Rendhagyó Esélyegyenlőségi Óra
Választható témakörök

,,Van közöm hozzá, Van közöd hozzám, Van közöm hozzád"
A 2012/13-as tanév első félévében a Boldog Ceferino Alapítvány két másik szervezettel
karöltve bonyolította a Progress - Határtalan Egyenlőség című országos pályázatot, amely
során cigány származású tapasztalati szakértők látogattak el különböző oktatási
intézményekbe és interaktív foglalkozásokon beszéltek a cigányság kulturális értékeiről, a
cigánysággal járó esetleges nehézségekről és örömökről, valamint a cigány és nem cigány
népcsoportok között húzódó társadalmi szakadék okairól.
Rendhagyó osztályfőnöki órák során, a Magyarországon élő legnagyobb nemzetiségről
szerezhetünk új ismereteket interaktív módon. Kiemelt célunk, hogy az általánosan elterjedt
negatív sztereotípiák mellett pozitív példákat, életutakat mutassunk be, és hogy a diákok
megértsék az előítéletes magatartás, vélekedés romboló következményeit. Az órán lehetőség
nyílik a diákok sérelmeinek, nehézségeinek és örömeinek feltárására, megbeszélésére is. Az
órát főiskolai végzettségű, cigány származású előadó tartja.
,,Ismerj meg"
Esélyteremtési irodánk fő prioritásai alapján, idős, fogyatékossággal élő, illetve roma/cigány
témában is hirdetünk rendhagyó órákat az oktatási-nevelési intézmények számára. A program
célja, hogy a diákok alapvető ismereteket nyerjenek e védett kategóriába sorolható
személyekről, csoportokról, az elfogadás és befogadás érdekében. A Rendhagyó
Esélyegyenlőségi Órák interaktív módon, foglalkozásszerűen valósulnak meg, így a
diákoknak lehetősége nyílik arra, hogy esetleges sérelmeiket, nehézségeiket és
tapasztalataikat megosszák, s arra adekvát választ kapjanak. Az intézmények igényeitől
függően, az együttműködő partnereink bevonásával, tapasztalati szakértőt biztosítunk
óráinkra.
,,Élet út"
Esélyteremtési irodánk az oktatási-nevelési intézmények segítségére kíván lenni, így
pályaválasztás témakörben is rendhagyó órát hirdet a megyében, az önkéntességre és iskolai
közösségi szolgálatra kitérve. Az óra alkalmával a hátrányos helyzetben élők ,,kitörésének”
nehézségeit, az önkéntesség közösségi és társadalmi hasznát, valamint a tudás értékként való
megjelenítését is hangsúlyozzuk.
Az érettségi feltételévé vált az iskolai közösségi szolgálat. A Boldog Ceferino Alapítvány, a Pest
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, illetve a MENTE (Váci Egyházmegye Ifjúsági
Irodája) közös együttműködésének köszönhetően, terephelyeket kínálunk a diákok részére
cigánypasztoráció, esélyteremtés és szemléletformálás, rendezvény és programszervezés, illetve egyéb
tevékenységi területeken.
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