
KI, MIT, HOGYAN: UKRÁN MENEKÜLT GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN

az EDUA projekt konferenciája

2022. szeptember 16. péntek 10:00 – 16:00

Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)

 

Fél éve tart az ukrajnai háború, a menekült családok 

azóta is itt élnek köztünk, szeptember 1-től a gyerekek-

nek iskolába, óvodába kell járni. Sok minden hiányzik 

a menekült gyerekeket, fiatalokat segítő szervezetek, 

szakemberek, pedagógusok munkájához az oktatás te-

rületén is – többek között az információ és az érdek-

képviselet. Erre a problémára igyekszik fenntartható 

megoldást nyújtani az EDUA projekt, melyet a Civil 

Közoktatási Platform a Civil Kollégium Alapítvánnyal 

együttműködve, a United Way Magyarország támoga-

tásával valósít meg.

Szeretettel meghívjuk konferenciánkra, mely lehetősé-

get ad az információszerzésre és az együttműködések 

kialakítására. A rendezvény túlmutat az egyoldalú in-

formációátadáson: az oktatási intézmények és a civilek 

is szót kapnak, hogy tapasztalataikat a döntéshozókkal 

megosszák, a délután pedig a kicsoportos megbeszé-

léseké, hiszen egymás gyakorlatából, tapasztalataiból, 

szülők, segítők, támogatók párbeszédéből is sokat le-

het tanulni. Ezek a találkozások és együtt gondolkodá-

sok elősegítik a további együttműködéseket és a közös 

érdekképviseletet. 

A magyar nyelvű előadásokhoz ukrán, az ukrán és an-

gol nyelvűekhez magyar szinkrontolmácsolást biztosí-

tunk. 

A konferenciára jelentkezni az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével lehet:

https://forms.gle/HGzRDqaGSmaFNmsS7



Program

Regisztráció 9:15 – 10:00

10:00  Megnyitó

 Adriány Kincső, a United Way Magyarország ügyvezető igazgatója

 Ercse Kriszta, EDUA projekt

10:10  Az uainfo.hu honlap és az EDUA projekt bemutatása. Az első kuta-

 tási eredmények Juhász Ágnes és dr. Simon Dávid, EDUA projekt

10:30  A szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételei, eljárásai, illetékes szervei

 dr. Szekeres Zsolt, Helsinki Bizottság 

 Szentirmai Judit önkormányzati főtanácsadó, Főpolgármesteri Hivatal

10:50  A beiskolázás szabályozása, eljárásai 

 Klebelsberg Központ (felkérés alatt)

11:10  Civil és egyházi támogatások lehetőségei

 a Menedék Egyesület képviselője

 egyházi segélyszolgálat képviselője (felkérés alatt)

11:20  UNHCR: Szervezetközi koordináció: Oktatási munkacsoport 

 Nina Hager, az Oktatási munkacsoport vezetője

11:30  Kávészünet 

11:50  Az oktatási intézmények tapasztalatai az elmúlt időszak alapján 

 Gombár Erzsébet intézményvezető, dr. Mező Ferenc Általános Iskola

 Berczelédi Zsolt intézményvezető, Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű  

 Baptista Gimnázium 

12:30  Nemzetközi kitekintés

 David Edwards, az Oktatási Internacionálé főtitkára

12:40  Lengyel jógyakorlat

 Dorota Obidniak, a ZNT lengyel pedagógusszakszervezet alelnöke

12:55  Ukrajna nyújtotta oktatási lehetőségek a menekült gyermekek számára

 Serhii Romaniuk, a TUESWU ukrán pedagógus-szakszervezet alelnöke

13:35  Ebéd

14:05  Civil segítő szervezetek tapasztalatai 

 Gyenes Zsuzsa projektmenedzser, United Way Magyarország

 #EgyüttUkrajnáért program

 a Romaversitas Alapítvány képviselője

14:25  Információmegosztás, közösségépítés, érdekérvényesítés 

 – World Café 16:00 óráig

  • Információhoz való hozzáférés, az uainfo.hu portál használata 

    Juhász Ágnes és Kincse Szabolcs, EDUA projekt

  • Az oktatáshoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogi keretei 

    Fernezelyi Borbála, TASZ

  • A közoktatásban való részvétel 

    Ottucsák Melinda Anikó magyar mint idegen nyelv szakos tanár-

    mentortanár, dr. Mező Ferenc Általános Iskola

    közoktatási és önkormányzati szakértők – felkérés alatt

  • A menekülteknek segítséget nyújtó civil szervezetek lehetőségei 

    Gyenes Zsuzsa, United Way Magyarország

  • A menekültek oktatásában érintett szereplők együttműködése. 

    Érdekképviselet 

    Csordás Anett, Civil Kollégium Alapítvány, EDUA projekt


