyeztető cselekmények egyenlőek a
bűncselekményekkel és a Büntető Törvénykönyv hatálya alá esnek. 1997 óta az olasz törvény
előírja, hogy a felnőtt (18 éven felüli személy) és a 13 év alatti gyermek közötti minden szexuális
cselekmény erőszaknak minősül. 1996-ban és 1998-ban két törvényt adtak ki a gyermekek
szexuális bántalmazástól és kizsákmányolástól való védelmére: a 66. tv. megállapította, hogy a
szexuális bántalmazás a személy elleni bűncselekmény, és nem csak az erkölcs és a törvény elleni
bűncselekmény, ill a 269. tv. a rabszolgaság új formáinak minősítette a gyermek prostitúció, a
gyermekpornográfia és a gyerekeket érintő szexturizmus kiaknázását.
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A gyermekvédelem utolsó releváns területe a bűncselekményeket elkövető kiskorúak egyedi
helyzete. A 14 év alatti gyermekeket nem lehet büntetőeljárás alá vonni. Ezenkívül, tekintettel
arra, hogy minden gyermeket fejlődő egyénnek kell tekinteni, a törvény biztosítja a próbaidőt
minden olyan kiskorú számára, amelyet a Bíróság bűnösnek talált.
A Fiatalkorúak Bíróságának adminisztratív osztálya ítéli meg az intézkedéseket a 14 év alatti,
bűncselekményt elkövető gyermekekkel kapcsolatban. A Fiatalkorúak Bírósága felelős döntést
hozni azokról a fiatalokról is, akik nem érik el a szükséges függetlenséget és autonómiát a
nagykorúság (18 éves) előtt, amikor el kell hagyniuk a gyermekgondozási rendszert; a törvény
lehetőséget ad arra, hogy ilyen körülmények között a nagykorúság kezdetét 21 évre halasszák.
A foglalkoztatás alsó korhatára 16 év, amely egybeesik a tankötelezettség végével, amint azt az
1967. október 17-i 977. sz. törvény, a gyermekek és tinédzserek munkahelyi biztonságáról 3.
cikkelye előírja.
Ugyanezek az elvek vonatkoznak a külföldi kiskorúakra is, az olasz területen való tartózkodásukkor
a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Lehetőség van tapasztalatok gyűjtésére a
fizetés nélküli táborokban, amelyeket az önkéntes szolgálatok egyesületei szerveznek.
A Gyermekek és Serdülők Nemzeti Hatóságát (http://www.garanteinfanzia.org/) a 2011. július 12-i
112. törvény hozta létre. Ez egy független testület, amelynek feladata az ENSZ gyermekjogi
egyezményének, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének érdekében a gyermekek
jogainak gyakorlásáról szóló európai egyezmény, valamint a gyermekek és a fiatalok védelmére
vonatkozó egyéb európai és nemzetközi rendelkezések lehető legteljesebb végrehajtásának
biztosítása.
A Nemzeti Hatóságnak különböző funkciói vannak, többek között: együttműködés nemzeti és
nemzetközi testületekkel és szervezetekkel a gyermekek és a fiatalok jogainak előmozdítása és
védelme érdekében; egyenlő esélyek biztosítása az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz;
tanácsok megfogalmazása a gyermekkorra vonatkozó nemzeti tervvel kapcsolatban; más illetékes
szervek tájékoztatása a gyermekeket és serdülőket érintő kritikus helyzetekről; panaszok
kivizsgálása és kezelése; kutatási és politikai tevékenységek vállalása; a regionális gyermekügyi
ombudsmani konferencián való elnöklés.
Olaszországban a gyermekvédelmi infrastruktúra két különböző intézkedési kereten alapul: az első
a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszert foglalja magában; a második bírói

16

16

beavatkozást is magában foglal. Az adminisztratív védelem a család önkéntes segítségkérésén,
vagy az iskolák, más helyi intézmények (és a szülők által már elfogadott) kezdeményezésén alapul.
A kilencvenes években a gyermekjóléttel kapcsolatos egyre növekvő tudatosság nyomán a
bántalmazott gyermekekkel és gyermekvédelemmel foglalkozó szakosodott csapatok munkája
kezdődött el egész országban, a közjóléti rendszer keretein belül, szoros kapcsolatban a helyi
egészségügyi intézményekkel. Ez az időszak az állami szakosodott védelmi csoportok (Unità di
tutela dei minori) elterjedésének időszaka, amelyeket az önkormányzatok delegáltak a
gyermekvédelmi beavatkozások koordinálására és kezelésére. A csapatok multidiszciplinárisak,
szociális munkásokból és pszichológusokból állnak, és felelősek a gyermek és a szülők
értékeléséért és a probléma kezeléséért. Bizonyos esetekben a gyermekek elhelyezéséért is ők
felelnek.
A gyermekbántalmazás problémájának előtérbe kerülése egy nemzeti szakemberekből álló hálózat
létrehozásához vezetett, amely az ISPCAN (International Society for Prevention Child Abuse and
Neglect) elvei alapján működik.
Szintén még a kilencvenes években a 285. törvény által felkínált kísérleti ösztönzés keretében
számos helyi egészségügyi intézményben speciális gyermekvédelmi csoportokat hoztak létre. Ezek
a csapatok jelentős szakmai apparátust fejlesztettek ki a bántalmazás felderítésében, a szülői
kapacitás felmérésében, valamint az áldozatként érintett gyermekek védelmében és segítésében.
Sok régió iránymutatást adott ki e szakemberek tevékenységének támogatására, valamint a helyi
intézmények és a Bíróság közötti kapcsolat szabályozására.
A harmadik szakasz, a 2000-es években, a szociális jólétet megreformáló törvény (328/2000) új
keretei között alakult ki, és nagyobb felelősséget tulajdonított az önkormányzatoknak az
egészségügy és a szociális segítő ágazatok szétválasztásának keretében. Ez a két tendencia vezetett
ahhoz - különösen Olaszország északi részén - hogy bezárják a speciális gyermekvédelmi
csoportokat, és visszaadják ezeket a funkciókat az önkormányzatoknak. Emiatt ezt a szakaszt „a
helyi gyermek- és családi szolgáltatások delegálásának visszavonásának” nevezik.
Ennek az új megállapodásnak az volt a célja, hogy a gyermekvédelem szorosabb kapcsolatba
kerüljön a közösség helyi szerveivel, és hatékonyabb megelőző beavatkozásokat biztosítson.
Olaszország ratifikálta az ENSZ gyermekjogi egyezményét (UNCRC). Az UNCRC által a
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gyermekvédelem kérdése széles körben elterjedt, érintve az egyezmény számos cikkét, amelyek
gyakran kapcsolódnak egymáshoz, de a gyermekvédelemmel kapcsolatos fő cikkek a következők:


cikk: A jogok védelme,



9. cikk: Elszakadás a családtól,



10. cikk: Családi újraegyesítés,



11. cikk: Emberrablás,



16. cikk: Védelem és magánélet,



19. cikk: Védelem az erőszak minden formája ellen,



20. cikk: A családi környezettől megfosztott gyermekek,



21. cikk: Örökbefogadás,



22. cikk: Menekült gyermekek,



23. cikk: A fogyatékkal élő gyermekek,



24. cikk: Egészség,



32. cikk: Gyermekmunka,



33. cikk: Kábítószerrel való visszaélés,



34. cikk: Szexuális kizsákmányolás,



35. cikk: Elrablás, értékesítés és emberkereskedelem,



36. cikk: A kizsákmányolás egyéb formái,



37. cikk: Letartóztatás és büntetés,



38. cikk: Háború és fegyveres konfliktusok,



39. cikk: A gyermekáldozatok rehabilitációja,



40. cikk: Fiatalkorúak igazságszolgáltatása,



41. cikk: A nemzeti jogszabályok tiszteletben tartása.

Olaszország 2017 májusában elfogadta a sz. 71/2017, „Rendelet a kiskorúak védelméről, valamint
a számítógépes zaklatás megelőzéséről és leküzdéséről”. A törvény 1. cikkelye úgy határozza meg
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az internetes zaklatást, mint „bármilyen formájú pszichológiai nyomás, agresszió, zaklatás,
zsarolás, sérülés, sértés, becsmérlés, rágalmazás, személyazonosság lopása, megváltoztatása,
tiltott megszerzése; manipuláció, kiskorúak személyes adatainak jogellenes feldolgozása és/vagy
terjesztése elektronikus úton, beleértve a kiskorú családját is ábrázoló online tartalom
terjesztését, amelynek szándékos célja egy kiskorú vagy kiskorúak csoportjának elszigetelése,
súlyos bántalmazása, rosszindulatú támadása." Ha megsértik az ifjúságbiztonsági törvényeket,
panaszt lehet tenni a rendőrségi hatóságoknál.
A párkapcsolati nehézségekkel és szociális vagy pszichológiai jellegű problémákkal kapcsolatban az
emberek a minden településen megtalálható szociális vagy egészségügyi intézményekhez
fordulhatnak. Létezik egy országos nyilvános forródrót is, amelyen bejelenthetik a családon belüli
erőszakkal és a szexuális bántalmazással kapcsolatos eseteket (National Listening Service:
http://114.it/). Vannak egyesületek által működtetett forródrótok is, beleértve a Kék vonalat
(Telefono Azzurro).
A kiskorúak védelmét az Olasz Alkotmány a 2. és a 31. cikkelyének (2) bekezdésében, valamint a
konkrét polgári és büntetőjogokban rögzíti. A gyermek jogairól szóló nemzetközi egyezményt
1989. november 20 -án hagyta jóvá az ENSZ Közgyűlése. Ezt Olaszország a 176. sz. törvénnyel
ratifikálta 1991. május 27-én, és megállapította, hogy a kiskorúakkal kapcsolatos minden
intézkedésben a gyermek érdekeit kell elsődlegesnek tekinteni. Egy gyermek sem tehető önkényes
vagy jogellenes beavatkozásnak, amely sérti a magánéletét, a családját, az otthonát, a becsületét
vagy a hírnevét. Ezért minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy törvény védje az ilyen
beavatkozástól vagy káros gyakorlatoktól. Ezenkívül az EU a személyes adatok védelméről szóló új
rendelet révén védi a magánéletet.
Az Olasz Adatvédelmi Hatóság sarkalatos álláspontot képvisel a kiskorúakkal szemben. A
fényképen megörökített gyermekek védelmét nemcsak a bűnügyi hírekben való részvételük
esetén kell tiszteletben tartani, hanem a mindennapi élet bármely területén, beleértve a
magánéletet is, ezért a szülőknek is be kell tartaniuk ezeket a szabályokat.
Az olaszországi kommunikációs adatvédelmi törvények vonatkozásában az adatvédelmi törvény
előírja, hogy a kiskorúakról készült fényképek csak a szülők vagy a gyámok beleegyezésével
tehetők közzé. Az iskolák különleges intézményi szerepet töltenek be a társadalomban a
gyermekek védelmezőjeként. Az ENSZ a gyermekek jogairól szóló egyezménye és az EU
gyermekjogi programja mellett az olasz jog egyértelműen rögzíti az iskola és az egyének
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gyermekvédelmi felelősségét. Ezek a dokumentumok egyértelművé teszik a tagállamok
elkötelezettségét a gyermekekkel való bántalmazás és elhanyagolás jelentős kérdéseinek kezelése
mellett. Az iskoláknak gondoskodniuk kell arról, hogy minden gyermek biztonságos környezetet
élvezzen a növekedéshez és a fejlődéshez, mind az iskolában, mind azon kívül. A pedagógusoknak
lehetőségük van arra, hogy figyelemmel kísérjék a gyermekek fejlődését. Így a pedagógusoknak
szakmai és etikai kötelességük azonosítani a segítségre és védelemre szoruló gyermekeket, és
lépéseket tenni annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek és családja igénybe vegye a gyermek
bántalmazását vagy elhanyagolását jelentő helyzetek orvoslásához szükséges szolgáltatásokat.
Minden iskolai dolgozónak jelentenie kell a gyermekkel való bántalmazás vagy elhanyagolás
feltételezett eseteit, vagy ha ennek veszélye ténylegesen fennáll. A gyermekek bántalmazásának
vagy elhanyagolásának feltételezett eseteinek bejelentése és nyomon követése a közigazgatási
előírásoknak megfelelően kell történnie. Ezenkívül a gyermekbántalmazás vagy elhanyagolás
gyanús eseteit jelenteni kell a megfelelő gyermekvédelmi ügynökségének és/vagy a helyi
hatóságoknak.
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[Accessed 22 February 2021]. Available from: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/rightschild/child-protection-systems_en
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Minőségbiztosítási nézetek Görögországban
A gyermekvédelem tekintetében a következő jogi irányelveket kell figyelembe venni. Először is, a
Görög Alkotmány kifejezetten elismeri a gyermekkort és a fiatalságot, mint külön törvényes
jogokat, amelyeket az államnak védenie kell (Görög Alkotmány, 21. cikk, 1. és 3. bekezdés).
Továbbá a 2101/1992 törvény megalkotásával Görögország ratifikálta az Egyesült Nemzetek
Szervezetének gyermekjogi egyezményét, és az összes benne foglalt rendelkezést, jogot,
felelősséget és irányelvet azóta elsőbbségi hatállyal rendelkező nemzeti szabályoknak tekintik.
Görögországban a gyermekvédelmi rendszer a következő helyzetekben aktiválódik: olyan
gyermekeknél, akik elvesztették mindkét szülőjüket; gyermekeknél, akiket gondozóik elhagytak
(beleértve a csecsemőket is); a szülők gyermekeik gondozására való képtelensége esetén; a szülők
alkalmatlansága gyermeknevelésre; gyermekbántalmazás és/vagy elhanyagolás; fogyatékkal élő
gyermekeknél utcagyerekeknél; bűnözői tevékenységben részt vett gyermekek esetében.
Görögországban mindenki, aki kiskorúakkal dolgozik, köteles bejelentést tenni a rendőrségnek.
Athénban és Szalonikiben külön alosztályokat működtetnek a kiskorúak védelmére, ahova javasolt
bejelenteni a kiskorúakat érintő incidenseket. Amikor bejelentést tesznek a helyi szociális
szolgálatokhoz, a kerületi ügyészséghez, a rendőrséghez, az iskolához vagy egy gyermekkórházhoz,
azt általában jogi lépések követik. A polgári törvénykönyv, a büntető törvénykönyv, a
büntetőeljárási törvény, a polgári perrendtartás és a családon belüli bántalmazás megelőzéséről
szóló 3500/2006. törvény felvázolják a szociális munkás, tanácsadó vagy orvos helyzetét és a jogi
lehetőségeket az egyes esetekben.
Ha aggályok merülnek fel a gyermek családon belüli bántalmazásával kapcsolatban, az
önkormányzat egy kerületi ügyészi parancs birtokában közbeavatkozhat és kivizsgálhatja az ügyet.
Az iskolai tanácsadók, a konzultációs központok és a Központi Egészségügyi Testületek tanácsot
adhatnak a tanároknak a konkrét események kezelésére, de szülői beleegyezés nélkül nem
vizsgálhatják meg a gyerekeket. Vannak olyan civil szervezetek, mint például a „The Smile of the
Child”, amelyeket gyakran értesítenek, hogy segítsék a gyermek kórházba szállítását, vagy akár
időt töltsenek vele, miközben ott tartják.
Érdemes megjegyezni, hogy Görögország ratifikálta és így átvette a nemzeti jogba a gyermekek
védelmével kapcsolatos összes fontos nemzetközi és európai szerződést (pl. A gyermek jogairól
szóló
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egyezményhez

tartozó

fakultatív

jegyzőkönyv

22

a

gyermekek

eladásáról,

a

gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról (3625/2007 törvény); az EU 2011/92/EU
irányelve a gyermekek szexuális bántalmazásának, kizsákmányolásának és pornográfiájának
megelőzéséről (4267/2014 törvény).
Ez a jelenlegi nemzeti keret megváltoztatását eredményezte. Az uniós jognak megfelelően
Görögország elfogadta a 4251/2014. sz. törvényt, a migrációs és társadalmi integrációs kódexet (a
4332/2015. törvénnyel módosítva), amely a 3064/2002-es törvénnyel és a 233/2003-as elnöki
rendelettel együtt alkotja a migrációt és a társadalmi integrációt meghatározó törvényt.
A titoktartási törvények a gyermekekkel dolgozó szakemberekre (például orvosok, pszichológusok,
szociális munkások, pszichiáterek és más egészségügyi szakemberek) is vonatkoznak. Bármely, a
titoktartási szabályok által kötelezett szakember, akinek alapos okai vannak a gyanúra, hogy a
gyermek szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolás áldozata, bejelentheti azt, és lemondhat a
3727/2008 törvény szerinti titoktartásról. A büntető törvénykönyv szerint bárkinek, aki megtudja,
hogy bűncselekményt követtek el, jelentenie kell a kerületi ügyésznek vagy a rendőrségnek (40.
cikkely). A gyermekek ellen elkövetett erőszak bármely formája bűncselekménynek minősül. Az
általános bejelentési kötelezettség, mely minden súlyos büntetendő bűncselekményre, nem csak a
gyermekbántalmazásra terjed ki, közalkalmazottakra is vonatkozik, akik szolgálat közben
értesülhetnek a bűncselekményről (Büntetőeljárási kódex 272. cikk), valamint az orvosokra
(3418/2005 tv.), szociális munkásokra (23/1992 tv.) és pszichológusokra (991/1979 tv.), akiknek le
kell mondaniuk a titoktartásról a bűncselekmény bejelentéséhez.
Mind az iskolai, mind az óvodapedagógusok kötelesek bejelenteni minden olyan tanuló elleni
esetet, amelyről a családon belüli erőszak leküzdéséről szóló 3500/2006. tv. rendelkezik. Értesítik
az igazgatót, akinek ezután jelentenie kell az esetet a kerületi ügyésznek vagy a rendőrségnek.
Ezenkívül eljárást indítanak mindazok ellen, akik fenyegetnek, erőszakot alkalmaznak vagy
megvesztegetnek egy tanút vagy családtagot a büntető- vagy bírósági eljárás megakadályozása
érdekében (10. cikk).
A központi irányítás helyett Görögországban számos állami ügynökség működik, amelyek felelősek
az emberek társadalombiztosításáért és egészségügyi ellátásáért, valamint nemzeti szintű ingyenes
oktatásért és gyermekgondozásért.
A főhatóságok az Egészségügyi Minisztérium (felelős az egészségügyi szolgáltatásokért), a
Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Jóléti Minisztérium (felelős a veszélyeztetett gyermekek,
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például árvák, fogyatékkal élő vagy súlyos betegségekben szenvedő gyermekek segítéséért stb.) és
a Belügyminisztérium (többek között a kisgyermekkori gondozásért felelős). Ha más alternatíva
nem áll rendelkezésre, az Igazságügyi Minisztérium felelős a fogvatartott szülők gyermekeinek
gondozásáért. Az óvodák és a gyermekgondozási intézmények a helyi hatóságok hatáskörébe
tartoznak. Országos szinten az Oktatási és Vallásügyi Minisztérium felügyeli a kisgyermekkori
ellátásokat. A Munkaügyi, Társadalombiztosítási és Jóléti Minisztérium felelős minden gyermek
társadalombiztosítási ellátásáért és a családi pótlékért.
Az alábbi intézmények felelősek a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekért Görögországban:
• A Gyermekjogi Nemzeti Megfigyelőközpont, amely biztosítja a Gyermekjogi Egyezmény sikeres
végrehajtását (annak ellenére, hogy létezése nagy részében és jelenleg inaktív).
• 2003-ban létrehozták a Gyermekjogi Osztályt a görög ombudsman irodájában. Feladata, hogy
kivizsgáljon minden olyan cselekményt, mulasztást vagy állítást, amely olyan természetes vagy jogi
személyeket érint, amelyek megsértik a gyermekek jogait vagy veszélyeztetik egészségüket.
• Gyermekegészségügyi Intézet a gyermekbántalmazás és elhanyagolás területén, Nemzeti Emberi
Jogi Bizottság. Hatáskörébe tartozik minden olyan személy, akinek emberi jogait megsértik.
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(2017).http://www.sasca.eu/wp-content/uploads/2018/03/National-report-Greece.pdf
2. Ζκθεςη προσ την Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ. (2012). Δίκτυο για τα δικαιώματα
του παιδιοφ.
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Minőségbiztosítási nézetek Spanyolországban
A következő szakasz a Spanyolországban meglévő gyermekvédelmi kereteket tartalmazza, amelyek
meghatározzák a minőségbiztosítás európai irányelveinek végrehajtását.
Gyermekvédelem Spanyolországban
A Spanyol Alkotmány a 39.4. cikkelyében rögzíti azt a különleges védelmet, amelyet a kiskorúakra
kell fordítani, utalva a vonatkozó nemzetközi megállapodásokra. „A gyermekek élvezni fogják a
jogaikat védő nemzetközi megállapodásokban előírt védelmet" - állítja.
E kötelezettségnek eleget téve a spanyol állam 1996-ban kihirdette a kiskorúak jogi védelméről
szóló törvényt, amely a kiskorúak védelmére szolgáló hagyományos intézmények mélyreható
reformjával is foglalkozott. A törvényt 2015-ben kétszer módosították (8/2015 tv. július 22.,
valamint 26/2015 tv. július 28), hogy tükrözze a Spanyolország által ratifikált legújabb, integrált
gyermekvédelmi rendszert előíró, nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. Ezenkívül a
módosítással egész Spanyolországra vonatkozóan egységes jogi keretet biztosít, miután korábban
minden autonóm közösség saját regionális törvényekkel rendelkezett.
Az 1996. január 15-én kelt 1996/1. számú Kiskorúak jogi védelméről szóló törvény 13. cikkelye (A
polgárok kötelezettségei) valamennyi állampolgárt kötelez, hogy bejelentést tegyen egy kiskorúval
szembeni esetleges rossz bánásmódról. Továbbá minden kiskorúakkal dolgozónak le kell adnia a
rendőrség által kiállított hivatalos igazolást, amely szerint nem követett el nyilvántartott szexuális
jellegű bűncselekményt.
A Szociális Szolgálat az az állami intézmény, amelyet értesíteni kell, ha a gyermek védtelen vagy
veszélyben van. Ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket jelenteni lehessen, elégséges nyilvánvaló
bizonyítéknak kell rendelkezésre állnia, hogy a vizsgálatot a Szociális Szolgálat elvégezhesse. A
Szociális Szolgálathoz intézett értesítés nem vonja maga után a hivatalos panasz benyújtását, és
megőrzi a panaszt benyújtó szakember anonimitását.
Értesítés a következő intézményeknél tehető:


Alapvető szociális szolgáltatások vagy alapellátás: Ezek a szervezetek önkormányzati
szinten működnek, megtalálhatók a városi tanácsokban



A kiskorúak védelmében szakosodott ellátók



Ügyelet a Fiatalkorúak Ügyészségén
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Biztonsági erők és hadtest (nemzeti rendőrség, polgárőrség, helyi rendőrség stb.)

A szociális szolgáltatások az alacsony szintektől a magasabb szintekig működnek, ezért először az
értesítést a helyi hatóságokhoz kell eljuttatni, majd ez regionális vagy akár országos szintre is
kiterjedhet. A bejelentést több lépés követheti, például:
Alapellátás vagy első szintű figyelmeztetés
Abban az esetben, ha egy családnak, személynek vagy intézménynek (azaz általános iskolának vagy
középiskolának) szüksége van egy szociális munkás közbelépésére, felvilágosításra vagy bármilyen
segítségére, akkor a város szociális szolgálathoz vagy a Városi Tanácshoz kell fordulnia.
A tanácsadási szolgáltatás minden személyt, családot, intézményt megillet, hogy megismerhessék
jogaikat és szükség esetén a támogatási formákat, beleértve a szociális segélyezést is.
Ha egy tanár az iskolában a kiskorúval szembeni bántalmazást vagy elhanyagoltságát észleli, az
iskola először beszélhet a szülőkkel annak eldöntése érdekében, hogy a Szociális Szolgálatnak
közbe kell-e avatkoznia, és megtennie a szükséges lépéseket.
Haladó ellátás vagy második szintű figyelmeztetés
Ha olyan különösen összetett helyzetekre kell reagálni, mely eseteknél elengedhetetlen a magas
szintű szakértelem, akkor az ellátás második szintjét kell követni.
Ezeket a szakosodott szervektől érkezők vagy meghatározott szociális szolgáltatók végzik vagy
helyi erők, általában a városi tanács.
A tanulók biztosítása
Spanyolországban kötelező minden 28 év alatti diáknak (a középiskola 3. évfolyamától kezdődően
az egyetemi képzés 3. évfolyamának végéig) rendelkeznie diák biztosítással, amely betegség,
iskolai baleset vagy családi szerencsétlenség esetén védi őket.
A Spanyolországban élő külföldi diákok részesülhetnek ebből a biztosításból, amennyiben
megfelelnek az általános követelményeknek.
Ez a biztosítás kiterjed a tanulmányutakra is:


Az iskola által szervezett vagy engedélyezett bármilyen jellegű kirándulásokra,



Kivéve az utazás céljaihoz szorosan nem kapcsolódó tevékenységekre



Az év végi kirándulások is beletartoznak a biztosítás hatályába.

26

26

Más szervezetek
Spanyolországban különböző civil szervezeteket találunk, amelyeknek célja a gyermekek védelme
is (például Caritas, FAPMI és mások). Néha együttműködnek a közintézményekkel, és hasonló
szociális támogatást nyújtanak (pl. élelmezési csekk, rászoruló családok megsegítése stb.), Ám az
EU által meghatározott védelmi szakpolitikák alkalmazása a spanyol kormány, így csakis a Szociális
Szolgáltatások Közintézményének hatáskörébe tartozik.
Referenciák:
1. European Commission 2021. Principles for integrated child protection systems. [Online].
[Accessed 22 February 2021]. Available from: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-andfundamental-rights/rights-child/child-protection-systems_en
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Minőségbiztosítási nézetek Magyarországon
A magyar gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer
A gyermek- és ifjúságvédelem olyan tevékenységek, jogszabályok és intézmények rendszere,
amelyek célja a gyermekek családban való felnevelésének elősegítése; sebezhetőségük
megelőzése és megszüntetése; valamint helyettesítő védelem és gondozás biztosítása azoknak a
gyermekeknek, akiket hivatalosan kivonnak családi és társas környezetükből. Magyarország 1991ben ratifikálta az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekjogi egyezményét. Azóta Magyarország
rendszeresen benyújtja az előírt időszakos jelentéseket az egyezmény elveinek végrehajtásáról.
A gyermekvédelem általános szabályait és rendszerét a gyermekek és a szociális szolgáltatások
védelméről szóló, 1997. évi 31. törvény írja le - közismert nevén a gyermekvédelmi törvény. Az
ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek jogait
helyezi előtérbe, kiemelten kezelve a családban történő nevelést. Ebből a célból a család és a
gyermek számára különféle előnyök széles skáláját nyújtja, és csak végső megoldásként teszi
lehetővé a gyermek kivételét a családból, de a családgondozást is prioritásként határozza meg. A
gyermekvédelmi törvény egyértelműen megkülönbözteti a hatóságok és a szociális szolgálatok
tevékenységeit. Míg a hatóságok felelősek a gyermek és a család jövőjét érintő hivatalos
döntésekért - pl. a gyermek kivétele a családból vagy visszahelyezése; gyám kinevezése; döntés az
örökbefogadásról; különböző típusú szolgáltatások, amelyeket a rászoruló családok és gyermekek
vehetnek igénybe.
A gyermekvédelmi törvény is elkülöníti a kétféle szolgáltatást: az alapvető gyermekjóléti
alapellátásokat minden család igénybe veheti, a gyermekvédelmi szakellátás a családon kívüli
gyermekeknek kínál védelmet. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati
feladat, amelyben civil szervezetek, vallási szervezetek és egyének is részt vesznek. A fent említett
intézményeken kívül számos más szervezet is felelős a gyermekek védelméért, akik kötelesek
bejelenteni az esetleges jogsértéseket a helyi gyermekjóléti hatóságnak. E szervek közé tartozik,
de nem kizárólagosan, a Gyermek-egészségügyi Szolgálat; különböző közoktatási intézmények;
családsegítő központok; a rendőrség; az ügyészség; az áldozatsegítő szolgálat; a gyermekekkel
kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek; de minden állampolgár bejelentheti, sőt köteles is
jelenteni, ha gyermekbántalmazást vagy ennek veszélyét észleli. A gyermekvédelem több
szempontból is átfedésben van az ifjúságpolitikával.
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Nemzeti szint
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermekvédelmi és Gyámügyi Osztálya felelős a
gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerek, a jogszabályok központi koordinációjáért és a működési
feltételek biztosításáért. Az alapvető jogok biztosának és hivatalának munkáját és megbízatását
Magyarország Alaptörvényének 2011-ben elfogadott 30. cikke és az alapvető jogok biztosáról szóló
2011. évi CXI. törvény alapján határozza meg. Mindkettő 2012. január 1-én lépett hatályba.
A vonatkozó előírásokat követve az alapvető jogok biztosa az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának jogutódja, aki biztosítja az alapvető jogok hatékony, koherens és legátfogóbb védelmét,
valamint Magyarország Alaptörvényének végrehajtását. Az alapvető jogok biztosa különös
figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére és a „jövő nemzedékek érdekeiként”
meghatározott értékekre.
Regionális szint
2013-ban a gyermekvédelmi joghatóság a közjegyzőktől a járási gyámhivatalokhoz került át. Az
önkormányzatok kötelező feladata lett a gyermekjóléti szolgálat fenntartása, amelynek elsődleges
szerepe van a gyermekeket veszélyeztető problémák megelőzésében és megoldásában. E célból a
szolgálatok észlelési és jelzőrendszert működtetnek, többek között az egészségügyi és oktatási
intézményekkel és más hatóságokkal együttműködve. A jelzőrendszer hatálya alá tartozó
intézmények alkalmazottai, a szülők, a gyermekek és bármely állampolgár (akár névtelenül is)
jelenthetik az észlelt problémákat a gyermekjóléti szolgálatnak. Az ügyekben érintett személyek,
szolgáltatók, intézmények és hatóságok kötelesek együttműködni és tájékoztatni egymást a
gyermek érdekében.
Iskolák
A gyermekvédelmi rendszer magában foglalja az iskolákat és óvodákat, nevelési tanácsadókat, de
az egészségügyi rendszerhez tartozó ápolási szolgáltatásokat is. Ezek a tevékenységek általános
gyermekvédelmi tevékenységek közé sorolhatók, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a megelőzés
szempontjából. Hiszen az itt végzett megelőzéssel a gyermekek kiszolgáltatottságának kialakulását
kívánják megakadályozni. Mindezen feladatok megszervezése és irányítása az igazgató feladata. Az
igazgatónak biztosítania kell, hogy az iskolában legyen egy úgynevezett gyermek- és ifjúságvédelmi
tiszt, aki lehet az egyik tanár, pszichológus vagy szociális munkás is, és legalább részmunkaidőben
dolgozik az intézményben. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai változatosak. Kapcsolatot
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tart a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal, mind a
tanuló sebezhetőségének megelőzése, mind megszüntetése érdekében. Munkája során
együttműködik az iskola többi tanárával. Feladatai közé tartozik a gyermekek tájékoztatása a helyi
hatóságok elérhetőségéről; a tanuló sebezhetőségének lehetősége esetén felelős azért, hogy
felkeresse a családot, megvizsgálja a gyermek életkörülményeit és környezetét, és szükség esetén
tájékoztassa a hatóságot.
Szervezeti szint
A Hidak Ifjúsági Alapítvány (Youth Bridges Budapest, YBB) tanulási mobilitási programokkal
(ifjúsági csereprogramok és képzések) foglalkozik az ifjúsági területen és önkéntes küldési
tevékenységekkel az Európai Szolidaritási Testület keretében (támogató szervezetként ESC
minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik). Minden tevékenységük összhangban van a gyermekvédelmi
törvénnyel. Az YBB az egészséget és a biztonságot az egyik legfontosabb felkészítési témának
tekinti küldési tevékenységében. A minden résztvevői felhívásra kiadott info-csomagban legalább
egy oldal a fogadó ország sajátosságaival és a célcsoport igényeihez igazított egészségügyi és
biztonsági információkkal foglalkozik. A legfontosabb információkat az előkészítő találkozón is
megismétlik. Egy speciális igényű résztvevő, például krónikus betegség, testi fogyatékosság vagy
mentális probléma esetén egyéni felkészítést szerveznek.
Fogadó szervezetként rendszeresen tartják a kapcsolatot a küldő szervezetekkel, és gondosan
előkészítik a helyszínt, az étkezést, a szállítási lehetőségeket és a személyzetet az egészség és a
biztonság szempontjából. Az YBB nagy hangsúlyt fektet a fiatalok jogaira is. A tanulási mobilitásért
felelős projektmenedzser különböző csatornákon érhető el a mobilitás teljes időtartama alatt,
hétvégén és éjszaka is. A magyar törvények értelmében az YBB civil szervezetként nem köteles
írott gyermek- és ifjúságvédelmi politikával rendelkezni, azonban az YBB elnöksége úgy döntött,
hogy 2021-ben kidolgozza a gyermek- és ifjúságvédelmi dokumentumot.
Egyéni szint
Az Alapítvány mind három alapító tagja korábbi nemzetközi önkéntes és számos ifjúsági mobilitási
programban vettek részt, személyes tapasztalatok alapján tisztában vannak a nem formális
tanulási környezetben kialakítandó biztonság fontosságával. Nagyon fontosnak tartjuk a biztonság
kérdését mind küldő, mind fogadó szervezetként különösen a hátrányos helyzetű fiatalok
befogadásának és jólétének elősegítésében.
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2. fejezet: Nemzeti jó gyakorlatok
Mindegyik partner 3 nemzeti jó gyakorlatot dolgozott ki a szakképzési mobilitás terén. A kutatás
középpontjában az intézményi szempontból szükséges követelmények (politika, pénzügy,
személyzet képzése, létesítmények stb.) álltak, valamint azoknak mind a közvetett és közvetlen
célcsoportból származó egyénekre gyakorolt hatása annak érdekében, hogy a jó gyakorlatok a
lehető legteljesebbek legyenek, az előkészítő kutatást kiegészítették a jó gyakorlatok 2
képviselőjével készített terepi interjúk.

Jó gyakorlatok Nagy-Britanniában
Az Eurospeak interjút készített az Egyesült Királyság három különböző, fiatalkorú diákok
mobilitásával foglalkozó szervezetének képviselőivel. A következő fejezetben a szervezetek
profilját és a kutatás eredményeket mutatjuk be.
A résztvevő szervezetek leírása
Szervezet 1
Az interjúalany egy Egyesült Királyság-beli üzleti és oktatási tanácsadó céget képvisel. A brit
oktatási és üzleti tanácsadó cég az EU-ból és a világ minden részéről jövő oktatási projekteket
irányít. 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a területen, jelenleg több mint 15 uniós országgal
működnek együtt, és évente körülbelül 1000 hallgatót fogadnak. Oktatási tanácsadóként képzési
programokat szerveznek az Egyesült Királyságban és külföldön. Küldő és fogadó szervezetként is
aktívan részt vesznek az Erasmus+ programban.

Az Egyesült Királyságban, Európában és a

tengerentúlon is képesek oktatási projektek szervezésére és lebonyolítására. A szervezet több
mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az egész életen át tartó tanulás programjáról, a Leonardo
da Vinci-ről, az Erasmus+-ról, a brit és nemzetközi kapcsolódó projektekről. Csapatuk megtervezi,
menedzseli és megvalósítja a programot, biztosítva a projekt résztvevőinek maximális igényeit az
Egyesült Királyságban való tartózkodásuk alatt. Üzleti tanácsadóként segítenek meglévő üzletek
elemzésében és lehetséges fejlesztésekben, konzultációt biztosítanak a helyi és a tengerentúli
marketing lehetőségekről, segítenek megfelelő partnereket találni.
2021. 02. 16. Interjú az uniós projektmenedzserrel (adatvédelmi okokból a szervezetet Szervezet
1-nek fogjuk nevezni az elemzésen belül)
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A MOBILITÁS ELŐTT -

A fogadó előkészítő tevékenységek megkezdődnek. A Szervezet 1 főként fogadó szervezet. A
szervezet információt kap a mobilitásban résztvevő diákokról, céljaikról, valamint nyelvtudásukról,
hogy megfelelő osztályokba tehessék őket. Előzetes információik vannak a tanulók létszámáról,
nyelvtudásukról, és arra vonatkozóan, miért érkeznek. Néha részt vesznek a tanulók
kiválasztásában, de a küldő szervezet által meghatározott kritériumok és eljárásrend szerint. De a
kritériumok minden esetben világosak és a kiválasztási folyamat átlátható.
A szervezet az érkezés előtt jóval korábban megkapja a diákok dokumentumait azok profiljával
együtt. Abban az esetben, ha valamit kifejezetten megjelöltek volna a dokumentumban (például
ha egészségügyi probléma), arra a szervezet megfelelően felkészül. Minden projektben a
partnereken múlik minden. Például, ha a Szervezet 1 tudja, hogy lesznek speciális igényű
résztvevők, akkor kiegészítő lépéseket kell alkalmazni a felkészülés során. Vagy ha tudják, hogy a
projekt egy adott területre összpontosít, további szempontokat is figyelembe vesznek.
Van egy dokumentumlista, amelyeket meg kell kapniuk, valamint egy meghatározott eljárásrend,
amelyeket követniük kell a dokumentumok és az információ összegyűjtéséhez. Az információk egy
része a közvetlen projektpartnertől származik (küldő szervezet vagy ernyőszervezet), míg bizonyos
információk maguk a résztvevőktől. A 16 és 18 év közötti diákcsoport esetében bizonyos
információkat a gyámjaiktól vagy a szüleiktől kell beszerezni. Később a szervezet összesíti a
mobilitásban résztvevő diákok számát, és megvizsgálja, hogy a szervezet és a vele együttműködők
el tudják-e szállásolni őket. Általában a kapcsolati hálójukon keresztül megszervezetten, a szállást
környékbeli fogadó családok biztosítják. Ezt követően a tanulók létszáma alapján a megfelelő
osztálytermet (méret, kényelem szerint) kiválasztásra kerül. Végül, a mobilitási projekt befogadása
előtt meggyőződnek arról, hogy megfelelő számú tanár áll-e rendelkezésre az időszak alatt.
Mindent a résztvevők igényei szerint terveznek, figyelembe veszik, hogy speciális igényű csoportról
van-e szó, hogy adott szakterületről érkeznek-e, és mi a korcsoport. Lehetnek a 16-18 éves
korcsoporttól eltérések.
A szervezet már a kezdeteknél ismeri a projektet, hiszen általában részt vesznek velük az
pályázásban, és így tudják, mire számíthatnak. Kérik a küldő szervezetet, hogy adja meg a
projekttel kapcsolatos információkat. Ez alapján megvizsgálják az összes információt annak
érdekében, hogy lássák, reálisak-e a követelmények. Különösen azoknál a partnereknél fontos ezt
megnézni, akik első alkalommal kapnak projekt támogatást. Ha minden információ rendelkezésre
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áll, az elvárások reálisak, a programot el kell készíteni előre. Szervezet 1 megtagadja az
együttműködést azokban az esetekben, amikor a küldő szervezetek nem teljesítik az elvárásokat,
hiszen elsődleges prioritásuk a mobilitások magas színvonalú megszervezése és a résztvevők
biztonságának biztosítása.
Szervezeti előkészítés (belső): munkacsapatokra vannak osztva konkrét feladatok szerint; a
munkacsoporton belül mindenről tájékozódnak, de a többit nem követik. A biztonság és a
kiskorúak védelme a mobilitás kezdetétől; a partnerekkel és más érdekeltekkel való jó
együttműködés lényeges pontjai a szervezetnek, különösen akkor, ha kiskorúakról beszélünk,
amikor a védelemnek és a biztonságnak kell a fókuszban lennie. Szervezet 1 kiskorúak fogadásakor
mindig előtérbe helyezik a védelmi szabályzatot. Az adatvédelem és az információmegosztás
tekintetében a GDPR előírásait követik. Az online és a közösségi média védelmével kapcsolatban;
nem rendelkeznek iránymutatással a diákokat illetően. A közösségi és online médiában
kommunikálnak a diákokkal belsős szakmai kommunikációs iránymutatásuk szerint, melyben
rögzítve van, mit mondhatnak és mit nem.
A küldő szervezettel együttműködésben fejlesztik ki a programot a projekttel kapcsolatos
követelmények teljes ismeretében. Szervezet 1 saját, szakmailag minőségi szabványokkal
rendelkezik erre, de tudniuk kell a küldő szervezet szükségleteit a megfogalmazást illetően.
A szervezet dolgozói minden évben online minőségbiztosítási tanfolyamon vesznek részt, melyről
tanúsítványt is kapnak a mobilitási programok megfelelő lebonyolításának biztosítása érdekében.
-

A MOBILIÁS ALATT -

A monitoring során a küldő szervezettel már egyeztetett elveket használják. A mobilitási vezetők
mindig szabadon kifejezhetik meglátásaikat a tanároknak, akár a kísérő tanároknak is, például ha
úgy látják, hogy a diák nem megfelelő nyelvi szintű csoportban van. Ugyanakkor mindig új
módszereket és megközelítést alkalmaznak a diákok oktatásában a mobilitás hatékonyabbá
tételéhez, például technikai eszközökkel időt spórolnak, mely a diákok elégedettségéhez vezet.

Vannak állandó helyzetek, például a biztonság vagy a kommunikáció területén. A korábban
gyakran előfordult problémák és veszélyhelyzetek kezelésére általános iránymutatásokat
követnek, és amikor új problémákkal találkoznak, alapelveik szerint a partnerekkel együttműködve
keresnek megoldást. Eljárások a mobilitás során: A finanszírozó minden projektben a küldő
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szervezet. Szervezet 1 megállapodást köt a küldő szervezettel, de nincs külön megállapodásuk a
nemzeti irodával, mert a támogatást a küldő szervezet kezeli. Ugyanakkor a részvevőkkel
közvetlenül kötnek megállapodást. De a 16-18 év közötti résztvevők esetében (ők vannak
többségben) a kiskorú képviselőjeként a szülő vagy a gyám írja alá a megállapodás a küldő és
fogadó szervezettel.
A résztvevők az Egyesült Királyságba való megérkezésükkor eligazítást kapnak az iskolai
formaságokról és elmagyarázzák nekik az elfogadhatatlan magatartás elleni szabályokat.
Elmagyarázzák nekik, hogy a projekt célkitűzéseit, melynek egyike a készségfejlesztés, valamint
már az első naptól meglévő feladataikat és felelősségi köreiket. Például, hogy következményekkel
jár a munkahelyre napokig nem bemenni nyomós indok nélkül. Különösen, ahogyan azt az
interjúalany kihangsúlyozta „a támogatás nyaralásra való felhasználása nem megengedhető”.
Speciális igényű fiatalok esetén egyedi eljárásokat követnek. Például egy olyan esetben, amikor
egy fogyatékossággal élő fiatal részt vett a mobilitásban, neki és a küldő szervezet által biztosított
kísérőjének egyedi szállást kerestek. Vagy látássérült diák esetén tájékoztatni kellett a
munkahelyet, és módosítani kellett a tevékenységeken. Szervezet 1 támogatást és felügyeletet
biztosít a mobilitás során, így általában a fiatalkorú diákokat a fogadó családnál és a munkahelyen
is gondoskodnak róluk, minden résztvevőre fokozottan figyelnek, akkor is, ha kísérőtanár nem jött
velük. Naponta kapnak visszajelzést az érintettektől.
Néha a diákoknak ingázniuk kell a mobilitás során, mert a szállás és a munkahely nem egymás
mellett van. A résztvevőknek néha preferenciáik is vannak a szállást illetően, például együtt
akarnak maradni valakivel. Ha egy átlagos ágazaton belül valósítják meg a mobilitást, akkor a város
minden részében dolgozhatnak. De ha specifikus ágazatban dolgoznak, általában a városon kívüli
munkahelyre helyezik el őket, és egy kicsit többet kell utazniuk, de erről előre értesítik őket.
Általában azok, akik fiatalabbaknak kevesebbet kell utazniuk, de néha az iskola kéri, hogy
ingázzanak a diákok, így nagyobb önállóságra tesznek szert, mintha csak 15 perc sétatávolságra
lenne a munkahely és a szállás.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

Csak akkor vesznek részt az értékelési folyamatban, ha erre külön kérik őket, ez a küldő
szervezettel kötött megállapodástól függ. Kérés esetén megteszik, ha nem kérdezik, nem teszik
meg. Az esetek többségében, olyan 70%-ukban nem vesznek részt az értékelésben, mert a küldő
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szervezet saját eljárásait alkalmazza. Belső értékelést végeznek, valamint, ha a partnerségen
történik valami, azt megvitatják a partnerrel.
Megvitatják a tanulságokat a jövőre vonatkozóan. A nagyobb és hosszabb ideje együttműködő
szervezetekkel gyakrabban tartanak megbeszélést, és például a program után megvitatják velük a
problémákat.
Szervezet 2
A szervezet egy angol nyelviskola, amely angol nyelvtanfolyamokat tart Southamptonban.
Tevékenységük magában foglalja a nemzetközi iskolákkal, főiskolákkal és magán képzési
intézményekkel való együttműködés előmozdítását.
Angol nyelviskolájuk a nyelvi fejlesztésére, a személyes fejlődésre és a nemzetközi mobilitásra
összpontosít európai együttműködéseken és az Erasmus+ projekteken keresztül. Céljuk, hogy
külföldi iskolákkal együttműködve előmozdítsák a mobilitási csereprogramokat, a képzéseket és a
szakmai gyakorlatokat. Fókuszukban a társadalmi befogadással foglalkozó ifjúsági csoportok
megsegítése áll olyan csereprogramokon keresztül, amelyek elősegítik a különböző kultúrák
megértését, és felhívják a figyelmet az egyenlőségre és a sokszínűségre. Küldetésük, hogy
megfizethető, hatékony és hozzáférhető angol nyelvtanfolyamokat biztosítsanak minden
korosztály számára Európa-szerte, lehetővé téve a résztvevőknek, hogy fejlesszék magukat és
képességeiket. Célcsoportjuk a kevesebb lehetőséggel rendelkező emberek és az Egyesült
Királyságban elhelyezkedni vágyók.
A szervezet fő célkitűzései a fiatalok bevonása a formális és nem formális oktatásba és a
karrierfejlesztésbe professzionális angol nyelvtanfolyamok ajánlásával. Ösztönzik az nemzetközi
mobilitást, és személyre szabott képzéseket szerveznek. Fontosnak tartják a mobilitási
programokban való nemzetközi részvétel fokozását a foglalkoztathatóság növelése érdekében,
valamint a formális és nem formális oktatási hátrányok az érintettekre gyakorolt hatásainak
csökkentését. Továbbá gyakornoki lehetőséget biztosítanak az informatikai, irodai adminisztrációs,
szabadidős iparágakban és a mérnöki szektorban. Teljes csomagot kínálják, azaz repülőtéri
transzfert, helyi idegenvezetést, angol gyorstanfolyamokat és a fogadó családok szolgáltatásait.
2021.03.05. Interjú az EU-s projektmenedzserrel (adatvédelmi okokból a szervezetre Szervezet 2 ként hivatkozunk az elemzésen belül)
-

A MOBILITÁS ELŐTT -
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A fogadó szervezet előkészítő tevékenységei:
A fogadó előkészítő tevékenységek megkezdődnek. A Szervezet 2 főként fogadó szervezet. A
szervezet információt kap a mobilitásban résztvevő diákokról, céljaikról, valamint nyelvtudásukról,
hogy megfelelő osztályokba tehessék őket. Előzetes információik vannak a tanulók létszámáról,
nyelvtudásukról, és arra vonatkozóan, milyen témákban érdekeltek. Azok a projektek, amelyeken
az interjúalany dolgozott, kifejezetten az iskolában turizmust tanuló diákokhoz kapcsolódott. Így a
turizmus üzleti angol nyelvhez kapcsolódó mobilitást valósítottak meg olyan diákok vettek részt,
akik egyébként anyanyelvükön turizmust tanultak. A szervezet az érkezés előtt jóval korábban
megkapja a diákok dokumentumait azok profiljával együtt. Abban az esetben, ha valamit
kifejezetten megjelöltek volna a dokumentumban (például, ha egészségügyi probléma), arra a
szervezet megfelelően felkészül. Először is a szervezet összesíti a mobilitásban résztvevő diákok
számát, és megvizsgálja, hogy a szervezet és a vele együttműködők el tudják-e szállásolni őket.
Általában a kapcsolati hálójukon keresztül megszervezetten, a szállást környékbeli fogadó családok
biztosítják. Ezt követően a tanulók létszáma alapján a megfelelő osztálytermet (méret, kényelem
szerint) kiválasztásra kerül. Végül, a mobilitási projekt befogadása előtt meggyőződnek arról, hogy
megfelelő számú tanár áll-e rendelkezésre az időszak alatt. Legalább hét vagy nyolc hónappal a
mobilitás előtt Szervezet 2 kérdőíveket küld a küldő szervezetnek, néhány kulcskérdéssel a
hallgatói létszámra és arra vonatkozóan, hogy pontosan mit szeretnének. Ezután online
találkozókkal és e-mail váltásokkal folytatják a kommunikációt. Ezután Szervezet 2 elkezdi a
munkatársak és a külsős együttműködők előzetes felkészítését, hiszen minden alkalommal a
megfelelő angol tanárokat veszik fel általános angol nyelvvizsgára való felkészítés vagy szaknyelvi
angol (pl turizmus) kurzus megtartására. A biztonság és a kiskorúak védelme a mobilitás
kezdetétől; a partnerekkel és más érdekeltekkel való jó együttműködés lényeges pontjai a
szervezetnek, különösen akkor, ha kiskorúakról beszélünk, amikor a védelemnek és a biztonságnak
kell a fókuszban lennie.
Szervezet 2 érkezés előtt ellenőrzi az összes fogadó családot.
A fogadó családoknak igazolással kell rendelkezniük, amely kijelenti, hogy egyiküknek sincs
büntetett előélete, és befogadó családként is akkreditáltak. Ezzel egyidőben újra ellenőrzik a
tanárokat,

friss

erkölcsi

bizonyítványt

kérnek,

és

igazolást

arról,

hogy

alkalmasak

gyermekekkel/kiskorúakkal való együttműködésre. Szervezet 2 dolgozói minden évben online
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tanfolyamokon vesznek részt a mobilitások megfelelő lebonyolításának biztosítása érdekében,
amelyről tanúsítványt is szereznek.
-

A MOBILITÁS ALATT -

A monitoring során a küldő szervezettel már egyeztetett elveket használják. A mobilitási vezetők
mindig szabadon kifejezhetik meglátásaikat a tanároknak, akár a kísérő tanároknak is, például, ha
úgy látják, hogy a diák nem megfelelő nyelvi szintű csoportban van.
A szervezet kísérő személye mindig a legfontosabb bármilyen probléma megoldásában. A kísérő
személy mediátorként jár el, igyekszik megoldásokat találni, meghallgatja a gyerekeket és a
családokat. Ugyanakkor a kísérő személy néha jelen van, és néha nincs. A szervezet a mobilitás
előtt megkapja a kiskorúak szüleitől vagy gyámjaitól az aláírt engedélyt a tevékenységben való
részvételre. A résztvevők az Egyesült Királyságba való megérkezésükkor eligazítást kapnak az
iskolai formaságokról és elmagyarázzák nekik az elfogadhatatlan magatartás elleni szabályokat. Az
első napon való orientáció segít nekik tájékozódni abban, hol is vannak és jobban érezhetik
magukat. Szervezet 2 azt a szabályt határozta meg, hogy a kiskorú résztvevők közül egyiknek sem
ingázhat 20 percnél többet. A legtöbb esetben a résztvevőket a város központjába helyezik,
általában 5 vagy 10 percre az iskolától, de néha buszozniuk kell. Ilyenkor általában két diák van
együtt ugyanabban a házban elszállásolva, hogy együtt utazzanak. Naponta kapnak visszajelzést a
csapattagoktól és résztvevőktől, például, ha hétfőn kezdődik a tanfolyamot, akkor hétfő este
visszajelzést kapnak arról, hogy mi volt igazán jó vagy rossz és mire szeretnének fókuszálni. Ezután
beszélnek a tanárral, aki ehhez igazítja a tananyagot, így az napról napra változhat. Kulturális
átmenet: Tanárként megbizonyosodhatnak arról, hogy a diákok és a mobilitási vezetők valóban
tisztában vannak az Egyesült Királyság mindennapi életének elemeivel. Viszont szerintük
elsősorban ez a csapatvezetők fő feladata.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

Értékelő lapot használnak, amelyet az utolsó nap utolsó óráján adnak oda a diákoknak. A tanár
elhagyja az osztályt, majd a tanulmányi igazgató bemegy, kiosztja az értékelő lapot a diákok pedig
kitöltik azt. Ez lefedi az órákat, a szállást és az általános élményt. Így képesek fejlesztésekre a
jövőbeli mobilitások alkalmával.
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Szervezet 3
A szervezet 1991-ben jött létre Readingben. A szervezet büszke arra, hogy kiváló minőségű
tanulási élményt nyújt a hallgatóknak kiváló áron. Szenvedélyes tanáraikkal, modern oktatási
eszközökkel diákjaik elérik tanulmányi és szakmai céljaikat, olyan tanfolyamokon tanulnak,
amelyek megfelelnek egyéni igényeiknek, és illeszkednek a mindennapi életükbe.
Angol nyelvtanfolyamaik, a Cambridge-i és IELTS vizsgafelkészítő tanfolyamaik lehetőséget
kínálnak hallgatóinknak a tanulásra, a fejlődésre egy barátságos és családias multikulturális
tanulási környezet részeként. A szervezet projekteinek fő célja, hogy magas színvonalú kutatással
alapot biztosítsanak az oktatási lehetőségek és források elérhetőségének javításához bizonyos
célcsoportok, például marginalizált közösségek, tanulásban akadályozott felnőttek vagy
munkanélküli fiatalok számára. Elsősorban az ifjúsági és felnőttképzési területen tevékenykednek
különböző KA1 és KA2 projektek partnereiként.
Számukra a legfontosabb, hogy mind helyi, mind nemzetközi projekteken dolgozzanak a témák
széles skáláját lefedve a célcsoportjuk igényei szerint. Akadémiai és adminisztratív csapatuk
multinacionális, és mindenki nagy tapasztalattal rendelkezik saját szakterületén, és napi szinten
hatékonyan együttműködnek ötletekkel, kreativitással és véleményük megosztásával a kurzusok
fejlesztésében és az őket lehetővé tevő operatív funkciók hatékonyságának javításában. Fő
értékük, hogy magas színvonalú, hozzáférhető és megfizethető oktatást nyújtsanak minden
hallgatónak egyéni igényeihez igazítva, kortól, nemtől, etnikai hovatartozástól, nemzetiségtől,
szexuális irányultságtól, fajtól, vallástól vagy meggyőződéstől függetlenül. Biztosítják a kínálat
fenntartható, hosszú távú fejlődését, amellyel az összes érdekelt fél, a munkatársak és az összes
együttműködő együtt nő. Ezenkívül barátságos, nyitott közösséget biztosítanak az alkalmazottak
és a diákok számára, hogy elérjék céljaikat.
2021.02.17. interjú a tanulmányi igazgatóval és az EU-s projekt menedzserrel (adatvédelmi
okokból az elemzésen belül a szervezetre Szervezet 3-ként hivatkozunk).
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

A fogadó szervezet előkészítő tevékenységei:
A szervezet információt kap a mobilitásban résztvevő diákokról, céljaikról, valamint
nyelvtudásukról, hogy megfelelő osztályokba tehessék őket. Előzetes információik vannak a
tanulók létszámáról, nyelvtudásukról, és arra vonatkozóan, miért érkeznek. Előfordul, hogy a
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diákok munkahelyi gyakorlaton vesznek részt, ezért az óra tartalmának inkább az Egyesült
Királyságban zajló szakmai életre kell épülnie, míg néhányuk az egyetemre való felkészülés céljából
érkezik, azaz tudományos angolra van szükségük. Így előzetesen összegyűjtik ezeket az
információkat, hogy megtervezhessék a tananyagokat és összeállítsák az osztályokat.
A szervezet az érkezés előtt jóval korábban megkapja a diákok dokumentumait azok profiljával
együtt. Abban az esetben, ha valamit kifejezetten megjelöltek a dokumentumban (például
egészségügyi probléma, allergia), arra a szervezet megfelelően felkészül. A szervezet egy nyelvi
tesztet is kér, hogy azonosítsák nyelvtudásukat, de előzetesen megpróbálnak kommunikálni
otthoni tanáraikkal, hiszen minden lényeges információt rendelkezésre tudnak bocsátani.
A biztonság és a kiskorúak védelme a mobilitás kezdetétől; a partnerekkel és más érdekeltekkel
való jó együttműködés lényeges pontjai a szervezetnek, különösen akkor, ha kiskorúakról
beszélünk, amikor a védelemnek és a biztonságnak kell a fókuszban lennie. Ha a Szervezet 3
kiskorút fogad, ismernie kell a hátterét, elvárásait és így tovább, melyeket csak a küldő intézmény
adhat meg. Szervezet 3 megérkezése előtt mindig ellenőrzi a fogadó családokat, hogy
megfeleljenek az összes követelménynek, és hogy a lakóhely megfelelő távolságban legyen a
tanfolyam helyszínétől. Szervezet 3-nak van egy fogadó családokkal foglalkozó ügynöksége, akik
információt kapnak a diákokról, preferenciáikról (pl., ha egy baráttal együtt akarnak elszállásolva
lenni). Az ügynökségnek ezek alapján elhelyezi őket igyekezve az iskolához közel, hogy kényelmes
legyen.
-

A MOBILITÁS ALATT -

A monitoring során a küldő szervezettel már egyeztetett elveket használják. A mobilitási vezetők
mindig szabadon kifejezhetik meglátásaikat a tanároknak, akár a kísérő tanároknak is, például, ha
úgy látják, hogy a diák nem megfelelő nyelvi szintű csoportban van. Biztonsági szempontból
mindig fel van állítva egy rendszer, hogy pontosan kiknek kell a résztvevőknek jelezniük, ha baj
van. Minden tanár előzetesen minőségbiztosítási képzésben részesül, és van egy kijelölt
védővezető is az iskolában. Így mindig ismerik az, hogy kihez fordulhatnak. A személyes monitoring
és értékelés mindig jobb, mint e-mailezés vagy a felmérések, de esettől függően mindkettőt
használják. A kísérőtanárok néha jelen vannak, néha nincsenek. Ahogy a tanulmányi igazgató
elmondta, néha valóban részt akarnak venni, beülnek az osztályteremben, és kérdéseket tesznek
fel, máskor azonban csak kint ülnek. A résztvevők megérkezés után orientációs tájékoztatót
kapnak. A tanulmányi ügyintéző bemutatja nekik az iskolát, megmutatja a vészkijáratokat és
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elmagyarázza a biztonsági eljárásokat. A résztvevők megkapják az időbeosztásukat, megmutatják
nekik a diák szobát, ahol időt tölthetnek, és hasznos információkat osztanak meg velük például a
helyi kávézókról, éttermekről. Így az orientáció az első napon segít nekik abban, hogy tudják, hol
vannak, és egy kicsit kényelmesebben érezzék magukat.
Kulturális átmenet: Tanárként megbizonyosodhatnak arról, hogy a diákok és a mobilitási vezetők
valóban tisztában vannak az Egyesült Királyság mindennapi életének elemeivel. Viszont szerintük
elsősorban ez a fogadó család és a kísérő tanár csapatvezetők közös felelőssége. Szabadidős
elfoglaltságokat is rendeznek, elviszik őket az iskola közelében található kulturális helyszínekhez,
például a Reading-i múzeumba vagy az apátságba is, amelyet a 11. században szerzetesek
Városnézést szerveznek, és megmutatják az érdekes kulturális központokat is. Hétvégén kulturális
látnivalókat mutatnak nekik, mint például Canterbury.
-

A MOBILITÁS UTÁN

Sztenderd utánkövetés, de az interjúalany nem igazán vett részt ebben korábban a COVID-19
helyzet előtt, így nem volt több megosztandó információja az interjúban.
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Jó gyakorlatok Olaszországban
A FORTES interjút készített három különböző Olaszországban a fiatalkorú diákok mobilitásával
foglalkozó szervezetének képviselőivel. A következő fejezetben a szervezetek profilját és a kutatás
eredményeket mutatjuk be.
Szervezet 1
Az ENAC egy 1993-ban alapított, nonprofit szervezet, amely oktatási, szakképzési és szakmai
tanácsadást, szakmai átképzést és munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt több Canossian iskolában
és szakképzési központban. Az ENAC hálózat 10 olasz régióban található meg: Basilicata, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto. Az ENAC fő célja a
személyes és szakmai fejlődés elősegítése az egyéni kompetenciák és attitűdök fejlesztésével.
Tevékenységei során különösen fontosnak tartja a, hátrányos helyzetű, társadalmi/szakmai
marginalizáció veszélyének kitett emberek felzárkóztatását. Az ENAC tanárok és iskolai dolgozók
képzésének koordinálásával, tapasztalatok és jó gyakorlatainak cseréjével támogatja tagjait,
kutatásokat végez a területi képzési igényekkel kapcsolatban, innovatív képzési módszereket
népszerűsít és tesztel, valamint nemzeti és európai szintű projekteket koordinál.
Az ENAC úgy véli, hogy az európai projektekben való részvétel és a nemzetköziesítési folyamat
elősegítheti saját oktatási gyakorlatának korszerűsítését, javítja a diákok és a dolgozók személyes
és szakmai fejlődését. Az ENAC 2015-ben nemzetköziesítési stratégiájának részeként megkezdte
fogadó tevékenységét.
Különböző projektekben vesznek részt:
• Key Action 1 - Egyéni mobilitás
• Key Action 2 - Stratégiai Partnerségek
• Key Action 3 - Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
• Jean Monnet
• Erasmus+ Sport
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2021. 02. 19. interjú Luca Calligaro, EU-s projekt menedzserrel
Catchphrase: „A kiválasztás döntő fontosságú. Aztán mindig lesznek váratlan fordulatok. De az
évek során kicsit finomítottuk ezen a dolgon, ami nem annyira a módszertan megváltozását jelenti,
hanem egyfajta érzékenységet, amivel felismerjük, kik a megfelelő jelentkezők.”
-

FŐ EREDMÉNYEK -

Az interjú az ENAC küldő tevékenységeire terjed ki, mert nem fogadnak kiskorúakat.
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

Kiválasztási eljárás: A szakképzés területén az ENAC mintegy 20 képzési központtal rendelkezik. A
projekteket központosított szinten kezelik, így az ENAC a kedvezményezett, kapcsolatot tart a
Nemzeti Irodával, előkészíti az adminisztratív, bürokratikus részeket, így a résztvevői felhívás
központosított, de igazodik az egyes szervezetekhez. Az ENAC állapítja meg a követelményeket,
egyetértésben az adott iskolával, de ezek nagyjából mindig megegyeznek: motiváció, tanulmányi
eredmények, magatartás, a tanárok észrevételei. A kiválasztás kulcsfontosságú a későbbi
problémák elkerülése érdekében. Az első találkozáskor, a felhívás közzétételekor, szuper szigorúak
és határozottak próbálnak lenni egyes jelöltek „kiszűrésére”. Speciális igényű

és kevesebb

lehetőségű résztvevők: Általánosságban az ENAC célcsoportja hátrányos helyzetűnek tekinthető,
más középiskolákkal, szakképzési intézményekkel való összehasonlításban.. Ezek között találunk
második generációs bevándorlókat, diszlexiás tanulót, gazdasági nehézségekkel küzdő családok
gyermekeit.
Kötelezettségek és adminisztráció: A résztvevőkkel kitöltetik a szükséges űrlapokat, mert a
résztvevők így kicsit jobban érzik a felelősséget, de utólag mindig kérnek aláírást a szülőtől is
(hiszen 18 év alattiakként nem függetlenek, a szülőnek kell engedélyt adni). Az űrlapon kérik az
allergiákat, aláírják a GDPR szabályokat stb. A szabályokat indulás előtt egy 2 órás tréningen
ismertetjük szerepjátékkal. Ezután általában a partner tudatja a résztvevőkkel a helyi szabályokat,
és aláírja a szabályok betartásának kötelezettségvállalását. Az ENAC megpróbálja szétválasztani: az
általános képzésüket ők küldő szervezetként biztosítják, majd a helyszínen a fogadó szervezet a
helyi sajátosságokat.
-

A MOBILITÁS ALATT -

Kísérő személy: Alapvető dolog, hogy a kiskorúakkal az ENAC kísérő személyt küld, aki az egész
időszakra ott marad. Ez az egyik erősségük: valójában, külföldön a résztvevők biztonságban érzik
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magukat, ha olasz referencia pontjuk van. A kísérő személy képzett tanár, az iskola által kijelölt
személy. A csoportban általában vannak fiatalkorúak és a 18-at betöltő résztvevők is, nehéz úgy
szervezni, hogy a csoport teljes egészében kiskorúakból álljon; általában vegyesek. Néhány
résztvevő ilyenkor repül először, és fontos, hogy ezt az élményt megoszthassák „idősebb”
fiatalokkal. Biztosítás Az iskolai biztosítást használják, és ez elegendő.
Az ENAC kísérő személye mindig kulcsfontosságú. A külföldi tartózkodás alatt az az otthoni
szervezet minden nap kommunikál a kinti kísérővel, így kialakul egy háromoldalú kommunikáció. A
kísérő személy közvetít, próbál megoldásokat találni, hallgatja a gyerekeket, a fogadó cégeket,
családokat. Szállás főként családoknál biztosított (a COVID miatt a dolgok változhatnak később).
-

A MOBILITÁS UTÁN -

Alapvető fontosságú, hogy a korábbi résztvevők élménybeszámolóit „használjuk” a jövőbeli
felhívásokhoz.
Szervezet 2
A Scambieuropei egy olasz szervezet Bolognában, amely támogatja az aktív európai polgárság, a
kultúrák közötti párbeszéd, a befogadás és az integráció értékeit, különösen a fiatalok körében.
Küldetésük, hogy támogassák a fiatalok oktatását és szakmai fejlődését az interkulturális
párbeszéd előmozdítását, a bevált jógyakorlatok cseréjét az „aktív európai polgárság”
kontextusában.
A Scambieuropei-t 2010-ben alapították, hogy támogassák az olasz fiatalokat a társadalmi
elkötelezettség és készségek elsajátításában, lehetővé tegyék számukra, hogy meghozzák saját
jövőbeli döntéseiket azáltal, hogy felhatalmazást éreznek és készek elfogadni a kihívásokat és új
kezdeményezésekbe kezdenek.
Helyi és uniós tevékenységeket szerveznek és hajtanak végre a fiatalok számára, kompetenciáik és
képességeik megerősítésére, hogy tudatosan és pozitívan fejlesszék útjukat jövőjük felé. A
Scambieuropei találkozókat és információs napokat is szervez iskolákban, egyetemekban, ifjúsági
központokban, hogy népszerűsítse az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programokat,
valamint más uniós kezdeményezéseket.
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A Scambieuropei egy nemzetközi projekteken rendszeresen futó workshopot is kifejlesztett a
fiatalok

saját

kezdeményezéseinek

elindításában

való

támogatásra.

A

Scambieuropei

együttműködik a Regione Marche Europe Directtel is, hogy digitálisan népszerűsítse az európai
kezdeményezéseket és lehetőségeket a fiatalok számára. Európai szinten együttműködnek az
Erasmus+ ifjúsági projektekben és az Európai Szolidaritási Testület programjában. Ennek
keretében olasz önkénteseket küldenek ESC projektekbe, és európai önkénteseket is fogadnak
Bolognában, hogy helyi tevékenységeken és digitális eszközökön keresztül támogassák a
társadalmi aktivitást és az önkéntességet a helyi közösségben. A Scambieuropei szintén részt vesz
KA2 projektben, amely a NEET-fiatalok (akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, oktatásban
vagy

képzésben)

foglalkoztathatóságára

összpontosít,

amelyen

keresztül

az

önkéntes

tevékenységeket, képzéseket és ifjúsági csereprogramokat promotálták.
A szervezet partnere 2 Erasmus+ Sport projektnek, amelyek célja a társadalmi befogadás és
aktivitás előmozdítása a fiatalok és a helyi közösségek körében. Scambieuropei nagy hangsúlyt
fektet a digitális médiára és a kommunikációra is. 2009-ben a szövetség létrehozott egy weboldalt,
amelyen ifjúsági cseréket, önkéntességet, ösztöndíjakat és szakmai gyakorlatokat népszerűsítenek,
lehetőséget biztosítva az olasz fiataloknak az európai (vagy Európán kívüli) mobilitási programok
megtapasztalására. Ez egy nyitott digitális tér, ahol a fiatalok szabadon elérhető információkat
találhatnak

arra

vonatkozóan,

hogyan

szerezzenek

új

készségeket,

mely

elősegíti

foglalkoztathatóságukat, vagy egyszerűen csak kitekinthessenek Európára. Van egy digitális
folyóiratuk is, ahol a fiatalok szabadon megoszthatják nemzetközi tapasztalataikat, hogy
terjeszthessék társaik körében élményeiket és a különböző lehetőségeket. Az egyesület tagja az
Európai Ifjúsági Sajtónak, amelyen keresztül számos tevékenységet szerveznek az év folyamán.
Kezdeményezéseikkel támogatják a gyűlöletmentes párbeszéd mozgalmat is.
2021. 02. 18. interjú Rosalia Marchese, EU-s projekt menedzserrel
Catchphrase “mi vagyunk a tanulási élményért felelősek".
- A MOBILITÁS ELŐTT Kiválasztási folyamat: Az iskola elküldi azoknak a fiataloknak a profilját, akiket külföldre szeretne
küldeni; majd Scambieuropei (SE) találkozót szervez a jelöltekkel, és kiválasztja őket a befogadás
elvét szem előtt tartva, miszerint minden gyerekben van potenciál, és ez az esélyük megmutatni.
Tehát az SE nem az iskolai jegyeket/érdemjegyeket veszi figyelembe, hanem a motivációt.
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Természetesen a szakmai készségeket is figyelembe veszik. Az SE kevesebb lehetőséggel
rendelkező gyermeket is fogadott, akik például gyenge tanulmányi eredménnyel rendelkeztek vagy
sajátos családi háttérből származtak.
Biztonság és kiskorúak: A partnerek vagy a projektben résztvevő intézmények közötti
együttműködés az egyik alapvető pont az SE számára, különösen akkor, ha kiskorúakról beszélünk,
ahol a védelemnek és a biztonságnak központi szerepet kell kapnia. Ha az SE fogad egy kiskorút,
ismernie kell a történetét, az elvárásait stb., melyet csak a küldő szervezettől ismerhetnek meg. A
jelölt számára ez megterhelő folyamat, hiszen tisztában van vele, hogy a kiválasztás a SE-vel
folytatott interjún/találkozón múlik.
Elengedhetetlen, hogy időben beavatkozzunk a probléma megoldásához. A SE-nek soha nem volt
komoly problémája, különösen a közepes méretű csoportokkal. Az SE ezt sikerként is értékelte,
mert ha végül nincsenek problémáink, az nagy siker. Az is tény, hogy csoportként érkeznek
Bolognába, így nagy az összetartás a csapatban. Támogatják egymást, de a SE is: a kezdetektől
nagyon informális kommunikációt folytat a résztvevőkkel. Így a fiatalok érzik, hogy bármikor
írhatnak, vagy személyesen találkozhatnak a SE munkatársaival, hogy őszintén elmondják a
problémáikat. Egy másik dolog, amire az SE mindig figyel (mivel a legnagyobb kihívása közösségbe
való beilleszkedés), az aperitivo vacsora megszervezése; mely apróságnak tűnik, de segít az
újaknak lazítani, kapcsolatot teremteni, egy kicsit megismerni a közösséget. Ezek mind segítenek
abban, hogy bátran integrálódjanak. Felelősség és szabályok: A SE nem kötelezi a résztvevőket
semmiféle kiegészítő dokumentum aláírására a program által előírtak mellett. Néhány külföldi
fogadó partner kiegészítő dokumentumok aláírására kötelezi a résztvevőket, de az SE nem. A
kockázatok csökkentésének érdekében a szálláshelyeken (általában apartmanokban) a kiskorúakat
a 18 év feletti résztvevőkkel együtt helyezik el.
Előkészítő tevékenységek:
A SE kétnapos képzést tart, amelyen különböző témákat tárgyalnak: interkulturális megközelítés,
biztonság, előírások, lehetséges kockázatok, biztonságos területek Bolognában, és megpróbálja
megértetni velük, hogy a „szórakozás” is része az élménynek, de éretten, a személyes biztonságra
való odafigyelve kell viselkedni. Ezután a rájuk váró élményről és a később megszerzendő
készségeket beszélik át nem formális oktatási módszerekkel. Amikor a SE látja, hogy a gyerekek
unatkoznak, megpróbálják a tréninget az első hetek különböző napjaira szétosztani, hogy
maximalizálják a hatást, és rugalmasak is legyenek a gyermekek igényei szerint.
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-

DURING MOBILITY A fenti elveket alkalmazzák a heti monitorozásnál is, amely például egy kávé mellett történik az
informális környezet kialakítása érdekében. A személyes odafigyelés és értékelés mindig jobb, mint
e-mailek vagy kérdőívek kitöltetése. A SE ezeket az adatokat a mobilitás minőségének javítására és
a problémák megoldására használja. Havi egy helyszíni látogatás a fogadó cégeknél is történik.
Kiskorúak és cégek: A vállalatok kiskorúakat fogadnak el, ez nem kérdés; a fő probléma az, hogy a
résztvevők nem beszélnek olaszul, és ez nehézséget okozhat számukra. A SE szerint soha nem
szembesültek sztereotípiákkal, mert arra hivatkozva, hogy egy európai program áll mögöttük,
presztízst ad. Biztonság a családoknál: Mivel a fiatalkorúak folyamatos fejlődésben és érésben
vannak, nagyon fontos a jó kapcsolat kialakítása velük. Ha referencia figurákkal rendelkeznek,
nemcsak a tekintélyt látják, akkor biztonságban érezhetik magukat és nyitottabbak a
tapasztalatokra. Nyilvánvaló, hogy a felkészítés az alap, melynek mindig ott kell lennie, mert ez is
felelős a lehető legjobb tanulási élmény kialakításáért. De azt a szintet, amely a védelem és
biztonság biztosításától terjed annak megteremtéséig, hogy a tanulási élmény egyedi legyen, az
emberi kapcsolatokkal lehet elérni. Tudni kell, hogyan kell velük kommunikálni, empatikusnak
lenni és tisztelni őket a korukkal együtt.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

Sztenderd utánkövető értékelés.
Szervezet 3
Az SCF a képző intézmények és szervezetek nemzeti szövetsége. Projekt és kutatási
tevékenységeket népszerűsít társszervezeteivel együttműködve, nemzeti és nemzetközi
szervezetekkel partnerségben Az SCF operatív célkitűzései a tapasztalatok megosztásának és
cseréjének elősegítése a társult tagok között és európai szinten, trénereket képezzen és
minősítsen, szolgáltatásokat biztosítson a társszervezetek különböző célcsoportjainak igényeinek
megfelelően.
Küldetésük, hogy a társult szervezeteknek képviseletet, operatív koordinációt biztosítsanak és
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak nemzeti szinten. Az SCF támogatást nyújt az egyes
társszervezetek által önállóan tervezett és irányított képzési kezdeményezések hatékony
végrehajtásához, különösen a hosszú távú növekedést biztosító működésre fókuszálva, a már
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kipróbált, a szakmai és társadalmi igényeket kielégítő jó gyakorlatok megosztásával, tapasztalatok
átadásával.
A Scuola Centrale Formazione (SCF) 1975 óta nonprofit egyesület, amelyet a Munkaügyi
Minisztérium a 40/87 törvény értelmében nemzeti intézetként ismert el. Az SCF a Nemzeti
Kutatóintézetek Nyilvántartásába is (N. H18907U) be van jegyezve. Az SCF társult partnere a
CONFAP-nak, azoknak a szakképző intézetek egyesületének, amelyek hagyományosan a
keresztény tanban találnak közös inspirációt. Európai szinten az SCF a CEC (Comité Européen de
Coordination) brüsszeli székhelyű partnere. A CEC oktatási szervezetek, társadalmi vállalkozások és
állami intézmények 15 különböző EU-s országban működő szövetsége.
Az elmúlt években az SCF különleges kétoldalú megállapodásokat írt alá az isztriai (Horvátország)
és a galíciai (Spanyolország) régiókkal, valamint az uniós programoknak köszönhetően létrehozott
egy

nemzetközi

partnerhálózatot

szervezetekkel

a

következő

országokból:

Portugália,

Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, Németország, Belgium, Románia,
Magyarország, Ciprus, Málta, Görögország, Litvánia, Lengyelország, Finnország.
2021. 02. 22. Interjú Francesca Drago EU-s projekt menedzserrel
Catchphrase „Amikor a kiskorúak szakmai gyakorlatának minőségbiztosításáról beszélünk, az a
minőségi tanulási tapasztalat megszerzését jelenti. Gondoskodunk arról, hogy ha a negyedikes
vendéglátó tanuló a gyakorlati helyén belép a konyhába, akkor ne csak krumplit hámozzon, hanem
tapasztalatot szerezzen, hogy hazatérve azt mondhassa, új dolgokat tanultam meg, vagy
megerősítettem azokat a dolgokat, amelyeket már tudtam.”
-

FŐ EREDMÉNYEK -

Mobilitásaik nagy része a tanévben van (nem nyáron). Jelenleg a COVID-19 járvány miatt minden
mobilitás virtuálisan zajlik.
- A MOBILITÁS ELŐTT Kiválasztási kritériumok: Az SCF fiatalok többsége még mindig az iskolarendszerben van, és 90%-uk
fiatalkorú (16-17 éves), aki a középiskola 2-4. osztályba jár. Többségük a harmadikos, a
harmadéves gyakorlat gyakran nemzetközi élménnyé válik a programmal. A kiválasztás alatt a
Szakképzési Központok (Vocational Training Centers, VTC) szempontjai érvényesülnek, mint
minden oktatási intézmény, hajlamosak a tanulmányi eredmény alapján dönteni. Az SCF
megpróbálta valamennyire korrigálni ezt az irányvonalat, inkább a motivációs szempontokra
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összpontosítani. A kiválasztási folyamat történetében az egyik legfontosabb lépés egy olyan
WordPress platform kifejlesztése volt, amely támogatja a mobilitás kezelését, és tartalmaz minden
olyan eszközt, amelyeket a szakképző központ használ a diákok kiválasztásához, lehetővé téve
számukra,

hogy

testre

szabják

a

résztvevői

felhívást

tiszteletben

tartva

a

közös

szabványokat/kritériumokat. A kiválasztási kritériumok egységesítésével a platformon belül a
szakképző központok létrehozhatják a kiválasztásról szóló tájékoztatót, a jelentést, a rangsorokat
stb., így bizonyítva, hogy valódi kiválasztási folyamat van, amit teljes átláthatósággal hajtottak
végre.
Ami a kritériumokat illeti, a legtöbb pontot a motiváció kapja. Választási bizottság: Általában a
bizottságokban helyet foglal a didaktikai koordinátor, oktató és legalább a tanulók egyik tanárja,
például az angol tanár. Elsősorban a diákokkal való közvetlen kapcsolat a döntő, abban az
értelemben, hogy elég jól ismerik azokat a diákokat, akik ilyen jellegű tapasztalatokra jelentkeznek.
A legtöbb pontot az értékelésnél a motivációs szempont kapja. Ehhez hozzáadják a nyelvi
kompetenciát, így az angol vagy más szakmai nyelv, lehet spanyol vagy német is, amelyet az adott
szakképző intézményben tanulnak, majd végül a tanulmányi teljesítmény.
A kiválasztási folyamat és a családok bevonása: A fenti lépések elvégzése után rangsor áll össze,
amely tartalmazza a kiválasztott és a tartaléklistára felvett diákokat. Miután a gyermekeket
értesítették a támogatás odaítéléséről, a szakképző központ azonnal megbeszélést tart a
családokkal, tehát a családokat azonnal bevonják a folyamatba. Az első találkozóra a családok már
korábban, a kezdeményezés bemutatásakor sor kerül, hogy a kiválasztás a lehető legátláthatóbb
legyen.
Tehát a tanév elkezdésekor már elmondják, hogy lehetőség van transznacionális mobilitásra is.
Tudatosítják, hogy az adott tanév során szakmai gyakorlatra kötelezett fiatalok közül néhánynak
külföldön lesz lehetőségük erre. Így a családok átgondolhatják a lehetőséget, hogy gyermekük
külföldre menjen és ilyen jellegű tapasztalatokat szerezzen. Tehát, ha a kiválasztás már
megtörtént, a lányok, fiúk és a családok kiértesítése után aláírják a szerződést.
Ezután a családok és a diákok elkötelezik magukat az Erasmus+ mobilitási szerződés aláírásával.
Elmagyarázzák a fiataloknak és a családoknak, hogyan kezelik a támogatást és a mobilitási program
milyen részekből áll konkrétan. Nagy hangsúlyt fektetnek a jogokra és a kötelességekre.
Speciális igények
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Ha fogyatékkal élő fiatalokra gondolunk, az SCF rendelkezik a célcsoportnak szánt
kezdeményezésekkel. De általában vannak olyan fiatalok is, akik nehéz családi háttérrel
rendelkeznek. Továbbá induljunk ki onnan, hogy Olaszországban a szakképzésben részt vevő
fiatalok nagyon gyakran olyanok, akik megbuktak az állami iskolában.
Tehát sok olyan fiatalunk van, akik kimaradtak az iskolából, de a szakképző iskolák valamilyen
módon befogadják őket.

Általában az SCF abból a feltevésből indul ki, hogy a szakképzési

központok nagy része olyan nehéz sorsú fiatalokkal dolgozik - lehetnek ezek családi nehézségek, a
szülők hiánya, kísérő nélküli menekült gyermekek - tehát olyan fiatalokról van szó, akik bizonyára
sok nehézséget és érzelmi szakadékot tudnak maguk mögött, ezért támogatni kell őket.
Ezért általában minden tevékenység ezt a célcsoportot célozza meg. Az SCF és az egyes képzési
központok által végzett tevékenységei között vannak olyanok is, amelyek a tanúsított
fogyatékossággal élő fiatalokra összpontosítanak.
Előkészítés Az előkészítés során az SCF nem rendelkezik szabványosított modellel, de a küldő
szakképzési központok a folyamat főszereplői.
Általánosságban:
• a nyelvi felkészítés az OLS-en (Online Language System) keresztül történik, valamint különösen a
szaknyelv esetében a szakképző központ által biztosított speciális indulás előtti felkészülés
keretében (16–20 óra), egy hónappal az indulás előtt
• pedagógiai felkészítés: a fiataloknak tisztában kell lenniük a gyakorlat céljaival, az élmény érzelmi
hatásaival, az interkulturális értékekkel stb. A felkészítés elvégezhető az online platformon,
melyhez a fogadó partner is hozzáfér, ellenőrizheti a felkészítést, és integrálhatja azt munkájába.
-

A MOBILITÁS ALATT -

Mobilitási napló/napirend és monitoring: A diákokat arra kérjük, hogy töltsék ki a „Mobilitási
naplót”, amely egy ifjúság-orientált és felhasználóbarát eszköz a platformon. A vállalatok is kitöltik
az értékelést a platformon. A napi informális kommunikáció - különösen az oktatóval - a
WhatsAppon keresztül történik.
Kötelezettségek - szabályok betartása: A szülők bevonása döntő fontosságú a szerződések
aláírásához. Az SCF szerződéseit sok esetben a gyermek mellett a szülő is aláírja, mert
egyértelműen ők rendelkeznek szülői felhatalmazással a gyermek felett, és nyilvánvalóan számos
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kötelezettség van a szülői és adatvédelmi hozzájárulások tekintetében. Van egy Minőségi
kötelezettségvállalási dokumentumuk is, amelyet tulajdonképpen a charta ihletett. Néhány más
dokumentumot a partnereknek kell aláírniuk. Nevelők: Kiskorúak esetében erőteljesen ajánlott
nevelő jelenléte, őket a szakképző központok saját tanáraik közül választják ki. Ez nagy érték
számunkra, és nagy hatással van a szakképző központok minőségére, mert amikor a munkatársak,
tanárok, vezetőség hisznek egy projektben, egyértelmű, hogy azt továbbadják a diákoknak és a
tanároknak is. Családoknál biztosítanak szállást (legalábbis a járvány előtt így volt).
Az SCF mindig azt javasolja az iskoláknak, diákoknak, szülőknek, hogy a gyerekek fogadó
családoknál legyenek elszállásolva a lehető legjobb és interkulturális mobilitási élmény érdekében.
Az évek során megfigyelték, hogy a diákoknak ez a megoldás vált leginkább hasznára, nemcsak
anyagilag (a családnál lakás olcsóbb, mint szállást bérelni), de azért, mert egy családban vannak
szabályok, amelyeket tiszteletben kell tartani, be kell tartani szokásaikat, és valamilyen módon
rugalmasnak kell lenni és alkalmazkodni a helyi nyelven való kommunikációhoz.
A családon keresztül közvetett irányítás van a gyerekek felett, különösen a kiskorúaknál hasznos,
hogy szabályokat kapnak, pl. mikorra kell hazaérni. Biztonsági szempontból a család jelenléte
nagyobb garanciákat adhat; ritkán adódtak problémáik. Amikor a SCF fogadó családhoz küldött
gyermekeket, A COVID vége után a dolgok változhatnak. Biztosítás Általában az iskolai biztosítást
és a kapcsolódó programszabályokat használják. A COVID-járvány miatt előfordulhat, hogy további
biztosítást kötnek az esetleges karantén/pozitív teszt eredmény/hosszabb tartózkodás miatt.
Magas színvonalú szakmai gyakorlatok: A résztvevők, családjaik és a szakképző központok elvárásai
mindig magasak. A 2000-es évek első éveiben az SCF sokat koncentrált a szervezeti aspektusra,
sokat dolgozott a közvetítő partnerrel külföldön, mondván: keressünk lakást, keressünk családot,
keressünk gyakorlati helyet. Az elmúlt tíz évben az SCF nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ha pl. a
negyedikes vendéglátó tanuló a gyakorlati helyén belép a konyhába, akkor ne csak krumplit
pucoljon, hanem tapasztalatot szerezzen, hogy hazatérve azt mondhassa, új dolgokat tanultam
meg, vagy megerősítettem azokat a dolgokat, amelyeket már tudtam.
Az évek során az SCF rájött, hogy valójában ez a válasz, amit a fiatalok igazán szeretnének, hogy
minőségi tapasztalatot vigyenek haza ebben az értelemben. Amikor az SCF minőségbiztosításról,
kiskorúakról és szakmai gyakorlatról beszél, számukra, a minőségi élmény biztosítását jelenti a
tanulási eredmények tekintetében. Ezért hozták létre platformjukat is, amely segíti őket a tanulási
eredmények adatbázisával is.
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-

A MOBILITÁS UTÁN -

Monitoring: Az értékelési eszközöket (vállalat értékelése, a tanuló önértékelése, Mobility Tool)
mindig a tanárok támogatásával töltik ki, mert néha a diákok hajlamosak nagyon gyorsan kitölteni
és nagyon kevés információt megadni. Az iskolába való visszatérésük után az SCF általában szervez
egy alkalmat, amikor a számítógépteremben közösen elvégzik az értékelést egy óra keretében.
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Jó gyakorlatok Görögországban
Az IED interjút készített három különböző, Görögországban a fiatalkorú diákok mobilitásával
foglalkozó szervezetének képviselőivel. A következő fejezetben a szervezetek profilját és a kutatás
eredményeket mutatjuk be.
Szervezet 1
Az első szervezet egy nonprofit szervezet, amelyet 2010-ben hoztak létre Athénban, és helyi,
regionális, nemzeti és nemzetközi szinten működik. Fő célja, hogy ösztönözze és motiválja a
fiatalokat, hozzájáruljon a társadalmi, oktatási és környezeti kihívásokhoz azáltal, hogy elősegíti és
támogatja a fiatalok aktív társadalmi részvételét. További célja a rasszizmus és az idegengyűlölet
elleni küzdelem az Európai Unió elveiből származó eszmék előtérbe helyezésével. A szervezet több
mint 80 KA1 mobilitási programban vett részt küldő szervezetként, és nagyszerű tapasztalatokat
szerzett. Az interjút online tartottuk az MS TEAMS-en keresztül 2021. április 7-én a szervezet
projektmenedzserével. Személyes adatvédelmi okokból a szervezetre a továbbiakban "Szervezet 1" ként fogunk nevezni az elemzésben.
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

A mobilitás előtti előkészítési folyamat általában a résztvevői felhívással kezdődik, melyben állami
vagy magániskolákat és tanulóikat hívja meg a programban való részvételre. Az elvárások soha nem
magasak, és általában mindenki részt vehet. A követendő eljárás szerint az érdeklődőknek egy
jelentkezési kérdőívet kell kitölteniük, néhány alapvető információval érdeklődési körükről és
tulajdonságaikról. A kérdőívek általában segítenek a szervezetnek megérteni a diákok igényeit és
érdekeit. A Szervezet 1 összegyűjti az érdeklődő diákok profilját, és gyakran online vagy személyes
találkozók során bevezeti őket a témába, és elmagyarázza nekik a mobilitás lényegét. Ezenkívül a
Szervezet 1 gyakran találkozót szervez a fogadó szervezettel, ahol megbeszélik a részt vevő
gyermekek számát, a téma konkrét vonatkozásait és a mobilitással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.
A szervezet munkatársainak nem kell kiegészítő képzésben részesülniük, mivel tapasztaltak, számos
különböző témájú szemináriumon vettek. A szervezet új dolgozói mindig rendelkeznek az adott
program támogatásához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. A tevékenység előkészítéséhez a fő
kommunikációs

csatornák:

e-mail,

Skype,

ZOOM,

WhatsApp,

Messenger.

Szervezet

1

együttműködése a program partnereivel a kölcsönös tiszteleten alapul. Írásos megállapodást kötnek
minden érdekelt féllel (pénzügyi szerződés, partnerségi megállapodás, részvételi szerződés). Az
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eljárás során problémák elkerülése és a munkaterhelés jobb elosztása érdekében a felelősségek
egyértelműen meg vannak osztva minden mobilitási tevékenységért felelős személy között. Például
a pénzgazdálkodás, a résztvevők támogatása, mindenki tisztában van minden területtel, a
felelősségek egyértelműen el vannak osztva. Sőt, a biztonság a szervezet számára talán a
legfontosabb része a mobilitásnak, különösen, ha kiskorúakról van szó. A biztonság érdekében a
Szervezet 1 írásos nyilatkozatokat kér a 18 év alatti gyermekek szüleitől/gyámjaitól. A válságkezelési
tervet a szervezet nem dolgozott ki, mivel ez az igény soha nem merült fel. A programért felelős
munkatársak nagy tapasztalattal rendelkeznek a válságkezelésben, és jól kezelik ezt a részt.
Természetesen a vezetők előkészítő értekezletein a résztvevő diákokkal minden lehetséges veszélyt
és azok kezelési módját megemlítik. Pl.: „Mit teszel, ha eltévedsz egy idegen városban?”. Az
előkészítő találkozón alaposan megbeszélnek mindent.
Továbbá Szervezet 1 elfogadhatatlan magatartásként határozza meg a diszkrimináció minden
fajtáját, rasszista hozzáállást és megjegyzéseket, a faji, vallási, szexuális megkülönböztetés miatti
kirekesztést. A mobilitás előtt a Szervezet 1 biztosítja, hogy minden résztvevő utasbiztosítással
legyen biztosítva, amely a tevékenység teljes időtartama alatt érvényes. Ezenkívül a speciális igényű
tanulókra vonatkozó eljárásokat és követelményeket mindig az egyes mobilitási programokhoz
igazítják.
-

A MOBILITÁS ALATT-

A mobilitás során a Szervezet 1 felelős vezetője gondoskodik arról, hogy mindig a gyerekek mellett
legyenek, és támogassák őket. Minden nap végén az összes résztvevő összegyűlik, és megbeszélik,
mit tanultak, vagy mi zavarta őket. A fogadó szervezet szinte mindig megfizethető és kényelmes
megoldásokat kínál a diákok szállására és közlekedésére. Ami a résztvevők számára szükséges
felszerelést illeti, a fogadó szervezet általában gondoskodik arról, hogy elegendő anyag álljon
rendelkezésre a résztvevők munkájához. Abban az esetben, ha laptopra vagy más elektronikus
eszközre van szükségük, a Szervezet 1 biztosítja őket.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

A diákok mobilitásának befejezése és visszatérése után, a diákokkal folytatott személyes és közös
interjúk után a szervezet kidolgozza a minőségi jelentést, amely felsorolja a tanulságokat. A fogadó
szervezet is küld jelentést az általános tapasztalatokról. A mobilitás eredményeit közzéteszik a
szervezet honlapján és más csatornáin.
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Szervezet 2
A második szervezet egy nonprofit szervezet, amelyet 2015-ben alapítottak Larissában. olyan kreatív
helyiek és fiatalok, akik ugyanazon eszmékkel, értékekkel, elképzelésekkel rendelkeznek. A szervezet
célja, hogy hozzájáruljon az egyenlő és igazságos társadalom megteremtéséhez innovatív akciók és
kezdeményezések szervezésével a fiatalok aktív polgárrá nevelésének érdekében, hogy később ők
lehessenek a társadalmi változások előmozdítói és szereplői. Az ifjúsági mobilitás diákoknak, roma
tanároknak, roma felnőtteknek és diákoknak szól, a projekt tematikus területétől függően.
Korábban fogadó szervezetként is részt vettek, de a programokat többnyire küldő szervezetként
valósítják meg. Az interjút az MS TEAMS-en keresztül online tartottuk 2021. április 7-én a szervezet
társalapítójával. Személyes adatvédelmi okokból a szervezetet a továbbiakban Szervezet 2-ként
fogjuk nevezni az elemzésben.
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

A mobilitás előtti előkészítési folyamat általában egy nyilvános meghívó létrehozásával kezdődik.
Először is a Szervezet 2 e-maileket küld a potenciális érdeklődőknek az információs csomaggal,
amelyet minden alkalommal létrehoznak, és közzéteszik honlapjukon és a közösségi médiában. A
nyilvános meghívás után összesítik a jelentkezőket, majd lezajlanak az interjú, és az elvárásoknak
megfelelő személyek egy listába kerülnek, amelyet a projekt előírásai szerint értékelnek.
A résztvevők szükségleteire a szervezeti támogatás és az egyéni támogatás fordítható. Ezek az
Erasmus programok önálló részei. A résztvevők vagy szervezetek tehát automatikusan látják a
mobilitási és az egyéni támogatást a program maximálisan elszámolható költségei alapján. Abban
az esetben, ha valami túllépi a költségvetést, lehetőségük van plusz forrást keresni, amit
természetesen elkerülnek, és igyekeznek minden kiadást fedezni a támogatott összegből.
Ezenkívül Szervezet 2 más pénzügyi szabályokat követő és egyedi követelményeket támasztó
programokat is szervez.
Ami a program előkészítését illeti, kezdetben brainstorming zajlik, amely mindig a résztvevők
igényen vagy a szervezet céljain alapul. Tehát a tervezés és a téma bővítése a szervezet hálózatán
keresztül történik. A legtöbb esetben Szervezet 2 azokat a témákat vezeti, amelyek a leginkább
érdeklik, vagy amelyekben tapasztalattal és know-how-val rendelkezik. Ezután a Szervezet 2
felveszi a kapcsolatot a hálózatával, hogy megtudja, melyik szervezet lenne érdekelt a közös
tervezésben és szervezésben. Miután az ötlet összességében eldőlt, megtervezik a konzorciumot,
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és amint elkészül, és létrejön az írócsoport, benyújtják a pályázatot. Folyamatos online
megbeszéléseket tartanak, hogy meghatározzák a fogadó szervezet elkülönült szabályait és
kulturális kapcsolódást hozzanak létre, mert vannak olyanok, akik sokat utazgattak Európában és
találkoztak különböző kultúrákkal, mások nem, és bizonytalannak érzik magukat. Szervezet
workshopokat is szervez felkészítésükre, hogy jól érezzék magukat és megismerhessék egymást.
Természetesen a kulturális és nyelvi előkészítés a csoport igényeinek megfelelően történik. Ez
nagyon fontos a résztvevők biztonsága és egy másik kulturális térbe való zökkenőmentes
beilleszkedésük érdekében. A szervezet új tagjai előkészítő képzést kapnak, és mindig gondoskodik
a tudás átadásáról. A tevékenységek előkészítéséhez a kommunikációs folyamat csatornái az email, Skype, ZOOM, telefon vagy WhatsApp, Messenger.
Amellett, hogy ötleteket és információkat cserélnek a szervezetekkel, létezik egy már kialakult
megbízható hálózatuk is. Szervezet azt állítja, hogy a legfontosabb az, hogy elmagyarázzák, hogyan
működnek a gyakorlatban. A partnerek elmagyarázzák működésüket, és az egyes szervezetek
tapasztalataiból megértik, mennyire professzionálisak. A kommunikációval Szervezet 2 megérti,
hogy megfelelnek-e az elvárásoknak. A célcsoportot teljes mértékben elemzik, és a fogadó
szervezetet mindenről tájékoztatják. A speciális igényű résztvevőket figyelembe veszik,
megemlítve a speciális eseteket, pl. az étkezési szokásokat és a mozgásszervi problémákat.
Szervezet 2 mindig gondoskodik arról, hogy az adatvédelmi nyilatkozatokat minden érdekelt fél
aláírja. Ezenkívül mindkét félnek (partnereknek és résztvevőknek) alá kell írnia a kötelező írásos
megállapodásokat, amelyekben lefektetik a célokat, protokollokat és követelményeket. A
biztonság a legkritikusabb pont a mobilitás szempontjából, különösen akkor, ha a résztvevő
kiskorú. Emiatt a szervezet mindig gondoskodik arról, hogy a GDPR nyilatkozatokat az résztvevők
és szüleik/gyámjaik is aláírják. Szervezet 2 kijelentette, hogy nincs vészhelyzeti protokolljuk.
Mindazonáltal szükségesnek tartják azt a programok zökkenőmentes működéséhez, és
folyamatban van annak létrehozása. Szervezet esetében elfogadhatatlan magatartásnak minősül
minden olyan dolog, amely nem felel meg a program és az érdekelt felek által az emberi jogi
nyilatkozat alapján meghatározott szabályoknak. Ami az egészségbiztosítást illeti, a mobilitás előtt
Szervezet biztosítja, hogy minden résztvevő kettős (mind nemzeti, mind európai) biztosítással
rendelkezzen. Egy másik döntő tényező a dolgok átszervezése, amikor a fogyatékkal élő
résztvevőről van szó. Pontosabban, a tevékenységben résztvevő fogyatékkal élők arra ösztönzik
Szervezet 2-t, hogy igényeikhez és szokásaikhoz igazított egyedi eljárásokat alakítson ki.
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-

A MOBILITÁS ALATT -

Minden nap van egy belsős értékelés és a résztvevőkkel is, akik reflexiós csoportokban vitatják meg
a napot A felelős személy felveszi a kapcsolatot Szervezet 2-vel (kommunikációs csatornára pl.
Whatsappot vagy Vibert használnak), hogy jelentsen, hogy aznap minden jól ment-e vagy történt-e
valami. Ami a berendezések rendelkezésre állását illeti, ez a programtól, a témától és az igényektől
függ, de mindig biztosítanak laptopot és kamerát. A szervezet kiemelt prioritása, hogy a résztvevők
folyamatosan kommunikáljanak a házigazdával és a szervezettel is. A megfelelő szállásról előre
egyeztetnek. A fogadó szervezet javaslatot tesz a legjobb és legolcsóbb megoldásokat, ésszerű
távolságra a munkahelyektől. A diákok mobilitására kijelölt felelős személy nagy tapasztalattal
rendelkezik, és gondoskodik a felmerülő problémák megoldásáról.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

A mobilitás befejezése után a napi reflexiós csoportok benyomásait és megfigyeléseit elemzik.
Szervezet 2 megkapja a fogadó szervezet értékeléseit is. Ezt követően Szervezet 2 találkozót szervez,
ahol mindent átbeszélnek az egyes programok eredményeiről. A végén elkészül a riport, melyben
minden projekt eredményt összegyűjtenek Ezenkívül Szervezet 2 figyelemfelkeltő közösségi média
kampányokat és a helyi rádióban podcastokat szervez az eredmények további terjesztése
érdekében.
Szervezet 3
A harmadik szervezet egy Szalonikiben működő civil szervezet, amely az Erasmus+ KA1 és KA2
programokban tevékenykedik. 2012 óta lehetőséget kínálnak a fiataloknak, felnőtteknek, társadalmi
és szakmai csoportoknak, hogy fejlesszék magukat nem formális oktatási módszerek és „learning by
doing” tevékenységek révén. Olyan programokat és kezdeményezéseket dolgoznak ki, amelyek
motiválják a fiatalokat és a felnőtteket tanulási tevékenységekben való részvételre, támogatják a
speciális igényű embereket az oktatáshoz való hozzáférésben a társadalomba való beilleszkedésük
megkönnyítésére, és segítik az önkénteseket abban, hogy tudást és új készségeket szerezzenek,
segítsék a közösséget. Inspirálják az aktív európai állampolgárságot, szolidaritást és toleranciát a
fiatalok körében: ifjúsági csere- és képzési tanfolyamok, Európai Szolidaritási Testület (küldés,
fogadás és koordináció), Erasmus+ stratégiai partnerségek, nemzeti és helyi rendezvények és
kezdeményezések révén. A szervezet befogadó szervezetként több mint 40 programban, küldő
szervezetként pedig több mint 300-ban vett részt. Az interjút az MS TEAMS-en keresztül online
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tartottuk 2021. április 9-én a szervezet négy alapító tagjának egyikével. Személyes adatvédelmi
okokból a szervezetet a továbbiakban “Szervezet 3”-ként fogjuk nevezni az elemzésben.
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

Szervezet 3 főként küldő szervezetként vesz részt a mobilitási projektekben. Határozottan teljes
átláthatóság van a kiválasztási folyamatban, mindenki hozzáférhet a követelményekhez. A
jelentkezésben van egy külön rész a motivációra, valamint kísérőlevélre. A Szervezet 3 minden
szükséges információt megkap a résztvevőkről. Ha nyílt jelentkezés van bizonyos mobilitásokra,
akkor a résztvevők a jelentkezésben leírhatják igényeiket, motivációjukat, és hogy az adott projekt
hogyan tud ezeknek megfelelni. Szervezéskor pontosan ezt a teret hozzuk létre.
Szervezet 3 finanszírozást kap az Erasmus KA1 programból, és mindig gondoskodik arról, hogy mind
a küldő, mind a fogadó szervezet költségeit fedezze a támogatási összeg. Ahol a finanszírozás nem
elegendő ott megpróbálják kiegészíteni, de eddig ennyi év alatt ez az igény soha nem merült fel. A
másik fontos rész, hogy mindig gondoskodnak arról, hogy aktív szerepet vállaljanak a programban.
Szervezet 3 páneurópai partnerhálózattal rendelkezik, körülbelül 90 partnerrel.
Ha ők a fogadó szervezetek, elindítják a folyamatot, és a pályázat benyújtása után mindenkinek
megvan a teljes leírása a résztvevőkkel kapcsolatban, a tevékenységekről, a szállásról, az étkezésről
stb. A küldő szervezet az előkészítés megkezdéséhez mindig elkéri az információcsomagot. A
résztvevők teljes felkészítése érdekében Szervezet 3 általában a személyes találkozót részesíti
előnyben, ahol mindent megbeszélnek a projektekkel kapcsolatban, beleértve a lehetséges
veszélyeket, megfelelő viselkedést. Ha valaki nem tud részt venni a személyes találkozón, online
találkozókat szerveznek.
A szervezet csapatának nincs szüksége előkészítő tréningre, mert folyamatosan frissítik a szervezet
képzéseit saját tematikus területeiknek A szervezet 4 alapító tagja mellett van egy támogató
csoportjuk is, amely 20 főből áll, akik folyamatos képzésben részesülnek az eljárásokhoz és a
követelményekhez kapcsolódóan, és mindig naprakészek. Szervezet 3 évek óta megbízható és
biztonságos partnerhálózattal rendelkezik. Bíznak abban, hogy partnereik mindig teljesítik ezeket a
kéréseiket és biztosítják a résztvevők megfelelő fogadását. Bármely szervezettel, amely nem tartja
be a követelményeket, egyszerűen megszűntetik az együttműködést. Speciális igényű résztvevők
esetében kiegészítő és minden részletre kiterjedő találkozókat tartanak velük.
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Partnerszervezeteik fogyatékkal élőkkel dolgoznak, így tisztában vannak igényeikkel. Ami a
személyes adatok kezelését illeti, minden résztvevő aláírja a GDPR nyilatkozatot. Ha a Szervezet 3 a
fogadó szervezet, akkor a folyamatosan támogatja a szervezési folyamatokat, és küldő
szervezetként is mindig gondoskodnak a folyamat megkönnyítéséről. A problémák elkerülése és a
munka megkönnyítésének érdekében a felelősségek egyértelműen meg vannak osztva ma
csapattagok között - például pénzgazdálkodás, a résztvevők támogatása - bár mindenki tisztában
van a többi területtel is, a felelősségek egyértelműen el vannak osztva.
Szervezet 3 kidolgozott egy vészhelyzeti cselekvési tervet az általuk szervezett szemináriumokon
keresztül. Speciális válságkezelési szemináriumokat tartanak. A válságkezelési terv minden lépést és
eljárást tartalmaz, amelyeket követni kell az esetleges vészhelyzet esetén. Ezenkívül Szervezet 3
kötelező írásbeli megállapodást ír alá minden érdekelt féllel (partnerekkel és résztvevőkkel), ahol
lefektetik a célokat és feltételeket. Szervezett 3 készített egy olyan kézikönyvet, amely kifejezetten
leírja a felelősségeket, viselkedést, jogokat. Fontos megemlíteni, hogy elfogadhatatlan magatartás
defíniójába Szervezet 3 beleérti a megkülönböztetést, a rasszista hozzáállást és megjegyzéseket, a
faji, vallási, szexuális megkülönböztetés miatti kirekesztést. A biztonság a legkritikusabb pont a
mobilitás szempontjából, különösen akkor, ha a résztvevő kiskorú. Emiatt a szervezet mindig
gondoskodik arról, hogy a GDPR nyilatkozatokat az érdekelt felek és szüleik/gyámjaik is aláírják.
Szervezet 3 a Program Guide által említettek szerint vészhelyzeti protokollt használ, melyet a polgári
védelmi csoportokkal folytatott szemináriumokból származó információk alapján hoztak létre. A
mobilitás előtt Szervezet 3 gondoskodik arról, hogy minden résztvevőnek legyen utasbiztosítása,
amely a tevékenység teljes időtartama alatt fedezi őket. Ez a résztvevőkkel kötött megállapodásban
is szerepel. Szervezet 3 azt is kijelenti, hogy a speciális igényű tanulókra vonatkozó követelményeket
mindig az egyes mobilitási programokhoz igazítják. Gondoskodnak arról a programot kialakításánál,
hogy senki ne kerüljön nehéz helyzetbe, és mindenki a lehető legjobb hangulatban vegyen részt
programon.
-

A MOBILITÁS ALATT -

Szervezet 3 azt állítja, hogy a tevékenység során mindig van információjuk a felmerülő
problémákról, és a résztvevők is szabadon kifejezhetik érzéseiket. Fogadó szervezetként előnyben
részesíti a személyes “face-to-face” kommunikációt, míg küldő szervezetként a közösségi médián
keresztül tartja a kapcsolatot. Szervezet 3 biztosítja a tevékenységhez a szükséges eszközöket:
laptop, fényképezőgép, irodaszer, projektor és általában minden, amire a fiataloknak szükségük
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lehet a nem formális oktatás keretében. A szállás és a tevékenység helye mindig közel van. A
legtöbb esetben a fogadó szervezet kínál szállás megoldást mindenki számára. A mobilitás során
folyamatos értékelési folyamat folyik. Szervezet 3 egy kérdőívvel kéri meg a résztvevőket, hogy
mondják el a pozitív és negatív aspektusokat. Ezekkel a kérdőívekkel elég visszajelzést kapnak,
melyet mindig alkalmaznak és javítják működésüket.
Az évek során szerzett tapasztalatai révén soha nem fordult elő kellemetlen incidens vagy
bizonytalanság érzése a résztvevőkben, amit kezelni kellett. A fent részletezett folyamat során a
felelős személy megpróbálja tökéletesen felkészíteni a résztvevőket, hogy ne maradjon kétség,
bizonytalanság. A fiatalok mobilitásában az öröm és a lelkesedés mindenek felett áll.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

A szervezet alapított egy helyi gyermekekből álló csoportot olyanokkal, akik részt vettek a
mobilitásban. Tervezett csapat találkozók során új ötleteket kapnak, melyeket egyesítenek régebbi
ötleteikkel és gyakorlataikkal. Ez egy folyamatos értékelési és javítási folyamat. Az egyes mobilitás
után online interjúkat szerveznek a résztvevőkkel, ahol a program minden aspektusát elemzik. Végül
a szervezet hírleveleken és kapcsolódó online csatornákon keresztül terjeszti a projekt eredményeit,
a közösségi médiában és a páneurópai hálózaton keresztül.
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Jó gyakorlatok Spanyolországban
Magenta interjút készített három különböző Spanyolországban a fiatalkorú diákok mobilitásával
foglalkozó szervezetének képviselőivel. A következő fejezetben a szervezetek profilját és a kutatás
eredményeket mutatjuk be.
Szervezet 1
A Mar Violeta egyesület a társadalmi befogadás területén tevékenykedik. Gijónban, az Asztúria
Hercegség tengerparti városában található.
A Mar Violeta a szociális szférához kapcsolódó különböző területekre specializálódtak. Ebben az
összefüggésben különböző tevékenységeket (mobilitási projektek, tanfolyamok, workshopok,
konferenciák) és európai projekteket (Erasmus +) végeznek a kirekesztésre veszélyeztetett
személyek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.
Néhány olyan terület, amelyre a szövetség specializálódott: nemek közötti egyenlőség, fiatalok
(többek között szabadidős, környezetvédelmi és egészségügyi programok révén) és a társadalmi
befogadás. Csapatuk azonban olyan tevékenységeket is szervez, amelyek az időseket célozzák
meg, vagy a kábítószer-használat megelőzését a fiatalok körében, egészséggel és a táplálkozással
vagy kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységeket.
2021. 02. 22. interjú Julia Fernández Valdés – Technikus
- A MOBILITÁS ELŐTT Nem a Mar Violeta választja ki azokat projekt résztvevőket, a szervezet csak egy láncszem a
mobilitás folyamatában. Szerepük azzal kezdődik, hogy ha a tanulónak szüksége van rá, megtalálja
neki a céget, ahol a szakmai gyakorlatot végzi, valamint az oktatót, aki figyelemmel kíséri majd a
tartózkodását. A diákokat az oktatási központok választják ki, és minden más előkészítő folyamatot
ők végeznek.
A résztvevők igényeinek összegyűjtésére a Mar Violeta általában kérdőívet küld a küldő oktatási
központoknak a diákok profiljának meghatározására, és az interjúkon is részt vesznek ezzel is
segítve, hogy minél pontosabban meghatározzák a diákok profilját és igényeit. Ezután a fogadó
szervezetek megkapják a programot és a potenciális résztvevők önéletrajzait, hogy
ellenőrizhessék, profiljuk megfelel-e a fogadó vállalkozás igényeinek és preferenciáinak. A
programot a koordinátor és segítője dolgozza ki.
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A résztvevőket indulás előtt megfelelően készítik fel a találkozókon és egy dokumentumban
összegyűjtik nekik mindent, amire szükségük lehet a fogadó szervezethez való megérkezéskor. Azt
is elmagyarázzák, hogy mennyire fontos a nyitottság és hogy a résztvevő megpróbálja a legtöbbet
kihozni az élményből. Ami a Mar Violeta csapatának felkészültségét illeti, korábban mindenki
képzésben részesült a mobilitási projektekkel való munkáról. Annak érdekében, hogy a fogadó
szervezetek is felkészültek legyenek a diákok fogadására, Mar Violeta elküldi nekik a résztvevők
profilját és sajátos igényeit.
A Mar Violeta e -mailben, telefonon, üzeneteken és online meetingeken keresztül tartja a
kapcsolatot a résztvevőkkel. Az adatvédelem és a közösségi médián keresztüli kép- és
információmegosztás érdekében a résztvevők aláírnak egy dokumentumot az adatok és képek
felhasználhatóságáról.
Ami a program minden vonatkozásával kapcsolatos felelősséget illeti, a feladatokat egyértelműen
megnevezett személyekre osztják ki, akiknek megvan a kapacitása (tudás, tekintély, rendelkezésre
állás, eszközök) a felelősségi körrel járó kérdések kezelésére. Mar Violetának nincs pontosan
vészhelyzeti cselekvési terve, de csapata jó problémamegoldó képességgel és kellő tapasztalattal
rendelkezik ahhoz, hogy a diákokat a különböző helyzetekben kezeljék. A fő partnerek feladatait a
mobilitás előtt megküldött írásos megállapodások határozzák meg meghatározva az ütemtervet, a
teljesítéseket, a pénzügyi megállapodásokat és így tovább. Mar Violeta minden érintett féllel
(finanszírozó, alvállalkozók, fogadó családok, szállásszolgáltatók stb.) megállapodásokat kötött.
A diákokkal írásos megállapodásokat is kötnek, melyben a jogok és kötelezettségek, valamint a
betartandó viselkedési szabályok vannak rögzítve.
A dokumentumokat elmagyarázzák a résztvevőknek az indulás előtti vagy az érkezésük után tartott
találkozó során, mivel meg kell érteniük, hogy mi minősül elfogadhatatlan magatartásnak
(tiszteletlen magatartás, hiányzás, anyagok és/vagy bútorok rongálása, visszaélések, lopás,
erőszakos magatartás, a javasolt tevékenységekben való részvétel hiánya, kábítószer-használat és
alkoholfogyasztás). A tevékenységben való részvételhez kötelező a mobilitásban résztvevő
kiskorúak szülőtől/gondviselőtől aláírt engedélye.
A Mar Violeta nem rendelkezik „kockázatértékelési” checklisttel, de gondoskodik arról, hogy
mindenki, a résztvevők és csapattagok egyaránt rendelkezzen biztosítással.
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Megfelelő támogatás áll rendelkezésre a fogadó környezetben, mivel a résztvevőknek mindig van
kijelölt oktatójuk a fogadó vállalaton belül. Így fedezik néhány résztvevő speciális szükségleteit, és
biztosítják a diákok megfelelő felügyeletét és mentorálását, valamint felkészült és tapasztalt felnőt
van jelen az esetleges kiskorúakkal. Mindig van egy oktató, aki minden tevékenységre elkíséri a
csoportot. Ha 18 év alatti résztvevők is vannak, a Mar Violeta gyermekekkel és fiatalokkal
tapasztalattal rendelkező szakembert keres. Az oktatók mindvégig támogatják a diákokat, és
szükség esetén közvetítőként működnek a diákok és a fogadó cég között.
Amikor arról kérdeztük, hogy adnak-e üdvözlőcsomagot a kiválasztott diákoknak külföldi
tartózkodással kapcsolatos pozitív benyomások és elvárások kialakítására, az interjúalany
elmagyarázta, hogy egy érkezéskor egy találkozóra kerül sor, ahol részletesen elmagyarázzák a
diákoknak, milyen tevékenységeket végeznek. miben fognak fejlődni és a várossal kapcsolatos
tudnivalókat. Ezenkívül bemutatják őket a csoport oktatójának és a mobilitásban résztvevő többi
szereplőnek.
- A MOBILITÁS ALATT Mar Violeta olyan struktúrákat épít fel, amelyekben a résztvevők kifejezhetik aggályaikat, egyéni
vagy csoportos szervezett találkozókon. E-mailben tartják a kapcsolatot az érintettekkel a
folyamatos kommunikáció fenntartása érdekében.
A Mar Violeta minden szükséges anyagot és eszközt előzetesen előkészít a különböző
tevékenységekhez. A résztvevők elhelyezése is megfelel az igényeknek, a szervezet igyekszik
könnyen megközelíthető helyekre elszállásolni a résztvevőket. Az illetékes mindig az egyesület
által kijelölt helyi oktató.
A tartózkodás során visszacsatolási mechanizmusokat illetően Mar Violeta módszerei mindig a
csoporthoz igazodnak. Az oktatók és a diákok folyamatosan tanulnak ezen tapasztalatok során. Az
arra kijelölt munkatársak mindig rendelkezésre áll a diákok számára, és megpróbálják megoldani a
felmerülő kérdéseket vagy kételyeket.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

A tartózkodás záró értékelése kétféleképpen zajlik. Az egyiket a fogadó cég végzi, a másikat pedig
a szervezet. A Mar Violeta gondoskodik arról, hogy az összes résztvevő értékelése meglegyen, így a
szervezet később változtatni tud a résztvevők visszajelzéseinek tükrében. A szervezet teret biztosít
a tapasztalatok strukturált reflexiójához, a visszajelzéseket értékelő találkozók és írásos
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dokumentumokon keresztül gyűjtik, amelyekben Mar Violeta arra ösztönzi őket, hogy mondják el
véleményüket és alaposan gondolják át tapasztalataikat.
A reflexió támogatására használt eszközök és folyamatok az egyénileg és kollektíven kidolgozható
értékelési dokumentumok, valamint a mobilitás során zajló találkozók. Arra a kérdésre, hogy a
résztvevőknek milyen segítségre van szükségük ahhoz, hogy külföldön tartózkodásuk után újra
beilleszkedjenek az otthoni közösségbe, Mar Violeta azt válaszolta, hogy nem nyújtanak
segítséget, mivel erre nincs szükség.
Szervezet 2
Az Oviedo Művészeti Iskola egy állami intézmény, amely speciális szakképzést kínál a művészetek
területén, beleértve a grafikai tervezést, illusztrációt, fotózást, belsőépítészetet, szerkesztői
tervezést és szobrászatot. A központ Oviedo-ban, Asztúriában található, az El Cristo campusába
integrálva, amely egyetemi terület, rengeteg lehetőséggel a hallgatók számára.
Az Oviedo Művészeti Iskola fő célja a személyes és szakmai fejlődés előmozdítása a művészeti
kompetenciák és attitűdök fejlesztésével. Az iskolát számos művészeti esemény szervezése és
népszerűsítése jellemzi, mindig figyelembe véve diákjaikat.
Az Oviedo Művészeti Iskola úgy véli, hogy az Erasmus+ programokban való részvétel elősegítheti
hallgatóinak nemzetközivé válását és a művészet, mint egyetemes nyelv népszerűsítését.
Az iskola fő célja a programban való részvétel tekintetében a diákok személyes és szakmai
fejlődésének elősegítése, globális jövőképük kialakítása.
2021. 03. 05. interjú Alonso Rodrigo, Erasmus+ mobilitási koordinátorral
A MOBILITÁS ELŐTT -

-

Az Oviedo Művészeti Iskola mobilitási projektjeit saját hallgatójára összpontosítja, négy lépésből
álló kiválasztási folyamatuk van. Először is a diákoknak el kell végezniük egy nyelvi tesztet, hogy
tudják, képesek lesznek-e hatékonyan kommunikálni. Másodszor, a mobilitási koordinátor begyűjti
osztályzataikat, és listát készít az érdemjegyek alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabbig. A
harmadik lépés egy személyes interjú a pályázókkal, majd kísérőleveleiket és portfóliójukat kell
bemutatniuk. A négy lépés eredményei alapján a mobilitási koordinátor rangsort készít, és a
legmagasabb osztályzatú diákok választják ki először úticéljukat.
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A résztvevők igényeinek összegyűjtésekor az iskola szaktudásuk szerint osztja fel diákjait, hogy
megkönnyítse a fogadó szervezetek munkáját. Annak érdekében, hogy a hallgatók minden igényét
kielégítsék, online interjúkat szerveznek a diákok és fogadó cégek között, hogy a tevékenység előtt
ismerjék egymást, és megtudják, mit várhatnak egymástól.
Az Oviedói Művészeti Iskola, mint hazai oktatási központ a követelményrendszere alapján választja
ki diákjait és biztosítja felkészültségüket. Egy dokumentumot adnak a diákoknak, amely összegzi a
fogadó cég tevékenységét és felépítését, valamint tájékoztatást ad a szállásról és a közlekedésről.
Csapatuk minden tagja elegendő tapasztalattal, felkészültséggel és szakértelemmel rendelkezik a
sikeres mobilitási élmény kialakításához.
A mobilitás során folyamatos kapcsolatot tartanak telefonhívásokon, WhatsApp-üzeneteken
keresztül, és e-mailen keresztül is elérhetők.
Adatvédelemről / információmegosztásról / online és közösségi média: a résztvevők aláírják a
beleegyező űrlapot, amely engedélyezi a központ számára, hogy a diákok képét használja a
közösségi médiában, valamint engedélyt ad arra, hogy adataikat szervezési célokra feldolgozzák.
A program egyes részeivel kapcsolatos felelősségi körök egyértelműen megnevezett személyekre
van osztva, és szerepel minden dokumentumban, amelyet minden érintettel megosztanak.
A felelősök kellő kapacitással rendelkeznek az esetlegesen felmerülő problémák kezelésére. Az
Oviedo Művészeti Iskola kéri a hallgató vészhelyzeti kapcsolati adatait, az oktató pedig megadja a
telefonszámát a gyerekeknek és a szülőknek. Abban az esetben, ha konfliktus merül fel, vagy a
diákok bármilyen más problémával szembesülnek, az oktató felveszi a kapcsolatot a sürgősségi
kapcsolatokkal és a indokolt esetben a hatóságokkal is.
Ami az összes többi érintett szereplővel (támogató, alvállalkozók, fogadó családok...) kötött
megállapodásokat illeti, a központ feladata, hogy a mobilitás megkezdése előtt megkössék és
elküldjék mindenkinek. Az Oviedo Művészeti Iskolának nincsenek szállásszerződései, mivel a
diákok maguk keresik és választják ki a szállást. A központ csak weboldalakat és információkat
kínál, amelyek segíthetnek a diákoknak kiadó lakások vagy szobák megtalálásában, de a diákok
azok, akiknek el kell intézniük minden megállapodást és papírmunkát.
Az iskola felkéri résztvevőiket, hogy írják alá az Erasmus+ Hallgatói Nyilatkozatot (Erasmus+
Student Charter), amely dokumentum tartalmazza az Erasmus+ hallgatói jogokat és
kötelezettségeket. Minden résztvevőtől elvárják a megfelelő magatartást. Ha a diákok megzavarják
65

65

a tevékenységek menetét, vagy erőszakosak, problémásak, tiszteletlenek az emberekkel vagy
rongálnak,, kizárják őket a programból. A Charta tartalmazza a diákok számára szükséges
biztosítást is.
Amint a diákok megérkeznek a célországba, “welcome” találkozót szerveznek a fogadó szervezet
diákjaival és oktatójával, ahol további információkat kapnak a programról és arról, hogy mit
várhatnak el a mobilitási élménytől. Elmondják nekik, feléjük mik az elvárások, és egyéb hasznos
információkat a helyszínről.
A MOBILITÁS ALATT -

-

Az Oviedo Művészeti Iskola nem tud személyesen találkozni a diákokkal a mobilitás során, mivel
egy másik országban tartózkodnak, de a folyékony kommunikációt a WhatsApp és az e-mail
biztosítja. A többi érdekelt félnek is mindig elérhetőek telefonon és e-mailben is. Ezek a
kommunikációs csatornák lehetővé teszik a központ számára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
a diákok mindent megkapnak, amire szükségük van a fogadó vállalatoknál végzett tevékenységük
során és mindennapi szükségleteik is kielégítettek külföldi tartózkodásuk során.
Ami a szállást illeti, nem az Oviedo Művészeti Iskola keresi vagy választja a szállást. A koordinátor
megmutatja a weboldalakat és portálokat, ahol a diákok megtalálhatják, amit akarnak, és
tanácsokat ad nekik. A szállást a hallgatónak kell megszerveznie és fizetnie, az odaítélt Erasmus
ösztöndíj segítségével.
A tartózkodás alatt nem használnak visszacsatolási mechanizmusokat és általában nem végeznek
semmilyen módosítást. A riport elkészítésekor értékelik ki az eredményeket és fontolják meg a
következő projekt esetleges módosítását.
A MOBILITÁS UTÁN

-

Az Oviedo Művészeti Iskola elvégzi a hallgatók tartózkodás utáni értékelését, amely két
értékelésből áll, az egyiket a diákok, a másikat a tanár végzi el. Időt szánnak az utólagos értékelési
folyamatba annak biztosítására, hogy a szükséges változtatásokat vagy szempontokat a következő
mobilitás során beépíthessék.
A központ gondoskodik arról is, hogy a diákoknak elegendő idejük legyen elgondolkodni a
válaszaikon. Az Oviedo Művészeti Iskola némi útmutatást is ad a diákoknak az értékelés
megírásához, a felmerülő kérdések megválaszolásához. A koordinátor arra is kéri a mobilitás
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résztvevőit, hogy írjanak önreflexív szöveget, amelyet kiegészítenek egy utolsó interjúval, amely az
értékelési folyamat fő lépése.
Az Oviedo Művészeti Iskola elvégzi a hallgatók tartózkodás utáni értékelését, amely két
értékelésből áll, az egyiket a diákok, a másikat a tanár végzi el. Időt szánnak az utólagos értékelési
folyamatba annak biztosítására, hogy a szükséges változtatásokat vagy szempontokat a következő
mobilitás során beépíthessék.
A központ gondoskodik arról is, hogy a diákoknak elegendő idejük legyen elgondolkodni a
válaszaikon. Az Oviedo Művészeti Iskola némi útmutatást is ad a diákoknak az értékelés
megírásához, a felmerülő kérdések megválaszolásához. A koordinátor arra is kéri a mobilitás
résztvevőit, hogy írjanak önreflexív szöveget, amelyet kiegészítenek egy utolsó interjúval, amely az
értékelési folyamat fő lépése.
Szervezet 3
A Tribeka Training Lab egy képzési ügynökség, amely képzéseket és nyelvtanfolyamokat,
workshopokat, szemináriumokat és szakmai gyakorlatokat biztosít a nemzetközi mobilitási
folyamatokban résztvevő diákok és felnőttek számára. Spanyolországban, Málagában találhatók.
Szolgáltatásaik közé tartozik az ECVET tanúsítvánnyal rendelkező eljárással végzett felügyeleti
tevékenységek, amelyek tanúsítványt adnak az ügyfeleknek, és segítenek az időközi és záró
riportok elkészítésében.
Partnerei vannak iskolákkal Európa-szerte, és ők az egyik legjobb és legsikeresebb spanyol
szolgáltató ügynökség az oktatási szektorban. A Tribeka Training Lab fő célja, hogy segítsen a
diákoknak és a felnőtteknek fejlődni és tanulni a gyorsan változó környezetben.
2021. 03. 02. Interjú Giulia Scavone , Training Manager & Agency Coordinator-ral
-

A MOBILITÁS ELŐTT -

A Tribeka Training Lab nem felelős a mobilitásban résztvevő diákok kiválasztásáért, mivel ők csak a
nevelők, miután a folyamat már elkezdődött. A Tribeka Training Lab azonban összegyűjti a
résztvevők igényeit, és gondoskodik arról, hogy az erőforrások megfelelőek legyenek az igények
kielégítéséhez és a célok eléréséhez. Ez az előre elkészített programnak köszönhetően lehetséges,
amelyben minden érintett szereplő (Tribeka Training Lab, a küldő intézmények és a fogadó
vállalatok) részt vesz. Így a mobilitás megkezdése előtt minden szükséges változtatásra sort kell
keríteni annak érdekében, hogy az minden igénynek megfeleljen, és minden érintett szereplő
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teljes körű információval rendelkezzen a mobilitási folyamatról, a tevékenységekről és minden más
kérdésről.
Ami a résztvevők felkészülését illeti az indulás előtt, a küldő iskola felelős a diákok kiválasztásáért
és annak biztosításáért, hogy a kiválasztott résztvevők illeszkedjenek a programhoz. A
kötelezettségvállalási megállapodásokat minden érintett fél aláírja. Nincs szükség a Tribeka
Training Lab csapattagjainak (koordinátorok, oktatók, facilitátorok) felkészítésére, mivel elegendő
tapasztalattal rendelkeznek, ismerik az alkalmazott módszereket.
A Tribeka Training Lab számos kommunikációs csatornát használ. A diákok megérkezésétől
kezdődően heti találkozók vannak betervezve, de vészhelyzetre vagy nem betervezett
kapcsolatfelvételre telefonszám és e-mail cím áll a hallgatók és oktatók rendelkezésére. Az
adatvédelem tekintetében, a Tribeka Training Lab érkezés után megállapodást köt a résztvevőkkel,
amelyben vállalják, hogy betartják a program különböző, minden területre kiterjedő szabályait,
beleértve azt a záradékot is, amely a szervezet számára lehetővé teszi az információk és személyes
adatok szervezési célokra való felhasználását. A megállapodás magában foglalja a résztvevők
kötelezettségvállalását is, hogy betartják a program szabályait (magatartás, feladatok,
kötelezettségek stb.) és tájékoztatja őket jogaikról is. Hasonló megállapodásokat küldenek a
munkahelyekre is. Az elfogadhatatlan viselkedést, erőszakos vagy rossz magatartást, a szabályok
be nem tartását mind a küldő, mind a fogadó szervezetek tiltják és büntetik.
Amikor a különféle konfliktusok vagy egyéb problémák esetén alkalmazandó eljárásokról, felelős
személyekről és vészhelyzeti cselekvési terveikről kérdeztük őket, a Tribeka Training Lab azt
válaszolta, hogy koordinátoraik rendelkeznek korábbi ismeretekkel és tapasztalatokkal az
esetleges helyzetek kezelésére, és elérhetőségeik mindig a tanulók rendelkezésére áll. Nincs
vészhelyzeti protokoll-juk, de szabályokat és vészhelyzeti kapcsolatokat (emergency contacts)
állítanak fel arra az esetre, ha bármilyen probléma adódik. A projektben résztvevő összes
kiskorúnak szüleik/gyámjaik által aláírt engedélyével kell rendelkezniük a tevékenységben való
részvételhez. Az egész tevékenység alatt felügyelet alatt állnak, mivel a fogadó szervezetnél van
egy oktató, aki segíti őket cégen belüli munkájukban és a jó teljesítmény elérésében és
általánosságban az országban való tartózkodást könnyíti meg.
A Tribeka Training Lab nem rendelkezik „kockázatértékelési” ellenőrző listával (check list), és nem
ők felelősek a résztvevők biztosításáért, mivel ez a küldő iskolák által korábban megkötött. A többi
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hasonló költséget is, például szükség esetén vízum beszerzését, a küldő iskoláknak kell fedezniük.
A pénzügyi részleteket a mobilitás előtt megküldött megállapodásokban fektetik le.
Amikor a Tribeka Training Labot a fogadó környezetben nyújtott támogatásról és a speciális igényű
fiatalok egyedi követelményeiről kérdeztük, kijelentették, hogy minden résztvevőnek van
kinevezett oktatója a fogadó cégnél, és hogy igyekeznek befogadó környezetet teremteni minden
igényt figyelembe véve.
Ami a mobilitás előtti utolsó lépést illeti, a Tribeka Training Lab mindig szervez egy találkozót,
amelyben elmagyarázza a programot minden érintett résztvevőnek, beleértve a feléjük támasztott
elvárásokat és hogy ők mit várhatnak az élménytől.
-

A MOBILITÁS ALATT -

A mobilitás alatt a Tribeka Training Lab koordinátorai napi rendszerességű kapcsolatban állnak a
diákokkal és oktatóikkal. Vészhelyzet esetén mindig elérhetőek e-mailben és telefonon.
A szállással kapcsolatban az iskolák leadják az igényt a Tribeka Training Lab-nak, hogy milyen
szállást szeretnének (kollégiumok, fogadó családok, lakást ...). Attól függően, hogy mit kérnek, a
Tribeka Training Lab megkeresi a legmegfelelőbb szállást a városban. Mivel főleg Málaga-ban
dolgoznak, mely egy kisváros, a könnyű ingázás és a kiváló tömegközlekedés nem elsődlegesek a
szállás keresésekor. A kijelölt koordinátor felelős ezért a feladatért.
A visszajelzések főként a mobilitás során tartott megbeszéléseken jönnek elő. Ha szükséges,
ezeknek megfelelően módosításokat hajtanak végre. A drasztikusabb változások érdekében a
Tribeka Training Lab elsősorban a mobilitás után kapott visszajelzéseket veszi figyelembe. Arra a
kérdésre, hogy ki a felelős a diákok átmenetének megkönnyítéséért és az esetleges kultúr-sokk
leküzdéséért, a Tribeka Training Lab elmagyarázta, hogy ez az oktató és a mobilitás
koordinátorának feladata.
-

A MOBILITÁS UTÁN -

Amikor arról kérdeztük, hogy ki végzi a tartózkodás végső értékelését résztvevőkkel, a Tribeka
Training Lab azt válaszolta, hogy a mobilitás végén a diákok összegyűlnek, hogy kitöltsenek egy
írásbeli kérdőívet tartózkodásuk és az tapasztalattal kapcsolatos különböző szempontok
értékelésére. Így a hallgatók végzik a tartózkodás értékelését, de a Tribeka Training Lab időt fordít
arra, hogy az értékelési folyamat részeként a riportot a lehető legtöbb részletességgel készítsék el.
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A Tribeka Training Lab elegendő teret és támogatást nyújt a tapasztalatok strukturált reflexiójához
a kritikus gondolkodás fejlesztése érdekében, mivel diákjaik egy kérdőívet kapnak strukturált
kérdésekkel tapasztalataik átgondolására és értékelésére. Ezt a kérdőívet a Tribeka Training Lab
készítette saját adminisztrációjukhoz, amely mellett a befogadó szervezetek saját kérdőíveiket is
használhatják, ha van.
A kérdőív lehetővé teszi, hogy felismerjék, ha a résztvevők válaszaiban visszatérő vagy különösen
jelentős téma van, amelyet figyelembe kell venni a jövőbeni változtatások során.
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a résztvevőknek segítségre van-e szükségük ahhoz, hogy
külföldön maradásuk után újra beilleszkedjenek otthoni közösségükbe, a szervezet azt válaszolta,
hogy általában nincs erre szükség.
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Jó gyakorlatok Magyarországon
A Hidak Ifjúsági Alapítvány három különböző magyar szervezet képviselővel készített interjút, akik
a fiatalok tanulási célú mobilitását támogatják. Az alábbiakban bemutatjuk ezen szervezetek
profilját és az interjúk eredményeit.
Szervezet 1
INDOKLÁS
A budapesti Hidak Ifjúsági Alapítvány, célja, hogy támogassa a fiatalokat a 21. századi kihívásokkal
való megküzdésben, különös tekintettel társadalmi sokszínűség és a békés társadalmak kultúrák
közötti párbeszéd; fenntartható életmód és környezettudatosság; valamint a (digitális) tanulás és
oktatási innováció jövőjének tekintetében. Célunk a transzverzális kompetenciák fejlesztése a
szociális vállalkozói szellem fejlesztése, a nemzetközi mobilitás és az önkéntesség támogatása,
valamint a nem formális oktatási események szervezése révén.
Tevékenységük fő célcsoportja:
Szervezetük nagy hangsúlyt fektet a fiatalok (18-31 évesek) oktatására és az ifjúságsegítők
képességeinek fejlesztésére. Széles körben érik el a Magyarországon élő magyar és külföldi
fiatalokat. Bár szervezetük székhelye a főváros, tevékenységünkkel lefedik egész Magyarországot.
Célcsoportjukat hátrányos helyzetű fiatalok is alkotják, pl. a kevésbé fejlett vidéki régiókban élő
fiatalok, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal rendelkezőek, a szomszédos országokból származó
magyar kisebbség és a bevándorló hátterű fiatalok.
KONTEXTUS
Interjúnkban az Erasmus+ Ifjúsági KA1 tanulási mobilitás területén végzett tevékenységünkre
összpontosítottunk. Az elmúlt években több KA1 ifjúsági csereprogramban és képzésben vettünk
részt küldő partnerként, és saját mobilitási projektjeinket is megszerveztük.
Bár a célcsoportba bevonhatóak szakképző hallgatók, alapvetően nem 18 év alatti fiatalokkal
foglalkozunk. Így interjúnk más hangsúlyt fektet: az Erasmus+ Ifjúság KA1 program keretében
megvalósuló tanulási mobilitások minőségére. Bár a nemzetközi önkéntesség és az önkéntes
küldési tevékenység minőségének megőrzése is releváns témája lehet ennek a kutatásnak, ezúttal
nem tárgyaltunk erről.
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A fő megállapításokat az Excel táblázatmátrix tartalmazza (Desk research template_YBB). A
különböző szerepeket a program eltéréseinek megfelelően alkalmaztuk. Továbbá, amint azt már
említettük: „Családokkal egyáltalán nincs kapcsolatunk, mivel a résztvevőink 18 évesek. Ha
azonban bármilyen információt vagy igazolást kérnek, bármikor szívesen konzultálunk velük.” - így
nem tárgyaltunk a résztvevők családjainak felelősségéről. Bár tudjuk, hogy a résztvevők
környezete és a körülöttük lévő emberek mindig befolyásolják a folyamatot (a mobilitás
előtt/után).
KIEMELT INFORMÁCIÓK
„Van egy jól felépített és világos kiválasztási folyamatunk, amelyet mindig követünk.”
„Mindig saját infopack-et készítünk. Azt hiszem, a küldő szervezetek többsége a fogadó szervezet
infopackjét

használja.

Mindig

szabványosított

tartalmakkal

készítjük

el

sajátjainkat:

projektkontextus, projektinformációk, résztvevői profil, a helyszín leírása és képe, egészségügyi és
biztonsági tippek (COVID-19 melléklettel), utazási tippek és költségek, szállás képekkel, feladatok
és felelősségek, jelentkezési információ. Minden információs csomagunk projekt-specifikus, de
azonos felépítésű, így a fiataloknak nem kell túl sokáig keresniük az információt.”
"Mindig megszervezzük az indulás előtti találkozókat, hogy felkészítsük a résztvevőket. Általában
megvitatjuk a témát (plusz, ha előzetes feladata van a csapatnak a projektre, támogatjuk az
előkészítést), a helyszín és az ország, ahol a mobilitás zajlik, az elvárások, a tevékenység
ütemterve, konkrét logisztikai kérdések, hogyan képviseljék szervezetünket, valamint a résztvevők
bevonásával megvalósuló disszeminációs tevékenységek. Ezenkívül minden projekthez Facebook
csoportot és/vagy Messenger csevegést készítünk elő, mely biztosítja a résztvevők hatékony és
egyszerű kommunikációját, és nagyszerű és együttműködő csapatot hoz létre a projekthez. "
„A résztvevőket bevonjuk a disszeminációs tevékenységekbe. Kötelesek élménybeszámolót
készíteni képekkel, amit mi közzé teszünk a honlapunkon és a közösségi médiában. Ezt a
követelményt az infopack tartalmazza, így már tudják, hogyan kell később hozzájárulniuk.”
„Mobilitás utáni találkozót” szervezünk, és meghívjuk a résztvevők csoportját, hogy megvitassák a
mobilitást, értékeljék a tanulási eredményeket, általános visszajelzést kapjunk a résztvevőktől, és
bemutassunk más fajta nem formális tanulási lehetőségeket és programokat. Ennek a találkozónak
több célja is van. Visszajelzést kapunk a fogadó szervezetről, és a résztvevők jobban megérthetik
saját tanulási folyamatukat (…). A nyomon követés számunkra nagyon jól működik. Résztvevőink
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gyakran visszatérnek hozzánk, és megkérnek arra például, hogy küldő szervezetük legyünk az
Európai Szolidaritási Testületben, vagy támogassuk saját kezdeményezéseiket.”
Szervezet 2
"A Miskolci Szakképzési Központ Martin János Gimnáziuma és Szakiskolája'' Magyarország egyik
legjobb gyakorlata volt az előző években sikeresen megvalósított projektjeik alapján. Az intézmény
utolsó projektjét Erasmus+ Nívódíjjal tüntették ki. A Magyar Nemzeti Iroda minden évben a
legjobb oktatási projekteket díjazza kiemelkedő projekt eredményeik és példaértékű munkájuk
alapján.
Az iskola küldetése kiterjed nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, a folyamatos megújulásra és a
lemorzsolódás csökkentésére. A módszertani változatosság mellett munkájukban a befogadó,
tapasztalati tanításra és képzésre, valamint a foglalkoztatás támogatására helyezik a hangsúlyt. A
tudományos ismereteken túl a manapság gyorsan változó környezet megfelelő műszaki
ismereteket is igényel, ezért az iskola elkötelezett amellett, hogy támogassa tanárai és diákjai
szakmai fejlődését. A modern, innovatív iskola középpontjában a diák áll, a jó iskola kulcsa pedig a
korszerű és képzett európai tapasztalattal rendelkező tanárok-és a diákok egyaránt. Az Erasmus+
program keretében megvalósuló mobilitási tevékenységek, amelyek a szakképző hallgatók és
tanárok számára elérhetők, nagyszerű lehetőséget nyújtanak e tekintetben - állítják.
KONTEXTUS
Ez a jógyakorlatokra vonatkozó kutatás többnyire az iskola és portugál partnere (Associação
Intercultural Amigos da Mobilidade, Braga, Portugália) által 2017-ben megvalósított díjnyertes
projekten alapul. A „Zöld árnyalatok a szakképzésben és a munkaerőpiacon Délen” kapta az
Erasmus+ Nívódíjat 2020.
40 diák vett részt a mobilitási tevékenységekben, elmélyült elméleti és gyakorlati ismereteket
szerezve 7 szakmacsoportban és 8 szakmában. Az eredmény különösen figyelemre méltó, mivel
Miskolc Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű régiója, ráadásul az iskolában több sajátos
nevelési igényű diák is van. Ezek a hátrányos helyzetű tanulók olyan hivatásokból, mint a női
szabó, parkkarbantartó, kárpitos, asztalos, pék, kerékpártechnikus, fazekas, adatbeviteli
szakember, tapasztalatokat szereztek a nyitott munkaerőpiacon, befogadó környezetben.
Website: http://erasmus.martinjanos.hu/
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KIEMELT INFORMÁCIÓK
Riportunkban munkájuk sajátos aspektusaira összpontosítunk, amelyek a jó gyakorlattá teszik őket
a szakképzési mobilitások területén.
- MOBILITÁS ELŐTT 1.1 Kiválasztás
„Többfázisú kiválasztási eljárást alkalmazunk. Az összes követelmény és a teljes értékelési
kritérium elérhető az Erasmus+ weboldalunkon. A diákok és szüleik előzetesen áttekinthetik az
egész eljárást. Kidolgoztunk egy pontrendszert és egy kiválasztási eljárást. Még a diákságot (DÖK)
is bevonjuk az értékelésbe, hogy figyelembe vegyük a tanuló közösségi munkáját iskolánkban. 10
szemponton belül teszik meg ajánlásaikat, egyenként 1-1 pontot adva. Főként a diák olyan
képességeit értékelik, mint például az együttműködési készségeket vagy a csapatmunkát.”
„Akkor számítunk minden tanuló tanáraira, akik szorosan együttműködnek velük, összességükben
és hozzáértésük alapján maximum 5 pontot tudnak adni. A jelentkezők nyelvvizsgát tesznek,
amelyet a nyelvtanár értékel. Továbbá szakmai feladatot és szituációs gyakorlatot ad a szaktanár.
A nyelvvizsgák eredményeit és a szakmai feladatokat értékelési célokra is felhasználjuk. Mérjük és
hasonlítjuk össze a bemeneteket a mobilitás előtt, és a kimeneti eredményeket utána.”
„A kiválasztási folyamat nagy része a jelentkező motivációjának felmérése; 30 pont adható a
motivációs levélért és a projektmenedzsment csapat által készített rövid interjúért.”
„Nagy hangsúlyt fektetünk a világos és átlátható kiválasztásra, és azt tapasztaltuk, hogy a diákok
valóban motiváltak a feladatok elvégzésére.”
1.2. Felkészítés
„A felkészülés minden eleme a gyakorlati élethelyzetekben alkalmazható tudás megszerzésére
épül, amely órákon, szabadidős programokon, tematikus napokon, előkészítő foglalkozásokon
történt. Személyre szabott programot és sok egyéni mentorálást alkalmazunk; szervezői naplókat
és ellenőrző listákat biztosítunk diákjainknak. Továbbá kétnapos előkészítő tábort szervezünk
minden résztvevővel és kísérő tanárokkal a sikeres csapatépítés érdekében. Aktívan bevonjuk a
szülőket a felkészülési folyamatba, több szülői értekezletet szervezve, hogy minden fontos
információt megosszunk velük, és mindig nyitottak vagyunk az egyéni konzultációkra.
Eseményeket is szervezünk, amikor a korábbi távozó diákok és szüleik megoszthatják
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tapasztalataikat a mobilitásról. Segít a szülőknek, hogy első kézből kapjanak választ a lehetséges
kérdésekre.”
„A következő témák előkészítésére helyezzük a hangsúlyt:
(1) általános előkészítés az interkulturális felkészülés szempontjából és az önfejlesztés támogatása,
(2) nyelvi felkészítés OLS -sel, kiscsoportos tanfolyamok és magánszemélyek támogatása,
(3) szakmai felkészülés minden hivatási csoportban egyéni munkatervek és értékelő lapok
kidolgozásával.”
A szakmai felkészülésben a fogadó munkahelyek mentorai is részt vesznek. A szakmai gyakorlatok
munkaprogramjának kidolgozása biztosítja a projekt szakszerűségét, mivel a fogadó szervezetek
figyelembe veszik a tananyag tartalmát és a hallgatók szakmai érdekeit, így valóban személyre
szabott munkatervek születtek.”
- A MOBILITÁS ALATT 2.1 A tanulók teljesítményének értékelése
Három módszerrel értékelik, és a munkahelyi mentor végzi.


Folyamatellenőrzés: A gyakorlat során folyamatosan vezetik a folyamat-értékelési dokumentumot.
Az értékelő lap tartalmazza az adott héten elvégzendő munkatevékenységeket. Értékelési
területek: Műszaki ismeretek, pontosság, szakmai ismeretek, munkához való hozzáállás,
megbízhatóság, csoportos együttműködés, együttműködés és átlaguk. Az értékelő lap jelenléti
ívként is szolgált, ahol jelezni kellett a hallgató hiányát. A hét végén a mentor aláírásával és
bélyegzőjével megerősíti a kitöltött értékelőlap hitelességét.



A tanulási eredmények értékelése: A mobilitás utolsó munkanapján fejeződött be. Az értékelő lap
tartalmazza azokat az ismereteket, készségeket, attitűdöket, felelősségi területeket, amelyeket a
diáknak el kell sajátítania a gyakorlat során. Az értékelés során ennek sikere hatfokú skálán
mérhető.



A tevékenység és a minőségi szint értékelése: A mobilitás utolsó munkanapján fejeződik be. Az
értékelő lapon a tanuló által a mobilitás során elvégzett feladatokat a tevékenységi szintek (tanuló
függetlensége munka közben) és a minőségi (teljesítmény) szintek alapján értékelték. A
tevékenységi szintet ötpontos skálán, míg a minőségi szintet hárompontos skálán értékelik.
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A MOBILITÁS UTÁN 

Értékelés különböző szinteken minden érdekelt féllel A tanulási eredmények értékelése, kimeneti
mérések



Lehetőséget biztosítanak, amikor a diákok és a kísérő tanárok megoszthatják tapasztalataikat



Disszemináció



Nyomon-követés és új közös projektek a fogadó szervezettel

Szervezet 3
Carl R. Rogers gondolatai alapján a Rogers Alapítvány tagjai úgy vélik, hogy egy személy képes
megérteni és kiteljesíteni önmagát élő, személyes tapasztalatokkal, valamint a pozitív vonatkozású
és valódi elfogadó kapcsolatokkal. Küldetésük, hogy megtapasztaltassák az emberekkel az
elfogadás fontosságát, és helyet teremtsenek az igazi találkozásoknak, leküzdve minden akadályt.
E célból oktatási, tapasztalati tevékenységeket, valamint kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat
szerveznek és vezetnek.
A Rogers Alapítvány állandó oktatási intézményként fenntartja a Rogers Középiskola utódját, a
Rogers Akadémiát, ahol a hagyományos oktatás alternatíváját kereső fiatalok megtalálhatják a
helyüket. Amint megtapasztalják, az emberek vagy az értékrendünkre, vagy a tanulási és
viselkedési problémák kezelésére keresik őket. Regisztrált Tehetségpontként rendszeresen
szerveznek tehetséggondozó programokat is. Az elmúlt tíz évben végzett állandó tevékenységeik
mellett több mint 50 oktatási projektet hajtottak végre különböző területeken, de közös
megközelítéssel: drámapedagógia, művészetterápia, szabad játék, játékon alapuló tanulás, érzelmi
intelligencia, rendszeres gondolkodás, szabadidős pedagógia, tehetség fejlesztés, e-learning,
fenntarthatósági oktatás, emberi jogok és esélyegyenlőség, személyközpontú szervezetfejlesztés.
KONTEXTUS
A Rogers Alapítványnak többféle oktatási projektje van, amelyek főként tanárokat céloznak meg,
de ebben az interjúban az önkéntesfogadó tevékenységükre összpontosítottunk. 2017 óta minden
évben fogadnak önkénteseket a szomszédos országokból (2020-tól az önkéntesek fogadását
felfüggesztik a COVID-19 járvány miatt). Önkénteseik többsége a Szlovákiában élő magyar
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kisebbségből érkezik, és idejük nagy részében a Rogers Akadémián dolgoznak, fiatalokkal és
tanáraikkal dolgoznak, de néha részt vesznek a nemzetközi oktatási projektben is.
Mivel az első két interjú főként a küldési tevékenységekre összpontosított, ezzel a kutatással
szeretnénk kiemelni a magyarországi fiatalok fogadásának legjobb gyakorlatát, különös tekintettel
a mobilitás ellenőrzésére.
KIEMELT INFORMÁCIÓK
"A megbízható és profi partner (támogató szervezet) a siker kulcsa."
„Projektünk különleges erőssége szerintem a monitoring folyamat. Sok szereplő részt vesz benne nemcsak az önkéntes koordinátor, hanem az alapítvány pénzügyi vezetője, a Rogers Akadémia
vezetője és tanárai, valamint a támogató szervezet képviselője is. Mentort is kijelölünk nekik, akik
a kezdetektől fogva figyelik az önkéntesek első lépéseit a Rogers Akadémián. Ezek segítenek
időben felismerni a problémás helyzeteket, mielőtt azok nagy nehézségekké válnának. A projekt
középpontjában, akárcsak a »Rogers-i« megközelítés szerinti oktatásban tanulók, az önkéntes áll. "
„A személyközpontú attitűd tükrözésére vonatkozó gyakorlataink a mindennapi életünkben
épülnek fel. Ahhoz, hogy Rogers értékei szerint élhessünk (bizalom, empátia, kongruencia, nyílt
kommunikáció, feltétel nélküli pozitív tekintet), egyszerűen törődnünk kell a saját rutinjainkkal. Ha
azt akarjuk, hogy a diákok ebben a környezetben fejlődjenek, ugyanazokat a rutinokat kellett
kialakítanunk magunknak. Így hetente egyszer hivatalos találkozót tartunk, amelyen az önkéntes is
részt vesz. Itt hetente megosztjuk tapasztalatainkat, megbeszéljük a nehéz kérdéseket vagy a
diákok viselkedését, segítséget kérünk, ha elakadunk stb. Gondolkodunk mindenféle
tapasztalatunkon, legyen az személyes vagy szervezeti.” "A diákok digitális fejlesztése beépül a
mindennapi tanulási folyamatba. Kommunikációnk nagy részét technikai eszközökön és
programokon keresztül szervezzük. Intenzíven használjuk az Office programokat, a Drive -ot, a
Dropbox-ot, a fogalmat, a Slack-et stb., És önkénteseink megtanulják használja ezeket a
mindennapi (munkahelyi) kommunikációhoz. "
„A projektek sikere (a céljaink jellegét tekintve) két fő tényezőtől függ. Egyrészt a Rogers
Alapítványnak szakszerűen és körültekintően kell kezelnie a helyzetet (szükséges támogatást
nyújtva mind a tevékenységekhez, mind pedig figyelmesen és támogatva az önkéntes személyes
érzéseit). Míg másrészt eleve az önkéntesre építünk, nyitottnak, proaktívnak és tanulni akarónak
kell lennünk, tekintettel az általunk létrehozott környezetre.”
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„Valójában csak az első önkéntest kerestük. Akik utána jöttek (vagy jönni fognak, mivel egy
projektet felfüggesztenek egy kiválasztott önkéntes várakozással), barátok, korábbi osztálytársak
vagy kollégák voltak az előzőnél. Minden korábbi önkéntesünk meghívta a következőt! Mi lehetne
jobb visszajelzés?”
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3. fejezet: Jó gyakorlatok nem-partner
országokból
FORTES interjúkat készített néhány nem partnerországok - Németország, Írország, Málta,
Lengyelország és Portugália - szervezeteivel. A következő részben ebből a kutatásból származó
eredményeket, a szervezetek által megosztott jó gyakorlatokat írjuk le
Gyermekvédelmi rendszer Németországban
A szervezet neve: Abroad Consulting GmbH & Co KG
Rövid leírás: Az Abroad Consulting tapasztalatainak köszönhetően olyan szolgáltatást tudu
nyújtani, amely összhangban van az európai szabályokkal. Ügynökségük székhelye Berlinben
található, de ahogyan mottónk is mondja, szeretnénk központi szerepet játszani Európa minden
országaiban.
Név/tisztség: Sabino Mesaroli
Honlap: www.abroadconsulting.eu
Elérhetőség: sabino.mesaroli@abroadconsulting.eu
• Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása Németországban
A gyermekek 14 év alatti személyek, serdülők 14-18 év közöttiek.
• Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
Németország 1992 februárjában ratifikálta a gyermekek jogairól szóló egyezményt, mely 1992.
április 5 -én lépett hatályba. Németország a ratifikációval egyidőben üdvözölte az egyezményt,
mint a nemzetközi jog fejlődését, mely javítja a gyermekek helyzetét világszerte, és nyilatkozatot
tett, hogy az egyezmény 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban jogszabályokat dolgozott ki az
egyezmény szellemének megfelelően, és biztosítja a gyermekek jólétét.
• Egyéb hasznos információ a témában?
Németország tagja a kiskorúak védelméről szóló nemzetközi egyezménynek, mely a múltban nagy
jelentőséggel bírt a német joggyakorlatban. Azóta az egyezmény hatása azonban csökkent. Az
Európai Unión belül közösségi jogszabályok váltották fel.
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1996-ban mintegy harmincöt állam írta alá ezt az egyezményt, remélve, hogy alkalmazható lesz az
európai polgári jogi szférán kívüli országokba is. Ez a helyettesítő egyezmény, Hágai Egyezmény a
joghatóságról,

az

alkalmazandó

jogról,

elismerésről,

végrehajtásról

és

a

vonatkozó

együttműködésről, a szülői felelősségről és a gyermekek védelmére vonatkozó intézkedésekről
már ratifikálta az Európai Unió [EU] öt Kelet-európai tagállama. A többi uniós tagállam
megállapodott abban, hogy közösen ratifikálják, esetleg 1996 -ban, de ez még nem történt meg.
• Ismer jó gyakorlatot a szakképzési mobilitás terén az ön országából? (Csak adja meg a linkeket).
https://www.nabibb.de/fileadmin/user_upload/nabibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikatio
nen_Warenkorb/Studien_i mpuls/2018_06_28_ResearchStudy_EN.pdf
Gyermekvédelmi rendszer Írországban
A szervezet neve: EazyCity Ltd Rövid leírás: Az EazyCity Írországban, az Egyesült Királyságban,
Spanyolországban és az Egyesült Államokban a “work & travel” területén működő iroda. Külföldi
tanulmányokhoz/munkához/szakmai gyakorlathoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínálunk (szállás,
nyelvtanfolyamok, fordítási szolgáltatások, önéletrajz-konzultáció, szakmai gyakorlat támogatása)
Név/tisztség: Costanza Lopez / a nemzetközi programok vezetője
Honlap: www.eazycity.com
Elérhetőség: costanza@eazycity.com
Küldő vagy fogadó szervezet vagy mindkettő? - Mindkettő
• Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása Írországban
A gyermekvédelem gyakran a kormányzati politika és a közszolgálati ellátásra használt kifejezés,
miszerint a gyermekek elhanyagolásának és bántalmazásának megelőzése érdekében dolgozik, és
probléma esetén beavatkozik. Írországban az 1991. évi gyermekgondozási törvény, a 2001. évi
gyermektörvény és az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekjogi egyezménye értelmében a
gyermeknek 18 évesnél fiatalabb személy minősül.
• Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
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Írország ratifikálta a nemzetközi emberi jogi normákat, különösen az Egyesült Nemzetek
Egyezményét a gyermekek jogairól és az örökbefogadásról szóló hágai egyezményt, amelyek
keretet biztosítanak a gyermekek jogaival kapcsolatos belpolitikai gyakorlathoz. Ez magában
foglalja azoknak a gyermekeknek a védelmét, akik egy másik országból érkeznek Írországba. A
kormány felelős a közvetlen és közvetett ellátó tevékenységek széles körének kidolgozásáért
Írországban a gyermekek és fiatalok számára, míg a Gyermek- és Családügynökség a gyermekek és
család támogatásáért, védelméért és jólétéért felel. ellátásban a 1991. évi gyermekvédelmi
törvény értelmében.
• Egyéb hasznos információ a témában:
Minden szervezetnek, beleértve a kormányhivatalokat, iskolákat, egészségügyi intézményeket,
vallási szervezeteket, közszféra intézményeket, klubokat és szabadidős létesítményeket, cilvi
szervezeteket, amelyek kapcsolatba lépnek a gyerekekkel vagy szolgáltatásokat nyújtanak nekik,
általános vállalati kötelességük és felelősségük van a gyermekek védelmében. azáltal, hogy
elősegíti a gyermekek általános jólétét, egészségét, fejlődését és biztonságát, elfogadva és
következetesen alkalmazva a személyzet és az önkéntesek toborzásának és kiválasztásának
biztonságos és egyértelműen meghatározott módszerét.
• Ismer jó gyakorlatot a szakképzési mobilitás terén az ön országából?
Nem kapcsolódik szigorúan a szakképzési mobilitáshoz, de a gyermekekre védelmének tágabb
kérdésére vonatkozik:
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding__A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_Practice.pdf
Gyermekvédelmi rendszer Máltán
A szervezet neve: Lexema Learning Experience in Malta Rövid leírás: A Lexema a szakképzés
területén nemzetközi szinten működő szervezet. Fő célja, hogy ösztönözze és támogassa az uniós
országok közötti mobilitást, mint a kultúrák közötti párbeszéd eszközét, elősegítve a nem formális
oktatási tevékenységeket, valamint a nyelvtanulást a főbb európai programok keretében.
Név/tisztség: Libero Dachille / igazgató
Honlap: www.lexema.net
https://www.facebook.com/lexemamalta
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Elérhetőség: info@lexema.net / +393407588516
Küldő vagy fogadó szervezet vagy mindkettő? Fogadó szervezet
• Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása Máltán
A máltai törvények értelmében minden 18 év alatti személy kiskorúnak minősül.
• Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
1990-ben Málta ratifikálta az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekjogi egyezményét (UNCRC),
ezáltal kötelezve magát arra az elvre, hogy politikai és gazdasági körülményeitől függetlenül
mindig tiszteletben kell tartani a gyermekek jogait.
• Egyéb fontos információ a témában
A máltai törvény nem tesz egyértelműen különbséget gyermekek és serdülők között. A mobilitás
alatt kötelező felnőtt kísérő biztosítása annak érdekében, hogy a kiskorúak biztonságban legyenek.
• Ismer jó gyakorlatot a szakképzési mobilitás terén az ön országából?
www.spread-project.eu/wp-content/uploads/guide/SPREAD-Guide-of-Good-Practice-EN.pdf
Gyermekvédelmi rendszer Lengyelországban
A szervezet neve: Perfect Project Sp. z o.o.
Név/tisztség: Project coordinator
Honlap: www.perfect-project.eu
Elérhetőség: biuro@perfect-project.eu
Küldő vagy fogadó szervezet vagy mindkettő? - Mindkettő
• Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása Lengyelországban
Kiskorú a polgári jog értelmében az a személy, aki 18 évesnél fiatalabb, és még nem kötött
házasságot (ha az egyik feltétel teljesül, eléri a jogi nagykorúságot).
• Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
Az Egyezmény garantálja a gyermek jogait, függetlenül a bőrszínétől és a vallástól. 1989-ben
adaptálta az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, Lengyelország az elfogadás egyik kezdeményezője. Az
82

82

egyezmény 1990-ben lépett hatályba. 195 állam részese az egyezménynek (2015. június).
Lengyelország 1991-ben ratifikálta az egyezményt.
• Egyéb hasznos információ a témában:
A 16. életévét be nem töltött személy állandó foglalkoztatásban részesülhet, feltéve, hogy
elvégezte az alsó középiskolát. A büntetőjog értelmében kiskorú az a személy, aki a tiltott
cselekmény elkövetésekor 16 évesnél fiatalabb.
• Ismer jó gyakorlatot a szakképzési mobilitás terén az ön országából?
A legjobb forrás ebben a témában: https://erasmusplus.org.pl/zainspiruj-sie#
A platformon elérhetőek a jó gyakorlatok a területről. Ez egy új honlap, így ideiglenesen angol
verzió nem elérhető.
- A MOBILITÁS ELŐTT 1. Hogyan zajlik a tanulók kiválasztása? Milyen szempontokat vesznek figyelembe a kiválasztásnál?
A kiválasztás két szakaszból áll: formai és tartalmi. A szakmai gyakorlat jelentkezőinek kell
készíteniük egy hivatalos belépő nyilatkozatot: - saját akaratukból érdeklődnek a projekt iránt, - a
szakiskola tanulói abban a szakmában, amelyre a projekt kiterjed, - elérhetőek a toborzási
csomagban előírt projekt időszakon belül. A tartalmi szakasz a jelöltek kiválasztásának második
szakasza. A Bizottság a jelöltek értékelésekor a következő kritériumokat veszi figyelembe (az utolsó
félévre vonatkozóan): - a tanuló átlaga a szaktárgyakon belül magasabb 3-nál, - a magatartási
osztályzat nem rosszabb, mint jó, - az angol nyelv minősítése magasabb, mint 4. A pontszám
meghatározása a következő alapján: - átlagos érdemjegy - (A) (számtani pont alapján számítva) x 2
pont (max. 24 pont) - minősítés (B) x 2 pont (max. 24 pont) - (C) x 2 pont (max. 24 pont) Pontszám
= A + B + C (összesen max. 72 pont) A kellő pontot gyűjtő diákoknál a végső eredményt a szakmai
kompetenciák tesztelése dönti el.
2. Hogyan gyűjtik és kezelik a résztvevők speciális igényeit és teremtik meg a befogadó
környezetet?
Elsősorban az iskolai információkon keresztül és a résztvevőkkel való egyéni megbeszélések során.
3. Hogyan kap a fogadó szervezet teljeskörű tájékoztatást a tevékenység pontos köréről, jellegéről,
mielőtt beleegyezik a résztvevők fogadásába?
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Egyedi űrlapokon keresztül.
4. Mi az utazás előtti felkészítés folyamata?
Általános előkészületek vannak a mobilitásra nyelvi, pszichológiai, kulturális és szervezeti
szempontok szerint. Vannak egyéni találkozók iskolapszichológussal is.
5. Adatvédelem/ Információmegosztás/ Online és közösségi média védelme. Hogyan menedzselik?
Minden esetben megvan a résztvevők hivatalos engedélye, és ha kiskorú, akkor a szülők engedélye
is.
6. Kialakított-e megfelelő eljárásokat a különböző konfliktusok és egyéb problémák kezelésére,
beleértve azt is, hogy probléma esetén kihez fordulhatnak a résztevők és egyéb szereplők? Van
vészhelyzeti cselekvési tervük?
Igen, minden mobilitásnál meg kell terveznünk, hogyan kezeljük a lehetséges kockázatokat. Ez
minden intézményben az Erasmus terv része.
7. Az elfogadhatatlan viselkedés definíciói. Kérjük, jelezze, mi tartozik ebbe a kategóriába.
Alkohol, drog, intolerancia másokkal szemben.
8. Kötnek írásos megállapodást a résztvevőkkel a jogokról, kötelezettségekről, a magatartási
szabályokról...?
Igen, minden mobilitásban.
9. Hogyan nyújtanak megfelelő támogatást (monitoring/mentorálás) a fogadó helyen?
Együttműködés az oktatókkal, csoportos és egyéni találkozók a résztvevőkkel.
10. ’Welcome’ csomag: adnak “üdvözlő csomagot” a kiválasztott diákoknak, mely pozitív
benyomásokat támaszt bennük a külföldi tartózkodással kapcsolatban, és megnyugtatja őket?
Igen, minden mobilitás alkalmával.
- A MOBILITÁS ALATT 1. Vannak-e olyan alkalmak, amikor a résztvevők felvethetik problémájukat, például értékelő
találkozók, társas vagy családi támogatás?
Igen, a résztvevők tisztában vannak az eljárásokkal és csatornákkal, amelyek támogatást nyújt
számukra a mobilitások során.
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2. Hogyan tartja fenn a folyamatos kommunikációt az érintett felekkel, hogy további döntések
születhessenek?
Minden lehetséges módon - telefon, e-mail, online kommunikáció
3. A szállás és a tevékenység helyszíne megfelelő távolságra van egymástól?
Igen, minden esetben.
4. A kiskorúakat felnőtt kíséri, vagy felnőtt felügyelete alatt tartják a tevékenységet? Hogyan
választják ki őket? Milyen felügyeletet és támogatást kell nyújtania? Kérjük, írja le a szerepkör
határait és az elvárt viselkedés szabályait?
Igen, a kiskorúakat felnőttek felügyelik. Figyelemmel kísérik a gyakornoki programokat előzetesen
és utólagosan ellenőrzik a résztvevők igényeit és elvárásait, a diákok előmenetelét, a célok
elérésének mértékét, a diákok visszajelzéseit, jelentést tesznek a projektcsapatnak, véleményeket
gyűjtenek a szakmai gyakorlatokról. Figyelnek tanulók pszichológiai érzelmi támogatására és a
helyes táplálkozás betartására.
5. Vannak olyan visszajelzési mechanizmusok a tartózkodás alatt, amelyek lehetővé teszik a
csapattagok és a résztvevők számára, hogy szükség esetén módosítsanak tevékenységen,
alkalmazott módszeren, szálláson stb.?
Igen, a csoport oktatóinak erre van egy külön eljárása.
6. Ki segíti a résztvevők adaptációját és az esetleges kultúrsokk feldolgozásának megkönnyítését?
A mobilitás alatt a tanulókkal lévő oktatók.
A MOBILITÁS UTÁN
1. Ki végzi a tartózkodás utáni értékelést?
A projekt csapat: koordinátor, csapat oktatók, értékelők.
2. Mindig szánnak időt a résztvevők utólagos kikérdezésére?
Igen, ez minden mobilitásnál kötelező tevékenység, általában a tanárok és az igazgató jelenléte
nélkül folyik.
3. Támogatást nyújt a tanulónak, hogy segítse a külföldi tartózkodás utáni újbóli beilleszkedést az
otthoni közösségbe?

85

85

Igen, általános előkészületek vannak a mobilitásra nyelvi, pszichológiai, kulturális és szervezeti
szempontok szerint, és vannak egyéni találkozók az iskolapszichológussal is.
Gyermekvédelmi rendszer Portugáliában
A szervezet neve: Camera di Commercio Italiana per il Portogallo Brief
Név/tisztég: Marcello Menichetti
Honlap: www.ccitalia.pt
Elérhetőség: marcello.menichetti@ccitalia.pt; +351 927981655
Küldő vagy fogadó szervezet vagy mindkettő? - Mindkettő, küldő szervezet (konzorcium
vezetőként) és fogadó szervezet (Olaszországból vagy Spanyolországból érkezetteknek)
• Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása Portugáliában
Az a személy, aki még nem töltötte be a törvény által előírt életkort ahhoz, hogy magáról
gondoskodhasson és vagyonát kezelhesse (18 év).
• Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
Portugáliában a gyermek jogairól szóló egyezményt 1990. január 26-án írták alá, a megerősítő
rendeletet ugyanazon év szeptember 12-én tették közzé, és a portugál jogrendben 1990. október
21-én lépett hatályba.
· Egyéb hasznos információ a témában
https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca-1
• Ismer jó gyakorlatot a szakképzési mobilitás terén az ön országából? (Csak adja meg a linkeket).
Őszintén szólva ez az első a szakképzési mobilitások minőségvédelmére való megközelítés, amiről
tudunk.
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3.1 fejezet: SWOT Analízis

S
W
O
W
T

STRENGTHS

-

Már az összes szervezet végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak vagy igazíthatóak
gyermekvédelemhez,

-

Az indulás előtti képzés a résztvevők és a kísérő vagy támogató felnőttek számára kritikus fontosságú;

-

A támogató mechanizmusokat a résztvevők igényeinek, a projekt helyszínének és jellegének megfelelően kell
kialakítani

-

Világos vészhelyzeti terv, amely tartalmazza: a küldő és fogadó oldalról is a 24/7 elérhetőséget; kész vészhely
eljárás how much contact an organisation has with children, particularly when they are not its primary
Realising
focus;

-

Code of behaviour that all workers need to abide by when minors are involved;

-

Procedures for staff members and establish clear reporting guidelines and mechanisms to ensure that
prompt and adequate assistance is provided to a child in need of special care and protection and aspects
of these when needed

-

Have a shared „risk assessment‟ checklist for the project planning visit (including accommodation, activities,
leaders, legal requirements etc).

-

Set up “safeguarding protocols”;

-

“Anticipate an emergency” – this is one of the best ways to manage it. The planning phase provides a
platform to ensure participants are safeguarded even during emergencies.

-

Have a shared good data protection practices and agree how to manage the data with the partner
organisations. This includes photos, video, registration details, social media posts

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

-

A robust Child Protection Policy and Safeguarding Statement must cater for the additional requirements of
international projects;

-

Crisis management / Crisis action plan

-

To create a feedback mechanisms during / after mobility that enable team members and participants to
adjust methods

THREATS

W
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3.1. SWOT-analízis
Erősségek (strenghts):
- Már az összes szervezet végrehajt olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak vagy igazíthatóak
gyermekvédelemhez,
- Az indulás előtti képzés a résztvevők és a kísérő vagy támogató felnőttek számára kritikus fontosságú;
- A támogató mechanizmusokat a résztvevők igényeinek, a projekt helyszínének és jellegének megfelelően kell
kialakítani
- Világos vészhelyzeti terv, amely tartalmazza: a küldő és fogadó oldalról is a 24/7 elérhetőséget; kész vészhelyzeti
eljárás
Gyengeségek (weaknesses):
- Felmérni, hogy a szervezetnek mennyi kapcsolata van a gyermekekkel, különösen akkor, ha nem ők az elsődlegesek
fókusz;
- Magatartási kódex, amelyet minden munkavállalónak be kell tartania kiskorúak bevonásakor;
- Világos eljárási és jelentési mechanizmusok létrehozása a személyzet számára annak biztosítására, hogy a különleges
ellátásra és védelemre szoruló gyermeknek gyors és megfelelő segítséget nyújtsanak
Lehetőségek (Opportunities):
- Kockázatértékelő checklist a projekt előkészítő látogatáshoz (beleértve a szállást, tevékenységeket, vezetőket, jogi
követelményeket stb.);
- Biztonsági protokollok felállítása;
- Felkészülni a vészhelyzetre” - ez az egyik legjobb módja annak kezelésére. A tervezési szakasz lehetőséget kínál arra,
hogy a résztvevők vészhelyzetekben is biztosítva legyenek
- Közös Adatvédelmi és kezelési szabályzat a partner szervezetekkel (beleértve a fotókat, videókat, regisztrációs
adatokat, közösségi média bejegyzéseket)
Veszélyek (Threats)
- Az alkalmazott gyermekvédelmi eljárásoknak és védelmi nyilatkozatnak ki kell elégítenie a nemzetközi projektek
további követelményeit;
- Válságkezelés / Válság cselekvési terv
- Olyan visszacsatolási mechanizmusok létrehozása a mobilitás alatt / után, amelyek lehetővé teszik a csapattagok és a
résztvevők számára a módszerek változtatását szükség esetén
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4. fejezet: Szakpolitikai következtetések a
partnerországokból
A partnerországokban végzett szakirodalmi kutatások és interjúk a kiskorúak védelméről szóló
iránymutatások kidolgozásához vezettek Erasmus+ szakképzési mobilitás keretében.
A szakpolitikai következtetésekhez vezető lépések:
1. Szakirodalmi kutatás és helyszíni interjúk (lásd az 1. fejezetet)
2. Helyi vonatkozású igényfelmérések
Annak érdekében, hogy világosan azonosítani lehessen a szakképzés mobilitásának védelmére
vonatkozó nemzeti irányvonalakat és minimumkövetelményeket, a projekt partnerei szükségét
érezték annak, hogy igényfelmérést végezzenek, és közös irányvonalat határozzanak meg a
nemzeti kutatások előtt. Az irányadó elv a jelenlegi helyzet elemzése és az igények felmérése volt a
szakképzési mobilitás minőségbiztosítási alapelveinek helyi használatából fakadnak a helyi
érdekeltek részéről, legyenek intézmények, szolgáltatók, közvetítő szervezetek. Nehéz pontosan
meghatározni a kiinduló helyzetet, mivel még nincs közös referenciakeret, de fontos meghatározni
a kulcspontokat, mielőtt bármilyen tárgyalást kezdenénk a politikai döntéshozókkal.
3. Kutatás a nemzeti szabályozásokról és helyi szintű végrehajtásukról
A különböző országoknak saját szakképzési mobilitási minőségbiztosítási készlettel rendelkeznek,
különösen kiskorúak esetében. Az első kutatással azt térképeztük fel, hogy ezek a törvényi
szabályozásból erednek vagy a gyakorlattal alakultak ki. Ezenkívül azt, hogy az országok eltérő
megközelítéseket alkalmaznak-e a helyi/nemzeti/európai jog közötti szinergiában. Ami egy ország
vagy régió esetében működik, lehet, hogy másokra nem alkalmazható, ezért minden tevékenység
megkezdése előtt figyelembe vettük az egyes régióban/országban érvényes jogi hátteret.
4. Szakpolitikai vizsgálat, beleértve a döntéshozókat és az érdekképviseleti csoportok interjúit
A szakpolitikai vizsgálat célja a döntéshozók tájékoztatása a lehetőségek lehetséges hatásainak
előrejelzésével és értékelésével. A szakpolitikai vizsgálat az elmúlt két évtizedben leggyakrabban a
hatásvizsgálatok egyik típusaként használt, a fenntarthatósági hatásvizsgálat mellett.
A szakpolitikai vizsgálat lényegében standard lépéseket alkalmaz, mint a probléma azonosítása, a
célok meghatározása, a szakpolitikai lehetőségek meghatározása, a hatások elemzése stb. A
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szakpolitikai vizsgálat hatóköre általában az előzetes értékelésre korlátozódik, a döntéshozók az
szabályozások elfogadása és végrehajtása előtti tájékoztatására szolgál, így nem tartalmazza azok
utólagos értékelését.
Szakpolitikai értékelések a partnerországokban
Nagy-Britannia
A gyermekek védelmére vonatkozó kötelezettségek minden olyan jótékonysági szervezetre
vonatkoznak, amely 18 éven aluliakkal dolgozik vagy érintkezik.
Az Egyesült Királyság négy nemzetének gyermekvédelmi rendszerei és törvényei, amelyek
megvédik a gyermekeket a bántalmazástól, elhanyagolástól és kizsákmányolástól, saját jogszabályi
kerettel rendelkeznek, így a veszélyben lévő gyermekek azonosítására vonatkozó útmutatás és
gyakorlata országrészenként kissé eltér.
Az Egyesült Királyság erőforrásokat használ és követi az NSPCC szabványait a gyermekek
védelmében. A gyermekek védelme a következőket jelenti:


megvédi a gyermekeket a bántalmazástól és kizsákmányolástól



megakadályozza a gyermekek egészségének vagy fejlődésének károsodását



biztosítja a gyermekek felnőtté válását biztonságos és hatékony gondoskodással



lépéseket tesz annak érdekében, hogy minden gyermek és fiatal a lehető legjobb
eredményeket érhesse el.

Az Oktatási Minisztérium (Department for Education, DfE) felelős a gyermekvédelemért Angliában.
Meghatározza a gyermekvédelmi rendszer működésének politikáját, jogszabályait és törvényi
útmutatásait.
A helyi védelmi intézmények felelősek a gyermekvédelmi politikáért, eljárásért és útmutatásért
helyi szinten.
A helyi védelmi intézkedéseket három törvényes védelmi intézmény irányítja:


a helyi hatóság



a klinikai üzembe helyezési csoportok



a rendőrség.
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Más releváns intézményekkel együttműködve össze kell hangolniuk és biztosítaniuk kell a
gyermekek jólétét védő és előmozdító munka hatékonyságát, ideértve a veszélynek kitett
gyermekek azonosítását és támogatását is.
Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales saját hatáskörben felelős a gyermekek oktatását,
egészségét és szociális jólétét szabályozó törvényekért, politikákért és protokollokért. Az alapelvek
azonban ugyanazok az alkalmazás és a cél tekintetében. 2015-ben az Európai Bizottság vitát
folytatott a gyermekvédelem megerősítéséről, és megvizsgálta az integrált gyermekvédelmi
rendszer tíz elvét (European Commission, 2019).
Az olyan jótékonysági szervezeteknek, mint a Keeping Children Safe, négy világszerte elismert
gyermekvédelmi szabvánnyal rendelkeznek, amelyek alátámasztják általános elveiket. Ezeket a
standardokat minden ágazatban alkalmazzák biztosítva a gyermekek védelmének legjobb
gyakorlatát. Ez lehetővé teszi az érintettek nagyobb elszámoltathatóságát is.
1. Irányelv, amely meghatározza, hogy egy szervezet hogyan támogatja a gyermekkárosodás
megelőzését. Ezenkívül egy ütemtervet is felvázol az esemény bekövetkezése esetén teendő
lépésekről
2. A felelősségről és az elvárásokról szóló nyilatkozat a munkatársak számára
3. Eljárások a gyermekek számára biztonságos környezet létrehozására magas minőségbiztosítási
protokollokkal
4. Elszámoltathatóság a szervezet védelmi intézkedéseinek rendszeres nyomon követése és
felülvizsgálata révén.
Ezeket a szabványokat a következő elvek támasztják alá: közös megegyezés, miszerint a
gyermekeknek joguk van védelmet kapni; hogy mindenki felelős a gyermekek védelméérta
gyermekekkel foglalkozó szervezetek gondoskodási kötelességgel rendelkeznek, akárcsak azok a
partnerek, akikkel együtt dolgoznak, és a védelem a gyermek érdekeit szolgálja (Keeping Children
Safe, 2021).
Angliában, akárcsak az Egyesült Királyság többi részében, minden kiskorúakkal dolgozó személytől
elvárt, hogy jelezze aggályait a megfelelő hatóságok felé, ha aggódnak egy gyermek jóléte miatt;
kötelező kötelesség például bejelenteni a rendőrségen a kiskorúak női nemi szervek
megcsonkításának (female genital mutilation, FGM) eseteit.
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Ha például egy tanár figyelmét felkelti egy eset, akkor a szervezet védelmi előírásai követendőek,
és bevonják a Kijelölt védelmi vezetőt (Designated Safeguarding Lead, DSL), aki a dolgozók egy
speciális képzésben részesült tagja. A DSL teljes felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy az
iskola védelmi szabályait a helyi hatóságok jelentési eljárásainak és a törvényi előírásoknak
megfelelően hajtsa végre. A British Council ellenőrzési követelményeinek megfelelően a helyi DSL
megbízott személye köztudott, például iskolai plakátokon közzétett. Kijelölt védő személy
(Designated Safeguarding Person, DSP), szintén speciális képzésben részesül, képes támogatni a
vezetőt (DSL) és annak távollétében helyettesíteni. Ők lehetnek gyakorló tanárok is.
Az elismert szervezetek, mint például az NSPCC, referencia iskolák. Itt képzett szakemberek
biztosítanak szakértői tanácsot, valamint az iskola együttműködik a Helyi Védő Gyermek
Partnerséggel (Local Safeguarding Children’s Partnership, LSCP), a városi vagy megyei szintű
osztállyal, amely azon dolgozik, hogy összehozza az egyes helyben működő intézményeket, és
együttműködik a gyermekek helyi jólétének védelmében és előmozdításában. A helyi hatóságok
kijelölt tisztviselője (Local Authority Designated Officer, LADO) részt vesz a gyermekekkel
foglalkozó személyek elleni vádak kezelésében és felügyeletében.
Angliában a kormányzás minden szintje, a transznacionális ENSZ-egyezményektől és a közelmúltig
az EU politikájáig, a nemzeti, regionális, helyi és szervezeti alapon hivatkozik a Kormány törvényi
útmutatására a nemzeti szintű védelemről Angliában. Minél tovább lépünk a nemzeti szintről,
annál árnyaltabbá válik az információ a gyermekvédelemmel kapcsolatban. A védelmi politikák
alkalmazásának módja is jelentősen eltér.
Erasmus+ mobilitás és szakpolitikai következtetések - Az EU nemzeti, regionális, helyi és
szervezeti politikája a HM Kormány törvényi rendelkezéseire vonatkoztatva
Nemzeti
Országos szinten az érintettek a minőségbiztosításra vonatkozó nemzeti jogszabályként a H M
kormány dokumentumait tartják szem előtt: Együttműködés a gyermekek védelme érdekében útmutató a gyermekek jólétének védelméért és előmozdításáért dolgozó ügynökségek közötti
munkához, 2018. július és a vonatkozó törvényi keretet. Ezen kívül vannak olyan nemzeti
szervezetek, mint a Nemzeti Társaság a Gyermekekkel Szembeni Kegyetlenség Megelőzéséért
(National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC), az Egyesült Királyság
elsődleges jótékonysági kampánya és a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezet, amely
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helyi és városi szinten járul hozzá a gyermekvédelem területén tevékenykedő szakemberek
munkájához.
Regionális
Regionális szinten a szervezetek a megyei tanácsaikat követik: az Eurospeak például betartja a
Hampshire Country Council (2021) és a Reading Borough Council (2021) gyermekbiztonsági
irányelveit (ez a két megye, amelyben az iskolái találhatók). Az Egyesült Királyság helyi
hatóságainak törvényi kötelezettsége van a gyermekek védelmére. Mindkét tanács (Hampshire,
Reading) gyermekvédelmi politikával rendelkezik; azonban különböznek a nyújtott információk
minőségében és részletességében, ráadásul a könnyű hozzáférhetőségben is. A regionális szint
abban különbözik a nemzeti szinttől, hogy kapcsolattartási pontokat és adatszolgáltatási
eljárásokat biztosít a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára, és biztosít. Ezenkívül további
információkkal szolgál az olyan veszélyekről, mint a nemi szervek megcsonkítása, számítógépes
zaklatás.
Helyi szinten
A megyei szint alatt vannak a városi tanácsok. Például a Southampton Children’s Services több
ügynökséget bevonó hálóval (Multi-Agency Safeguarding Hub, MASH) rendelkezik. A MASH célja,
hogy összehozza a kulcsfontosságú szakembereket a korai, jobb minőségű információk
megosztásának, elemzésének és a döntéshozatal megkönnyítésének érdekében a veszélyeztetett
gyermekek és fiatalok hatékony védelmére. A MASH központ általában a Nemzeti Egészségügyi
Szolgálat, a szociális szolgálatok, a rendőrség és az oktatás munkatársait foglalja magában. A MASH
gyors hozzáférést biztosít számos intézményközi információhoz, lehetővé téve a MASH számára,
hogy kezelje a kockázatot.
Szervezeti szinten
Minden olyan szervezetnek, amely gyermekekkel dolgozik vagy velük érintkezik, védelmi
politikákat és eljárásokat kell kidolgoznia annak biztosítására, hogy minden gyermeknek,
függetlenül az életkorától, fogyatékosságától, nemének megváltoztatásától, fajától, vallásától vagy
meggyőződésétől, nemétől vagy szexuális irányultságától, egyenlő joga van a védelemhez.
Minden résztvevő szervezet kidolgozott egy házirendet, amely leírja, hogy mennyire elkötelezett a
gyermekeket ért károk megelőzése és megfelelő kezelése iránt. Valamennyi szervezet világos
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gyermekvédelmi politikát dolgozott ki, amely megakadályozza a gyermekeket érő károkat, és
felvázolja, milyen intézkedésekkel lehet válaszolni a védelmi aggályok felmerülésekor.
A gyermekvédelmi politika kidolgozása mindenki számára világossá teszi, hogy a gyermekeket
védeni kell, és nem szabad őket veszélyeztetni


A politika tükrözi a gyermekeknek a bántalmazás és kizsákmányolás elleni védelemhez való
jogait, ahogy azt az Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Egyezménye (UNCRC) rögzíti.



A házirendet a szervezet vezető testülete hagyja jóvá, és az a szervezet valamennyi
személyzetére és munkatársaira vonatkozik.



A politikát megfelelő módon nyilvánosságra hozzák, népszerűsítik és széles körben
terjesztik.



A vezetők külön felelősséggel tartoznak a politika végrehajtásának felügyeletéért

Az Eurospeak-nek, mint a British Council többi akkreditált szervezetének, be kell tartania a
rendszeres szervezett és helyszíni ellenőrzéseket. A British Council előzetes ellenőrzési
dokumentációja alapos és szigorú a törvényi védelmi követelmények betartásának bizonyítására
vonatkozó követelmények tekintetében. A British Council biztonsági oldala az olvasót az NSPCC
gyermekvédelemmel foglalkozó weboldalára (2021) irányítja, amelyen a gyermekvédelemmel
kapcsolatos minden kérdésben megtalálható; az oldal a sebezhető felnőttekre vonatkozó
szakpolitikai dokumentumokhoz is átirányít;; az Egyesült Nemzetek Szervezete gyermekjogi
egyezményének (UNCRC) 19. cikkelyéhez; a 2014-es “Care Act” és a 2020. júniusi British Council
Minőségbiztosítási csapata által közzétett Global Safeguarding Strategy dokumentumhoz. Az
Eurospeak, mint iskola saját policy dokumentumainak kivonatolt változata booklet formában, az
iskola honlapján, és hosszabb, átfogóbb dokumentumként az iskolában található. A dokumentum
meghatározza, hogy ki felelős az iskola minőségbiztosításáért, az adatszolgáltatási eljárásokat és a
releváns érintettek körét.
Ugyanakkor az Eurospeak kutatásában interjúkon keresztül részt vevő 1-2. és 3. szervezet (lásd a
fenti 2. fejezetet) kijelentette, hogy minden projektet és programot úgy kell megtervezni, hogy
minimálisra csökkentsék a gyermekek/kiskorúak közvetlen vagy közvetett ártásának kockázatát.
A projektben részt vevő Eurospeak mindig gondoskodik arról, hogy figyelembe vegye a
környezetet, a kontextust és a gyermekekre/kiskorúakra és közösségekre gyakorolt (szándékolt
vagy nem szándékolt) hatást. Ezért minden szervezetnek meg kell határoznia a kontextust,
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amelyben dolgozik, és olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely magában foglalja az összes
javasolt program kockázatértékelését, a programok kiigazítását, hogy azok biztonságosabbá
váljanak a gyermekek/kiskorúak számára, és további biztonsági stratégiákat kell tartalmaznia a
végrehajtási szakaszban.
Ami az utazásra vonatkozó jogi eljárásokat illeti, az Egyesült Királyság-beli mobilitási szervezetek,
akik részt vettek a kutatásban, mindig tájékoztatták a küldő szervezeteket az utazással kapcsolatos
dokumentumokról és követelményekről, valamint az utazási biztosításokról. Mindazonáltal nem
felelősek semmiféle biztosítás megkötéséért, sem formalitások elvégzéséért, kivéve, hogy aláírnak
egy dokumentumot az adatvédelemről/információmegosztásról/online védelemről a közösségi
médiában, melyet minden szervezet köteles felajánlani a résztvevőket, hogy írják alá a
hozzájárulási űrlapot, amely felhatalmazza őket arra, hogy képüket használják a közösségi
médiában, valamint engedélyt az információk szervezeti célokra történő feldolgozására.
A résztvevő szervezetek és az Eurospeak célja, hogy kövesse az Egyesült Királyság Gyermekvédelmi
Testülete és az Erasmus+ mobilitási chartája által meghatározott eljárásokat az alábbiak szerint:


a védelmi eljárások ismerete és a gyermekek/kiskorúak jólétének előmozdítása a
mobilitásban mindenki felelőssége, és a gyermek hangja nyilvánvaló



a gyermekek és fiatalok védelme a rossz bánásmódtól a mobilitás során, vagy azt követően,
valamint küldő szervezetként és fogadóként



biztonságos környezet kialakítása, amelyben a gyerekek tanulhatnak és fejlődhetnek a
nyitottság szellemében



gyermekeink és fiataljaink egészségének vagy fejlődésének károsodásának megelőzése;
a gyermekeknek/kiskorúaknak kidolgozott tananyag, egészséges kapcsolatban és online
biztonság



gyermekeknek és fiataloknak kidolgozott tananyagának biztosítása online tevékenységek
révén, lehetővé téve számukra, hogy javítsák védelmi készségeiket és tudásukat a
kockázatok megértése közben



annak megértése, hogy egyetlen szakember sem tud teljes képet adni a gyermek
szükségleteiről és körülményeiről. Mindenki, aki kapcsolatba kerül gyermekekkel és
családjaikkal, szerepet játszik az problémák azonosításában, az információk megosztásában
és azonnali cselekvésben;
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vállalja a szerepet annak érdekében, hogy a fent említett szervezetek gyermekei és fiataljai
a lehető legjobb eredményeket érhessék el



A védelmi mechanizmusok biztosítása minden szervezetben, amellett, hogy a munkatársak
egyértelműen megértik, és világos kommunikáció és folyamatos szakmai fejlesztési
rendszerek (CPD) révén a szervezet szilárd eleme legyen az.

Sőt, csökkentik a személyzet, az önkéntesek és a munkatársak ártásának kockázatát. Bár nehéz
elgondolni, vannak alkalmazottak, önkéntesek és munkatársak, akik szándékosan vagy a bántó
magatartás megértésének hiánya miatt ártanak a gyerekeknek. E kockázat csökkentése érdekében
a szervezeteknek a szervezet magatartási kódexein, felvételi eljárásain, képzésein és belső
kommunikációin keresztül világossá kell tenniük, hogy a személyzet, önkéntesek és munkatársak
gyermekbántalmazását nem tolerálják. Azt is világossá tették, hogy ez a személyzetre,
önkéntesekre és munkatársakra vonatkozó kötelezettség a gyermekek biztonságára és a
gyermekekkel szembeni viselkedésükre terjed ki a munkakörnyezeten kívül és belül is.
Személyes szinten
Személyes szinten mindenkinek, aki gyermekekkel dolgozik, rendelkeznie kell egy továbbfejlesztett
Közzétételi és korlátozási tanúsítvánnyal (Disclosure and Barring Service, DSB), és részt kell vennie
az online gyermekvédelmi képzésen az NSPCC weboldalán.
OLASZORSZÁG
Olaszországban a gyermekvédelmet elsősorban a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó a
szülők feladataival és felelősségeivel foglalkozó cikkekben határozzák meg. A 147. cikk szerint a
szülőknek „joguk és kötelességük támogatni, képezni és nevelni gyermekeiket, figyelembe véve
képességeiket, velük született hajlamaikat és törekvéseiket”. Ezt a cikket olvassák el a férjnek és a
feleségnek a házassági szertartás során. A szülők hatásköre korlátozott, ha súlyos sérüléseket
okoznak, vagy viselkedésük károsak a gyermekre” (330. cikk).
Ezekben az esetekben a Fiatalkorúak Bírósága több védelmi intézkedéssel is beavatkozhat:
különleges kötelezettségeket állapíthat meg, például kezeléseket a szülők vagy a gyermek
számára, vagy együttműködést a szociális szolgálatokkal; kérheti a helyi hatósághoz rendelt
gondozási végzést, és dönthet a gyermek családból való kiemeléséről; a legsúlyosabb esetekben
megfoszthatja a szülőket szülői jogaiktól. A Polgári Törvénykönyv azt is előírja, hogy vészhelyzet
esetén, amikor a gyermekeket „egészségtelen vagy veszélyes helyeken” nevelik, a hatóság (amely
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általában a város polgármestere) feladata, hogy sürgősségi végzéssel megvédje a gyermeket,
melyet a Bíróságnak ezt követően meg kell erősítenie (403. cikk).
A Fiatalkorúak Bírósága szakosított bíróság, mely testületi formában hozza meg döntéseit, a tanács
négy bíróból, két bíróból és két olyan népbíróból áll, akik a családdal és a gyermekekkel
kapcsolatos kérdések szakértői. A bírósági végzések kötelezőek: a be nem tartás és a gyermek
helyzetének javulásának hiánya a gyermek eltávolítását a szülői felügyelet alól és későbbi
örökbefogadási eljárást eredményezhet. A Fiatalkorúak Bírósága három különböző részre oszlik: a
polgári részre, amely beavatkozik a szülők és gyermekek kapcsolatába, a bűncselekményeket
elkövető kiskorúakra vonatkozó büntető részre és az adminisztratív részre.
Olaszországban a gyermekvédelmi infrastruktúra két különböző intézkedési kereten alapul: az első
a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatási rendszert foglalja magában; a második bírói
beavatkozást is magában foglal. Az adminisztratív védelem a család önkéntes segítségkérésén,
vagy az iskolák, más helyi intézmények (és a szülők által már elfogadott) kezdeményezésén alapul.
Erasmus+ mobilitás és szakpolitikai következtetések
Fortes, ScambiEuropei, ENAC és Scuola Centrale di Formazione közreműködésével
Az egyeztetések egyértelművé tették, hogy nagy szükség van egy szakpolitikai intézkedésre, mivel
a témának nincs világos kerete az olasz jog szerint, különösen a kiskorúakra vonatkozó
meghatározás és a kiskorúak nemzetközi mobilitási tevékenységeire nézve. A gyermekvédelem
felelősség, amelynek tudatában a szervezeteknek meg kell győződniük arról, hogy személyzetük,
tevékenységeik és programjaik nem ártanak a gyerekeknek, nem teszik ki őket a bántalmazás és
kizsákmányolás kockázatának. Ha a szervezetnek bármilyen aggálya van a gyermekek
biztonságával kapcsolatban a programjaikat megvalósító közösségen belül, jelenteniük kell a
megfelelő hatóságoknak. A „ne árts” elvet a humanitárius területen alkalmazzák, de a fejlesztési
szektorra is adaptálható. Arra utal, hogy a szervezetek kötelesek minimalizálni azokat a károkat,
amelyeket tevékenységük következtében véletlenül okozhatnak. Világos definíciókra van szüksége
a jogi keretnek, amely alapján minden szervezet Olaszországban működik.
A kockázatok felismerése és azok kezelésére irányuló intézkedések alapvető fontosságú a
szervezetek stratégiái és működése szempontjából. Minél több kockázat felismerésével minél
jobban lehet azokat kezelni.
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Ennek eléréséhez a szervezetnek fel kell ismernie:


hol, mikor és hogyan érintik a szervezet tevékenységei a gyermekeket, és ezek milyen
kockázatokkal járnak,



milyen eljárások szükségesek az ártalmak megelőzésére és a felmerülő aggályokra adott
válaszra



ki a megfelelő a szervezeten belül, aki a felmerülő aggályokat fogadja, kezeli és a szükséges
vizsgálatokat végrehajtja



a munkatársak milyen képzése szükséges annak biztosítása érdekében, hogy veszélyhelyzet
esetén a szervezet elvárásaival összhangban tudjanak cselekedni



világos magatartási kódex, hogy a munkatársak értsék a gyermekekkel való munkával járó
korlátokat és az elfogadható magatartást



a biztonságos toborzás módja. Minden interjúalany nagy hangsúlyt fektetett a kiválasztási
folyamatra. A mobilitás célcsoportjától függően a szervezetek jól kidolgozott módszereket
és rendszereket használnak a jelentkezések összegyűjtésére és értékelésére. Például a
megkérdezett iskola összetett pontrendszert használ a pályázatok értékeléséhez. A
mobilitás során kulcsfontosságú a folyamatos rendelkezésre állás. A mobilitási
szakemberek

(kísérő

tanárok,

csoportvezetők,

projektmenedzserek)

bármikor

rendelkezésre állnak bármilyen probléma, aggodalom vagy válsághelyzet esetén. Az
önkéntes fogadásnál nemcsak a fizikai biztonság, hanem a fiatalok mentális jóléte is fontos.
A nyomon követési szakaszban a résztvevők bevonása a legfontosabb. Erre számos
lehetőség kínálkozik, például a értékelő találkozó, személyes találkozások és online
disszeminációs tevékenysége, a tanulás folytatásának lehetőségei. Fontos, hogy a mobilitás
többirányú értékelése történjen.
A résztvevők elvárásainak és hátterének megértése elengedhetetlen a biztonságos mobilitás
kialakításához, erre szolgál a nem formális és informális módszereket alkalmazó indulás előtti
képzés is. A legtöbb esetben a fiataloknak ez az első alkalma, hogy hosszabb időre elutaznak a
családjuk nélkül, így támogatásra van szükségük, és arra, hogy tudják, mire számíthatnak;
Folyamatos értékelés: A szervezeteknek fontolóra kell venniük a mobilitás minden szakaszában
különböző értékelési folyamatok bevezetését, hogy később javíthassák a fiatal tanulási élményét
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Kézikönyv, amelyben a résztvevők minden felelősségét, feladatait és jogait rögzítik és ezt
aláírhatják az érdekelt felek.
Kockázatmegelőzés: sokféleképpen merülhet fel gyermekvédelmi eset, és néha nehéz eldönteni,
hogy mikor kell tanácsot kérni és cselekedni. Aggodalom merülhet fel a rossz szervezeti gyakorlat
miatt is, vagy azért, mert valaki veszélyeztet egy gyermeket.
Személyes adatok védelme, mely útmutatót a szervezeteknek mindig el kell készítenie és
frissítenie
Minden projektet és programot úgy kell megtervezni, hogy minimálisra csökkentsék az azzal
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülő gyermekek ártalmának kockázatát függetlenül a
tevékenység fókuszától.
A gyermekre biztonságos projekteknek figyelembe kell vennie a környezetet, a kontextust és a
gyermekekre és a közösségre (szándékolt vagy nem szándékolt) hatást. Még az olyan
szervezeteknek is, mint a Fortes, az ENAC, a ScambiEuropei és az SCF, melyeknek célja, hogy
javítsák egy közösség vagy ország helyzetének általános gazdasági, jogi helyzetét és
önrendelkezését, potenciálisan káros hatással lehetnek a gyerekekre is, ha nem végeznek a
gyermekek biztonságára is vonatkozó szigorú társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot.
Ezért minden szervezetnek meg kell határoznia a kontextust, amelyben dolgozik, és a
kockázatértékelést is magában foglaló megközelítést kell alkalmaznia összes programjára és
tevékenységére, hogy azok biztonságosabbá váljanak a gyermekek számára.
Amennyiben kiskorú is részt vesz a programban, erősen ajánlott a tanárai közül kiválasztani a
kísérőt.

GÖRÖGORSZÁG
A gyermekbiztonság tekintetében a következő jogi irányelveket kell figyelembe venni. Először is, a
Görög Alkotmány kifejezetten elismeri a gyermekkort és a fiatalságot, mint külön törvényes
jogokat, amelyeket az államnak védenie kell (Görög Alkotmány, 21. cikk, 1. és 3. bekezdés).
Továbbá a 2101/1992 törvény megalkotásával Görögország ratifikálta az Egyesült Nemzetek
Szervezete gyermekjogi egyezményét, és az összes benne foglalt rendelkezést, jogot, felelősséget
és irányadó elvet azóta elsőbbségi hatállyal rendelkező nemzeti szabályoknak tekintik.
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Görögországban a gyermekvédelmi rendszer a következő helyzetekben aktiválódik: olyan
gyermekek, akik elvesztették mindkét szüleiket; gyermekek, akiket gondozóik elhagytak (beleértve
a csecsemőket is); a szülők képtelensége gyermekeik gondozására; a szülők alkalmatlansága
gyermeknevelésre; gyermekbántalmazás és/vagy elhanyagolás; fogyatékkal élő gyermekek;
utcagyerekek; gyermekek, akik bűnözői tevékenységben vesznek részt.
Érdemes megjegyezni, hogy Görögország ratifikálta és így átvette a nemzeti jogba a gyermekek
védelmével kapcsolatos összes fontos nemzetközi és európai szerződést (pl. A gyermek jogairól
szóló

egyezményhez

tartozó

fakultatív

jegyzőkönyv

a

gyermekek

eladásáról,

a

gyermekprostitúcióról és a gyermekekről a pornográfia (3625/2007 törvény); az EU 2011/92/EU
irányelve a gyermekek szexuális bántalmazásának, kizsákmányolásának és pornográfiájának
megelőzéséről (4267/2014 törvény). Ez a jelenlegi nemzeti keret megváltoztatását eredményezte.
Az uniós jognak megfelelően Görögország elfogadta a 4251/2014. sz. törvényt, a migrációs és
társadalmi integrációs kódexet (a 4332/2015. Törvénnyel módosítva), amely a 3064/2002-es
törvénnyel és a 233/2003-as elnöki rendelettel együtt alkotja a migrációt és a társadalmi
integrációt meghatározó törvényt.
A titoktartási törvények a gyermekekkel dolgozó szakemberekre is vonatkoznak, például orvosok,
pszichológusok, szociális munkások, pszichiáterek és más egészségügyi szakemberek. Bármely, a
titoktartási szabályok által kötelezett szakember, akinek alapos okai vannak a gyanúra, hogy a
gyermek szexuális bántalmazás vagy kizsákmányolás áldozata, bejelentheti azt, és lemondhat a
3727/2008 törvény szerinti titoktartásról. A büntetőeljárási kódex szerint bárkinek, aki megtudja,
hogy bűncselekményt követtek el, jelentenie kell a kerületi ügyésznek vagy a rendőrségnek (40.
cikk). A gyermekek ellen elkövetett erőszak bármely formája bűncselekménynek minősül. Az
általános bejelentési kötelezettség, mely minden súlyos büntetendő bűncselekményre, nem csak a
gyermekbántalmazásra terjed ki, közalkalmazottakra is vonatkozik, akik szolgálat közben
értesülnek a bűncselekményről (Büntetőeljárási kódex 272. cikk), valamint az orvosokra
(3418/2005 törvény), szociális munkásokra (PD 23/1992) és pszichológusokra (991/1979. Törvény),
akiknek le kell mondaniuk a titoktartásról a bűncselekmény bejelentéséhez.
Az alábbi intézmények felelősek a gyermekekkel kapcsolatos kérdésekért Görögországban:


A Gyermekjogi Nemzeti Megfigyelőközpont, amely biztosítja a Gyermekjogi Egyezmény
sikeres végrehajtását (annak ellenére, hogy létezése nagy részében és jelenleg inaktív).
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2003-ban létrehozták a Gyermekjogi Osztályt a görög ombudsman irodájában. Feladata,
hogy kivizsgáljon minden olyan cselekményt, mulasztást vagy állítást, amely olyan
természetes vagy jogi személyeket érint, amelyek megsértik a gyermekek jogait vagy
veszélyeztetik az egészségüket.



Gyermekegészségügyi Intézet a gyermekbántalmazás és elhanyagolás területén, Nemzeti
Emberi Jogi Bizottság. Hatáskörébe tartozik minden olyan személy, akinek emberi jogait
megsértik.

SPANYOLORSZÁG
Spanyolországban, akárcsak Európában, a fogadó országbeli szervezet felelős tartózkodásuk alatt a
diákokért Ez azt jelenti, hogy a diákok szüksége szerinti szállást és tevékenységeket kell
szervezniük, és ők felelősek a biztonságukért és jólétükért a tartózkodás ideje alatt. Valójában a
diákok “gyámjaként” járnak el, mivel bármilyen felmerülő probléma, egészségügyi vagy
vészhelyzet esetén a diákoknak fel kell venniük a kapcsolatot a szervezet által kijelölt személlyel,
akinek kezelnie kell a helyzetet és megoldania a problémát. Ezek a szervezetek felelősek a diákok
tartózkodásának ellenőrzéséért, mivel azok egy másik országból származnak.
A fogadó szervezet felelős személyei különböző módszerekkel tartják a kapcsolatot a küldő
intézményekkel, hogy tisztában legyenek a résztvevők igényeivel, és biztosítsák a célországba való
megérkezés előtti felkészülést. Ezt a felkészítést általában a küldő szervezetek végzik.
Ami a bürokráciát és az utazással kapcsolatos jogi formaságokat illeti, a spanyol fogadó
szervezetek

általában

tájékoztatják

a

küldő

szervezeteket

az

utazásra

vonatkozó

dokumentumokról és követelményekről, valamint az utas biztosításokról. Mindazonáltal nem
felelősek semmiféle biztosítás megkötéséért, sem formalitások elvégzéséért, kivéve az
adatvédelemről/információmegosztásról/adatvédelemről szóló nyilatkozatok megkötésén kívül.
Minden szervezet köteles felajánlani a résztvevőket, hogy írják alá a hozzájárulási nyilatkozatot,
amely felhatalmazza őket arra, hogy képüket használják online, a közösségi médiában, valamint
adataikat szervezési célokra feldolgozhatják és tárolhatják.
A diákoknak alá kell írniuk egy jó magatartásra vonatkozó nyilatkozatot is (ezt sokféleképpen
hívhatják), mely minden esetben kötelezettségeket fektet le: a résztvevő követi és részt vesz a
tervezett tevékenységekben, nem zavarja azok végrehajtását, nem erőszakos és tiszteletlen
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társaival, nem rongál. Jóllehet, ezek józan ésszel felfogható szabályok, de ha van egy írásbeli
megállapodás, amely kötelezi a résztvevőket a helyes viselkedésre, az szintén csökkenti a
kockázatot, és ezáltal védi a többi résztvevőt is.
A résztvevő szervezetek és a résztvevők közötti kommunikáció állandó a fogadó országban való
tartózkodásuk alatt, például azonnali üzenetküldés, e-mailek, hívások vagy rendszeres találkozók
formájában. Ez nemcsak a tartózkodás zökkenőmentes lebonyolítását szolgálja, hanem a
lehetséges módosításokat is lehetővé teszi. Az élmény végén a tartózkodás záró értékelése is
fontos. Ez az értékelés lehet irányított (kérdésekkel) vagy szabad (személyes reflexió).
Az általunk készített különböző interjúkból láthatjuk, hogy a spanyolországi mobilitási szervezetek
által követett módszertan lelkiismeretes, és célja, hogy a kielégítő és biztonságos élményt nyújtson
a résztvevőknek. A minden fél közötti kommunikáció kulcsfontosságú, mivel elősegíti a mobilitás
korai előkészítését mielőtt a diákok a célországba utaznak. Az információ cserével és a
megállapodások elkészítésével az érintettek megszerzik a mobilitás megtervezéséhez szükséges
összes tudást, biztosítják a megfelelő felkészülést. Az írásos megegyezések elősegítik, hogy
mindenki tisztában legyen jogaival és kötelességeivel Kulcsfontosságú, hogy az összes szükséges
biztosítást a mobilitás előtt kössék meg.
Figyelembe véve a mobilitások fejlesztésében szerzett sokéves tapasztalatunkat, hangsúlyozzuk
annak fontosságát, állandóan álljon rendelkezésre a kapcsolattartó és egy olyan helyi, aki tudja,
hogyan kell kezelni az esetleges problémákat és felmerülő helyzeteket. E két szakmai személy
bevonása talán a leghatékonyabb módja annak, hogy garantáljuk a résztvevők jólétét, akár
kiskorúak, akár nem. Ez a két szakember nemcsak a résztvevőknek tud segíteni, hanem a küldő és
fogadó szervezeteknek is. A felelős személy figyelemmel kíséri a tartózkodás minden aspektusát
biztosítva annak sikerét és biztonságát.
Mivel úgy gondoljuk, hogy mindig van hova fejlődni, pozitívan értékeljük a szervezetek számára
elérhető visszajelzési mechanizmust. Nemcsak a fogadó országban való folyamatos figyelemmel,
hanem a mobilitás során és azt követően a tanulók rendelkezésére bocsátott különböző kérdőívek
és értékelések révén is. Ez a módszer biztosítja a folyamatos fejlődést a résztvevők különböző
igényeihez való alkalmazkodásunkkal. Az is érdekes, hogy egyes szervezetekben a tanulási
mobilitás értékelését nem a diákok végzik, hanem a befogadó partnerek vagy maga a fogadó
szervezet. A diákok tapasztalatait más eszközökkel is rögzítik, például rendszeres találkozók
alkalmával. Ez mutatja a különböző vélemények fontosságát. Amikor fiatalokkal - egyes esetekben
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még kiskorúakkal - foglalkozunk, előfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyják a fontos részleteket az
ismeretek hiánya, a tapasztalatlanság és/vagy az éretlenség miatt, vagy akár azért, mert nem
gondolják, hogy érdemes megosztani gondolataikat. Továbbá, a résztvevő szervezetek
tapasztalatainak megismerése különböző erősségeket és gyengeségeket fedhet fel.
Pozitívan értékeltük azt a tényt is, hogy a megkérdezett szervezetek által követett egyéb
módszerek mellett sokan közülük kiküldik a megállapodásokat a már lezárt mobilitási
információkkal, így a küldő központoknak csak azt kell ellenőrizniük, hogy minden megfelel az
igényeiknek. A mobilitás előtti tervezés csökkenti a kockázatokat és megelőzi a problémákatt. Más
szervezési módszerek, mint például minden részlet megbeszélése az érintett felek között,
ugyanolyan hatékonyak. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy az egyik fél - általában a kevésbé
tapasztalt küldő szervezetek - olyan dolgokat követel, amelyek nem a leghatékonyabbak vagy
legbiztonságosabbak, ami megnehezíti a problémák előrejelzését, és megkönnyíti azok
bekövetkezését.
Összefoglalva, és figyelembe véve a különböző szervezetek szakértelmét és a saját
tapasztalatainkat és szakértelmét, elmondhatjuk, hogy a mobilitási folyamatokra alkalmazott
minőségbiztosítási módszereket különböző nézőpontokból lehet megközelíteni. A diákokkal, és a
küldő és fogadó szervezetekkel kapcsolatban álló koordinátor kulcsfontosságú a mobilitási
folyamat céljainak elérése és felejthetetlen élmény biztosítása érdekében.

MAGYARORSZÁG
A gyermekvédelem általános szabályait és rendszerét a gyermekek és a szociális szolgáltatások
védelméről szóló, 1997. évi 31. törvény írja le - közismert nevén a gyermekvédelmi törvény. Az
ENSZ gyermekjogi egyezményével összhangban a gyermekvédelmi törvény a gyermek jogait
helyezi előtérbe, kiemelten kezelve a családban történő nevelést. Ebből a célból a család és a
gyermek számára különféle előnyök széles skáláját nyújtja, és csak végső megoldásként teszi
lehetővé a gyermek kivételét a családból, de a családgondozást is prioritásként határozza meg. A
gyermekvédelmi törvény egyértelműen megkülönbözteti a hatóságok és a szociális szolgálatok
tevékenységeit. Míg a hatóságok felelősek a gyermek és a család jövőjét érintő hivatalos
döntésekért - pl. a gyermek kivétele a családból vagy visszahelyezése; gyám kinevezése; döntés az
örökbefogadásról; különböző típusú szolgáltatások, amelyeket a rászoruló családok és gyermekek
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vehetnek igénybe. A gyermekvédelmi törvény is elkülöníti a kétféle szolgáltatást: az alapvető
gyermekjóléti alapellátásokat minden család igénybe veheti, a gyermekvédelmi szakellátás a
családon kívüli gyermekeknek kínál védelmet. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és
önkormányzati feladat, amelyben civil szervezetek, vallási szervezetek és egyének is részt vesznek.
A fent említett intézményeken kívül számos más szervezet is felelős a gyermekek védelméért, akik
kötelesek bejelenteni az esetleges jogsértéseket a helyi gyermekjóléti hatóságnak. E szervek közé
tartozik, de nem kizárólagosan, a Gyermek-egészségügyi Szolgálat; különböző közoktatási
intézmények; családsegítő központok; a rendőrség; az ügyészség; az áldozatsegítő szolgálat; a
gyermekekkel kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek; de minden állampolgár
bejelentheti, sőt köteles is jelenteni, ha gyermekbántalmazást vagy más ennek veszélyét észleli. A
gyermekvédelem több szempontból is átfedésben van az ifjúságpolitikával.
2021-ben a magyar Parlament elfogadott egy új jogszabályt, amely biztosítja a gyermekek
pedofíliával szembeni védelmét és biztosítja a szülők jogait a szexuális nevelésben. Ez azonban
jelentős vitákat váltott ki Magyarországon és Európában, mivel összekeveri a pedofíliát a
homoszexualitással.
Tanulási mobilitás
A magyar nemzeti iroda, a Tempus Közalapítvány felelős az Erasmus+ programért a szakoktatás és
-képzés, valamint az ifjúságügy területén. Koordinálja a támogatási javaslatokat, támogatja a
partnerkeresést, a pályázatra való felkészülést és a jóváhagyott projekt esetén a megvalósítást,
hozzájárul a legsikeresebb projektek terjesztéséhez és jutalmazásához. Emellett gyűjti és terjeszti a
jó gyakorlatokat, a statisztikákat és az ECVET (European Credit System for Vocational Education
and Training) eszközöket, esettanulmányokat és dokumentumokat.
Döntéshozók és a támogatói csoportok interjúi
A szakképzési mobilitás minőségbiztosításának összeurópai megközelítésének azonosítására a
kezdeményezés kidolgozott egy kérdőívet, amelyet minden partner politikai döntéshozókkal,
érdekképviseleti csoportokkal és mobilitási vezetőkkel osztott meg a nemzeti jelentés
véglegesítéséhez, különböző kutatási módszereket kombinálva. A végső cél a Szakképzési
Mobilitás Minőségbiztosítási Charta kidolgozása, amelyben meghatározásra kerülnek azok a
minimális követelmények, amelyeknek a szakképzési intézményeknek meg kell felelniük a
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minőségbiztosítás érdekében. Ez magában foglalja a HR politikát és a személyzet képzését, a
képzések kialakítását, a kínált létesítményeket és a diákokat támogató szolgáltatásokat.
Az interjúk a projektben résztvevő országokban készültek.
Interjúkérdések
1. Nemzeti jogszabályok: a kiskorúak meghatározása (kérjük,adjon egy rövid leírást)
2. Az ön országa ratifikált-e bármilyen nemzetközi egyezményt (pl. Az Egyesült Nemzetek 1989. évi
gyermekjogi egyezményét)?
3. Ismer gyermekvédelmi jó gyakorlatokat a szakképzési mobilitásban?
4. Az ön szervezete ismeri az Európai Tanács és Parlament "a Közösségen belüli, oktatási és képzési
célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitás minőségi charta" című (2006/961/EK)
ajánlását?
5. Amennyiben igen, alkalmazzák az ajánlásait (különös tekintettel az általános felkészítésre,
logisztikai támogatásra és mentorálásra)?
6. Az ön szervezete az Európai Tanács és Bizottság "European Platform for Learning Mobility"
kezdeményezését és a tanulási mobilitás minőségéről szóló kézikönyvben szereplő 22 alapelvet?
7. Amennyiben igen, alkalmazzák az ajánlásait (különös tekintettel az általános felkészítésre,
logisztikai támogatásra és mentorálásra)?
8. Ön szerint mik az oktatás (és különösen a szakképzés) legmeghatározóbb trendjei napjainkban?
9. COVID-19: Ön szerint milyen hatással lesz a világjárvány a szakképzési mobilitásra, annak
minőségére és biztonsági kérdéseire?
10. Bármi egyéb, amit még hozzátenne
A kérdőívet 61 érintetthez juttattuk el.
UK - 11 megkeresés - 3 válasz
Olaszország - 10 megkeresés - 3 válasz
Görögország - 10 megkeresés - 0 válasz
Spanyolország - 18 megkeresés - 2 válasz
Magyarország - 12 megkeresés - 1 válasz
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A releváns válaszokat összegezve kiderült, hogy minden válaszadó ismeri a mobilitás európai
minőségi chartáját (Official Journal L 394 of 30.12.2006).
Az egyik fő eredmény főként azzal kapcsolatos, hogy biztosítsák, hogy a pedagógusok, a
személyzet és a fogadó családok biztonságosabb felvételi politikát kövessenek, amely a felvételi
folyamat minden területébe beépíti a védelmet; biztosítani kell a jogi követelmények teljesítését,
amikor 18 év alatti személyeket foglalkoztatnak, beleértve a nyilvánosságra hozatalt és a tiltó
ellenőrzéseket; elfogadható használati politika a technológiával kapcsolatban, beleértve a
mobiltelefonok és kamerák használatát; egyenlőségi és sokszínűségi politika, amely tiltja a
megkülönböztetést, a zaklatást és a zaklatást.
A válaszok elemzése azt mutatja, hogy nagy szükség van a minimális követelmények európai szintű
felülvizsgálatára és harmonizálására, amelyek valóban egy mindent átfogó, védelemre
összpontosító charta elkészítéséhez szükségesek, amelyben meghatározásra kerülnek azok a
minimális követelmények, amelyeknek a szakképzési intézményeknek meg kell felelniük a
minőségbiztosítás érdekében. A Covid-19 megnehezíti és bizonytalanná teszi a külföldi utazást, de
ösztönzi az IKT-eszközök használatát.
A válaszadás elmulasztása meglehetősen bonyolult és összetett téma a felmérések tervezésében
és kezelésében. A nem válaszadás nincs mindig negatív hatással van a felmérés eredményére
(ezen a területen nagyszámú kutatás létezik: Curtin, Presser és Singer 2000; Keeter et al. 2000). Az
50%-ot meghaladó válaszarány általában elegendőnek, a 70%-ot pedig nagyon jó válaszaránynak
tekintik.
Esetünkben, kérdőívünk főként az érdekképviseleteket és a politikai döntéshozókat, azaz
közintézményekkel célozta meg. A válaszadók többsége nem tudott időt fordítani az
információszolgáltatásra. Ezen úgy éreztük, hogy a válaszadók nem hajlandók érzékeny
információkat nyilvánosságra hozni arról, hogy szervezeteik rendelkeznek-e ismeretekkel a
területen.

106

106

A Minőségbiztosítási Charta kifejlesztése
A mobilitás minőségi szempontjaira összpontosítva a külföldre tanulmányi vagy szakmai
gyakorlatra utazó kiskorúak biztonságos mobilitási programjainak fenntartása érdekében, a
Minőségbiztosítási Charta a külföldi mobilitásokkal foglalkozó szervezetek, intézmények által
teljesítendő, a biztonságra összpontosító minimumkövetelményeket határozza meg.
A mobilitási tevékenységek biztonságos előkészítése, végrehajtása és nyomon követése
elengedhetetlen a sikeres projekthez. Jelen dokumentum célja, hogy minden érintett szereplőt
támogasson a sikeres projektmegvalósítás és a kiskorúak jólétének biztosítása érdekében a külföldi
tartózkodás során, beleértve a szakképzési és egyéb mobilitási szolgáltatókat, küldő szervezeteket,
gyermekeket, szülőket, fogadó partnereket/vállalatokat, kísérő személyeket.

Fogalommeghatározás
Védelem: A jelen dokumentumban a "védelem” kifejezést arra a megközelítésre használjuk,
melynek célja a gyermekek és fiatalok esetleges károktól való megóvása a gondos tervezés és a
megelőzés eszközeivel.
Gyermek: kiskorú, illetve fiatalkorú (18 év alatti) személy.
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MINIMUM KÖVETELMÉNYEK
INDULÁS ELŐTT
A. Szerepek és felelősségek: A védelem mindenki felelőssége: a hatékony szolgálathoz minden
szereplőnek tennie kell a dolgát, hozzáférést kell biztosítania az összes lényegi
információhoz, és meg kell határoznia a szerep- és felelősségi köröket. Kötelezettségek:
írjon alá egy felelősségvállalási nyilatkozatot, lefektetve az egyes felek felelősségét és
biztosítva a minőségi előírások betartását.
B. Világos kommunikációs folyamatok alkalmazása, mely biztosítja az elszámoltathatóságot és
az átláthatóságot a projekt minden szakaszában;
C. Kiválasztási szakasz: a kiválasztásnak objektív szempontokon kell alapulnia. Az általános
feltételek különböző tényezőkre vonatkoznak (motiváció, szülői támogatás, nyitott
személyiség, önállóság, tanulmányi előmenetel), figyelembe veszik a fogyatékkal élő,
speciális igényű, sérülékeny személyek igényeit. Ide tartozik a fogadó családok azonosítása
és kiválasztása, szükség szerint a családok/vállalatok meglátogatását. Ajánlott a kiválasztott
befogadó családok összes felnőtt tagjának bűnügyi nyilvántartásának ellenőrzése.
D. Általános felkészítés: A gyermekközpontú megközelítés biztosítja, hogy szervezete és
munkatársai a nyitottság és az őszinteség kultúráját hozzák létre azáltal, hogy a
résztvevőket az igényeikhez igazodó felkészítéssel látják, mely lefedi a nyelvi, pedagógiai,
jogi, egészségügyi, kulturális vagy pénzügyi témákat.
E. Policyk felállítása: a titoktartásra, az információmegosztásra, a visszaélések bejelentésére
és a panaszokra vonatkozóan, hogy a gyermekek, a szülők és a többi érintett szereplő
tisztában legyen az eljárással, és lehetővé tegye a szervezet tagjainak és a
kedvezményezetteknek panasztételre vagy bejelentésre
F. Kockázatértékelési, egészségügyi és biztonsági policy, válságkezelési terv felállítása
(alapvető vészhelyzeti eljárás, egészségügyi vagy pszichológiai vészhelyzetek, magatartási
szabályok…)
G. Irányítás - monitoring és tutoring - Kíséret és támogatás. Küldő szervezetként el kell
dönteni, milyen támogatásra van szüksége a résztvevők jólétét és tanulását leginkább
elősegítő terek létrehozásához. Továbbá dönteni kell arról is, hogy erre a legjobb egy kísérő
nevelő elküldése vagy támaszkodjunk a fogadó környezet által nyújtott támogatásra
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H. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy támogatják őket, amikor nemzetközi projektekben
vesznek részt. A nemzetközi projektek célja, hogy a fiatalokat olyan kihívások elé állítsák,
amely tapasztalatokból tanulhatnak. A támogatást a résztvevők igényeihez, a projekt
helyszínéhez és jellegéhez kell igazítani.
I. Gondoskodni kell arról, hogy a résztvevők tudják, szükség esetén hogyan kérhetnek
segítséget például mentoroktól, segítő tanároktól, fogadó

szülőktől, társaiktól,

családjuktól…
J. A megfelelő struktúrák kiépítése, ahol a résztvevők kifejezhetik aggályaikat, például
találkozókon, társak közötti támogatással és családi kapcsolatokkal
K. Lehetőséget adni a reflexióra: A jó minőségbiztosítási gyakorlat magában foglalja a olyan
struktúrák kialakítását, melyekkel a résztvevőkkel együttműködő munkatársakat is
támogatják és felügyelik a folyamat során
L. Szükséges intézkedések végrehajtása a fiatalok egészségének és biztonságának védelme
érdekében, és biztosítsa (a kockázatelemzés szerint)

HAZAÉRKEZÉS UTÁN

M. Időt kell szánni az értékelésre és a reflexióra: kulcsfontosságú, hogy minden érintett
tanulhasson a tapasztalatokból és jövőbeli terveket ehhez alakítsa
N. Értékelje a gyermekekkel a tartózkodás eredményeit mind formális szinten (tanulmányi
eredmények, a tanulási megállapodás követelményei szerint), mind informális szinten
(személyes eredmények és tapasztalatok)
O. Reintegráció: a tanulók támogatása az otthoni környezetbe való zökkenőmentes
beilleszkedéshez. Adja meg neki a lehetőséget, hogy elgondolkozzon a tapasztalatok
hatásáról, és építhessen azokra.
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