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Tisztelt Olvasó!
Az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és
Kisebbségpolitikai Intézetének első hírlevelét tanulmányozza
A Roma Integrációs Tanulmáról. Társadalomtudományi,
nyok (RIT) képzés célja olyan
antropológiai, néprajzi, kultúszakemberek nevelése, akik az
raközvetítői és oktatáspolitikai
iskola és a munka világában tuismereteket szereznek a madatosan kezelik a roma integrágyarországi és európai romák
ció szemléletmódjának elméleti
helyzetéről, az integrációjukat
és módszertani értékeit, képesegítő programokról és jó
sek olyan helyzetek teremtéségyakorlatokról. Megismerkedre, amelyek ezeknek a sajánek az értékeknek A képzés elismertségét és tos pedaaz elfogadását és fontosságát jelzi, hogy az gógiai
isátadását segítik. A SZTE a RIT képzés során fel- mereteket
roma
integrációs
merülő többletkreditek ér- igénylő szetanulmányok képmélyek netékét
térítésmentesen
biztozést elvégzők ismeveléséneksítja
a
hallgatók
számára.
rik a szakképzettoktatásáséghez kapcsolódó szaktudonak kérdéseivel. Cél, hogy
mányok és szakmódszertan legszakmai munkájuk során hozújabb eredményeit, fejlődési
zá tudjanak járulni a hátráirányait. Komplex társadalomtunyos helyzetet és diszkriminadományi szemlélettel rendelkeztív gyakorlatot felszámolni kínek a roma nemzetiség helyzevánó állami szakpolitikák céltéről, az integráció jelenkori kihíkitűzéseinek hatékonyabb
vásairól, a munka világának és
megvalósításához, a helyi köaz oktatási intézmények szerepzösségek roma integrációt
lői előtt e téren álló feladatokérintő ügyeinek intézéséhez.
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most,

amely

azzal a céllal jött létre,
hogy megismertesse minden érdeklődővel, különösen az egyetemi polgárokkal azokat a törekvéseket, amelyeket intézetünk az egyik legfontosabb társadalmi kérdésre,
a roma közösségek integrációjára

kínál

tudást,

megoldásokat.
Így havonta hírt adunk
azokról a már kialakult
vagy

most

képzéseinkről,

formálódó
amelyek

mindenki számára elérhetőek. Ehhez kapcsolódva
pedig igyekszünk bemutatni

azon

kollégákat,

akik elkötelezetten tevékenykednek ezen a területen, illetve felhívni a figyelmet a téma szempontjából

fontosabb

új

könyvekre, eseményekre.
2019. március

1. szám

Bari Károly: Azt hiszitek
 A roma közösségek kulturális

Alapozó tárgyak
 Bevezetés a romológiába és a

társadalmi kisebbségek vizsgálatába
 Hagyományok és modernitás: a

roma közösségek társadalomtörténeti metszetben
 Kisebbségpolitika és kisebbség-

szociológia alapozás
 Csoportközi viszonyok: szociálp-

szichológiai kérdések a roma közösségek vonatkozásában

Azt hiszitek, hogy csak én

múltja és jelene: zene, irodaácsorgok fényért és szeretetért
lom, képzőművészet
a város kapuja előtt,
 Emberi jogok, diszkrimináció és én korbácsolom a ziháló szél
hátát átkaimmal és üvöltöm az
esélyegyenlőség, jogvédelem
égig kivetettségem siralmait:
 Kisebbségi közösségek tudomá- tizenhat évem nem elég
nyos megismerése – kutatás- arra, hogy befogadjatok,
nem elég arra, hogy fejemről lemódszertan
tépjétek a megaláztatás pókháló Roma identitások, identitáspoliit?
tikák és a médiareprezentáció
Sokan várjuk a kapukon kívül,
 Az egyházak szerepe és lehető- hogy bizalmatok rézkrajcárjaival
ségei a roma közösségek társa- megajándékozzatok!

dalmi mobilizációjában

Szakterületi tárgyak

Intenzív kompetenciafejlesztés

 A roma közösségek szociológiai

 Személyes és állampolgári kom- Álmok porfelhőiben jajgatnak az
emberek; rettenetes suhogással
petenciafejlesztő tréning
szállnak
 Az Interetnikus mediáció elméa mezők fölé, élesre-töltött kapálete és gyakorlata
juk
 Terepgyakorlat – Közösségi megcsikordul a földben: csontok,
munka és integrációs modellek felébrednek,
valahol elsüllyedt a hold egy felhő
megismerése
-ingoványban,
holnapra úgyis előkaparja magának az éjszaka,
napjainkban is szinte tabuként
fehérre meszelt házak csordája
kezelt roma LMBTQ közösségről,
legel az útszélen,
a resztoratív gyakorlatok szere- ablak-fogaikkal csillagot harappéről a társadalmi integráció- nak,
ban illetve a roma torkuk mélyén csönddé-fagyott
közösségi házak mű- szeretet várja
ködéséről is. A hagyo- a virradatot.

megközelítése: foglalkoztatás és
egészségügy
 Az oktatás kérdése a roma gye-

rekek társadalmi integrációjában: szegregáció és integráció

Cigányok/romák Magyarországon. Új témák és új megközelítések
A nagy múltú, történelemmel és a
társadalom működésével foglalkozó folyóirat tematikus
számában
a
romák
múltjával és jelenével, a
társadalmi
integráció
helyzetével
foglalkozó
írások kaptak helyet. Így
az érdeklődők olvashatnak vidéken dolgozó és
roma identitású pedagógusoknak az oktató
munkájuk során szerzett
tapasztalataikról, de hasonlóan
nagy érdeklődésre tarthat számot
a roma gyerekek örökbefogadásakor megnyilvánuló társadalmi
előítéletekkel kapcsolatos kutatás
beszámolója is. Szó van még a

mányos
művészeti
kérdések iránt érdeklődők számára pedig
megtalálhatóak írások a zene és a képzőművészet területéről is, új nézőpontok
és megközelítések felhasználásával. A tanulmányok nem csak az érdeklődők és a kutató számára tartalmaznak ismereteket, hanem
a RIT képzés során is jól hasznosítható tudást biztosítanak.
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Bari Károly: Éjszaka

Bari Károly Kossuth — díjas roma
költő, műfordító, folklórkutató, grafikus. Művei a RIT képzés része.
Részletes információk
a RIT képzésről:
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