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A továbbképzés adatai 

 

Erasmus+ KA1 Felnőttoktatási mobilitási pályázat  

(Pályázati szám: 14/KA1AE/433) 

A nyertes pályázatunk címe: „Raising the quality of sexual diversity education” - 

KA1 Felnőttoktatási mobilitási pályázat (hivatkozási száma: 2014-1-HU01-KA104-

000433) 

GALE - The Global Alliance for LGBT Education Hollnad szervezet által tartott 

képzések 

 

1. továbbképzés - Riga 

Címe: „Assessing Homophobia in Scools” 

Résztvevő országok: Németország, Norvégia, Olaszország, Magyarország 

  

 

A továbbképzés Rigában volt megtartva  

A kurzus ideje: 2014. 10. 06- 08-a között. 

 

 

 

Beszámoló 

Dr. Ritter Andrea 

MPT LMBTQ Szekció 
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2014. október 06., hétfő 

Az oktatásra vonatkozó nemzetközi emberi jogi szabályozás áttekintése és annak 

végiggondolása, hogy ezek hogyan érvényesülnek LMBT szempontból a saját 

országunkban. 

Az első találkozó: Bemutatkozás, csoportszabályok, az egyéni motivációk megbeszélése. Ismerkedés, 

bemutatkozás, csoport- és kommunikációs szabályok lefektetése. A képzési tematika ismertetése. 

Az alapfogalmak tisztázása, a heteronormativitás megjelenési formái a társadalomban. A különböző 

országok gyakorlatainak összehasonlítása, a csoport résztvevőinek hozzáállása a saját országa 

helyzetéhez. A hiányosságok és az erősségek feltárása az adott ország emberi jogi nevelésében, a 

lehetséges következő lépések átgondolása. 

 

2014. október 07., kedd 

A kutatás jelentőségének átgondolása az iskolai környezetben, saját lehetőségeink 

feltárása munkánkban, a jó kutatási célok és kérdések kidolgozása 

Ma az iskolákban alkalmazható kutatási típusokat és célokat ismerhettük meg. Ehhez átgondoltuk az 

iskolai bullying kérdését, az LMBT szempontú zaklatások kérdéskörét. Átgondoltuk, hogy a ma 

domináns heteronormatív társadalmi berendezkedés, a tanárok és a diákok egyénben lecsapódó 

értékrendje hogyan járul hozzá az iskolai zaklatáshoz, természetesen mindenki saját országa jogi és 

szociológiai szempontjából. A megfelelő nevelési stratégia kidolgozásához feltétlenül szükségesek a 

felmérések, kutatások, amelyek az elméletet konkrét kérdésekké formálja, a kutatási eredmények pedig 

konkrét cselekvési tervekké. 

A második nap második felében inkább előkészítettük a 3. nap gyakorlatát, amely egy hipotetikus 

kutatás elvégzését tűzte ki célul, és arról gondolkodtunk, hogy egy LMBT kutatásban hogyan lehet 

feltenni a jó kérdéseket, és ez konkrétan a mi országunkra vetítve hogyan nézne ki. 

A 2. nap a képzésben informatív volt mind elméletileg mind gyakorlatilag, érdekes része volt a 

különböző országok hallgatóinak eltérő hozzáállása a témához, eltérő kérdésfeltevései, amelyek 

országaik és társadalmi berendezkedéseik különbözőségeiből fakadtak. 

 

2014. október 08., szerda 

Egy konkrét kérdőív kidolgozása, a válaszok begyűjtésének technikája és feldolgozási 

módjai, az eredmények elemzése, riport készítése és azok felhasználása 
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A napot az elméleti háttér megismerésévvel kezdtük; a google docs és excel kutatási lehetőségek 

technikai hátterének megismerése nem okozott gondot, hiszen bár volt benne új információ, mégis elég 

egyszerű kezelési felületet ad egy kutatáshoz. Ezt követtet a konkrét kérdőív kidolgozása, amelyhez 

kaptunk mintát, amelyet a saját országunkhoz adaptáltuk. 

A kapott eredmények feldolgozásának gyakorlását követően beszéltünk még az eredmények 

prezentálási lehetőségeiről, majd publikálási lehetőségeiről, az eredmények és az azt követő 

pedagógiai hasznosítás lehetőségeiről, a változás nyomon követéséről. 

 

Összegzés 

A 3 napos kurzus végén közösen értékeltük az itt tanultakat. A képzők elég jól felkészültek voltak, a 

leadott anyagot már nem először adták elő nemzetközi tréningeken. Érdekes, számomra nem ismert 

egyszerű kutatási elemzési lehetőséget nyújt a google docs, amely mind kérdőívek szerkesztésére, 

mind azok kiértékelésére alkalmas eszköz. Ennek megtanulása hasznos volt. A csoportvezető elég 

felkészült volt, bár viselkedése nem mindig volt a legmegnyerőbb. A kurzus következő részeit még 

egyeztetnünk kellett vele később. A képzés egyik nagy előnye volt a nemzetközi társaság. A Svájci 

LMBT Család Egyesület vezetőjével azóta is jó viszonyban vagyunk. 

 

2014. október 09., csütörtök 

A rigai kurzusunkat a szervezők ráépítették az éves ILGA Europe 3 napos konferenciára, amelyet az ezt 

követő napokban tartottak. Úgy döntöttünk, hogy az első napra még ott maradunk, hogy kihasználjuk az 

alkalmat, megismerjük az ILGA Europe szervezetét, a konferencia nemzetközi résztvevőit. Naqyon jól 

döntöttünk, mert sok neves szakemberrel ismerkedtünk meg. Egyikükkel ezt követően is fennmaradt a 

szakmai kapcsolat.  Érdekes előadásokon, workshopokon vettünk részt, számomra legmeghatározóbb 

az új, előtte alapított nemzetközi interszexuális egyesület workshopja maradt a legemlékezetesebb. Az 

ő történetük, céljaik, munkájuk és személyes érintettségük nagy benyomást tettek rám, azóta is említem 

ezt a különböző szakmai előadásaimban. 


