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A református cigánymisszió szolgálatai

Együtt-egymásért 
képzésben részt vevő 
gyülekezetek

Cigánymissziós 
szolgálatot végző 
gyülekezetek

HEKS-projektet 
megvalósító 
gyülekezetek 2013-

HEKS-projektet 
megvalósító  iskolák 
2018-



Mi az Inkluzív  Református Iskolák Program?
Intézményfejlesztés

Cél: - fokozzuk minden gyermek és felnőtt részvételét a közösségben és a 
tanulásban az akadályok elhárításával

- az iskolák rugalmasan reagáljanak a gyermekek családi hátterének, 
érdeklődésének, tapasztalatának, tudásának és készségeinek 

sokszínűségére



Mentorok által kísért  3 ÉV 

1. Önértékelés – fejlesztési terv – akcióterv

2.  Megvalósítás – mentori kíséréssel

3. Újabb önértékelés – mentori kíséréssel –

az iskola folytatja az önreflektív megújulást

+

Hálózatépítés: találkozók és iskolalátogatások



Lássuk a -t! Mire volt jó ez? 

Honnan tudjuk? 

Felmérés 2023 : interjúk és kérdőívek segítségével

Kérdőivek: változást tükröznek több dimenzióban



Mindenki iskolájának kialakítása



Tanulói sokféleség támogatásának megszervezése



Diákok aktiválása



A gyerekek együttműködőbbek a tanárokkal



Megosztható jó gyakorlatok
Nagyharsány

- Belső tantestületei mentorálás a fluktuáció esetén is biztosítja az 
intézményi kultúra fennmaradását

- Drámapedagógiára épülő problémafeldolgozás, agressziókezelés 

- Saját inkluzív értékrend kidolgozása (vallott és megélt értékek 
harmóniája)

- Kooperatív technikák a tanulásszervezésben 



Drávafok
- Tankert (kapcsolat a családokkal)

- Gyülekezet és iskola együttműködése

- Kooperatív technikák a tanulásszervezésben

- Érzelmi intelligencia fejlesztése

- Pedagógusok közötti rendszeres tudásmegosztás



Magyarcsanád

- Traumatudatos szemlélet alapján a gyerekek viselkedésének mélyebb 
megértése 

- Indító beszélgetőkör (pedagógusok között is)

- Tanulási és magatartási célok konkrét, napi meghatározása és 
értékelés

- Jutalmazási és motivációs rendszer kidolgozása 

- Havonta ismétlődő tisztelet kultúrája program 



• Összetartás, szeretet, egymásra figyelés, 

versenyeredmények, kevesebb hiányzás, jó hangulat, 

bizalom növekedése

• Könnyebben, hatékonyabban lehet motiválni a tanulókat

• Szakmai fejlődés, sikeres motiváció, önkontroll fejlesztése

• Szakkör, közös programok szervezése és lebonyolítása

• Iskola bemutatása más iskoláknak, mentoroknak, szakmai 

fejlődés az index alapján konfliktuskezelésben, kooperatív 

tanulásszervezésben. Együttműködés erősödése a 

tanárokkal.

• Szülőkkel való kapcsolattartás, gyerekek érzelmi fejlődésére 

kifejtett pozitív hatása

• Szorosabb együttműködés kollégákkal, tanulók otthoni 

hátterének jobb megismerése



• Nincsenek már fegyelmi eljárások. Kevesebb figyelmeztetés 

kerül beírásra. a tanulókkal szorosabb a kapcsolatom.

• Alacsony fluktuáció a tanárok között.

• Szakmai fejlődések.

• Kevesebb vita, nincs verekedés, szorgalmasabban tanulnak.

• Beszélgetőkörök, mentorálás, motivációs rendszer

• Jól tudjuk hasznosítani a képzésen szerzett információkat.

• Legyél te is milliomos értékelési rendszer alkalmazása

• Csoportmunka, együttműködés

• A tanárok közti együttműködés erősödött.



Kihívások
Index reformálása, kapacitásbővítés: mentorképzés, református oktatási 

rendszerbe illesztés, földrajzi távolság, nagyobb iskolák elérése, 
mentorálása 



Egy HEKS-RSZ ajánlat 
Dramatikus Tanári Csendesnap

a Független Színház Magyarország megvalósításában 
(https://independenttheater.hu/) 
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tantestületeket és iskolai dolgozókat megszólító

drámapedagógiai foglalkozás

térítésmentes az RSZ-HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 
partnerség finanszírozásában 2022-2024-ig.
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