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GVETS: A játékosítás bevezetése szakemberek és 

szociális munkások képzésében a migráns hátterű 

gyermekek védelme és segítése terén. 

A GVETS projekt célja, hogy egy online interdiszciplináris 

kapacitásbővítő képzési programot hozzon létre olyan pályakezdő 

szakembereknek, akik migráns hátterű gyermekekkel foglalkoznak. A 

programmal főként alapvető szakmai készségek elsajátítását segítjük, a 

játékosítás módszerének alkalmazásával, mely felnőttek számára is 

ösztönző erővel bír a tanulásra. 

Készségek és módszerek feltérképezése

Első elkészült eredményünk a projektben egy e-book formájában megjelent 

háttértanulmány, mely bemutatja a migráns hátterű gyermekekkel foglalkozó 

szakemberek számára elérhető képzéseket, módszereket és jó gyakorlatokat a 7 

projekt országban valamint az EU szintjén.  

Az e-book elérhető a projekt honlapján. 

Eredmények 

A fő eredmények többek között arra világítanak rá, hogy bár vannak vagy voltak 

képzések szociális munkásoknak az interkulturális kompetenciák témakörében, 

ezek jellemzően projektek részeként valósultak meg, így a folytonosság nem 

biztosított. Ezen felül igény mutatkozik egy átfogóbb képzésre, mely segíti a 

migráns hátterű gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkáját és megfelelő 

kompetenciákkal látja el őket.  

Az új tréning a következő területekre koncentrál majd: 

 Alapkészségek és gyakorlati tudás  

 Konfliktuskezelés és problémamegoldás 

 Szakmai önismeretet és reflektivitást segítő gyakorlatok 

 Személyes és e-learning jellegű tanulás összekapcsolása  
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Fókuszcsoportos beszélgetések 

A háttérkutatás részeként minden 

partner fókuszcsoportos interjúkat 

szervezett. Ezek a beszélgetések 

lehetőséget adtak kutatóink számára, 

hogy bevonják a célcsoport és az 

érintett intézmények és szervezetek 

tagjait a projekt folyamataiba és 

becsatornázzák meglátásaikat már a 

megvalósítás kezdetétől. 

A fókuszcsoportok résztvevői nem 

csupán hasznos gondolatokkal járultak 

hozzá a kutatáshoz, hanem nagy 

érdeklődést mutattak a készülő GVETS 

online képzés iránt, tanulóként vagy 

éppen képző intézményként.  

 

 

 

  

Következő lépések 

 Az online tréninganyag kifejlesztése 

 A tudásmérő eszközök kialakítása 

 Az online képzési felület kifejlesztése 

 Harmadik projekttalálkozó – Firenze, Olaszország 

 Öt napos belső képzés a partnerség munkatársainak - Budapest 
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