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Pedagógusképzések a projektben
(összefoglaló)
Az április-május hónapban a tananyagfejlesztők kidolgoztak egy 18 oldalas, pedagógusoknak szánt
érzékenyítő képzést LMBTQ témában.
A pályázat 5.3.2.-es pontjában két vidéki helyszínen, egy dunántúli és egy tiszántúli városban
terveztünk érzékenyítő egynapos képzést pedagógusoknak. A miskolci képzést nem terveztük, de az
ottani LMBT csoport lelkesedése miatt bevállalták a trénerek, hogy a tervezett két tréningen felül
önkéntes munkában tartanak ott is egy képzést.
A tervezett 2 tréningre indikátorként 20 fő képzettet vállaltunk. A megvalósult három tréningen
összesen 35 főt képeztünk, ezzel a vállalt 20 fős indikátort 15 fővel túlteljesítettük. A képzések
eredményességét elégedettségi ívekkel mértük, ezek eredményeit tréningnaponként felsoroljuk.
Szeged, 2014.05.17.
A képzésre 12 fő jelentkezett, amelyre 9 fő jelent meg. Ebből
1 középiskolai tanár, 2 iskolapszichológus, 3 tanár szakos
hallgató, 2 ifjúsági segítő (az egyikük iskolában) és egy
LMBTQ fiatal. A terveink részben teljesültek, kevés tanár
tudott eljönni, ellenben a többség iskolában dolgozik
fiatalokkal.
S
S
Szituációs gyakorlat közben Szegeden
A tréning során a résztvevők szembesültek azzal, hogy milyen sokfajta eltérő összetevőből állnak a
szexuális kisebbségek, például a gender, illetve queer témák tárgyalása során.
Többen is munkájukban tapasztalt LMBTQ személyekkel megtörtént eseteket osztottak meg velünk,
ezzel egyrészt érzékenyítették társaikat, másrészt gazdagították a tréning életszerűségét,
harmadrészt pedig olyan történetek hangzottak el, amelyek a trénerek számára is felhasználhatóak.
Több aktuális napi közéleti téma is szóba került. Például az eurovíziós dalfesztivál nyertesével,
Conchita Wursttal kapcsolatban is merültek fel kérdések.
Az elégedettségi ívek alapján, a 8 paramétert vizsgáló 1-7 skála összesített átlagértéke: 6.7
Miskolc, 2014.05.28.
A képzésre 7 fő jelentkezett, akik közül 6 fő jött el. Ebből 1
nyugdíjas pedagógus, 1 magántanár, 1 tanár szakos
hallgató, 1középiskolás, 1 szociológia, 1 kereskedelmi
szakos hallgató. Terveink kis mértékben teljesültek, hiszen
létszámában és a megjelentek iskolai érintettségében is
többre számítottunk.
”Tégy egy lépést előre” gyakorlat
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A tréning során a résztvevők elméleti ismeretei bővültek az LMBTQ tematikát tekintve.
Többen is megosztottak iskolai diszkriminációs történeteket, amelyeket személyesen tapasztaltak
meg. Ezzel elértük a társak érzékenyítését és megvitatandó témák merültek fel.
Az elégedettségi ívek alapján a 8 paramétert vizsgáló 1-7 skála összesített átlagértéke: 6.7
Pécs, 2014.05.31.
A képzésre 21 fő jelentkezett, akikből 20 fő megjelent. Ebből 3 általános iskolai pedagógus, 5
középiskolai pedagógus, 4 kollégiumi nevelő, 2 mentor, 1 közösségi civil szervező, 2 szociológus
egyetemi tanársegéd, 1 tanár szakos hallgató, 1 kommunikáció szakos, 1 orvostanhallgató.
A három közül ez volt a legsikeresebb tréning, mind a jelentkezők számát, mind a megjelenteket
tekintve. A kidolgozott képzési anyag és a képzettek igényei, szükségletei ennél a tréningnél
találkoztak leginkább. A jelenlévő pedagógusok számos kérdéssel érkeztek, folyamatosan jelezték a
módszertan iránti igényüket, hogyan tudják munkájuk során érzékenyíteni a diákjaikat LMBTQ
témában. Már az egynapos képzés során is látványos volt néhányuk „érzékenyedése” az LMBTQ
témában, illetve visszajelzéseik alapján is gazdagodtak elméleti és módszertani ismeretekben
egyaránt. Az érzékenyítő és szituációs gyakorlatok során ráébredtek arra, hogy milyen széles skálán
jelenik meg a társadalomban – és ezen belül is az iskolákban – a szexuális kisebbségek elleni
diszkrimináció.
Az elégedettségi ívek alapján a 7 paramétert vizsgáló 1-7 skála összesített átlagértéke: 6.3

„Tégy egy lépést előre” gyakorlat, Pécs
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