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GVETS: A játékosítás bevezetése szakemberek és 

szociális munkások képzésében a migráns hátterű 

gyermekek védelme és segítése terén. 

A GVETS egy két éves Erasmus+ projekt, melynek célja, hogy 

egy interdiszciplináris kapacitásbővítő programot hozzon 

létre a játékosítás módszerével, olyan pályakezdő 

szakembereknek, akik migráns hátterű gyermekekkel 

foglalkoznak, elősegítve ezzel szakmai fejlődésüket és a 

migráns gyermekek védelmében betöltött segítő 

szerepüket. 

A projekt háttere

Útjuk során a migráns gyermekek veszélyeknek és erőszaknak lehetnek kitéve, 

valamint az adminisztratív akadályok következtében gyermekvédelmi érdekeiket 

és igényeiket nem minden esetben ismerik fel és elégítik ki a befogadó országban 

sem.  

Felismerve a hiányosságokat a jelenlegi EU-s szakképzési rendszerben, a GVETS 

partnerség célkén tűzte ki, hogy egy online interaktív tanulási felületet hoz létre, 

olyan szakemberek készségfejlesztésére akik migráns gyermekekkel foglalkoznak. 

Kézzel fogható hatást szeretnénk elérni az interdiszciplináris szakmai 

fejlesztésben, egy közös európai rendszerben. 

A partnerség összegyűjti mind a hét résztvevő szervezet tudását és tapasztalatait, 

középpontban tartva a játékosítás módszerét a migráció, gyermekek és 

interkulturalitás területein. 

Az online képzés célja, hogy a technológia eszközeivel a lehető legtöbb 

szakembernek képzési lehetőséget nyújthassunk. 
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Célok 

 Felmérni a migráció, integráció és az elérhető képzések helyzetét a 

partnerországokban és az EU szintjén, előtérbe helyezve a gyermekekkel 

foglalkozó szakemberek igényeit; 

 Egy online képzési eszköztár létrehozása, amely készségfejlesztő és 

tudásbővítő tartalommal segíti elő a szakmai fejlődést migráns 

gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára; 

 Tudásmérő kérdőívek létrehozása mind az online felületen, mind pedig a 

képzési anyagot használó intézmények számára, valamint a képzési anyag 

integrálása az Európai Szakképzési struktúrába; 

 Felhasználási lehetőségek és módszerek összegyűjtése képzési intézmények 

és szakpolitikai döntéshozók számára. 

 

Következő lépések 

 Az aktuális helyzetet és igényeket bemutató beszámoló elkészítése 

 A képzési eszköztár előkészítése és megírása 

 Második projekttalálkozó Athénban 

 

Partnerek 

A konzorcium 7 partnerszervezetet foglal 

magába, Európa 7 országából: Menedék 

Egyesület (Magyarország), IASIS NGO 

(Görögország), Oxfam Italia Onulus 

(Olaszország), AIDGLOBAL (Portugália), 

ITAINNOVA (Spanyolország), Diveristy 

Development Grouop (Litvánia), Center for 

Social Innovation Ltd. (Ciprus). 

A projekt első találkozóját Budapesten tartottuk, 2018 január 10-11 között. Minden 

partnernek lehetősége adódott bemutatkozni a többi partner előtt, megosztani 

elképzeléseit a projekt céljaival kapcsolatban. Ezen kívül sor került a konkrét 

feladatok és határidők lefektetésére. Közösen értelmeztük az előttünk álló 

megvalósítás fő lépéseit. A partnerség minden tagja aktívan hozzájárult a 

megbeszéléshez, hatékony közös munkára számíthatunk a következő két évben. 
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