
VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉDDEL AZ ELŐÍTÉLETEK LEBONTÁSÁÉRT
Ajánlás a Szembenézés Alapítvány és a HETI Krókusz Projektjéhez

A tizenkét esztendeje működő Vallásközi Párbeszéd Társasága (Vapata) saját szervezésű képzéseket, 
kerekasztal-beszélgetéseket és rendszeres találkozókat tart, a résztvevők megismertetik egymással
és közösen, másokkal a vallásukat, megvitatják az elveiket, a különböző közéleti és társadalmi 
kérdéseket. 

A Krókusz Csoportok számára készülő programjaink személyre szabottak, minden közösség 
igényeinek fi gyelembevételével, a tanárokkal folytatott megbeszélések során alakulnak ki. Figyelembe 
veszik a diákok életkorát, felkészültségét és közléscserés (kommunikációs) igényeit. Párbeszédes 
formában, érdekes és gyakorlatias kérdések fölvetésére és megvitatására törekszünk, valamint arra, 
hogy a diákok megtapasztalhassák a különböző vallások képviselői közötti, hosszú évek során
kialakult baráti viszonyt, a különbözőségek mellett is jelenlévő békés és nyitott légkört.

Kétféle módon jöhetnek létre a találkozások:
1. Mi megyünk el az iskolákba.
2. Vendégül látjuk a Krókusz Csoportok tagjait.

1. Amikor mi megyünk vendégségbe, alkalmanként legalább négy vallás képviselőjével találkozhatnak
a diákok. E találkozások célja többféle lehet:
a) Saját vallásunk bemutatása párbeszédes formában, gyakorlati kérdéskörökre összpontosítva:
a vallási hagyományokhoz köthető tárgyak, a hagyományos öltözködés, az étkezés, az ünnepek, a női 
szerepek és más érdekességek kerülnek terítékre.
b) Előre kidolgozott tematika szerint, a non-formális oktatás eszközeivel segítünk rávilágítani a vallási
sokszínűség és a kirekesztés kérdéseire, a vallásközi párbeszéd lényegére és értelmére.
c) Játékos, résztvevői (interaktív) beszélgetés során, a diákokat is érintő és érdeklő értékek kapcsán 
érzékeltetjük a különbözőségek mögött megbúvó egységet.
d) Nem riadunk meg a fi atalok szájából elhangzó furcsaságoktól, cikiktől, a vallásokkal kapcsolatos
hiedelmek, féligazságok hangoztatásától. Olyan hangulatot igyekszünk teremteni, hogy a diákok nyíltan
föltehessék a vallásokkal kapcsolatos kérdéseiket, és ezekre nyílt és őszinte válaszokat kapjanak
a vallások képviselőitől.

2. Amikor hozzánk jönnek vendégségbe a diákok, vallási vezetőkkel – a Vapata tagjainak vezetésével 
– különböző vallási terekben, közösségekben ismerkedhetnek az általuk választott vallással:
a) Megmutatunk szent tereket – mecsetet, zsinagógát, templomot, imaházat, megbeszélés szerint.
b) Keresztény, muszlim, zsidó, baháj, Krisna-tudatú, buddhista vallási közösségek tagjaival 
találkozhatnak a fi atalok.
c) Istentiszteleteken és imaalkalmakon vehetnek részt a diákok, amelyek előtt elmondjuk nekik,
mi történik a szertartáson és miért, utána pedig megbeszéljük velük a felvetődött gondolataikat,
megválaszoljuk a kérdéseiket.

http://www.vallaskoziparbeszed.hu/
https://www.facebook.com/vallaskoziparbeszedtarsasaga/

       Jakab Viktória
        főtitkár, Vallásközi Párbeszéd Társasága
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