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Előszó
Szilágyi-Nagy Anna, a kultúrAktív Egyesület elnöke
A kultúrAktív Egyesülettel szívügyünk a fiatalok részvétele, ezért épített környezeti nevelési
tevékenységünk során olyan együttműködéseket és programokat szervezünk, amelyek
lehetőséget adnak a fiataloknak – óvodásoknak, iskolásoknak vagy egyetemistáknak – a
lakókörnyezetük alakítására.
Ezért örömmel vágtunk bele a hároméves LED2LEAP (Landscape Education for Democracy towards:
Learning, Empowerment, Agency, Partnership vagyis Tájépítészet Oktatás a Demokráciáért
a Tanulásért, a Felhatalmazásért, a Cselekvőképességért és az Együttműködésért) projektbe,
amellyel egy régi álmunk vált valóra: közösségi tervezéssel fejlesztjük a magyar általános
és középiskolák iskolakörnyezetét. Tesszük mindezt a Magyar Agrártudományi Egyetem
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetével karöltve egy olyan különleges
oktatási program keretében, amely a demokratikus tájépítészet szemléletét az egyetem falain
kívül hasznosítja. Közös oktatási tevékenységünk célja, hogy a magyar és külföldi tájépítész
hallgatók a részvételi tervezés elméletének elsajátításán túl gyakorolják is a közösségi tervezést,
és ezzel valódi közösségek valódi problémáira adjanak tájépítészeti megoldást.
Erre adunk lehetőséget a LADDER (LAboratórium Diákokkal a DEmokratikus köRnyezetért)
fantázianévre hallgató Living Lab-ünkben, ami egy olyan együttműködés, amely összehozza a
tájépítészeket (az egyetem hallgatóit és oktatóit) és az egyesület épített környezeti nevelőit
olyan iskolaközösségekkel, akik közösségi tervezéssel alakítanák az iskolájuk környezetét
(udvarát, fogadótereit, az iskolába vezető utat, stb.). A Living Lab kísérleti terében minden diák
és tanár, szülő és tervező, egyetemi hallgató és oktató, egyesületi önkéntes és alkalmazott azon
dolgozik, hogy olyan minőségi iskolakörnyezetet hozzon létre, amely fenntartható és ápolt, és
amelyben minden évszakban öröm a tanulás és a játék.
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Jelen kiadványban azt a közösségi tervezési folyamatot mutatjuk be, amit a Dr. Ámbédkar
Iskolában valósítottunk meg. Ez egy olyan különleges pillanata volt a Living Lab-ünknek, ahol
egy hétbe sűrítettük a demokratikus tájépítészetről és iskolaközösségekkel történő közösségi
tervezésről szerzett tapasztalatainkat. Egy nemzetközi műhelyhét erejéig német és olasz
partneregyetemeinktől kaptunk segítséget abban, hogy átalakításokkal és közép- és hosszú
távú tájépítészeti tervekkel támogassuk a Dr. Ámbédkar Iskola diákjait és tanárait abban a
törekvésükben, hogy valódi otthonná varázsolják miskolci új székhelyüket.
Remélem, hogy a LADDER Living Lab-bel még sok iskolának tudunk segíteni, és kívánom, hogy
egyetemi és iskolai partnereinkkel még sok olyan, szívben és térben is transzformatív pillanatot
éljünk át, mint a Dr. Ámbédkar Iskola közösségével.

Szilágyi-Nagy Anna
egyesületi elnök
projektvezető

Mihály Regina

egyesületi tag
projektkoordinátor
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Csuka Lili

egyesületi tag
önkéntes

Dr. Fekete Albert, MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti
Intézet igazgatója
Az egyetem feladata a jövő generációk értelmiségének oktatása. Értelmiségi alatt a társadalom
azon tagjait értjük, akik tudatosan tevékenykednek a közjó megteremtése, az egészséges, kreatív
és fenntartható környezeti minőség érdekében. Ennek az oktatási tevékenységnek azonban nem
az egyetemen kell elkezdődnie. Értelmiségivé azok a fiatalok tudnak válni, akik óvodai, elemi és
középiskolai éveik során megismerik és megtapasztalják a környezet, a táj, a társadalom, a város
és a falu egészséges építésének és fejlődésének irányait, módszertanát. Ehhez elengedhetetlen
az utánpótlás nevelése, a fiatal generációk szemléletformálása. Ennek a gondolatmenetnek
megfelelően a LADDER projekt célkitűzése egyértelmű: olyan úttörő műhelymunka akar lenni,
amely egy fiatal közösségnek segít a helyes környezeti döntések meghozatalában.
Dr. Fekete Albert
intézetigazgató
projektvezető
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Jákli Eszter

egyetemi tanársegéd
projektkoordinátor

9

Reith Anita

PhD-hallgató
projektkoordinátor

Bevezető
Kiadványunk célja bemutatni azt a különleges kezdeményezést, a LADDER Living Lab-et
(LAboratórium Diákokkal a DEmokratikus köRnyezetért), amelyet a kultúrAktív Egyesület és a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti
Intézete hozott létre azzal a céllal, hogy a demokratikus tájépítészet oktatását kimozdítsa az
egyetem falai közül, és a társadalmi felelősségvállalás jegyében közösségi tervezéssel javítsa a
különböző iskolaközösségek életminőségét.
A kiadvány alapvetően három részből áll. Az ELSŐ RÉSZBEN bemutatjuk a demokratikus
tájépítészet alapjait és a LADDER Living Lab-et (első és második fejezet), amely a társadalmi
felelősségvállalás iránt érdeklődő felsőoktatási intézmények számára izgalmas. A MÁSODIK
RÉSZBEN (harmadik, negyedik és ötödik fejezet) a Dr. Ámbédkar Iskolában végzett közösségi
tervezés folyamatát és eredményeit mutatjuk be. Ez nemcsak a Dr. Ámbédkar Iskolának nyújt
konkrét segítséget, hanem inspiráló lehet minden olyan szereplő számára, aki iskolai közösségi
tervezésben gondolkodik. Végezetül a kiadvány HARMADIK RÉSZÉBEN a részvételi tervezés
módszertanán lesz a hangsúly, amely a gyakorlati módszereket kereső közösségi tervezést
kivitelezők számára lesz érdekes.
Az első fejezetben bemutatjuk a demokratikus tájépítészet gyökereit és azt a nemzetközi
együttműködést, amely útjára indította a LADDER Living Lab-et. A második fejezetben bemutatjuk
a Living Lab tevékenységét, amelyet a MATE és a kultúrAktív Egyesület alapított azzal a céllal,
hogy az iskolakörnyezet viszonyában vizsgálja a demokratikus tájépítészet lehetőségeit, és
iskolai együttműködések során közösségi tervezéssel támogassa az általános és középiskolás
iskolaközösségeket a minőségi iskolakörnyezet kialakításában.
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A Living Lab céljainak és alapértékeinek bemutatása után a harmadik fejezetben bemutatjuk
a Living Lab egyik közösségi tervezési folyamatát, amelyet a miskolci Dr. Ámbédkar Iskolával
valósítottunk meg. A demokratikus tájépítészet értékeire épülő közösségi tervezési folyamat
bemutatása után a negyedik fejezetben részletesebben is ismertetjük a közösségi tervezés
eredményeit. Bemutatjuk a megvalósított rövid távú beavatkozásokat és azokat a közép- és
hosszú távú tájépítészeti javaslatokat, amelyeket az augusztusi nemzetközi műhelyhéten
fogalmaztak meg a demokratikus tájépítészetet gyakorló nemzetközi hallgatók. Az ámbédkaros
együttműködést az ötödik fejezet kitekintésével zárjuk.
A kiadvány záró fejezetében részletesebben bemutatjuk az ámbédkaros közösségi tervezés során
alkalmazott módszereket. Ezeket a közösségi tervezésben részt vevő szereplők alapján négy
csoportban ismertetjük, és így a külsős szakértők, az iskolavezetőség és tanári kar, az iskola
diákjai és a városi szereplők bevonásához adunk gyakorlati segítséget.
Reméljük, hogy a kiadvány inspirációt ad más felsőoktatási intézményeknek hasonló innovatív
oktatási program indításához, módszertani segítséget ad azoknak a szakértőknek, akik hasonló
folyamat elindításán gondolkodnak. Végezetül reméljük, hogy a kiadványban dokumentált
eredmények támpontot adnak a Dr. Ámbédkar Iskolának a közösen elért eredmények folytatására,
és hogy valóban otthonná tudják tenni az iskola és a kollégium környezetét!
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1. Demokratikus tájépítészet az iskolakörnyezetben
A táj mindenkié. A demokratikus tájépítészet gyökerei Magyarországon

Új cél: a helyi közösségek életminőségének javítása

2015-ben a LED – Landscape Education for Democracy (Tájépítész Oktatás a Demokráciáért)
című, innovatív, hároméves kutatási-oktatási ERASMUS+ Stratégia Partnerség azért jött létre,
hogy az Európai Táj Egyezmény küldetését megvalósítsa, és felhívja a figyelmet arra, hogy a
területrendezéssel és tájtervezéssel kapcsolatos oktatásban nem esik elég szó a demokratikus
tervezési folyamatokról, a közösség bevonásán alapuló tervezésről. A Szent István Egyetem
Tájépítészeti Kara (azóta Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) a partnerségben részt vevő
nemzetközi csapattal egy olyan oktatási programot valósított meg, amelyben a jövő tervezői
megismerkedhettek a táj és a demokrácia kapcsolódási területével.

A hároméves projekt annyira sikeres volt, hogy 2019-ben egy újabb ERASMUS+ Stratégiai
Partnerség indult útjára, amelynek célja az volt, hogy új szintre emelje a demokratikus tájépítészet
oktatását. Így fogalmazódott meg a LED2LEAP (Landscape Education for Democracy towards:
Learning, Empowerment, Agency, Partnership vagyis Tájépítészet Oktatás a Demokráciáért a
Tanulásért, a Felhatalmazásért, a Cselekvőképességért és az Együttműködésért) program ötlete,
amely a jövő demokratikus tájépítészeinek képzése mellett a partneregyetemek társadalmi
felelősségvállalását is erősíti azáltal, hogy az oktatási tevékenységet összekapcsolja a helyi
közösségek életminőségének javításával. Ennek érdekében a partnerséget alkotó egyetemek
úgynevezett Living Lab-eket (szó szerint fordítva élő laboratóriumokat) alapítottak, amelyek
helyi kötődés vagy tematikus érdekeltség mentén összefogják az egyetem hallgatóit, oktatóit és
a helyi közösség tagjait. Az élő laboratóriumokban részt vevő különböző partnerek (egyetemek,
civil szervezetek, önkormányzatok, for profit szervezetek, helyi lakosok, stb.) egy a közösség
számára fontos probléma megfogalmazásán és megoldásán dolgoznak. A problémamegoldás
közben a partnerek megosztják tudásukat és összeadják forrásaikat, ami miatt innovatív,
problémára szabott és hatékony választ tudnak adni a szóban forgó problémára.

A projekt során fogalmaztuk meg a demokratikus tájépítészet fogalmát, amely a közösséget
szolgáló, hatékony és partnerségen alapuló tervezési folyamatokra épülő tervezési szemlélet,
amely az Európai Táj Egyezmény szellemiségét követve elősegíti, hogy mindenki részt tudjon
venni azokban a döntésekben, amelyek meghatározzák a táj használatát és erőforrásainak
elosztását.

“A táj egyformán fontos része az emberek életminőségének mindenhol: városon és
falun, leromlott és kiváló állapotú területeken, a különlegesen szépnek tartott
és ilyen adottság nélküli helyeken; […] Abban a meggyőződésben, hogy a táj
kulcsszerepet játszik az egyén és a társadalom jólétében, hogy annak védelme,
kezelése és tervezése mindenki számára jogokat biztosít, és mindenkire
kötelezettségeket ró.”
Előszó, Európai Táj Egyezmény
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Az iskola mindenkié. Demokratikus tájépítészet az iskolakörnyezetben
A LED2LEAP projekt magyarországi Living Lab-jét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet oktatói és a kultúrAktív Egyesület
épített környezeti nevelői alapították azzal a céllal, hogy a tájépítészet és a demokrácia
kapcsolatát, valamint az egyetem társadalmi felelősségvállalásának lehetőségeit és formáit az
iskolakörnyezet kontextusában kutassák, gyakorolják és népszerűsítsék.
A Living Lab témáját az a felismerés inspirálta, hogy az iskolai környezetnek meghatározó
szerepe van a fiatalok környezethez fűződő viszonyának kialakulásában. Az iskolai közeg a tanulás
helyszíne, de nemcsak az órák ideje alatt, hanem azon túl is. Az iskolaközösség működésében
különböző társadalmi folyamatokat, szerepköröket is elsajátítanak a diákok. A demokratikus
tájépítészet gyakorlása közben célunk az iskolába járó fiatalok tájalakításban való részvételének
elősegítése, akik így a saját iskolakörnyezetük formálásán keresztül tapasztalhatják meg
saját szerepüket, akaratukat, erejüket és felelősségüket a környezet alakításában. Emellett a
közösségi tervezés együttműködő és közös döntéseken alapuló folyamata támogatja a részvételi
kompetenciáik kialakulását.
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Iskolakörnyezet
és iskolaközösségek
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2. A LADDER Living Lab
Tevékenységünk

Szemléletünk

A LADDER (LAboratórium Diákokkal a DEmokratikus köRnyezetért) névre hallgató Living Labünkben különböző iskolákkal kötünk háromoldalú együttműködéseket, amelyben az egyetem
oktatói és hallgatói, az egyesület tagjai és önkéntesei és az iskolaközösség tagjai (a vezetőség,
az oda járó diákok és szüleik, a pedagógusok, a dolgozók) közösen tárják fel az iskolai környezet
problémáit és azokat a lehetséges célokat, amelyek mentén közösen dolgozunk ki olyan, az
iskola életéhez igazodó tájépítészeti megoldásokat, amivel minőségibb iskolakörnyezetet
tudunk létrehozni. Együttműködésünk során feltérképezzük az iskola környezetét, elemezzük
és értékeljük az iskola állapotát, majd kidolgozzuk és megvalósítjuk az iskola környezetének
javítását célzó ötleteket.

Hisszük, hogy az iskola a fiataloké...
Az iskolakörnyezet mindennapi használói, a fiatalok ritkán kapnak lehetőséget az iskolakörnyezet
alakításában, pedig ők azok, akik aktívan használják és mindennapi tevékenységük nyomán alakítják
ezeket a tereket. Az iskolakörnyezet kialakítása alapvetően befolyásolja a mindennapjaikat, mert
ez ad keretet a játéknak, a tanulásnak, a kalandozásnak, az elvonulásnak a barátságok kötésének
vagy véget vetésének. Ezért fontos, hogy szempontjaik, igényeik és véleményük érvényesüljön,
és a fiatalokat bevonjuk az iskolai környezet tervezésébe, átalakításába, sőt akár a kivitelezésbe
vagy a fenntartásába is.

...és a felnőtteké is!
Az iskolakörnyezet minőségi kialakításában azonban nemcsak a fiatalok, hanem a felnőttek is
érintettek. Az iskolakörnyezet a játék és a kapcsolatteremtés mellett a tanulás fontos helyszíne
is. A külső terek oktatási célú használata fontos szempont az iskolák esetében, ebben pedig a
pedagógusok bevonása kiemelten fontos. Az iskolakörnyezetet ezen kívül az iskola más dolgozói,
illetve az odajáró fiatalok szülei is használják, ezért az ő szempontjaikat is figyelembe kell
venni. Érdemes megszólítani a külső érintetteket is: a szomszédokat, a helyi szereplőket és az
önkormányzatot.
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Szimbólumunk és törekvéseink
Living Lab-es szemléletünket jól illusztrálja a projekt logójaként megjelenő létra, amelyet Sherry
Arnstein inspirált. A „részvétel létrája” a közösség bevonásának különböző módjait ábrázolja a
részvétel mélysége alapján. A létra alsó fokain a részvétel nem valóságos formáival találkozunk.
Egyre feljebb lépkedve a részvétel létráján a részvétel reaktív formáival találkozhatunk, ahol
bizonyos információkra reagálhatnak az emberek. A információátadás és a konzultáció köztes
létrafokait elhagyva, felmászhatunk a létra tetejéig, ahol a proaktív részvétel lehetőségeit
találjuk: a partnerséget, a delegált hatalmat és a polgári ellenőrzést.

proaktív részvétel (bevonás)

polgári ellenőrzés

reaktív részvétel (bemenet)

delegált hatalom

nem-részvétel

partnerség
egyeztetés
konzultáció

Living Lab-ünk célja a proaktív, valódi részvétel formáinak kialakítása és gyakorlása az iskola
környezetének ki- és átalakításában érintett szereplők között. Innen a név (LADDER, ami angolul
létrát jelent), innen a szimbólum.

tájékoztatás
terápia
manipuláció

A részvétel tipológiája a bevonás mélysége alapján
Dömötör Tamás (2008) Sherry R. Arnstein (1969) létrája nyomán
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Munkamódszerünk

Együttműködés a Dr. Ámbédkar Iskolával

Kísérletezésből tanulunk

A LADDER projektben különböző partneriskolákkal alakítunk háromoldalú partnerséget. A
roma fiatalok középfokú oktatásával foglalkozó buddhista hagyományokkal rendelkező Dr.
Ámbédkar Iskolával 2020 decemberében kerültünk kapcsolatba. Az első egyeztetések után
hamar körvonalaztuk a vezetőséggel az együttműködés kereteit és annak témakörét, ugyanis
az iskola frissen költözött Miskolcra, ezért az iskola és kollégium új épületeinek és kertjének
otthonossá tétele, belakása és testre szabása került az együttműködés középpontjába. Az iskola
éppen támogatást nyert a Martin Luther King Kollégium külső és belső tereinek a megújítására
a Chicagó-i Egyetem által életre hívott Davis Projekt (Roma Youth Empowerment Through
Sport, vagyis a Roma Fiatalok Szerepvállalása a Sporton Keresztül c. pályázat) által. A pályázat
keretében lehetőség nyílt a külső és a belső terek aktív mozgásra, sportolásra való alkalmassá
tételére. Ezt a projektet támogatta meg a LADDER projekt csapata közösségi tervezéssel úgy,
hogy a projekt keretében valós, a diákok által is jóváhagyott és kívánt beavatkozások jöhessenek
létre.

A LADDER egyfajta kísérleti tér, amely azt jelenti, hogy elzárt laboratórium helyett valódi
környezetben kísérletezünk az iskolaközösség életminőségét javító környezetalakítási
megoldások megvalósításával. A javaslatok kidolgozásába közösségi tervezéssel vonjuk be az
iskolakörnyezet használóit, illetve az ő kollektív intelligenciájuk alapján alakítunk ki megoldásokat,
amelyet az iskolaközösség valós környezetében, valós időben próbálunk ki és értékelünk ki.
Megfigyeléseink és az iskolaközösség tagjainak visszajelzésein keresztül pedig javítunk és
változtatunk a javaslatokon. Ez az úgynevezett Learning by Doing módszer, vagyis „csinálva
tanulás”, melynek lényege, hogy gyakorlati projekteken keresztül, a résztvevőkkel közösen és
folyamatosan alakítjuk ki a programot. Az élő laboratórium és a kísérleti tér sajátossága, hogy
kísérletezés közben közösen tanulunk ahelyett, hogy egy előzetesen tudományosan kidolgozott
steril módszert alkalmaznánk. A cél az, hogy az elmélet ne váljon el a gyakorlattól, és a kutatás
folyamatában ne csak a tudományosság, de a gyakorlati hasznosság is megjelenjen.

Együttműködéseket kezdeményezünk
Ennek értelmében a LADDER projektben folyamatosan változó projektcsapat dolgozik együtt,
akik egyetemi hallgatókból és oktatókból, civil partnerekből, az iskolaközösség tagjaiból,
diákokból, tanárokból, vezetőkből és szülőkből, valamint kapcsolódó szervezetekből és érdekelt
csoportokból áll. A kísérleti tér így nemcsak a környezetben létrehozott fizikai beavatkozásokra
utal, hanem a közös munka terére is. Az iskolaközösség részvételének demokratikus kereteit
az egyetem, az egyesület és az iskolavezetés közösen alakítja ki, próbálja ki, és adott esetben
tervezi újra.
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Az egyetemen indított Landscape and Democracy c. féléves tantárgy keretében kezdtük el
megismerni az iskola környezetét és az iskolaközösséget, aminek eredmények két foglalkozás
lett, ahol az iskolaközösséggel közös célokat fogalmaztunk meg. A nyár folyamán pedig egy
nemzetközi hallgatói műhelyhetet szerveztünk, ahol a kialakult célok mentén átalakítási ötleteket
fogalmaztunk meg és közép, illetve hosszú távú tájépítészeti stratégiákat állítottunk össze. A
következőkben röviden bemutatjuk a közösségi tervezés folyamatát, a közösséget és a közös
célokat, majd részletesebben is foglalkozunk a műhelyhét szemléletével, eredményeivel.
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második rész
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3. Közösségi tervezés a Dr. Ámbédkar Iskolában
A közösségi tervezés folyamata

2. lépés: Helyzetfeltárás és közös célok kialakítása

A LADDER Living Lab-ben alkalmazott közösségi tervezési módszer a LED2LEAP projektben
kínált Landscape and Democracy c. kurzus tematikáját követi, és azt mélyíti el. A demokratikus
tájépítészetben alkalmazott közösségi tervezésnek négy fő lépése van:

A közösség feltérképezése után következik a táji és a környezeti adottságok feltárása, amelyben
már a közösség is részt vesz. A közösség olyan helyismerettel rendelkezik, amely a külső szereplők
számára ismeretlen. Az értékek és problémák közös feltárását és értékelését a tájfejlesztési célok
megfogalmazása követi. Ez a lépés szolgálja leginkább a helyi közösség érdekeit, ezért ebbe a
folyamatba feltétlen érdemes bevonni az első lépésben felkutatott (közvetlenül vagy közvetve)
érintett szereplőket.

1. lépés: A közösség feltérképezése
A közösség feltérképezésekor felkutatjuk a közösségi tervezés által közvetlenül és közvetve
érintett szereplőket és érdekelt csoportokat is, és körvonalazzuk, hogy kiket és milyen módon
vonunk be a közösségi tervezésbe. Ez a lépés alapvető fontosságú, hiszen az, hogy kikkel
működünk együtt, meghatározza a közösségi tervezés sikerét. A közösség feltérképezésének
egyik fontos állomása annak a központi csoportnak a megalkotása, akik intenzívebben részt
vesznek a közösségi tervezésben, a folyamat koordinálásában és megvalósításában.
A Dr. Ámbédkar Iskola esetében három különböző csoporttal dolgoztunk együtt. Az egyetem
oktatói, hallgatói és az egyesület tagjai külsős szakértőként vettek részt a tervezésben. Őket
egészítették ki az iskolaközösség tagjai (a tanárok, diákok, szülők, stb.), valamint az iskolát
befogadó miskolci közösség (lakosok, civil egyesületek, önkormányzat, stb.). A mi esetünkben a
központi csoportot az iskola vezetősége, az egyetem oktatói és az egyesület épített környezeti
nevelői adták.

A Dr. Ámbédkar Iskola esetében a helyzetfeltárás online és személyes találkozásokon keresztül
valósult meg. A Landscape and Democracy kurzusban részt vevő tájépítész hallgatók távinterjúkat
készítettek az iskolaközösség tagjaival, az iskola diákjai videófelvételeken keresztül mutatták be
a tájépítész hallgatóknak a kollégium és az iskola környezetét, kitérve arra, hogy mit szeretnek
ezekben, és hogy a jövőben milyen elképzeléseik vannak. Emellett személyesen is ellátogattunk
az iskolába, és közösségi két műhelyalkalom keretében fogalmaztuk meg a közös célokat az
ámbédkaros diákokkal és tanárokkal.
Bővebb információt erről a szakaszról a 34. oldalon találhat az Olvasó.

Bővebb információt erről a szakaszról a 32. oldalon találhat az Olvasó.
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3. lépés: Ötletek készítése és tesztelése

4. lépés: Megvalósítás és monitoring

A közös célok meghatározása után következik azoknak a konkrét ötleteknek (programoknak,
projekteknek, beavatkozásoknak) a megfogalmazása, amelyek segítenek elérni a korábban
közösen meghatározott célokat és jövőképet. Ezekből készülhet közép- és hosszú távú stratégia,
amely összehangolja és összefoglalja a különböző tevékenységeket és egyfajta menetrendet ad
a különböző lépések és folyamatok megvalósításához. Amennyiben környezetalakítási ötletünk
van, akkor azt a stratégiaalkotás részeként érdemes tesztelni. A teszteléshez készíthetünk ún.
prototípusokat, amelyek a környezetalakítási ötletet ideiglenes és olcsó formában szemléltetik.
Így a végleges és sokszor költséges ötleteket még a megvalósulás előtt kipróbálhatjuk, és
visszajelzést gyűjthetünk arról, hogy tényleg szükség van-e a beavatkozásra, valóban ott és
olyan anyagból akarjuk-e megvalósítani, mint ahogy azt először elképzeltük, stb. A prototípusok
elkészítése és kipróbálása történhet közösségi akció keretében, így együtt finomíthatjuk és
alakíthatjuk a célok megvalósításához vezető utat.

A stratégia és a tesztelések után következhet a projektek és ötletek megvalósítása. A
beavatkozási ötletek megvalósításakor fontos a közösség és a teret használók bevonása, hiszen
ez, többek között, segíthet a tulajdonosi felelősségérzet kialakításában. Az elkészült projektek
és beavatkozások megvalósításával azonban nem áll meg a közösségi tervezés folyamata. Ekkor
következik a fenntartási és monitoring szakasz, amikor nyomon követjük az elkészült munkák
utóéletét. Ebben a szakaszban megfigyelhetjük, hogyan használja a közösség az elkészült
ötleteket, elvégezhetjük azokat a karbantartási munkákat, amelyek az elkészült mű minőségének
fenntartásához szükségesek. Ezt is tehetjük közösségben, sőt érdemes is, mert a közös értékelés
és monitorozás során értékes megfigyeléseket tehetünk, amik segíthetnek a beavatkozás hosszú
távú működésének és sikerességének biztosításában.

A Dr. Ámbédkar Iskola esetében az ötleteket nemcsak az ámbédkarosokkal, hanem a nemzetközi
műhelyhétre érkező tájépítész hallgatókkal is teszteltük. A műhelyhét előtt az iskolásokkal az „Aktív
iskolaudvar” jövőképéhez társítottunk célokat (pl. ehető iskolaudvar kialakítása, többféle sportnak
és szabadidős rendezvényeknek helyet adni, stb.), amiket a fiatalok kivágott szimbólumokkal,
szoborcsoportba állva szemléltettek, ezekről fotót készítettek, amit véleményfalon kiállítva bárki
véleményezhetett. A nemzetközi műhelyhét alatt az iskolások ötleteit a tájépítész hallgatók
továbbgondolták és újabb tájépítészeti megoldásokkal álltak elő. Ezeket az ötleteket kötéllel,
maszkolószalaggal, feliratok elhelyezésével és szituációs játékkal érzékeltettük, ezek voltak az
ún. „prototípusaink”. A szemléltető próbák alatt visszajelzést adtunk egymásnak arról, hogy ezek
a beavatkozások hogyan tudnának megvalósulni. Ezeket az „eljátszott” ötleteket a visszajelzések
alapján finomítottuk tovább skiccek és folyamatábrák formájában.

A Dr. Ámbédkar Iskola esetében ebbe a szakaszba érkeztünk, és a következő tevékenységeket
fogalmaztuk meg. Mivel a műhelyhét alatt kisebb beavatkozásokat valósítottunk meg
(virágágyást, komposztálót, balkonládát, közösségi szobrot), ezért ezeknek a fenntartása és
pedagógiai programba illesztése és az iskola változó igényeihez alakítása lesz a feladatunk a
monitoring során. A beavatkozások mellett elkészültek olyan közép- és hosszú távú elképzelések
is, amelyek megvalósítását további egyezetetésekkel és beszélgetésekkel tudjuk a monitoring
tevékenységünk során előmozdítani. A jövőben a vezetőséggel szervezett találkozókkal és az
Iskolában megvalósuló műhelyhetekkel tervezzük támogatni a monitoring folyamatot.
Bővebb információt erről a szakaszról a 37. oldalon találhat az Olvasó.

Bővebb információt erről a szakaszról a 36. oldalon találhat az Olvasó.
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értékelés, monitoring

publikáció megjelenése

December, 2021

közös értékelés

Október-November, 2021

3. lépés

Emberi jogok az iskolában Konferencia

Október 21, 2021

Intenzív Program Miskolcon

Augusztus 26 - Szeptember 4, 2021

Davis Projekt megvalósítása

Július 19 - Augusztus 31, 2021

projekttalálkozó - Intenzív Program előkészítése

Augusztus 5, 2021

projekttalálkozó - Intenzív Program előkészítése

2. lépés

Július 5, 2021

2. offline workshop

Június 10, 2021

1. offline workshop

Május 31, 2021

projekttalálkozó

Május 11, 2021

hallgatói prezentáció

Április 21, 2021

interjúk

Március, 2021

1. személyes látogatás

Február 22, 2021

1. online projekttalálkozó

December 16, 2020

együttműködés kezdete

December 3, 2020

1. lépés
4. lépés

A közösség feltérképezése

3. Településen élők

A Dr. Ámbédkar Iskola környezetének közösségi tervezése kapcsán sokféle szereplővel dolgoztunk
együtt, akiket az együttműködés mélysége és eszközei alapján három különböző csoportra
bontottunk.

A településen élők ugyan nem használják nap mint nap az iskolát, de bizonyos szempontból
érdekeltek lehet az iskola környezetének alakításában. Ilyen érdekelt fél lehetnek például
a szomszédok vagy az önkormányzat. A helyi döntéshozó szerveknek és az országos szintű
szerveknek, minisztériumoknak komoly hatásuk lehet egy iskola környezetére a jogszabályokon
vagy a finanszírozáson keresztül. Jelen projektben kiemelten fontosnak tartottuk a helyi roma
közösség elérését és bevonását, de más iskolaközösségben is lehetnek olyan speciális szereplők,
akiket fontos bevonni a folyamatba.

1. Külső szakértők
A tájépítész hallgatókat, oktatókat, valamint az egyesület tagjait és önkénteseit külső szakértőknek
lehet tekinteni. Nekik nincsen helyismeretük a projekt elején, és valamilyen szaktudás – jelen
esetben tájépítészeti, építészeti – mentén kapcsolódnak a projekthez. A külső szakértők sosem
válnak a közösség részeivé, illetve csak arra az időre, amíg az együttműködés tart. Belépnek,
majd elhagyják a közösséget. Katalizátorként működnek, új folyamatokat indítanak el, és újfajta
dinamikákat hoznak be a közösségbe. Külső szemlélőként képesek új összefüggéseket is meglátni
és olyan kérdéseket is feszegetni, amelyek a közösség számára már lezárt, de nem megoldott
ügyek.

szülők
szomszédok

miskolci
roma
közösség

iskola
személyzete
kollégium
dolgozói

2. Iskolaközösség tagjai
Az iskolaközösséget a diákok, a tanárok és az intézmény dolgozói alkotják. Ők napi szinten
használják az iskola tereit, ezért ők ismerik leginkább a környezetüket, ők a legfontosabb
helyi szakértők. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a fiatalok és a felnőttek csoportja
másként érzékeli az őket körülvevő környezetet: nemcsak a viszonyuk más a környezetükhöz,
de máshogyan, más eszközökkel is kell megszólítanunk őket. A LADDER Living Lab szívében a
fiatalok állnak. Célunk az, hogy őket hozzuk helyzetbe a környezetük megismerése, megértése és
alakítása kapcsán.
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Helyzetfeltárárs és közös célok kialakítása

szobor

Ebben a lépésben az ámbédkarosok közös jövőképet és célokat fogalmaztak meg. Ez a folyamat
több lépcsőben zajlott, rávilágított az egyéni és a közös érdekekre, és összehangolta azokat.
Egyfelől beszélgetéssorozatot kezdeményeztünk az iskola és a kollégium vezetőségével, ahol
megismertük a vezetői célokat. Itt többek között olyan témák kerültek elő, mint az alapító Dr.
Ámbédkar szobrának elhelyezése; a diákok igényeinek és elképzeléseinek feltárása a Davis
Projekt kollégiumátalakítási törekvései kapcsán; és olyan konkrét beavatkozások megvalósítása,
mint a kollégium udvarának megújítása, az iskola homlokzatának felújítása és az iskola külső és
belső tereinek átalakítása, stb.
Másfelől két műhelyalkalommal a pedagógus kar és az iskolába járó diákok elképzeléseit
is felmértük. A műhelyek kiindulópontját az a hat fejlesztési irány adta, amelyek a vezetői
beszélgetések és a tájépítész hallgatók által készített online interjúk és videóelemzések
eredményeként születtek meg: „Nyitott iskolaudvar”, „Szabadban szabadon tanulás”, „Aktív
iskolaudvar”, „Kényelmes iskolaudvar”, „Élet az iskola után”, „Hódíts területet”.
Ezeket vittük el a májusi műhelyalkalmra, ahol a jövőképek közül az Aktív Iskolaudvar szlogenjét
választották ki az iskola diákjai és tanárai. Ehhez a jövőképhez ezután az úgynevezett Nominal
Group Technique módszerével közös célokat állítottak fel. Először minden résztvevő egyéni
célokat fogalmazott meg, amit felragasztottunk egy közös falfelületre. Ezután a hasonló témákat
csoportosítottuk, az azonosakat összevontuk, majd pedig szavazással súlyoztuk őket: mindenki
azonos számú szavazatot kapott, amit szabadon eloszthatott a célok között. Így kiválasztottuk a
jövőképhez vezető legfontosabb célokat.
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Dr. Ámbédkar szobrának
az elhelyezése az iskola
környezetében
Iskola
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épületének külső
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a régi felirat
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játék és sport
PingMinél többen
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és edzőterem,
kollégium udvarát
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újrahasznosítása,
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felújítása

Iskola tereinek
átalakítása
Az iskola épülete eredetileg nem
edukációs céllal épült meg, ezért
nem illeszkedik jól a mostani
funkcióhoz

Megfogalmazott céljaink a Dr. Ámbédkar Iskolával
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iskolaközösség által
megfogalmazott célok

iskolaközösség által
kiválasztott vízió

Ötletek megfogalmazása és tesztelése

Megvalósítás és monitoring

A májusi műhelyalkalommal kidolgozott jövőképet és célokat két lépésben gondoltuk tovább.
Először a júniusi műhelyalkalmon készítettünk és teszteltünk ötleteket az Ámbédkaros diákokkal,
amiket az augusztusi műhelyhéten továbbgondoltunk és részletesebben is kibontottunk a
tájépítész hallgatókkal. Ezek közül a műhelyhéten meg is valósítottunk párat.

Augusztus végén, pár nappal az iskolakezdés előtt, 12 nemzetközi tájépítész hallgató érkezett
Miskolcra, hogy folytassák a közösségi tervezést az iskolába járó diákokkal és tanárokkal,
valamint bevonják a helyi közösség különböző tagjait (Önkormányzat, Roma Önkormányzat,
Dialóg Egyesület, stb.) a tervezésbe és a tájépítészeti javaslatok kidolgozásába. A műhelyhét
programját és a tervezési folyamatot az egyetem és az egyesület munkatársai készítették elő és
koordinálták.

Az Aktív Iskolaudvar közös jövőképéhez felvázolt célokhoz konkrét beavatkozási ötleteket
hoztak az ámbédkaros diákok (pl. grillező és virágágyás az ehető iskolaudvarhoz, bokszzsák
és kosárpálya a sportfunkciókhoz, stb.). Ezekhez az ötletekhez „prototípusokat” készítettek. A
diákok két csoportban, egy-egy tervezési helyszínen, az iskolaudvaron és a kollégium kertjében
dolgoztak párhuzamosan. Feladatuk az volt, hogy elképzeljék és eljátsszák azokat az új funkciókat,
amiket a közösség kiválasztott. Tehát, ha például az volt az ötlet, hogy legyen egy bográcsozós
hely a kollégium udvarán, akkor a diákoknak ki kellett találniuk, hogy hol legyen az, körbejárták
az udvart, beszélgettek egy-egy helyszín előnyéről és hátrányáról, megvitatták, hogy milyen
anyagból kéne épülnie és mekkorának kéne lennie, hány ember tudná egyszerre használni, stb.
Majd miután egyetértésre jutottak, egy polaroid fényképezőgép segítségével képet készítettek
arról, ahogyan az elképzelt funkciót használják. Nem csak a szoborcsoportok és a róluk részült
fotók adták a feladat értékét, hanem a fiatalok konstruktív kritikája és véleménye is, mert ezek
egy-egy funkció kapcsán nagyon értékes információk voltak a közösség és a külső szakértők
számára. A prototípusok tapasztalatait továbbvittük az augusztusi nemzetközi műhelyhétre.
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A tájépítészek különleges küldetést kaptak, ami segítette őket abban, hogy készülő tájépítészeti
javaslataikat a demokratikus tájépítészet szemléletében fogalmazzák meg. Ebben adott
segítséget a LED2LEAP projekt nevéből származó LEAP-küldetés:

L(earning) = Tanulás
E(mpowerment) = Felhatalmazás
A(gency) = Cselekvőképesség
P(artnership) = Együttműködés
Első feladatuk a küldetés értelmezése volt az iskola kontextusában. Először szóban
megvitatták, mit jelentenek számukra ezek a fogalmak az iskola fejlesztésekor, majd vizuálisan,
szoborcsoportokban jelenítették meg a gondolataikat. Ez adta azt a szemüveget, amelyen
keresztül a tájépítész hallgatók a műhelyhét során értelmezték, értékelték a helyi viszonyokat, az
iskola környezetében rejlő lehetőségeket, és azt figyelembe véve állították össze a javaslataikat.
A tájépítészeti tervek közül néhány kisebb beavatkozást az iskolaközösség bevonásával meg is
valósítottunk. Ez kulcsfontosságú élmény volt az iskolaközösség számára, és ahhoz vezetett,
hogy jobban magukénak érezzék az új elemeket. A visszajelzések alapján a beavatkozásokat a
nemzetközi műhelyhét óta az iskolaközösség használja, gondozza, fejleszti.
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L(earning) = Tanulás
A Tanulás csoport tagjai a műhelyhét során azokat a lehetőségeket keresték, amikor tanulhatunk
a környezetünktől, a környezetünkről. A javaslataik fókuszában a tanulás került, különösen
keresték az alternatív, nem szokványos megoldásokat nemcsak az iskolaközösségen belül, de
azon kívül is, ezzel minden érdekelt szereplőt bevonva a tanulási folyamatokba.

„Tanulni bárkitől bármit lehet. Néha előre nem is tudjuk, hogy miből tanulhatunk,
csak utólag vesszük észre, hogy okosabbak lettünk. És ez fordítva is így van.
A tetteinkkel mindig példát is mutatunk valaki másnak.”
Arati Uttur
Derdák Tibor
Nayan Jee
Tayana Rosa Passos
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E(mpowerment) = Felhatalmazás
A Felhatalmazás csoport tagjai a műhelyhét során törekedtek az erőviszonyok kiegyenlítésére,
elsősorban a gyerekek felhatalmazására abban, hogy meglássák a lehetőségeiket, és aktívan
részt vehessenek a környezetük alakításában. Emellett kiemelt figyelmet kapott az iskola
erősítése, magabiztosabbá tétele a település viszonyában, illetve a roma közösség támogatása.

„A felhatalmazás számunkra egy láncreakciót jelent. A király, aki felemeli a gyengék
kezét, és ezzel egy olyan folyamatot indít el, amivel a közösség tagjai magabiztossá,
erőssé, a közösség pedig valódi győztessé válik .”
Jeroen de Vries
Noorjahan Begum
Rehan Wasi
Sara Santos
Yasif Alavi
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A(gency) = Cselekvőképesség
A Cselekvőképesség csoport tagjai a műhelyhét során arra tettek javaslatokat, hogy az
iskolaközösség különböző szereplői hogyan tudnak jobban gondoskodni a környezetükről.
Emellett az is fontos volt a csoport számára, hogy támogassa az iskolaközösséget abban, hogy
jobban meg tudja mutatni a település közössége számára a saját értékeiket.

„Gondoskodni a természetről, a környezetünkről.
Felelősséget vállalni a környezetünkért.
Vigyázni, óvni, védeni azt, ami értékes számunkra.”
Francesco Lipparini
Kitti Varga
Simanta Dash
Yuga Tanaka
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P(artnership) = Együttműködés
Az Együttműködés csoport tagjai a műhelyhét során felmérték a Dr. Ámbédkar Iskola jelenlegi
partnerségi viszonyait, javaslataikkal pedig új kapcsolódási pontokat kerestek. A partnerségi
viszonyokat három szinten vizsgálták: helyi (iskolaközösségen belüli), lokális (szomszédsági és
települési) és regionális szinten.

„Minél több ponton egymáshoz kapcsolódunk.
Egymásba kapaszkodunk, egymásra támaszkodhatunk.
Sőt, egymást segítve fel is emeljük egymást.“
Bew Kemolshanok
Christian Barrera
Arbil Al-Kubati
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4. Eredményeink
A legalacsonyabban csüngő gyümölcsök
A nemzetközi műhelyhét során lehetőségünk volt a tájépítészei tervek közül néhány kisebb
beavatkozás megvalósítására. Ezeket az alapján választottuk ki, hogy mennyire hasznosak az
iskola számára, valamint teljesülnek-e benne a LEAP-küldetés szempontjai, vagyis megjelenik-e
bennük a TANULÁS, a FELHATALMAZÁS, a CSELEKVŐKÉPESSÉG és az EGYÜTTMŰKÖDÉS. Emellett
fontos volt számunkra az iskolaközösség célrendszere is. A tájépítészek javaslatait az iskola
padegógusaival és vezetőségével közösen értékeltük, és választottuk ki azokat, amelyeket
a diákok bevonásával valósítottunk meg. Ezek a rövid távú eredmények, megvalósított fizikai
beavatkozások az úgynevezett „legalacsonyabban csüngő gyümölcsök”, vagyis könnyen és
viszonylag nagy hatást lehet elérni velük, de természetesen a hosszú távú sikerességnek és
változásnak csak az első lépései.
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Tanulás
Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés

„A műhelyhéten sok mindent megcsináltatok az udvaron, az iskola épületében, és abban
a diákok is részt vettek. Ennek a hozadéka az, hogy azóta mindenki sokkal jobban vigyáz
mindenre, mert az ő munkájuk is volt. Látszik a rend, és azóta rendben is tartjuk. És már nem
kell szólnom, mindenki tudja, hogy például nem szabad eldobálni a csikkeket az udvarban.
Ez nagyon nagy eredmény nekünk!”
Orsós János, az iskola alapítója

Rend a lelke mindennek

A nyár utolsó napján, még mielőtt megérkeztek volna a diákok a Dr. Ámbédkar Iskolába, a nemzetközi tájépítész csapat
kesztyűt húzott, és megtisztította az iskola és a kollégium udvarát, illetve az iskola előtt közteret. Lomtalanítottunk,
rendet raktunk, metszettünk, füvet nyírtunk. Felkészültünk a gyerekek fogadására, kitettük az iskola zászlóját és a
buddhista zászlókat, és még egy „kartoniskolást” is kihelyeztünk az utcára, hogy mutassa az új diákoknak az iskola
bejáratát, és jelezze a gyorshajtóknak a fiatalok jelenlétét. Az udvaron azóta is rend van!
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„Az, hogy az épület vonzó legyen és a gondozottság benyomását keltse még ebben az ütöttkopott állapotban is, hát ebben nyilvánvaló, hogy a virágoknak például szerepe van.”

Tanulás

Derdák Tibor, az iskola igazgatója

Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés
Mit mutatunk magunkról? Mit adunk magunkból?

A Dr. Ámbédkar Iskola Andrássy Gyula utca felőli homlokzatának egységesítésére és csinosítására az ablakpárkányokra
balkonládákat helyeztünk ki. A balkonládákba ültetett fűszernövényeket az iskolaközösség gondozza, ezzel gyakorolja
a tulajdonosi felelősségérzetet az épület és az iskola iránt. Ezt mutatják az ámbédkarosok nevei is a ládákon, amivel a
készítéskor dekorálták a ládákat. Emellett ez a beavatkozás fontos támogató gesztus a helyi közösség irányába is, hiszen
a fűszernövények nemcsak szépek, de hasznosak is, azokból bárki letéphet, hazavihet egy darabot!
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„Voltak a balkonládába fűszernövények, azok közül egy csomó elfagyott, ezeket pótoltuk.”
„Ilyen feladat elé nem voltak még a diákok sosem állítva, tehát hogy ők a környezetükben
tudatosan elkezdjenek szétnézni és aszerint elhelyezni dolgokat. (...) Ez egész egyszerűen
hiányzott a mindennapjainkból.”
Orsós János, az iskola alapítója
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„Legtöbbet a gazdasszonyok foglalkoznak vele.”
“Nincs személyes tapasztalat, (...) hogy öntözzék [a diákok a növényeket], ezt nem ismerik.”

Tanulás
Felhatalmazás

Derdák Tibor, az iskola igazgatója

Cselekvőképesség
Együttműködés
Mire jó az ehető kert?

„A bab elkezdett futni és már elég látványos,
és az eprek is megvannak!”
Orsós János, az iskola alapítója

Ez a beavatkozás a fiatalok által megfogalmazott „Aktív Iskolaudvar” ehető iskolakert célját valósítja meg. Az iskolába járó
diákok számára fontos az étkezés, és szerettek volna a kertben is ehető növényeket ültetni. A magaságyás megépítéséhez
a helyszínen rendelkezésre álló téglákat használtuk föl. A zöldségek, gyümölcsök termesztése és gondozása olyan
értékes és összetett készség, amely birtokában a diákok magabiztosabban léphetnek ki az iskola falai közül az életbe.
Megtanulhatják, hogy mi kerülhet magaságyásba, hogyan fejlődik, mikor lehet szüretelni, stb. A magaságyás gondozása
sokféle kompetenciát fejleszt, ezért nagyon jó lehetőség a pedagógiai programba való bevonásra.
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Tanulás
Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés

„Találkoznak a diákok azzal, hogy az, amit mi szemétnek gondoltunk az iskola udvarába, azt
hogyan is lehet nem szemétként kezelni. Ott van például az a szobor, amit megcsináltak a
fiatalok közösen, azokat ki akartuk dobni. (...) És ez a fajta tudás kézzelfoghatóvá válik.”
„[A diákok] látták, hogy az udvart a két kezükkel és némi tudással – mert azért kellett hozzá
tudás – sokkal élhetőbbé tudtuk varázsolni.”

Nevelj, lelkesíts, szervezkedj

Orsós János, az iskola alapítója

A Dr. Ámbédkar Iskola jelmondatat adta az inspirációt ehhez a beavatkozáshoz. A cél egy olyan közösségi alkotás létrehozása
volt, aami szimbolizálja az iskolaközösség identitását és kifejezi az összetartozást. Sok különböző fiatal és tanár jár az
intézménybe, ami egy színes közösséget ad, hiszen az iskola ötvözi a magyar, roma és a buddhista hagyományokat, és
ez a színesség érték. Az iskolások a közösségi alkotás készítésekor új eszközöket próbáltak ki, felelősségteljesen vágták
ki a megfelelő méreteket és csatlakozó részeket, és festették tarkabarkára a tornyot. A közös építés élménye pedig még
jobban összekovácsolta az iskolaközösséget. Az alkotás dekorálását később végzi el a közösség.
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Tanulás
Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés
Álomiskola

Szeptember első napján, amikor elindult a tanév, megkérdeztük a diákokat, hogy szerintük mitől lesz jó egy iskola.
Rajzoltunk egy fát, és mindenki felragaszthatta rá a számára fontos dolgokat, amit egy álomiskola tud. Ezeket a közös
alkotásokat másnap kitettük az ablakba, hogy a járókelők is láthassák, amikor elsétálnak az iskola épülete mellett. Azóta
az iskolaközösség a fiatalok alkotásait rendszeresen kiteszi az ablakba, hogy így büszkélkedjen a diákokkal. Így is meg
lehet mutatni, hogy ez egy iskola!

„Az anyagi erőnk nagyon hiányzik (...), de nem ez a fő probléma sose. Mindig azt képzeli a
külvilág, hogy a szegénység az valami anyagi problémát jelent. Nem, hanem elsősorban
humánerőforrás-problémát jelent ez.”
Derdák Tibor, az iskola igazgatója
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A nemzetközi műhelyhéten kidolgozott hosszú távú javaslatokat beavatkozási helye szerint
különböztetjük meg, és ezeket mutatjuk be a következő oldalakon.
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Nemzetőr utca

Tátra utca

a

Negyedik utca

utc
y Gyula
Andráss

Ötödik utca

A közép- és hosszú távú célokat a tájépítész hallgatók olyan stratégiába foglalták, amely
megmutatja, hogy a kis beavatkozásokat hogyan lehet fenntartani és hosszú távon
továbbfejleszteni, hogy nagyobb hatást érjenek el. Kiindulópontunk az volt, hogy minden iskola,
így a Dr. Ámbédkar Iskola is, fontos szerepet tölt be a városi életben. Az iskola térbeli és mentális
tájékozódási pontként működik, és tükrözi a helyi közösség kultúráját és társadalmi felépítését.
Ezért a stratégiaalkotáskor fontosnak tartottuk, hogy a Dr. Ámbédkar Iskola, a többi helyi szereplő
identitásának tiszteletben tartásával, megmutathassa értékeit, és olyan lépéseket tegyen, amivel
valódi csomóponttá tud válni a miskolciak életében. Ezért a hosszú távú javaslatok többsége
kilép az iskola környezetéből, és már nem az iskola épülete és az udvar otthonossá tételére
koncentrál, hanem arra, hogy az iskola szűkebb és tágabb környezetének megváltoztatásával
hogyan erősíthető az iskola jelenléte. A nemzetközi műhelyhéten elkészült javaslatokat a
tájépítész hallgatók poszterprezentáció formájában mutatták be az iskola pedagógusainak és a
miskolci közösséget képviselő Önkormányzatnak és Dialóg Egyesületnek.

Torontáli utca

A műhelyhéten megvalósuló fizikai beavatkozások azok az „alacsonyan csüngő gyümölcsök”
voltak, amelyeket leszüretelve könnyen és gyorsan, szinte költségek nélkül tudtunk olyan
változtatásokat elérni, amelyekkel sokkal otthonosabbá vált az iskolaudvar. A takarítás, a
balkonládák és a közösségi szobor elkészítésekor megélt munka öröme és a közösen elért siker
érzése erőt adhat a folytatáshoz. Erre szükség is van, hiszen minden apró beavatkozás, amit az
iskolában megvalósítottunk, valamilyen közép- vagy hosszú távú cél első lépése volt, amelyekkel
„a fa tetején ülő gyümölcsöket is le lehet szüretelni”.

Testvérség utca

Hosszú távú beavatkozási javaslatok átnézeti térképe

Hatodik utca

A fa telején ülő gyümölcsök

Belső és külső terek fejlesztése

Saját termék, saját brand

Egységes homlokzat, egységes identitás

Befogadó és elfogadó köztér

Bejárat ünneplése

Új közösségi tér fiataloknak

Nyitott szellem, nyitott iskola
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Tanulás
Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés
Az épületek és az udvar fejlesztése

A műhelyhét első felében a tanárok egy csoportjával közösen tartottunk helyszíni bejárást. Ennek az volt a célja, hogy
egyrészt megismerjük az iskola működését, illetve a pedagógusok által tapasztalt kihívásokat a térben; másrészt pedig
a szakértők adjanak egy-két ötletet a tér ki- és átalakítására vonatkozóan, amelyek hasznosak lehetnek rövid vagy
hosszú távon az iskolaközösség számára. A megfogalmazott javaslatokat átbeszéltük és egy-egy kis cetlire rögzítettük a
kapcsolódó kulcsszavakat. A cetlit felragasztottuk egy jól látható helyre az adott térben, amire vonatkozott az átalakítási
javaslat. A helyszíni bejáráson körbejártuk az iskola és a kollégium épületének belsejét, illetve a külső környezetét. Olyan
ötletek fogalmazódtak meg, mint például az osztálytermek vizuális megnyitása a folyosóra; akadálymentes közlekedési
lehetőségek; karbantartói részleg funkcionálisabb kialakítása; kertrészek összekapcsolása; babzsákos helyének
megtalálása; könyvtár kialakítása a folyosón, illetve közösségi könyvtár; közösségi tér létrehozása a tanárok részére,
szülők fogadására, stb. A felragasztott cetlik a műhelyhét végeztétel is fennmaradtak a falakon, ezzel is folyamatosan
hirdetve a felvázolt lehetőségeket, illetve inspirálva az iskolaközösséget a változásra.
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Tanulás
Felhatalmazás

Dr. ámbédkar

iskola

Cselekvőképesség
Együttműködés
Egységes homlokzat, egységes identitás

A Dr. Ámbédkar Iskola régóta tervezi az iskolaépület külső homlokzatának megújítását. Ez nemcsak festést, hanem
kőművesmunkát is jelent, mert a vakolat sok helyen omlik, és az ablakpárkányokat és a lábazatot is helyre kell állítani.
Emellett még mindig a korábbi szakképző iskola neve áll a homlokzaton, és így semmilyen külső jegy nem utal arra,
hogy az épületben a Dr. Ámbédkar Iskola működik. Továbbá az iskola intézménye jelenleg két épületben működik, a volt
szakképzőben folyik az oktatási tevékenység, a mellette lévő tégla homlokzatú épületben dolgozik a pedagóguskar.
Az épület homlokzatának műszaki és esztétikai felújítása fontos, mert ez az „arca” az iskolának, amit az egész közösség
lát. A leromlott állapot, a leomló vakolat nem fejezi ki azt a gondoskodó, törődő és értékes pedagógiai munkát, ami az
intézményen belül zajlik. Ezért a homlokzat felújításakor érdemes olyan megoldásokat alkalmazni, amik megmutatják,
hogy különleges oktatótevékenység folyik az épületen belül, és kifejezik az iskola értékeit és gyökereit (pl. táblák és
feliratok, homlokzat színezete és mintázata, iskola zászlója, stb.). Éppen ezért felmerült, hogy az iskola névadójának,
Dr. Ámbédkarnak a mellszobrát az épület homlokzatához kapcsolódóan, abba integrálva is el lehetne helyezni. Ennek
előnye, hogy így szervesen az iskolához kapcsolódhatna, de a műszaki és szabályozási feltételeket meg kell vizsgálni. Az
ablakokon lévő rácsok kapcsán felmerült, hogy ugyan praktikusak, de létjogosultságukat érdemes végiggondolni – vajon
kit vagy mit kell megvédenünk kitől és mitől?
Rövid távú beavatkozásként balkonládákat helyeztünk ki (50. oldal), amely nem oldotta meg sem az állaggal, sem a
felirattal kapcsolatos problémákat, de szimbolikusan kifejezte, hogy gondoskodó közösség lakja az épületet, az ablakba
kihelyezett „Álomiskola” rajzok (56. oldal) pedig azt mutatják meg a járókelőknek, hogy olyan iskoláról van szó, ahova
nagy álmokkal rendelkező diákok járnak. Ezeket a gondoskodó gesztusokat fontos folytatni, mert a gondozott épületbe
büszkén lép be diák és tanár, és a miskolci közösség is megismerheti az iskola falain belül folyó munkát.
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Az iskola saroképület, bejárata jelenleg a Tátra utca felől nyílik. Az egyszemélyes kapu és járműbeálló a buddhista
hagyományokat idéző vörös színt kapta, azonban megjelenésében egyszerű lakóépületek benyomását kelti. Az iskola
bejárata fontos tájékozódási és ellenőrzési pont, amelyet érdemes különböző építészeti és tájépítészeti megoldásokkal
kiemelni, biztonságosabbá tenni. Segítsük a bejárat megtalálását már az iskola környezetében, a sarok felől irányító
táblákkal, vagy olyan burkolatszínezettel és jelölésekkel, esetleg virágkiültetéssel, ami vezeti a szemet, és így az
intézménybe látogató diákot vagy szülőt a bejáratig. A bejáratnál jelezhetjük a birtokviszonyokat és jogosultságokat
táblákkal vagy az ajtó nyitva vagy zárva tartásával („Ez már az iskola területe” és „Ki és mikor léphet ide be”), jól láthatóvá
tehetjük, hogy ki és mikor lép be az iskola területére (megvilágítással, porta elhelyezésével, áttört vagy átlátható
kerítéssel).
A bejárat abból a szempontból is izgalmas helyszín, hogy a találkozás és az elválás helyszíne. Itt valami új kezdődik,
belépünk az iskolába. Az iskolába érkezés élménye, hogy könnyen megtalálják az új diákok a bejáratot, hogy a diákok és
az itt dolgozók egyaránt szeretettel és izgalommal lépjenek be az iskola területére a szorongás vagy a félelem helyett
– mind azon is múlik, hogy térileg hogyan formáljuk a bejárati zónát. A bejárati zóna az a hely, ahol az iskola és a külső
világ összeér. Ez a tér az iskola és környezetének kapcsolatának lenyomata. Megmutatja, hogyan illeszkedik az iskola a
városi szövetbe és a helyi közösségbe. A magas zárt falak átláthatatlanok, nem akarnak kapcsolódni a környezetükhöz.
De hogyan lehetne egy szerethetőbb és befogadóbb bejáratot kialakítani?
A nemzetközi műhelyhetet azzal kezdtük, hogy rövid távú beavatkozásként feldíszitettük az iskola bejáratát és a
bejárathoz vezető utat, és így vártuk az első napon az ámbédkaros diákokat. Szalagokkal és zászlókkal, lenyírtuk a füvet
a bejárat előtti köztéren, és kihelyeztünk egy iskolást ábrázoló kartonfigurát, ami behívja a fiatalokat az iskolába. A fent
megnevezett közép- és hosszú távú megoldásokkal (virágkiültetés, megvilágítás, áttört kerítés, zászlók, diákok által
készített üdvözlő feliratok, a közösségi szobor kihelyezése, stb.) nemcsak a diákok számára biztosítja a kellemes és
biztonságos megérkezést, de a miskolciak számára is megmutatja, hogy ez egy iskola, hogy itt lassíts az autóddal, és ne
parkolj az iskola bejárata elé, stb. Érdemes átgondolni, hogy ezeket az időszakosan kihelyezett elemeket milyen közép- és
hosszú távú megoldásokkal egészítjük ki, hogy kiemeljük a bejáratot. Az iskola előtti köztér formálását az önkormányzattal
egyeztetve kell alakítani olyan módon, hogy ápoltabb, biztonságosabb és szerethetőbb bejárat jöhessen létre.
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árusítófal

Adomány- és piacpont

Az ötletet az a tavasszal kidőlt kerítés adta, amit forráshiány miatt az iskola nem tudott elszállíttatni és helyreállítani a
nemzetközi műhelyhét és az iskola kezdésére. A beomlott kerítés helyén keletkezett nyílás nemcsak látványkapcsolatot
jelentett a tájépítész hallgatók számára, hanem az ámbédkaros és a miskolci közösség közötti kapcsolatteremtés
szimbólumává is vált. Rövid távú beavatkozásaink között az ötletet teszteltük, és kis prototípuson keresztül szemléltettük,
megvitattuk. Emellett a nemzetközi műhelyhét alatt növényekkel díszítettük.
A hosszú távú javaslatuk szerint ez a nyílás a kerítésen egy olyan ponttá válhat, amin keresztül az iskola „kereskedhetne”
a külvilággal. A „kereskedést” egyfelől lehet adakozásként és jótékonykodásként értelmezni. Rengeteg adományt kap az
iskola, amit nem feltétlenül tud felhasználni, és ebédeltetés után is rengeteg étel megmarad, amit ezen a jótékonysági
ponton keresztül oda lehetne adni rászorulóknak. De fogadhatna az iskola ezen a ponton keresztül olyan tárgyakat és
kisebb adományokat, amik a fiatalok tanulása szempontjából hasznosak.
A másik lehetőség, hogy az iskola fundraising tevékenysége keretében az iskolaközösség egy saját terméket állít elő, és
ezen a piac ponton keresztül értékesíti. Ez a termék lehet az iskola udvarán megtermelt élelmiszer vagy valamilyen kézzel
gyártott egyedi tárgy, amelynek előállítási folyamatába a fiatalok is bevonhatók. Az iskolaközösség által megtermelt
vagy előállított terméket ezen az új kapun, piacponton keresztül megvásárolhatná bárki, aki arra jár, ezzel is támogatva
az iskola működését, amely jelenleg égető probléma az iskola számára. Emellett a létrehozott termék tovább építené az
iskola imázsát és identitását, és egyfajta szimbólumként is megjelenhetne Miskolcon. Érdemes azt is átgondolni, hogy mi
lehet a szemközti piac szerepe ebben a „piac” koncepcióban, illetve, hogy tudnának-e ott értékesíteni az ámbédkarosok

66

67

termelői piac

Tanulás
Felhatalmazás
Cselekvőképesség
Együttműködés

„(...) mozgósítottak egy fagylaltos kocsit, és akkor nyitva volt a kapu, tehát bárki bejöhetett,
és jöttek be az utcáról tök ismeretlen emberek. Attól, hogy a kerítés le volt dőlve, attól látták,
hogy van fagyiosztás, és jöttek elég sokan. (...) és azért ez mindenképpen egy üzenet, ami a
ledőlt kerítésen keresztül jutott el a néphez. ”

Nyitott szellem, nyitott iskola

Derdák Tibor, az iskola igazgatója

A piacpont csak az első lépés afelé, hogy az iskolaközösség nyisson a helyi közösség felé, és minél több érintkezési
felületet alakítson ki a helyi közösség felé. Hosszú távú javaslatként megfogalmazódott, hogy a jelenleg fémlemezzel
tömörré tett kerítés helyett valamilyen áttört kerítésszerkezet lenne érdemes kialakítani, amelynek az üzenete az
átláthatóság és a nyitottság mások felé.
A nyitást ezen kívül több más megoldás is tudja támogatni. Mivel az iskola a Nemzetőr utca felől is rendelkezik egy
bejárattal, felmerült, hogy ezt a bejáratot hétvégenként vagy délutánonként meg lehetne nyitni, amivel elérhetővé
válhatna egy olyan közösségi tér az iskola épületén belül, mint például egy könyvtár vagy egy meditációs tér, amely a
helyi közösség számára is, bizonyos nyitvatartási időben, látogatható. Emellett akár működhetne az épületben közösségi
kávézó vagy valamilyen hasonló szolgáltatás, amely a nyitott piac pont ötletet kiegészítve plusz bevételhez juttathatná
az iskolát.
Felmerült továbbá az is, hogy nemcsak az épületet lehetne megnyitni mások előtt, hanem akár az iskolaudvart is. Az
elképzelés szerint az iskolaudvar közösségi térként működhetne az iskolaidőn kívül: iskolaidőben délutánonként, nyári
szünetben pedig napközben is. Így a környéken lakók is kosarazhatnának, pingpongozhatnának, gondozhatnák a közösségi
kertet, olvashatnának a pihenősarokban. Emellett, a két telek között húzódó téglafal megnyitásával, akár teljes átjárást
is lehetne biztosítani a Tátra és a Nemzetőr utca között, ami így alternatív sétaútvonalat biztosítana a járókelőknek az
Andrássy Gyula utca helyett. A kertben elhelyezett Dr. Ámbédkar-szobor akár tematikus kert berendezéséhez is vezethet,
amely buddhista szellemiséggel, meditációval tölthetné meg a félnyilvános teret.
Örömmel kaptuk a hírt, hogy a nemzetközi műhelyhét után egy fagylaltosztásos akció keretében ki is próbálta az
iskolaközösség a nyitott kerítés ötletét. Ugyan nem saját termékről volt szó, viszont a nyitott kerítésnek köszönhetően
sok járókelő is csatlakozott a fagylaltozáshoz!

Képek forrása a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – MKKP Borsod – közösségi oldala
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„Úgy szeretnék egyszer kávézni, hogy nem roma vagyok. Mert amikor beülök egy kávézóba,
megváltozik a tér körülöttem. Hirtelen roma leszek.”
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Befogadó és elfogadó köztér

Az önkormányzattal való találkozás nagyon hasznos volt a tájépítész hallgatók számára. Az alpolgármester asszony,
a főkertész és a részvételi referens nemcsak a várost és a helyi közösséget érintő kihívásokról számolt be, de olyan
lehetőségekről és kezdeményezésekről is, amelyek újabb fejlesztési ötleteket inspiráltak, ezúttal azonban az iskolán
kívül. Ezek közül az egyik legfontosabb a Fogadj örökbe egy közteret! elnevezésű program, amely 2022 tavaszán indul el.
A program lényege, hogy bárki örökbe fogadhat egy közteret, amit az önkormányzattal egyeztetett módon és rendben
fenntart, épít és szépít.
Az iskola előtti közpark, amely a Tátra és a Torontáli utca között helyezkedik el, jelenleg nem kapcsolódik semmilyen
formában az iskolához. A közpark középpontjában egy görög emlékmű áll, amely az 1948-49-ben Magyarországra
menekült görögök, úgynevezett „második görög diaszpóra”, befogadására és beilleszkedésére emlékeztet. Ez a kultúrák
és hagyományok szempontjából izgalmas a buddhista hagyományokkal rendelkező, elsősorban roma diákok oktatásával
foglalkozó Dr. Ámbédkar Iskola számára. A teret nem sokan használják, egy-egy ünnepséget leszámítva csupán néhány
kutyasétáltató és buszra várakozó van itt, éppen ezért jelent meg itt a droghasználat, ami miatt gyakran áll meg itt a
mentőautó. Az ötletünk az volt, hogy ha az iskolaközösség vállalja a terület örökbefogadását, akkor abból nemcsak a
miskolci közösség profitálhatna, hanem az ámbédkarosok is. A közösség egy biztonságosabb és gondozottabb közteret
kapna azáltal, hogy az ámbédkarosok élettel töltik meg a teret, az ámbédkarosok pedig egy kiterjesztett iskolaudvart
kapnának, amit pedagógiai célra, kültéri oktatásra vagy akár gimnasztikára, futásra is használhatnak. További előnye
az ötletnek, hogy a tér egyfajta integrációs térként is működhetne, olyan helyként, ami összehozza az embereket: az
iskolába járó diákokat és dolgozókat, a szülőket, a helyi lakosokat, a görög származású embereket.
Dr. Ámbédkar szobrának elhelyezésére felmerült ez a helyszín is, viszont azt fontos leszögezni, hogy a szobor pozíciójának
megtalálása térépítészeti tervezést igényel annak érdekében, hogy Dr. Ámbédkar szobra a görög emlékmű tiszteletben
tartása mellett tudjon érvényesülni. Gondolatiságban szép párhuzamot lehet vonni a két szobor között, hiszen mindkettő
hátterében a befogadás és az elfogadás áll.
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Már az első miskolci látogatás alkalmával világossá vált számunkra, hogy az iskola méretei és fizikai adottságai miatt
bizonyos klasszikus iskolai funkciók – futókör, focipálya és egyéb sportpályák – nem tudnak az iskolaudvarban helyet
kapni, hiszen nincs hozzájuk elég tér. Ezeket a funkciókat az iskola területén kívül kell megoldani, külső helyszínen. Ezt
az iskola és a kollégium vezetése már korábban felismerte, ezért elkezdték keresni a lehetőséget arra, hogy az iskola
környékén focipályát létesíthessenek.
Ez adta az ötletet egy a fiatalok aktív időeltöltését lehetővé tevő, hosszú távon kialakítható közösségi tér
megvalósításához. A teret az Andrássy Gyula utca túloldalán, a Lyukó-patak mentén képzeltük megvalósítani. A közösségi
térben megjelenhetnének multifunkcionális sportpályák, amelyeken a fiatalok különböző csapatsportokat űzhetnének. A
sportpályák mellett egy társalgótér is megjelenhetne, amely felületet biztosít fiatal csoportok számára a társasági életre.
Városi szinten is értékes sporttér, fiatalos közösségi tér jöhetne így létre.
Az iskola ebben az esetben is vállalhatna fenntartói szerepet a Fogadj örökbe egy közteret! önkormányzati kezdeményezés
keretében. A Lyukó-patak tisztítása szintén kapcsolódhatna a tér fenntartásához, amivel pedig egy, a környékre jellemző
szimbolikus problémát, az illegális hulladék lerakásának megoldását is fel lehetne karolni.
Dr. Ámbédkar szobrának elhelyezése ezen a köztéren is jó gondolat lehet, hiszen ezzel kikúszhatna az iskola identitása
az iskolai térből. A szobor elhelyezésével és az ámbédkaros jelenléttel fokozható a közterület biztonsága is, hiszen azt
üzeni, hogy a térnek van tulajdonosa, és így sokkal nagyobb eséllyel alakul ki a tulajdonosi felelősségérzet az iskola felől
is, és a térhasználók is felelősebben viselkednek ezáltal a térben.
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5. Lehetőségek, kitekintés
Pedagógia programba illesztés
A hosszú távú sikeresség érdekében fontos következő lépés a téma pedagógia programba való
illesztése. Erre mutatott jó példákat a műhelyhét során vendégül látott Dr. Halbritter András,
az Iskolakertekért Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja. Az alapítvány 7 éves fennállása
óta rengeteg iskolával, oktatással és neveléssel foglalkozó szervezettel működött együtt
annak érdekében, hogy az iskolakerteken keresztül tanítsa a gyerekeket a fenntarthatóságra és
környezettudatosságra. A kert és a kertészkedés nemcsak élmény, de lehetőség a személyiség
harmonikus fejlesztésére és az ismeretek bővítésére. Mint ahogy a kertet is ápolni, gondozni
kell, úgy a LADDER tevékenységét is fel kell eleveníteni időről időre. Az ismétlés persze akkor
a leghatékonyabb, ha az intézmény belső motorja működteti – vagyis, ha a gyerekek megértik
és aktívan gyakorolják a tanultakat, a tanárok pedig újra és újra megmutatják és számonkérik
a közösségből a tanultakat. A közös építés egy fontos lépés, viszont még nem garantálja, hogy
a diákok megfelelően fogják tudni használni és fenntartani az új objektumokat. Az új szokások
kialakítása időbe telik, és minta szükséges hozzá. Meg kell mutatni és közösen megtanulni, hogy
mit lehet komposztálni, hogy mennyi idő alatt nő meg a bab és ahhoz hogyan kell öntözni, vagy
hogy hogyan lehet valóban aktívabban használni az iskolakertet, mint ahogy azt a Dr. Ámbédkar
Iskola közössége megálmodta. A pedagógusoknak fel kell fedezniük, hogy milyen nevelési
potenciál rejlik a kertben, hogy mi az a hasznos gyakorlati tudás, ami elsajátítható és utána a való
életben a fiatalok hasznára tud válni, majd ezt a meglévő Belső Igény Programba kell illeszteni.
Ez egy olyan folyamat, amiben a kultúrAktív Egyesület és a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem támogatni szeretné az iskola közösségét az elkövetkezendő időszakban.

„Valójában az egésznek a súlyát az adja meg, hogyha ez egy kiszámítható dologgá válik.”
Orsós János, az iskola alapítója
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Diákönkormányzat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet kíván fordítani a városban élő
fiatalokra, a miskolci ifjúságra, hiszen a város jövője nagyban függ attól, hogy a fiatalok később
Miskolcot választják-e továbbtanulás, illetve letelepedés céljából. Mindez meghatározza a város
jövőjét, demográfiai helyzetének alakulását, gazdasági fennmaradását. A miskolci fiatalok jövője
tehát szorosan összefonódik a város jövőjével. Ennek a korosztálynak a társadalmi, szociális,
kulturális, jóléti helyzetének a megteremtése az Önkormányzat egyik kiemelt törekvése.
A város hosszú távú célja a lokálpatriotizmus erősítése, a különböző szolgáltatások
összehangolása, a Miskolcon eltöltött évek számának növelése, a színes, fiatalbarát kulturális
élet fenntartása. Éppen ezért lehelt életet a Városi Diákönkormányzat (MIDÖK) intézményébe.
2021 év augusztusában az iskolai diákönkormányzati vezetők és tagjai szakmai képzésen
vettek részt, majd szeptemberben, kibővült körben, ismét találkoztak a diákok. Ekkor alkották
meg a városi diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Októberben már sor is
került az első testületi ülésre, ahol a miskolci iskolák küldöttei aláírásukkal jóváhagyhatták és
hitelesíthették a Városi Diákönkormányzat SZMSZ-t és megválaszthatták maguk közül a testület
elnökét, valamint az 5 fős elnökséget. Az elnökségben vegyesen kapott helyet általános iskolás,
középiskolás, gimnazista, szakképző iskolás fiú és lány egyaránt. A választott képviselők egy évre
nyerték el mandátumukat.
A testület célja, többek közt, a városban működő általános és középiskolák közötti
információáramlás elősegítése, és a diákok és DÖK-öt segítő tanárok tájékoztatása az őket érintő
ügyekről. Cél még az általános és középiskolai tanulók városi szintű érdekképviselete, a diákjogi
problémák városi szinten történő kezelése. A DÖK tervei között szerepel városi szintű szabadidős
és kulturális programok, táborok megvalósítása, valamint megyei, regionális és országos szintű
kapcsolatok és tapasztalatcserék kezdeményezése, kiterjesztése és koordinálása.

Miskolc Városi Diákönkormányzat szakmai, pénzügyi, jogi támogatását Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata látja el. A MIDÖK-nek jelenleg 26 iskola a tagja, de ez a szám folyamatosan
nő. A város vezetői rendkívül komolyan veszik a diáktestületet, éppen ezért a MIDÖK elnöke
és a megválasztott diákpolgármester is tanácskozási joggal részt vesz a Városi Közgyűléseken,
valamint azokon a Bizottsági üléseken, melyek a miskolci diákságot, fiatalságot érintő ügyeket
tárgyalják. Ezen túlmenően mind a MIDÖK elnöke, mind a diákpolgármester helyet kapott a Miskolci
Ifjúsági Tanácsban és az Ifjúsági Kabinetben is. Hiszen a fiatalok érdekeinek, javaslatainak
közvetlen megismerése az őket érintő döntések előkészítése során elengedhetetlen.
A Miskolc Város Önkormányzata a MIDÖK-kel szoros együttműködésben folyamatosan
bővíteni kívánja azoknak a lehetőségeknek a számát (pl. szociális szolgáltatások, szabadidő
hasznos eltöltését szolgáló kulturális programok, sportolási lehetőségek, ifjúsági terek, vonzó
továbbtanulási lehetőségek, ifjúsági fesztiválok, stb.), melyek mind azt biztosítják, hogy a
miskolci fiatalok Miskolcon maradjanak, és itt telepedjenek le, alapítsanak családot. Fontos a
diákönkormányzat számára a nehezebb sorsú diáktársak segítése is, így adománygyűjtést is
szeretnének szervezni.*
A MIDÖK szervezete kiváló kezdeményezés és jó példa arra, hogyan vonjuk be aktívan a fiatalokat
a politikába. Habár a MIDÖK a LADDER Living Lab tevékenységétől függetlenül fejlődött, mégis
olyan egymást segítő folyamatokról beszélhetünk, amik adott esetben a jövőben támogatni
tudják egymást. Örömmel látjuk, hogy a város progresszív úton jár a fiatalok részvételiségével
kapcsolatban, és örülünk, hogy a Dr. Ámbédkar Iskolában végzett közösségi tervezési
folyamatunkkal ezt a kezdeményezést mi is támogathattuk.

* A MIDÖK működésének leírását Feketéné Pál Enikő ifjúsági referens szolgáltatta
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Emberi jogok az iskolában
2021 októberében a LADDER csapat meghívást kapott az Emberi jogok az iskolában c. kerekasztalbeszélgetésre, amelyet a National Democratic Institute (Nemzeti Demokratikus Intézet)
szervezett. A Miskolci Polgármesteri Hivatal Közgyűlési termében öt meghívott beszélgetett
arról, hogyan jelennek meg az emberi jogok a tananyagban, milyen a diákok részvétele az
iskolai döntéshozatalban, illetve hogyan jelenik meg a romák történelme a tankönyvekben
Magyarországon.
A kerekasztal-beszélgetésen Dr. Bandó Lajos képviselte a Belügyminisztériumot, Beöthy
Ádám az Amnesty International-t, Dr. Binder Mátyás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola
Alapítványát, Orsós János a Dr. Ámbédkar Iskolát, Setét Jenő pedig az Idetartozunk Egyesületet.
A beszélgetést Varga Andrea Klára, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg és
zárta le, az eseményt Orsós Anikó, a European Roma Right Centre képviselője moderálta. Ez az
esemény rendhagyó és úttörő volt, élmény volt hallgatni a meghívottakat.
Az emberi jogok témája közel áll LADDER Living Lab tevékenységéhez, hiszen a gyerekek sokszor
nem kapják meg azt a felhatalmazást, amit megérdemelnének. A gyerekek szemponjából tehát
mindenképpen értékes jövőbeli kapcsolódási pont tud lenni a Dr. Ámbédkar Iskola és a LADDER
projekt között. Éppen ezért a LADDER projet koordinátorai felvették a kapcsolatot az Amnesty
International Magyarország csapatával, akik szintén együttműködnek a Dr. Ámbédkar Iskolával.
A jövőben azon fogunk közösen dolgozni, hogy a két szervezet tevékenysége támogassa egymást,
illetve szinergiák mentén minél inkább összekapcsolódjon.

„Nem értünk el áttörést [az Intenzív Program egy hete alatt], de azért mégiscsak erre nem
volt példa, hogy romák emberi jogok ügyben [beszélgessenek és] az alpolgármester asszony a
közgyűlési teremben megnyisson egy ilyen találkozást. [Itt most] találkoznak olyan emberek,
akik nem találkoztak volna. (...) és ezek az emberek a város közgyűlési termében találkoznak.”
Derdák Tibor, az iskola igazgatója
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Környezetalakítás folytatása
Kiadványunk publikálást megelőzően, 2022 márciusában több változás is történt az iskola
környezetével kapcsolatosan, amiről be kell számolnunk. Ezeket a változásokat a LADDER projekt
inspirálta, de a Dr. Ámbédkar Iskola önerőből, illetve önszervezően vitte véghez. Ez hatalmas
öröm számunkra, hiszen sikerült a legfontosabb üzenetet átadni az iskola közösségének: Képesek
vagytok rá!
A Dr. Ámbédkar Iskola részt vett az OTP Bank adományozási programjában, amelynek lényege,
hogy a bank digitális csatornáin keresztül a mindennapi pénzügyek intézése közben lehetőséget
biztosítottak kisebb összegű adományok eljuttatására, amit az iskola épületnek a renoválására
– tetőcserére, homlokzatszigetelésre és felújításra – fordítottak. Az új tetőn kihelyezésre kerül
majd az iskola identitását erősítő buddhista jelképek: két őzgida köztük egy arany kerékkel.
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A másik fontos előrelépés a Dr. Ámbédkar-szobor kihelyezésével kapcsolatban történt. A 2022-es
Országgyűlési Választások kampányidőszakában lehetőségük van a listát állító pártoknak arra,
hogy a köztereken elhelyezzenek ideiglenes objektumokat. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt úgy
szerette volna az iskola törekvéseit támogatni, hogy ideiglenesen kihelyezte a szobrot az iskola
előtti köztérre. Természetesen ez nem tekinthető végleges megoldásnak és következő lépésben
mindenképpen a felelős helyi szervekkel együttműködve és egyeztetve kell a szobor permanens
helyét megtalálni, viszont figyelemfelhívásként működik, és az iskola cselekvőképességét és
felhatalmazását jól szemléltetni.

Képek forrása: Derdák Tibor és Orsós János
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harmadik rész
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6. Módszerek iskolai együttműködésre
Iskolai közösségi tervezés szereplői
Amikor egy közösségi tervezési folyamatba belefogunk, akkor figyelembe kell vennünk a részt
vevő szereplőknek a sajátosságait és különbségeit és ennek megfelelően kell megválasztanunk
a részvételi módszereket és eszközöket. Nem mindegy, hogy diákokkal, tanárokkal, vagy éppen
a helyi politikusokkal dolgozunk. Az életkori és társadalmi sajátosságokat figyelembe véve
máshogyan kell bevonni a különböző szereplőket – még akkor is, ha a két csoport azonos tudással
rendelkezik a helyszínről, vagy azonos döntéshozói szerepet szánunk nekik a folyamatban.
A Dr. Ámbédkar Iskola közösségi tervezési folyamatában ennek megfelelően négy különböző
csoportot különböztettünk meg: külső szakértőket, az iskola középiskolás diákjait, az iskola
tanárait és dolgozóit és az egyéb városi szereplőket. Ezeket a csoportokat korábban már a 32.
oldalon bemutattuk.
Ebben a gyűjteményünkben a miskolci együttműködés során alkalmazott módszereket,
eszközöket, technikákat és feladatokat a négy részt vevő csoportra bontva mutatjuk be. A
módszerek és eszközök bemutatásakor részletes módszertani leírást helyett arra törekedtünk,
hogy kiemeljük az elvi hangsúlyokat és azt, hogy mi a módszer vezérgondolata és az eszköz célja.

módszer

eszköz

technika

Célunk, hogy ezzel segítséget adjunk más iskolák és közösségek számára az iskolakörnyezet
közösségi átalakításához, azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ezeket a módszereket
és technikákat mindig az adott iskolára és iskolaközösségre kell szabni. Ehhez a testreszabáshoz
javasoljuk szakértő (részvételi tervezésben jártas szakember és fiatalok esetében pedagógus
vagy épített környezeti nevelő) bevonását.
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feladat

Filmnézés és beszélgetés

Külső szakértők bevonása
A projektben részt vevő tájépítész hallgatók, oktatók és egyesületi önkéntesek külső
szakértői voltak a folyamatnak. Az együttműködés egyik nagy kihívása volt ebben a változó
csapatban állandó tudás felhalmozása, amely mindenki számára hozzáférhető.

Online módszerek
A LADDER projektben már a pandémiás helyzet előtt is használtunk olyan módszereket, amelyek
nem igénylik a személyes találkozást. Az iskolabezárások idején ez igen hasznosnak bizonyult,
ugyanis a tájépítész hallgatók személyes jelenlét nélkül tudták térképezni az iskolaközösséget,
illetve az iskolakörnyezet jelenlegi állapotát. Ebben online vagy telefonos interjúk, videóüzenetek
és élőközvetítéses videó-bejárások, valamint interaktív online térképek segítették a munkájukat.*
Az elért eredmények kommunikálására is használunk online, távolsági eszközöket. Ez lehetővé
tette, hogy a tájépítész hallgatók személyes jelenlét nélkül, előzetesen és utólagosan is
kapcsolódni tudjanak a projekthez.

* A pandémiás közösségi tervezés tapasztalatairól a Journal of Digital Landscape Architecture (Digitális Tájépítészeti Folyóirat) c.
folyóiratában is megjelent cikke a szerzőknek.
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A nemzetközi műhelyhétre érkező tájépítész hallgatókat először igyekeztünk felkészíteni a
Miskolcon várható kulturális közegre, ezért megnéztük közösen a Mérges buddha c. filmet.
A hallgatók általános képet kaptak az iskolába járó fiatalok életéről, hogy hol laknak, mit
csinálnak, hol tanulnak, hogyan töltik a szabadidejüket, milyen kihívásokkal néznek szembe az
iskolában és azon kívül töltött időben. A film után meghívott szereplőkkel beszélgettünk a filmes
első benyomásokról: a roma kultúráról, az iskola buddhista hagyományairól, a magyarországi
vidéki kisvárosok életéről, a környezeti minőségben megjelenő szakadékokról és arról, hogy
tájépítészként hogyan kell egy ilyen problémához érzékenyen viszonyulnunk.

Ki lapul a tablón?
Miskolcra érkezésünk első napján az igazgatója vezetett minket végig az iskolában. Az igazgató
úr elmesélte, kik járnak az iskolába, most milyen összetételű az iskolaközösség, kik azok, akik
nap mint nap ingáznak, kik azok, akik Sajókazáról jönnek be, kik azok, akik Szlovákiából jönnek,
akik kollégisták, és kik laknak Miskolcon, kik azok, akik dolgoznak, kik azok, akik már végeztek, és
akik most kezdik a tanulmányaikat. Mindehhez a végzős évfolyamok tablóit hívta segítségül, és
az egykori diákok élettörténetén keresztül illusztrálta az iskola hátterét.

87

Fesztiválozunk

Képzeld el!

A nemzetközi műhelyhét ideje alatt több fesztivál zajlott Miskolcon, ahova be tudtunk kapcsolódni.
Így bepillantást nyerhettünk a helyiek életébe, hogyan töltik a szabadidejüket, milyen zenét
hallgatnak, milyen ételt esznek. Ezeken a kötetlen eseményeken a tájépítész hallgatók szabadon
ismerkedtek a helyiekkel, így történt, hogy az egyik pincetulajdonos meghívta a hallgatókat,
hogy meglátogassák a pincéjét, és ott mesélt nekik a helyi élet sajátosságairól. Érdemes keresni
az ilyen kötetlen lehetőségeket az ismerkedésre.

A tájépítész hallgatók és az Ámbédkaros diákok találkozását módszertani felkészítő alkalommal
segítettük, ahol olyan témákat beszéltünk át, mint hogy Hogyan dolgozzunk fiatalokkal?
Miért fontos odafigyelni az életkori sajátosságokra? Hogyan lehet élményszerűen, játékosan
tervezni? Az épített környezeti nevelés módszertanából és egy-egy közösségi tervezési példából
inspirálódtunk. Ezek után megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet ámbédkaros diáknak
lenni. Behunytuk a szemünket, és vezető kérdések mentén gondoltunk ki fiktív ámbédkarosokat,
amelyek a fantáziánk, a saját diákkori tapasztalataink és a fiatalok életéről hallott történetek
alapján alakultak ki. Ezután sétára indultunk az iskola környékén, és az „elképzelt iskolások”
szerepébe vagy barátaik és kísérőik bőrébe bújva néztük meg, milyen az iskola környéke.
Tudunk-e tájékozódni, megtaláljuk-e az iskolába vezető utat, izgalmas-e az út, biztonságos-e?
Felismerjük-e az iskola első napján, hogy ez az iskola-e, ahova járni fogunk még négy évig?
Ezeket a tapasztalatokat összefoglalva készültünk fel a diákokkal való találkozásra.

Szoborpark
Ez a módszer segíthet megérteni a részvételi tervezés összetett problémáit és fogalmait. Alkossunk
kiscsoportban szoborcsoportot a szóban forgó fogalomról. Esetleg kisebb mozdulatsorral mozgó
szoborcsoportot is készíthetünk. A verbális kifejezés tompítása és mozdulatok erejének a
hangsúlyozása nemcsak a fogalmak új rétegeit nyitja meg, de jó módszer a fiatalok bevonására
és a kreatív energiák megmozgatására.

Ragaszd újra!*
Ez a módszer az iskolaudvar fejlesztése kapcsán felmerülő ötletek tesztelésére szolgált. A
feladat az volt, hogy érjenek el változást a jelenlegi iskolaudvar működéseiben és szabályaiban
néhány egyszerű eszköz (papír, olló, filctoll) segítségével. A kreativitás sokkal fontosabb, mint az
eszközök! Egyszerű jelekkel új funkciókat jelölhetünk ki vagy tilthatunk meg bizonyos használati
formákat. Ezeket az alkotásokat aztán kipróbáltuk, és megvitattuk az ötletek használhatóságát.
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Rend a lelke mindennek
A Dr. Ámbédkar Iskola diákjaival való találkozásra nemcsak lélekben készültünk, hanem a
környezet rendberakásával is hangolódtunk. Kitakarítottuk és kicsinosítjuk a diákok számára
az iskolát, hogy szép és barátságos környezetben kezdhessék az első napot. Üdvözlő feliratot
és buddhista zászlókat helyeztünk el a bejáratnál. Az udvaron lomtalanítottuk, füvet nyírtunk,
gazoltunk, és kikapáltuk a bejárat előtti zöldsávot.
* Ezt a módszert a Safecity - Biztonság. Város. Közösség. elnevezésű projekt során fejlesztette a
kultúrAktív Egyesület és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem munkatársai.
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Mozgós-drámás játékok

Középiskolások bevonása
A diákok az iskolakörnyezet talán legintenzívebb használói, akik a napjuk nagy részét itt töltik.
A fiatalok bevonása a tervezésbe különleges figyelmet igényel, ezért fontos, hogy mindig
a pedagógusokkal együtt dolgozzunk, hiszen ők ismerik leginkább a diákokat.

Modern technológia
A kapcsolatfelvétel kezdeti szakaszában a pedagógusokon keresztül vontuk be a diákokat.
Videókat kértünk tőlük, amelyeket maguk készítettek el. Ez egyszerű, de fontos lépése volt a
kapcsolatfelvételnek, hiszen lehetőséget adott a fiataloknak saját nézőpontjuk bemutatására.
Olyan eszközt adtunk a kezükbe, amivel biztonsággal mozogtak, és különösebb erőfeszítés nélkül
rá tudtak hangolódni a környezet megfigyelésére és értékelésére.
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Egy iskolai tanórán találkoztunk először az ámbédkaros diákokkal. A labdajátékos bemutatkozás
után belevágtunk a tervezési célok közös megfogalmazásába. A tervezési célokat úgy választottuk
ki, hogy a diákok a tér kijelölt sarkai felé mozogtak. A kijelölt sarkok egy-egy különböző tervezési
célt jelenítettek meg.
Az elkészült ötleteiket is drámajátékon keresztül mutattuk be és véleményeztük. A beavatkozási
ötleteiket kiscsoportban kellett eljátszaniuk és egy állóképben megmutatniuk, amit egy polaroid
fényképezőgéppel rögzíteniük is kellett. A szoborcsoporthoz különböző tárgyakat ábrázoló,
hurkapálcára ragasztott rajzokat használhattak. A diákok a hurkapálcát a kezükben tartva
eljátszották, hogy hogyan nézne ki az iskola vagy a kollégium udvara, ha megtörténne az adott
beavatkozás.
Mozgásos játékokat (táncolós, Activity-s, stb.) használtak a nemzetközi műhelyhétre érkező
hallgatók is, amikor az ámbédkaros diákokkal terveztek. Ebben sokat számított, hogy előtte velük
megnéztük a Mérges Buddha c. iskoláról szóló filmet, mert ez sokat segített nekik megérteni
az idejáró diákok körülményeit és viselkedését. A zene szeretete és a mozgás öröme olyan
nyelveken és kultúrákon átívelő kapocs, amely segített a hallgatóknak abban, hogy könnyebben
közeledjenek a diákok felé.
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Social Bingo - Rád igaz?

A közös munka ereje

Az ámbédkaros diákok és a nemzetközi műhelyhétre érkező tájépítészek a Social Bingo - Rád
igaz? elnevezésű játékon keresztül ismerkedtek meg. Az iskolába érkezéskor minden iskolás
kapott egy színes üdvözlőcsomagot. A színes tölcsér maga az ismerkedős bingó volt, amibe
ajándék ceruzát és egy müzliszeletet tettünk. A bingón különböző kérdések voltak (pl.: Kinek van
háziállata?, Ki tud három dolgot Ámbédkarról?, Ki buddhista?, Ki érkezett külföldről?, Ki tudja,
mi az a LADDER?). A játék során minél több emberrel kell beszélgetésbe elegyedni, és minden
kérdéshez találni egy ismeretlent, aki az aláírásával igazolja, hogy rá igaz az adott tulajdonság.
Az nyert, aki először kitöltötte a bingót.

A nemzetközi műhelyhét alatt a diákokat közös tevékenységeken keresztül vontuk be.
Miután már megismertük egymást, egy olyan műhelyalkalmat készítettünk a fiataloknak,
ahol csoportbontásban tudtak együtt dolgozni a korábban megfogalmazott beavatkozási
ötleteik megvalósításán. A fiatalokat és a tanárokat három csoportra osztottuk. A csoportok
forgószínpadszerűen dolgoztak, 45 percenként új feladatba kapcsolódhattak be, és folytatták a
másik csoport által már megkezdett munkát.

Farajz az álomiskoláról
Ebben a gyakorlatban minden diák először egyénileg felírt 3 dolgot 3 külön cetlire, amitől
szerinte jó egy iskola. Ezután egy vállalkozó szellemű diák egy fát rajzolt egy nagyobb papírra.
Ezután körbementünk, és mindenki felragasztotta a fára az általa írt tulajdonságokat. A közös fa
azt ábrázolta, hogy a fiatalok számára mit jelent a jó iskola. Ezeket az alkotásokat a nap végén
kifüggesztettük az iskola ablakában, hogy az utcán járókelők is megismerkedhessenek a diákok
álomiskolájával.
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A három munkaállomás a következő volt: balkonládák beültetése fűszernövényekkel és
kihelyezésük az iskola ablakpárkányaira; téglából komposztáló és emelt ágyás építése; fa
padlódeszkából csiszolással, fúrással és festéssel művészeti alkotás létrehozása. A diákok az
építés során nemcsak új eszközöket próbálhattak ki, de együtt is kellett működniük.

Te vagy az ajándék!
Nemcsak a közös munka, hanem annak ünneplése is fontos. A közös étkezések a nap fénypontjai
voltak, amelyek lehetőséget teremtettek az informális együttlétre, kapcsolatteremtésre,
beszélgetésekre. Ezek a jutalompillanatok nagyon fontosak voltak nemcsak a fiatalok, hanem
minden résztvevő számára! A közösen töltött idő mellett a valódi jutalom is segít a pozitív emlékek
kialakításában, éppen ezért, amikor a diákokkal először találkoztunk, és amikor elbúcsúztunk
tőlük, akkor apró ajándékkal kedveskedtünk nekik (pl. üdvözlőcsomag, ajándék póló). Az
ajándékoknak nem az értéke számít, hanem a gesztus. Mi a hasznos és tápláló ajándékokban
hiszünk!
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Az iskola tanárainak és személyzetének bevonása
Az iskola pedagógusai és személyzete is fontos szereplői a közösségi tervezésnek. Sokszor ők
a közösség állandó szereplői, akik akár hosszú távú ötleteket is meg tudnak valósítani.
Az egyes változtatások az ő munkájukat is befolyásolni tudják, ezért fontos a szempontjaik.

Legyenek ők a helyi szakértők!
Nálunk az iskola vezetősége a projektcsapat fontos része volt. A kezdetektől fogva folyamatosan
konzultáltunk velük, velük egyeztettük a közösségi tervezés programjait és dolgoztuk ki azoknak
a közös alkalmaknak a menetrendjét, ahol a diákok és a tájépítészek találkoztak. A vezetőség
segített abban, hogy a programok illeszkedjenek az iskola életébe, és hogy az iskolaközösség
különböző tagjait a megfelelő módszerekkel vonjuk be. Segítették a külsős szakértőket, a tájépítész
oktatókat, hallgatókat és az egyesület épített környezeti nevelőit abban, hogy megismerjék és
megértsék, hogyan zajlanak a mindennapok az iskolában, mi az iskola pedagógiai programja,
kik a közösség tagjai, milyen belső és külső viszonyrendszerrel rendelkezik az iskola. Az iskola
vezetői voltak azok, akik elvittek minket egy sétára a környéken, akik bemutattak minket a Roma
Önkormányzat képviselőinek, vagy éppen segítettek bevásárolni a beavatkozáshoz szükséges
anyagokat.
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Tanuljunk együtt!
A nemzetközi műhelyhét során több olyan alkalmat szerveztünk, ahol lehetőségünk volt a
tanárokkal a közös tanulásra. Tanultunk arról, hogy milyen téralakítás és elrendezés segíti az
egyes tanulási helyzeteket (pl. 1:1-es, peer tanulás, csoport munka, stb.), megnéztük, milyen
megoldásai vannak az építészeti bűnmegelőzésnek arra, hogy biztonságosabb iskolakörnyezetet
alakíthassunk ki, és megnéztük azt is, hogy mik az előnyei az iskolakert létrehozásának. Az
elméleti előadások után beszélgetés vagy helyszínbejárás során reflektáltunk. Ezek az alkalmak
segítettek új megvilágításba helyezni ismert problémákat.

Cetlizés
A tanárokkal több helyszínbejárást is tartottunk, ahol építész és tájépítész szakembereinkkel
átbeszélhették az iskola és a kollégium épületével és udvarával kapcsolatos jelenlegi
használatot, igényeket és ötleteiket. Így séta közben át tudtuk beszélni, hogy mi a legjobb
változtatási lehetőség. Szükítettük az elvárásokat és kiválasztottuk a legfontosabb igényeket. Az
egyes szobákkal, terekkel kapcsolatos ötleteket felírtuk egy-egy cetlire, és ott hagytuk azokat a
bejáraton, a falakon, a terem azon pontján, ahova a megoldást javasoltuk. Hol lehetne megnyitni
az osztálytermet és látványkapcsolatot teremteni a benti és a folyosón lévő diákok között? Hogyan
rendezhetők át a funkciók, hogy helyet spóroljunk, de megmaradjon a tér használhatósága? Hova
kerüljön a vegyszerraktár vagy a kerti szerszámok? Hova kerüljön a babzsákos pihenő, ami adott
esetben csoportos foglalkozásnak is helyet adhat? Hogyan lehet kialakítani a tanári szobát úgy,
hogy ne csak a munkának, de a közös teázásnak és a szülőkkel való kapcsolattartásnak is legyen
benne helye? A cetlik azóta is kint vannak az iskola falain, ezzel is mementóként őrizve a közös
együttlét örömét, és a motiváció mellett teret ad a további beszélgetéseknek.
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Felelős képviselet

Fontos a közös idő

A nemzetközi műhelyhét egyik fontos eseménye az volt, amikor a tájépítész hallgatók bemutatták
javaslataikat a tanároknak és az iskolavezetésnek. A hallgatók részletesen ismertették, hogy mit
tudtak meg a közösség és az iskolakörnyezet kapcsolatáról, milyen kihívásokat látnak, és azokra
milyen lehetséges tájépítészeti megoldásokat javasolnak rövid, illetve hosszú távon.

A tanárokkal és az iskola személyzetével többször közösen ebédeltünk. Ezek az alkalmak nagyon
hasznosak voltak számunkra, mert a kötetlen beszélgetések során megismerhettük egymást, és
így a közös munka során már bizalommal tudtunk egymáshoz fordulni. Itt ismerkedtünk meg a
gazdasszonyokkal, a pedagógusokkal, mindazokkal a szereplőkkel, akik hosszú távon is fontos
szerepet játszanak a környezet alakításában és fenntartásában. A nemzetközi műhelyhét záró
pillanataként az iskolaközösség felnőtt résztvevői úgynevezett Közösségi Nagykövet Oklevelet
kaptak, ezzel is megerősítve a közösségben betöltött példaértékű szerepüket.

A javaslatok bemutatása után a tanári kar három különböző színű jelölő matricát kapott, amelyek
segítségével kifejezhették a javasolt beavatkozásokkal kapcsolatos érzelmeiket vagy kétségeiket.
Zöld színnel jelölték a támogatott javaslatokat, sárga színnel azokat a beavatkozási ötleteket,
amikben maguk is szívesen részt vennének, és piros színű jelölő matricát kapott az a beavatkozási
javaslat, amit valamilyen okból kérdésesnek vagy problémásnak éreznek. A tájépítész hallgatók
a tablók mellett álltak, és a pontozás közben beszélgettek a tanárokkal és válaszoltak a felmerült
kérdésekre vagy feljegyezték az észrevételeket és megjegyzéseket.
A pontozás alapján választottuk ki azt a három rövid távú beavatkozási javaslatot, amelyet a
nemzetközi műhelyhét közös építésre szánt alkalmán a diákokkal közösen megvalósítottunk.
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Közös értékelés
A nemzetközi műhely lebonyolítása után egy hónappal visszatértünk az iskolába, és arról
beszélgettünk az iskolaközösség fiatal és felnőtt tagjaival, hogy mi történt a műhelyhét óta
velük, és hogyan látják most a műhelyhetet. A felnőttek és a fiatalok számára más kérdésekkel
készültünk, hiszen más szempontból látták az eseményeket, és másképp képesek értékelni a
közös tevékenységeket.
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Városi szereplők bevonása
Minden iskolát a helyi táj, a helyi közösség összefüggésében kell értelmezni. Ezért érdemes
felvenni a kapcsolatot az iskola szomszédaival, az önkormányzattal, adott esetben regionális
és állami szervekkel, akik részt vesznek az iskola fenntartásában és szabályozásában.

Miskolci Önkormányzat és a Részvételi Iroda
Már az első miskolci napunkon ellátogattunk a Miskolci Önkormányzathoz. A tájépítész hallgatók
a helyi politikusok, a főkertész és a Részvételi Iroda munkatársainak szemüvegén keresztül
ismerhették meg a helyi folyamatokat, érdekelt csoportokat, táji jellegzetességeket és környezeti
és társadalmi kihívásokat. A Városházán tett látogatás alapvető fontosságú volt az iskola
kontextusának és a közösségi tervezés kereteinek megértése szempontjából.

A térség társadalmi összefüggéseinek megértése érdekében elengedhetetlen volt a roma
kisebbség megismerése. Ennek érdekében találkoztunk a miskolci Roma Nemzetiségi
Önkormányzat vezetőségével. Ellátogattunk a telephelyükre, illetve közösen elsétáltunk a
város első roma holokauszt emlékművéhez is, amelynek kapcsán a közösségi összetartozásról,
emlékezésről és roma értékekről beszélgettünk, de felmerült az is, hogy milyen számukra a jó tér,
és miért.

Szomszédsági kapcsolatfelvétel
A nemzetközi műhelyhét egyik legizgalmasabb ügye lett a kidőlt kerítés kérdése. Még a tavaszi
viharok idején egy utcai fa dőlt az iskola kerítésére, aminek hatására az oszlopok közé feszített
vaslemez kidőlt. Sajnos erőforrás és eszköz hiányában nem tudta az iskola ezt a kerítéselemet
sem eltávolítani, sem helyreállítani. Ez az új adottság olyan előre nem tervezett témákkal
gazdagította a programot, mint például a nyitott iskola, az átláthatóság és a biztonság kérdése.
A szomszédsági viszonyok átértékelése természetesen enélkül is napirendre került volna, viszont
a nyitott kerítés egészen új megvilágításba helyezte ezt a témát, illetve a beavatkozási javaslatok
tekintetében is teljesen új ötletek kerültek bele a kalapba. A műhelyhét alatt becsöngettünk a
szomszédokhoz, meginvitáltuk őket egy levesre, elindítottuk a kapcsolatteremtés folyamatát, de
természetesen ez hosszabb időt igénylő ügy.
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7. A miskolci együttműködés tanulságai

1
2

Együtt mindig tovább érünk!
A LADDER projekt miskolci együttműködésében a demokratikus szemlélet, gyerekek
bevonása, felemelése volt a középpontban. Szerettük volna motiválni őket, a
tulajdonosi szemlélet kialakítását segíteni. De ez nem képzelhető el a pedagógusok
és az iskola vezetése nélkül, sőt a helyi közösségnek is komoly szerepe van ezekben a
folyamatokban. A jószomszédi viszony kialakítása, a helyi döntéshozó és felügyeleti
szervek, valamint civil szervezet bevonása nagyon fontos eleme a hatékony és sikeres
együttműködésnek. Csak együtt, egymást segítve érhetünk el tartós sikereket!

Fontos a külső nézőpont!

3

Nem kell sok a változáshoz!
A nemzetközi műhelyhét megmutatta, hogy pár nap alatt is lehet hatással lenni
egy közösség életére, illetve annak környezetére. Érdemes mindig megtalálni a
legalacsonyabban csüngő gyümölcsöket! A környezet karbantartása, tisztítása,
lomtalanítása mindig jó kezdet! Törekedjünk a meglévő erőforrások, akár alapanyagok
újrahasznosítására! Nem az anyagi kereteken múlik a változás, akár új szabályok
bevezetése is már minőségi különbséget okozhat a környezet használhatóságában!

4

Tanulni a környezetben, a környezetről, a környezettel

A külső partnerek bevonása adottság a LADDER Living Lab-ben, hiszen nemzetközi
együttműködés keretében külföldi tájépítészekkel is dolgozunk. Elképesztő volt
látni, hogy habár valaki több tízezer kilóméterről érkezett, mégis magáénak tudta
érezni a feladatot, ráadásul sokszor nemcsak szakmai, de személyes szinten is tudott
kapcsolódni, hiszen a kisebbségek problematikája a világ minden táján előfordul.
A kívülállók mindig értékes, új szempontokat tudnak behozni, segítenek kilépni a
komfortzónából, és új szemszögből ránézni a megszokott problémákra.
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Habár a tájépítészek nagy tudással rendelkeznek a környezet alakításával,
karbantartásával és működésével kapcsolatban, izgalmas volt megtapasztalni,
hogy mindig lehet újat tanulni egy olyan területen is, ahol már szakemberek
vagyunk. A pedagógusi szemlélet megismerésével és ötvözésével új dimenziókban
értelmezhető a környezetről való tanulás. Izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet
hosszú távon összekapcsolni a két szakterületet és a nevelési programba illeszteni a
környezetkultúrát. Hiszünk abban, hogy ez fontos cél, és a miskolci együttműködés is
bizonyítéka annak, hogy a személyiségfejlesztésre is van hatása.
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Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik részt vettek a Dr. Ámbédkar Iskola
közösségi tervezésében és lebonyolításában.Először is szeretnénk köszönetünket kifejezni a
Dr. Ámbédkar Iskola és a Martin Luther King Kollégium vezetőségének: Derdák Tibornak, Orsós
Jánosnak és Tyeklár Nórának, akik oroszlánrészt vállaltak a közösségi tervezés megtervezésében
és lebonyolításában. Reméljük, még sokáig működünk együtt! Szeretnénk kifejezni hálánkat az
iskola pedagógusainak és dolgozóinak, akik a műhelyhét alatt túlórába nyúlva osztották meg
velünk álmaikat az iskoláról, helyszíneltek velünk, szereztek konténert (vagy éppen ami kellett) a
semmiből, szervezték velünk a programokat, és alakították át az órarendjüket az utolsó pillanatig.
Ezer köszönet az áldozatos munkátokért és rugalmasságotokért. Külön köszönet Borsos
Leventének és Imre Rolandnak, mert nektek köszönhető, hogy megszületett az együttműködés
ötlete! Köszönet Roy Kimmey-nek és Sarath Pillai-nak, a Davis Projekt koordinátorainak a
kollégium átalakításának koordinálásáért. Roy-nak, hogy mire odaértünk, már szinte minden
munkát elvégzett.
Szeretnénk megköszönni közreműködésüket és a kedves fogadtatást a miskolci közösséget
képviselő Varga Andrea Klára Alpolgármester Asszonynak és a Főépítészi és Főkertész Iroda
munkatársainak, külön pedig Czifrusz Natália főkertésznek, hogy segítettek megismerni a
város működését és fejlődési irányait. Köszönjük Kovács Kamilla civil részvételi referensnek,
hogy bemutatta a Részvételi Iroda működését, és hogy a záró prezentáció alkalmával segítette
összekapcsolni a tájépítészeti javaslatokat az önkormányzati lehetőségekkel. Köszönet Csere
Áron Jánosnak, a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület munkatársának, hogy civil
oldalról világította meg a javaslatok létjogosultságát, és hogy szuper helyi tippjeivel segítette a
tájépítész hallgatókat, hogy megismerjék a miskolci közösséget.
Szeretnénk megköszönni Lakatos Ernőnek, Váradi Gábornak és Lakatos Attilának, hogy
képviselték a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, szeretettel fogadtak minket,
megosztották velünk a roma közösség múltját, működését, kihívásait és álmait. Külön köszönet
Gulyásné Nagy Ernának, aki profi tolmácsként segített abban, hogy a külföldi résztvevők is
teljes értékűen bekapcsolódhassanak a beszélgetésbe.
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Köszönjük továbbá Dr. Halbritter Andrásnak, aki az Iskolakertekért Alapítvány kuratóriumi
tagjaként hasznos ismeretekkel látta el a tájépítész hallgatókat a műhelyhét alatt az
iskolakertekben rejlő potenciál tekintetében. köszönjük továbbá azoknak a lelkes támogatóknak,
akik részt vettek a műhelyhét első estéjén tartott Mérges Buddha c. film vetítésen és utána
értékes meglátásaikkal segítették a nemzetközi hallgatókat abban, hogy térben és időben is
megérkezzek a projektbe. Köszönet: Dr. Valánszki Istvánnak, a MATE oktatójának; Rádai Dániel
józsefvárosi alpolgármesternek és várostervezőnek; Madácsi Flórának, a Rév8 Egyesület
projektkoordinátorának, Varga Cilinek, a Mindspace Egyesület projektkoordinátorának, Szilágyi
Sára szociológusnak, aki elhozta magával Beri Amáliát, egykori Dr. Ámbédkaros, jelenleg
egyetemista diákot; és nem utolsósorban Pócsai Bettina szociálpszichológusnak, aki az UCCU
Roma Informális Oktatási Alapítvány tagja.
Emellett szeretnénk megköszönni a LED2LEAP projekt partnereinek – a Bolognai Egyetem,
a Nürtingen-Geislingeni Főiskola, a Svéd Agrártudományi Egyetem és a LE:NOTRE Intézet
munkatársainak – a nemzetközi műhelyhét előkészítésében és lebonyolításában való
közreműködésüket. Külön köszönet a MATE munkatársainak, Hanula Gábornak, Tóth Boglárkának,
Várszegi Ritának, és különösen Dr. Fekete Albert intézetigazgatónak és projektvezetőnek, hogy
biztosították az együttműködés kereteit. Szeretnénk köszönetet mondani a Nürtingen-Geislingeni
Egyetemről, a Bolognai Egyetemről és a Magyar Agrártudományi Egyetem Tájépítészeti,
Településtervezési és Díszkertészeti Intézetéről érkező tájépítész hallgatóknak az odaadó fizikai
és szellemi munkájukért, alázatosságukért, tenni akarásukért és azokért a kreatív ötletekért,
amivel segítettek otthonosabbá tenni a Dr. Ámbédkar Iskola közösségének életét. Különleges és
példaértékű nagykövetei vagytok a demokratikus tájépítészetnek.
Végezetül köszönet a LADDER Living Lab tagjainak, Szilágyi-Nagy Annának, Jákli Eszternek,
Mihály Reginának, Csuka Lilinek a közösségi tervezés megvalósításáért, különös tekintettel
Reith Anitának, aki szülőként viselte és viseli gondját az ámbédkaros közösségi tervezésnek.
Jó csapat vagyunk!
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