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Kapcsolati pontok a NyelvEsély Projekt és a Kedvesház Esélyteremtő Program között 

A Kedvesház Esélyteremtő Program kidolgozóiként, egyben a nyírteleki Kedvesház Kollégium 
szakmai képviselőiként kapcsolódtunk be a NyelvEsély projektbe 2018 novemberében. 
Örültünk a lehetőségnek, mert - áttanulmányozva a Nyelvesély projektet - több olyan 
kapcsolódási pontot találtunk, melyek relevánsak az általunk képviselt Kedvesház 
Esélyteremtő Programmal. Az egyik legerőteljesebb azonosság, hogy mindkettő nevében 
szerepel az „ESÉLY”. A célok és irányelvek között is vannak közös pontok, például az 
esélyegyenlőség és mindenféle „más” -ság, köztük a roma gyerekek nyelvi esélyeinek 
elősegítése az oktatási rendszerben. A nyelvi tudatosság, a „nyelvileg tudatos szemléletű 
iskola” kifejezés összecseng a Kedvesház-pedagógia „gyerek-érett iskola” fogalmával, mely a 
kultúraazonos megközelítésre, a nyelvi, kulturális és szocializációs másság megismerésére, a 
hozott tudás beemelésére építi a pedagógiai gyakorlatot. A NyelvEsély projekt másik 
irányelve, hogy „…egy olyan, empíriára épülő szemlélet és módszertan kialakítását és 
követését célozza meg, mely tantárgyakon átívelő segítséget tud nyújtani a különféle formális 
vagy informális tanulói közösségek számára.” A Kedvesház-pedagógia módszertanát sok éves 
pedagógiai gyakorlat során fejlesztettük ki és közel 20 éve terjesztjük akkreditált pedagógus-
továbbképzéseken keresztül; pontosan a fentebb megfogalmazott céloktól vezérelve. A közel 
6000 pedagógus visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a módszer nem csak Nyírteleken 
vált be, de több száz óvodában és iskolában is sikerrel alkalmazzák a pedagógusok a 
roma/hátrányos helyzetű gyerekek integrált oktatásában, a szülőkkel való együttműködő 
kapcsolat kialakításában, megtartásában. A tanfolyamokon kapott résztvevői visszajelzések 
hiteles bizonyosságai annak, hogy a Kedvesház-pedagógia tanfolyamok szemléletformáló 
hatással bírnak, kézzel fogható, a pedagógiai gyakorlat egészére kiható és jól adaptálható, a 
megváltozott pedagógusszerepekhez, kompetenciákhoz is igazodó módszertani eszköztudást, 
szakmai megerősítést és mentálhigiénés feltöltődést képes adni a pedagógusoknak. 

A projekthez való kapcsolódás jó lehetőséget jelentett számunkra ahhoz, hogy a nyírteleki 
Kedvesház, illetve a Kedvesház-pedagógia módszertanának azon elemei, melyek a nyelvi 
fejlődést, fejlesztést célozzák – az alább bemutatott gyerekmunkák és módszertani leírások 
által – szélesebb körben is nyilvánosságot kapjanak. Elsősorban a roma és/vagy hátrányos 
helyzetű gyerekeket nevelő óvodák, iskolák pedagógusai számára ajánljuk ezeket a 
módszereket, mert egyrészt könnyen adaptálhatók a pedagógiai gyakorlatba, másrészt 
hatékonyan alkalmazhatók a nyelvi fejlődés, fejlesztés területén. A projekt lehetővé tette, 
hogy több időt, tudatosabb odafigyelést fordítsunk a gyerekek nyelvi fejlesztésére. A 
foglalkozások során olyan gyerekalkotások születtek, melyeken keresztül jól megmutathatók 



2 
 

az egyes módszerek hasznossága és hasznosíthatósága mind a nyelvi fejlődés, mind a 
személyiségfejlődés vonatkozásában. 

  

„ A mi világunk: Kedvesház” pályázat 

A projekt keretében meghirdetett Mi világunk c. pályázaton a nyírteleki Kedvesház lakói közül 
19 gyerek vett részt, így 19 alkotás született. A mi szakmai, módszertani irányításunk mellett 
a feladatlapok elkészítésében, a gyerekek felkészítésében részt vettek a kedvesházi nevelők, 
valamint a nyírteleki iskola 4 pedagógusa is bekapcsolódott a munkába. A pályaműveket egy 
szakmai zsűri értékelte, az eredményeket pedig a „Nyelvi és kulturális találkozások a 21. 
századi tudásszerzésben” c. NyelvEsély konferencián hirdették ki 2019. április 6-án. A 
nyírteleki Kedvesház első helyezést ért el csoportos kategóriában és egyéniben is kedvesházi 
gyerek vehette át az első díjjal járó értékes jutalmat. 

 

A módszer leírása 

A gyerekeknek több részfeladatot kellett teljesíteniük egy-egy pályamű elkészítése során. Egy-
egy feladatrész 20-30 percet vett igénybe, az egész projekt egy hét alatt valósult meg. 

1) Én ingecském feladatlap 

 Első feladat volt, hogy mindenki töltse ki magáról az „Én ingecském” feladatlapot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A nevem és egy tulajdonságom; 
2. Kedvenc színem; 
3. Hely, ahol a legjobban szeretek lenni; 
4. Kedvenc időtöltésem; 
5. Kedvenc ételem; 
6. Hely, ahova szívesen elutaznék. 
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2) Megbeszélés párokban, majd kiscsoportban 

Ezután párokban, majd 3-4 fős kiscsoportokban megosztották az információkat. 
Összehasonlították egymás ingecskéjét, megbeszélték miben hasonlítanak, miben 
különböznek egymástól. 

3) „Csoportingecske” megalkotása 

Végül azt a feladatot kapták a kiscsoportok, hogy az egyes ingecskékből állítsanak össze egy 
csoportingecskét. 

4) A csoportingecskék bemutatása a nagycsoport előtt 

Érdekes volt megfigyelni, hogy a bemutatások során milyen erősen megjelenik a „mi” csoport-
tudat. Az egyes ingecskékben beírt jellemzők szinte eltűnnek, helyette gyűjtő fogalmak 
jelennek meg (pl.: kedvenc ételhez: magyaros ételek; a kedvenc színhez: szivárvány színei). 

Fontos megemlíteni ennek a mozzanatnak az egyéni és közösségi értékek megerősítését, az 
összetartozás érzésének megélését, a szociális kompetenciák (egymás elfogadása, tolerancia, 
együttműködési készség) fejlesztését célzó hatásait. Azáltal, hogy a gyerekek az egyéni 
sajátosságaikat, jellemzőiket csoportként, a „mi tudat” mint fölérendelt cél mentén alkotják 
meg, csoportként definiálják magukat. Teszik ezt úgy, hogy közben nem adják fel saját egyéni 
jellemzőiket, hanem gyűjtőfogalom alá rendezik azokat, hogy mindenki beleférjen. 

5) Én…. nyitott mondatok 

Két foglalkozás keretében ÉN… feladatlapot töltöttek ki a gyerekek.  Az volt a feladat, hogy a 
megkezdett mondatokat fejezzék be.  A feladat ismerős volt számukra, hiszen félévenként 
készítenek ilyeneket. Most egy kicsit módosítottunk az „Én…” nyitott mondatokon, 
többségükben olyan megkezdett mondatok voltak, melyek befejezéseiből  megismerhettük az 
egyes gyereknek a Kedvesházhoz való viszonyát, közösségi és belső világát, vágyait, érzéseit.  

6) Szerkesztés, digitalizálás 

A kész alkotások digitalizált formába öntésénél a kedvesházi nevelők (patrónusok) segítettek. 
Az emeleti számítógépes csoportszobában a gyerekkel közösen választották ki a megfelelő 
betűtípust, a színeket, a hátteret, képeket (a nagyobbak önállóan végezték ezt a folyamatot). 
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Rövid elemzés 

A Kedvesházban 8-16 éves korú roma (romungró) és nem roma gyerekek laknak iskolaidőben 
hétfőtől péntekig. Egy közös dolog köti össze őket, mindannyian hátrányos helyzetűek, 
akiknek családjai messze az iskolától, tanyabokrokban élnek; nehéz anyagi- és szociális 
körülmények között. A Kedvesház szociális biztonságot, mentálhigiénés törődést és tanulási 
feltéteket nyújt számukra. A Kedvesház-pedagógia szemléletéből és gyakorlatából adódóan a 
személyiség fejlesztésében nagy hangsúlyt kap az egyénre szabottság, a személyesség, az én-
erősítés. A nyelvi fejlesztésnél is a legfőbb szempont a játékosság, a tevékenykedtetés, a belső 
motiváció által vezérelt „taníthatósági pillanat” előidézése, ami által a tanulás élményszerző 
tevékenységgé válik. 

A „Mi világunk: Kedvesház” anyagait olvasva olyan érzése támadhat az embernek (különösen 
kívülállóként), hogy ezeket a megfogalmazásokat jól szituált, jó tanulási képességekkel bíró 
diákok „követték el”. Nem gondolnánk, hogy ők mélyszegénységben élnek otthon, komoly 
nehezítettségek, akadályok mellett kell teljesíteniük; és közel egyharmaduk sajátos nevelési 
igényű tanuló.  Az, hogy a gyerekek ilyen szinten képesek megfogalmazni érzéseiket, kifejezni, 
megmutatni saját világukat, hosszú és következetes pedagógiai munka eredménye. Nagyon 
sok játékos Én-erősítő, közösségépítő foglalkozás, (beszélgetőkör, könyvkészítés, születésnap 
megünneplése, családi nap, nyitott-ház nap) van e mögött, ahol a gyerek „észrevétlenül” 
tanulva sajátítja el a kommunikáció eszközeit. Ezek hatásai lépésről-lépésre interiorizálódnak 
a gyerek személyiségébe. Az alkotásokban jól megfigyelhetők az egyéni sajátosságok, a 
személyes kötődés a Kedvesház iránt, megmutatkozik a belső „én-világ”, az egymáshoz való 
tartozás, de jól megmutatkozik az egyéniség, az egyediség is. 

Az „Én… és az Én ingecském” módszer rendszeres használatának egyik fontos haszna, hogy jól 
megmutatja a gyerekek fejlődését, tetten érhető a hozzáadott érték. Az alábbiakban ezt 
szeretnénk érzékeltetni Milán munkájának bemutatásán keresztül, aki most 9. osztályos, 8. 
éve jár a Kedvesházba. Szülei nagyon rossz körülmények között élnek, három kistestvére van. 
Félénk, visszahúzódó, nehezen megközelíthető kisfiú volt, hamar elpityeredett, ha 
megbántották, vagy nem sikerült valami. A Kedvesházban lassan kezdett kinyílni, 
megerősödött önbizalma, önbecsülése. Most ő az egyik példakép a kicsik előtt, nekünk meg 
az egyik büszkeségünk. 

Az anyagokban jól látszik, hogyan változik meg a félős, „fájdalmat érző”, a veszekedéstől 
szenvedő, szeretetre vágyó, önbizalom- és önbecsülés-hiányos gyerek Én-képe a Kedvesház 
nyújtotta szociális és érzelmi biztonság, mentálhigiénés törődés és kedvesház-pedagógia 
szemléletű oktató-nevelő munka hatásaiként. Az utolsó „Ingecskéjében” már egy magabiztos, 
céltudatos, önmagáért és másokért felelősséget vállalni képes, reális jövőképpel, egészséges 
önbizalommal rendelkező gyerek képe rajzolódik ki.  

Pedagógiai munkánk során sokszor érezhetjük azt, hogy hiábavaló a sok erőfeszítés, a 
ráfordított idő és munka. Kellenek néha pozitív visszajelzések, megerősítések, amik hitet és 
újabb lendületet adnak a munkához. Jó, ha vannak olyan visszaigazolások, melyekből 
konkrétan és kézzelfoghatóan lemérhető az a hozzáadott érték, melynek létrehozásában 
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részünk van. Ezért is gyűjtjük minden kedvesházi gyereknek a portfoliós anyagába ezeket a 
feladatlapokat.  

Milán, 2013 
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Milán 2014 
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Milán, 2017  
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