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Útmutató 

az Európai Szolidaritási Testület Általános online képzéséhez 

Az útmutatóról 
2020-tól kezdve minden olyan európai fiatal, aki regisztrált, hogy részt vegyen az Európai 

Szolidaritási Testület munkájában, hozzáférhet az Általános online képzéshez, amely végigvezeti 

őket a szolidaritási tapasztalatszerzés útján. Az online képzés számos kurzust kínál, amelyek a 

tapasztalatszerzés előtt, alatt és után is hasznosak lehetnek. Ezek a kurzusok azonban nem 

kötelezőek, és önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a fiatalok teljes mértékben 

felkészüljenek a Szolidaritási Testületben végzendő munkájukra. 

Az útmutató célja, hogy különféle offline tevékenységek szervezésére szolgáló eszközök 

biztosításával támogassa a vegyes oktatás élményét, és így kiegészíthesse az online kurzusok által 

kínált tevékenységeket, amely javítja a tanulók megértését és a képzés alkalmazhatóságát. Az 

útmutató az online tanfolyamoktól függetlenül is használható, de tanácsos egy pillantást vetni egy 

adott tevékenységhez tartozó modulra, hogy kiderüljön, milyen ismereteket kell a tanulónak az 

adott szakaszban elsajátítania. 

Kinek szól az útmutató? 
Az ifjúságsegítők jelentős szerepet játszanak az Európai Szolidaritási Testület programjának 

sikerében. Ők azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a fiatalokkal, és a Testülettel való 

megismerkedésük első napjától kezdve segítik a felkészülésüket, a képzésüket, és mentorálják 

őket a szolidaritási program végzése közben és a hazatérésük után, végül felkészítik őket életük 

következő szakaszára. 

Az útmutató új tevékenységi ötleteket és forrásokat kínál az ifjúságsegítők támogatására. A 

workshop-vezetés, a csoportdinamika és a coaching területén szerzett tapasztalat szükséges az 

útmutatóban bemutatott tevékenységek lebonyolításához. A facilitátor nem szakértői szerepet tölt 

be, hanem a tanulók beszélgetéseit irányítja, hogy megtapasztalhassák a saját aha-élményüket. 

Az útmutató felépítése 
Az Általános online képzés minden kurzuscsoportjához tartozik egy fejezet. Minden fejezet 

áttekintést nyújt az online érintett témákról, és felvázolja azokat a tevékenységeket, amelyek 

közvetlenül kapcsolódnak a kurzus adott moduljainak tartalmához. Mivel minden tevékenység 

kapcsolódik az Általános online képzés moduljaihoz, az ifjúságsegítőket arra buzdítjuk, hogy 

kövessék a vonatkozó online anyagokat, hogy még mielőtt megszerveznének egy tevékenységet 

a kézikönyvből, lássák, miről tanultak a résztvevők. 

 

Az egyes tevékenységekhez az alábbi információk állnak rendelkezésre, hogy segítsék a 

facilitátorokat annak hatásának és mértékének felmérésében: 

 

Időtartam: 

 4 óra 

 

Azt mutatja, hogy körülbelül mennyi ideig tart a tevékenység. 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

 

Azt mutatja, hogy hány facilitátor (kék) és résztvevő (rózsaszín) szükséges 

a tevékenységhez. 

Felkészülés: 

     

Hozzávetőleges becslése annak, hogy mennyi előkészület szükséges a 

facilitátortól a tevékenység előtt (pl. írott anyag olvasása, feljegyzések 

készítése, előadók meghívása). 

 

 Különleges megjegyzések kiemelése a facilitátorok számára. 
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1. Témakör – 
Hogyan 
használhatod az EU-
t? 

 

Az első csoportban Hugo abban segítette a tanulókat, hogy 

megismerjék Európát és az európai értékeket, megtudják, 

hogyan jött létre az Európai Szolidaritási Testület, és 

bemutatta a Testület sokféleségét. Ez a csoport olyan 

személyeket célzott meg, akiknek kevés előzetes ismerete 

volt az Európai Szolidaritási Testületről. 

  

Kurzus: Az EU és a Szolidaritási 
Testület 

A csoport első kurzusa 2 modult tartalmazott, és a következő 

témákkal foglalkozott: 

• Mi is az Európai Szolidaritási Testület? 

• Hogyan működik az EU és milyen előnyeink 

származnak belőle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kurzus fontos mozzanatai 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 
alapvető ismereteket szerezzenek az Európai Szolidaritási Testületről; 

 
megismerjék a program céljait; 

 
azonosítsák az EU 6 alapvető értékét; 

 
megtudják, hogy az EU hogyan segíti mindennapi életünket. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végeztével az utánkövető ülések segíthetik a tanulókat abban, hogy jobban 

megértsék, mit jelent a szolidaritás, és hogy milyen szorosan kapcsolódik az EU a mindennapi 

életünkhöz. 
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Modul: Mi is az Európai Szolidaritási Testület? 

1. tevékenység: Fedezd fel a szolidaritást 

Ebben a modulban a tanuló megismerte a „szolidaritás” mint közös felelősség fogalmát: hogy 

együtt egyszerűbb megtenni valamit, mint egyedül. Felkérték őket arra is, hogy gondolják át és 

osszák meg, mit jelent számukra a szolidaritás. A tevékenységre építve vizsgáld meg a szolidaritás 

néhány valós példáját. 

 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 

 

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés és összegzés 

Adj áttekintést a tevékenységről. Ellenőrizd, hogy a résztvevők emlékeznek-e a 

szolidaritás fogalmának a kurzus során történt meghatározására: 

„A szolidaritás annak mérlegelése, hogy cselekedeteim milyen hatással vannak 

másokra. Ha feltakarítok, a körülöttem élők is élvezhetik a tiszta környezetet!” 

Vázold a saját meghatározásodat egy flipchart táblán. 

Ha nem tudják, hogyan kezdjék, bátoríthatod őket arra, hogy először a 

kulcsszavakat határozzák meg (pl. egység, együtt, cselekvés, közös, 

felelősségvállalás). 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

Akvárium-beszélgetés a szolidaritásról 

2–3 személy ül egymással szemben a kör közepén, míg a többiek csendben ülnek 

körülöttük (az akvárium üvegét szimbolizálva). A beszélgetés az akváriumon belül 

zajlik, vagyis csak a középen ülők beszélhetnek, míg a többiek figyelmesen hallgatnak. 

A beszélgetés előrehaladtával a külső körben ülők dönthetnek úgy, hogy a vállukra 

koppintva helyet cserélnek egy középen ülő személlyel, és ők folytatják a 

beszélgetést. Kérdések a beszélgetés vezetéséhez: 

• Mutasd be, mi történt, amikor utoljára diszkriminációval találkoztál, és 

hogyan érezted magad abban a helyzetben. 

• Megbántad valaha, hogy nem fejezted ki egy másik személlyel kapcsolatban 

érzett szolidaritásodat? 

• Mit éreznél, ha arra kérnének, hogy változtass a viselkedéseden annak az 

országnak a helyi kultúrájának megfelelően, ahová éppen költöztél? 

• Miért, vagy miért nem közös felelősségünk a kultúrák és hagyományok 

tiszteletben tartásának biztosítása közösségeinkben? 

Kezdetben az akvárium közepén ülő személyek egyike kell, hogy legyen a 

facilitátor, aki egy példa bemutatásával elindítja a beszélgetést. Próbálj azonban 

semleges maradni, és tegyél fel feltáró, nyitott kérdéseket. Bátoríts valakit, hogy vegye 

át a helyed. Ha a résztvevők nem szívesen helyezik magukat előtérbe, koppints valaki 

vállára a külső körből, hogy ösztönözd őket, és ismételd ezt meg 3–4 percenként. 

Bármikor, amikor új kérdést szeretnél feltenni, térj vissza a középső körbe.  

2–3 szék a 

kör 

közepén 
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Összegzés 

Kérj meg mindenkit, hogy foglalják össze röviden a szolidaritás Európában betöltött 

szerepével kapcsolatos gondolataikat és/vagy ha valami meglepte őket a beszélgetés 

során. 

 

2. tevékenység: Fedezd fel a szolidaritást 

Az 1. tevékenység négyszemközt is elvégezhető a tanulóval. Ahelyett, hogy az „akváriumban” 

másokat ösztönöznél a vitapontok meghatározására, a feladatod az lesz, hogy nyílt végű kérdésekkel 

vezesd a tanulót, és lehetőséget adj neki egy másik nézőpont megismerésére anélkül, hogy 

ráerőltetnéd a saját véleményedet. Ebben a környezetben különösen fontos, hogy biztonságos 

környezetet teremts a tanuló számára, hogy ne érezze úgy, mintha ítélkeznének felette vagy mintha 

kihallgatáson lenne. 

 

Időtartam: 

 30-60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1)  

Felkészülés: 

     

 

 

Modul: Az EU körülötted 

1. tevékenység: Mutasd és mondd 

Ebben a modulban a tanulót megismertették az EU 6 értékével, majd kérdéseket tettek fel ezekkel 

kapcsolatban: Emberi méltóság, Szabadság, Demokrácia, Egyenlőség, Jogállamiság, Emberi 

jogok. Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy az egyes tételek példaként történő 

felhasználásával ezeket az értékeket kézzelfoghatóbbá tegye a tanulók számára. 

 

Időtartam: 

 2-3 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérd meg a tanulókat, hogy sorolják fel és írják le az EU 6 értékét. Miután egy 

értéket helyesen azonosítottak, írd fel egy flipchart táblára.  

Ha nem ismerik fel azonnal az értékeket, vezesd rá őket példákkal. Kerüld a 

válaszok azonnali megadását. 

Flipchart tábla 

Filctoll 

Mutasd és mondd 

• Kérd meg a tanulókat, hogy vizsgálják meg a birtokukban lévő tárgyakat 

(zsebek, pénztárcák, táskák), és válasszanak egyet, amely a 6 érték 

valamelyikét képviseli. 

• Kérd meg a tanulókat, hogy tegyék a tárgyakat egy táskába úgy, hogy a 

többiek ne lássák, mi az. 

• Egyenként vedd ki a tárgyakat, és mutasd meg a csoportnak. 

• Kérd meg a tanulókat, hogy mondják meg, szerintük melyik tárgy melyik 

értéket képviseli, és miért. 

• Kérd meg az adott tárgyat választó személyt, hogy írja le, melyik uniós 

értéket képviseli a tárgy a számára, és miért. 

Nagy táska 

Egyéb 

eszközök 
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• Ha valamelyik érték nem képviselteti magát, kérd meg a tanulókat, 

mondják el, szerintük ez miért történt, és nevezzenek meg egy, az 

otthonukban található olyan tárgyat, amely a hiányzó értéket vagy 

értékeket szimbolizálhatja. 

Arra is megkérheted a tanulókat, hogy otthonról hozzanak egy tárgyat a 

Mutasd és mondd tevékenységhez. Te is hozhatsz magaddal tárgyakat, majd 

megkérheted a résztvevőket, hogy nézzenek körül a teremben, és azonosítsák az 

elemeket, vagy kérheted, hogy gondoljanak egy, az otthonukban lévő szobára, és 

onnan válasszanak egy tárgyat, amelyik az egyik értéket képviseli. 

Prezentációk 

Oszd a tanulókat 6 kis csoportba, mindegyikhez rendelj egy értéket, és kérd meg 

őket egy 2–3 perces prezentáció készítésére, amely bemutatja az adott érték 

jelentőségét, és hogy milyen lenne a világ nélküle. 

 

A prezentációk a kreativitás ösztönzésére szolgálnak, hiszen történhetnek 

PowerPoint, Prezi, de beszéd, rajz vagy színházi előadás formájában is. 

Filctollak  

Papír 

Olló 

Ragasztó 

Kivetítő 

További 

eszközök a 

kreativitás 

ösztönzésére 

Összegzés 

A végén kérdezd meg a tanulókat, hogy tanultak-e valami újat, vagy volt-e olyan 

dolog, amin meglepődtek, mert korábban nem tudták, hogy az adott értékek 

hogyan vonatkoznak rájuk a mindennapi életben.  
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Kurzus: Európai értékek a Szolidaritási Testületnél  

A csoport második kurzusa 2 modult tartalmazott és a következő témákkal foglalkozott: 

• európai diverzitás és identitás; 

• aktív polgárság. 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Egy igazi európai… Szolidaritási Testület 

1. tevékenység: Saját magunk azonosítása 

Az első modulban a tanulók megfigyelték az Európában és a Testületben jelen lévő sokszínűséget, 

és megvizsgálták, hogy a migráció hogyan formálja identitásunkat. Ez a tevékenység segíti a 

tanulókat, hogy átgondolják, mit találnának könnyűnek/nehéznek egy új európai közösségbe 

történő költözéskor. 

 

Időtartam: 

 1 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

• Kérj meg egy tanulót, hogy álljon a flipchart tábla elé, és rajzold fel a 

körvonalait. 

• Helyezz el rajta 4 post-itet a kurzus során azonosított elemekkel (konyha, 

divat, nyelv, sport). 

• Az identitások összetettek, és ez csak 4 példa arra, hogy mik alakítják őket. 

Adj post-iteket a tanulóknak, és kérd meg őket, hogy gondoljanak olyan 

elemekre, amelyek identitásunkat meghatározzák (pl. zene, vallás, 

szexualitás). 

Post-itek 

Tollak 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

megismerjék az Európában és az Európai Szolidaritási Testületben meglévő 

sokféleséget; 

 
felfedezzék, hogy a nemzeti és az európai identitások hogyan léteznek egymás mellett; 

 
megértsék az aktív polgárság fogalmát; 

 

megtudják, hogy a Testületnél töltött idejük alatt hogyan tudnak részt venni a 

demokratikus folyamatokban. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén a tanulók részt vehetnek nyomon követő beszélgetésekben, felfedezhetik a 

nemzeti és európai identitások együttélését hazájukban, és megvitathatják saját, aktív 

polgárként betöltött szerepüket/felelősségüket. 
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Utasítsd őket, hogy minden post-itre írjanak egy elemet (a filctollak segítik a 

szöveg kiemelését). 

Megbeszélés 

• Miután a tanulók befejezték az írást, kérd meg őket, hogy minden elemet 

hangosan olvassanak fel, és helyezzék el a flipcharton, egymás tetejére rakva 

a hasonló post-iteket. 

• Egyenként fogj egy csoport post-itet, és vitassátok meg az elemeket nemzeti 

és európai szempontból, azokra a különbségekre összpontosítva, 

amelyekkel a Testületnél való tapasztalatszerzés során szembesülhettek. 

Például: Vallás: Vallásosak az emberek az országunkban? Szerinted 

Európa egésze többé-kevésbé vallásosabb, mint mi? Észrevehető ez 

a különbség a Testületnél történő tapasztalatszerzés során? 

Nem szükséges összehasonlítani az országod és Európa statisztikáit; a vita lehet 

inkább elmélkedő jellegű (pl. miért gondolod, hogy más lenne?). Próbáld azonban 

elkerülni a sztereotípiákat. Az, hogy egy országot vallásosnak tekintünk, nem jelenti 

azt, hogy a nagyvárosi területek különféle szubkultúrái is azok lennének. 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

Összegzés 

Végezetül beszélgess a csoporttal arról, hogy szerintük zökkenőmentes lenne-e az 

átmenet az otthoni és a külföldi élet között, és mely elemek jelenthetnek nagyobb 

kihívásokat. 

Az identitások lehetnek összetettek és személyesek, ezért ügyelj arra, hogy a 

tanulók megértsék, hogy különbségekkel kell számolniuk, de nem kell a dolgokat 

helyesnek vagy helytelennek ítélniük. 

 

 

 

2. tevékenység: Hozzáférhetőség 

A kurzus során a tanulók megtudták, hogy további támogatások állnak rendelkezésre a hátrányos 

helyzetű személyek számára. Ha az egyik tanuló úgy véli, hogy a kiegészítő támogatás hasznos lehet 

számára, beszélgessetek, elemezzétek a helyzetét, és nyugtasd meg, hogy ebben az esetben is 

csatlakozhat a Testülethez. 

 

Időtartam: 

 1 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 
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Modul: Ki van a Testületben? 

1. tevékenység: Kötelesség az aktív polgárság? 

A második modul során a tanulók többet is megtudtak az aktív polgárságról. Ez a tevékenység arra 

ösztönzi a tanulókat, hogy vitassák meg, vajon az aktív polgárság mindenki kötelessége-e. 

 

Időtartam: 

 60-90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 

 
 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, mire emlékeznek vagy mit tudnak az aktív 

polgársággal kapcsolatban. Bátorítsd őket, hogy osszanak meg egy olyan pillanatot, 

amikor úgy érezték, ők is aktív polgárként viselkedtek.  

A flipchartra írj fel kulcsszavakat/kifejezéseket, amelyet a tanulók említenek (pl. 

szavazás, önkéntes tevékenység, tiltakozás stb.) 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

Vita 

Az érv: Az aktív polgárság minden polgár kötelessége? 

• Oszd a tanulókat 2 csoportba, és egy érme feldobásával döntsétek el, hogy 

melyik csoport lesz „mellette” és melyik „ellene”. 

• Adj minden csoportnak 10 percet az ügyük mellett szóló érveik listájának 

elkészítéséhez. 

• Hozd össze a 2 csoportot, mondják el nyitó beszédüket, majd kezdjétek meg 

a vitát. 

Győződj meg arról, hogy minden tanuló kapott lehetőséget a felszólalásra. 

Felteheted saját kérdéseidet (pl. Minden választáson szavazniuk kell a polgároknak? 

Mindenkinek kellene legalább évente egyszer önkénteskednie?), és ösztönözheted a 

téma és az Európában a Testület hozzáadott értéke közötti kapcsolatok megvitatását. 

Tollak 

Papír 

Összegzés 

A vita befejezése után kérd meg a tanulókat, hogy emeljék fel a kezüket, ha úgy 

gondolják, hogy mindenki kötelessége aktív polgárnak lenni. Kérdezd meg a 

résztvevőket, hogy változott-e a gondolkodásmódjuk a vita eredményeként, és hogy 

most már értik-e, hogy miért lehetnek az embereknek egymástól eltérő nézeteik. 
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2. Témakör – Csináld 
a magad módján! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Mik a lehetőségek? 

1. tevékenység: Kérdések és válaszok egy csoporton belül  

Az első modulban a hallgatók megismerkedtek a Szolidaritási Testület által kínált lehetőségekkel. 

Ez egy általános bevezetés volt, amely sok megválaszolatlan kérdést hagyhatott a tanulókban. Egy, 

az adott lehetőségekkel kapcsolatos kérdéseiket megválaszoló beszélgetés szervezésével 

Ebben a csoportban Zrinka abban támogatta a tanulókat, 

hogy megismerjék az Európai Szolidaritási Testület által 

kínált tevékenységek sokféleségét. Segített, hogy a tanulók 

elkészíthessék a Testületbe való jelentkezésüket, és hogy 

átgondolhassák motivációikat. Ez a csoport azokra irányult, 

akik még nem döntötték el, hogy a Testület által kínált utak 

közül melyiket válasszák (önkéntesség, munkavállalás és 

szakmai gyakorlatok, szolidaritási projektek).  

Kurzus: Találd meg a saját utadat! 

Az első kurzus 5 modulból állt. A következő témákkal 

foglalkozott: 

• Az Európai Szolidaritási Testület különböző 

tevékenységi típusainak áttekintése 

• Részletesebb információk a tevékenységi 

típusokról, beleértve a szerepeket és a 

kötelezettségeket 

• A tanuló (kezdeti) választásának átgondolása 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
 

 

 

 

megismerjék az Európai Szolidaritási Testület által kínált különböző utakat, és 

megtalálják azt, amelyik a legmegfelelőbb a számukra; 

 

megismerjék az Európai Szolidaritási Testület programjai résztvevőinek jogait és 

kötelezettségeit; 

 
a tevékenységi típust illetően átgondolják az eredeti választásukat. 

 

Mit tehetsz te? 
Előfordulhat, hogy a kurzus befejezése után a tanulók még mindig hezitálnak, vagy kérdéseik 

maradtak az úttal kapcsolatban, amelyre jelentkezni szeretnének. Segíthetsz nekik ebben a 

folyamatban. 
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biztosíthatjuk, hogy a tanulók mélyrehatóan megismerjék a programot és megalapozott döntést 

hozhassanak. Ez a beszélgetés online is megtartható, például Padlet vagy Mural használatával.  

 

Modul: Szolidaritási projekt létrehozása 

1. tevékenység: Inspirációs ülés  

Ebben a modulban a tanulók megismerték, hogyan indíthatják el saját szolidaritási projektjüket. 

Viszont még az interneten elérhető tippekkel is nagyon ijesztő lehet megfontolni ezt az utat. Ez a 

tevékenység ennek az izgalmas útnak a választására bátorítja és inspirálja a tanulókat, és 

lehetőséget ad nekik arra, hogy kapcsolatba kerüljenek azokkal az öregdiákokkal, akik korábban 

maguk is saját projekteket indítottak. 

 

Időtartam: 

 120 perc 

Résztvevők: 

 (2)  (15+) 

 

Felkészülés: 

 

 

Leírás Eszközök 

Felkészülés 

Erre a tevékenységre hívj meg 3 fiatalt, akik korábban saját szolidaritási 

projekteket indítottak (a helyi ifjúsági szervezetek vagy az országos ügynökség 

segíthet ebben). Kérd meg őket, hogy készítsenek bemutatót a projektjeikről és 

motivációjukról, amely arra ösztönözte őket, hogy a Testülethez csatlakozzanak. 

 

Találkozás és üdvözlés 

A tevékenység az előadásokkal kezdődik, melyek mindegyikét egy rövid 

kérdéskör követ. 

 

Miután a kérdések megválaszolásra kerültek, oszd a résztvevőket 3 kisebb 

csoportra, és mindegyikhez rendelj egy előadót. Biztosíts minden csoportnak 10 

percet, hogy további kérdéseket tehessenek fel a jelentkezési folyamatról, a 

projektekről stb., majd cseréld le az előadókat a csoportok között. Ezt ismételd 

meg háromszor, hogy minden előadó minden csoporttal tölthessen időt. 

Kivetítő 

3 szoba/terület 

 

Lezárás 

Gyűjts össze újra mindenkit, és végezetül köszönd meg az előadóknak, kiemelve 

a releváns forrásokat (GYIK, az Európai Ifjúsági Portál, az online kurzus a további 

részletekért), és ösztönözd a tanulókat, hogy folytassák az ötletek megosztását, 

és merítsenek inspirációt az öregdiákok munkájából. 

Lehetséges 

ajándék az 

előadóknak 

További tippek az Európai Szolidaritási Testület tagjaival való egyenrangú kapcsolatok 

megkönnyítésére  

A tanulók és az Európai Szolidaritási Testület jelenlegi/korábbi résztvevőinek összekapcsolására 

irányuló további ötletek: 

• Nyomon követés: Összekapcsolhatod a tanulót egy jelenlegi résztvevővel vagy egy 

fogadó szervezettel egy napra, hogy megismerje az adott szektor tevékenységeit, amely 

iránt érdeklődést mutat. 

• Tanulótárs: A tanuló útmutatást kaphat egy jelenlegi résztvevőtől vagy öregdiáktól, hogy 

felkészüljön a jelentkezési folyamat minden egyes lépésére. 

https://europa.eu/youth/solidarity/projects
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• Mentorálás: A tanuló mentorként rendelhető egy újonnan érkezett résztvevő mellé, hogy 

segítse az új környezethez való alkalmazkodását, miközben bepillantást nyer a Testület 

életébe. 

 

Modul: A választásom mérlegelése 

1. tevékenység: Az alapos mérlegelés lehetővé tétele  

A kurzus utolsó moduljában a tanulók kiválasztották, hogy melyik utat szeretnék követni, és 

megkérték őket arra, hogy írják le, miért lelkesednek a választásukért. Az, hogy másokkal is 

megbeszélik az ötleteiket és döntéseiket, segíthet abban, hogy magabiztosabbak legyenek 

döntésükkel kapcsolatban. Ez arra is rávilágíthat, hogy a különböző emberek különböző 

döntéseket hoznak, és hogy mindegyik jó választás. A nekünk megfelelő út megtalálása a fontos.  

 

Időtartam: 

 40 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

 

 

Tevékenységi opció a) 1:1 Eszközök 

Beszéld meg a tanulóval a következő kérdéseket:  

• Döntöttél már?  

• Ha igen: 

▪ Hogyan hoztad meg ezt a döntést? Milyen tényezőket vettél számításba? 

▪ Egy 1-től 10-ig terjedő skálán mennyire vagy biztos a választásodban? Mi 

segítene abban, hogy biztosabbnak érezd magad a választásodban?  

▪ Mi lelkesít és/vagy mi aggaszt a választásodban?  

• Ha nem: 

▪ Miért nem? Mi tart vissza? 

▪ Mi segíthetne a döntés meghozatalában? 

• Mik lesznek a következő lépéseid?  

Ezeket a kérdéseket alakíthatod a tanuló igényeihez.  

 

 

Időtartam: 

 70 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 

 

Tevékenységi opció b) csoportos tevékenység Eszközök 

Beszélgetések kis csoportokban: 

Hozz létre kis munkacsoportokat. Kérd meg a résztvevőket, hogy beszéljék meg a fenti 

kérdéseket a társaikkal.  

Kinyomtatott 

kérdések 

Plenáris ülés 

Miután a csoportok végeztek, gyűjts mindenkit egy körbe. Hagyd, hogy minden csoport 

megosszon egy aha-élményt a beszélgetésükből. Tekintsd át a megállapításaikat és 

gondolataikat néhány további kérdéssel. Például: 

• Hogyan járultak hozzá ezek a beszélgetések egy új perspektíva kialakításához? 

• Mi segíthet azoknak, akik még nem döntöttek? 
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Kurzus: Felkészülés a Szolidaritási Testület kínálta 
tapasztalatra! 

A második kurzus 2 modulból állt, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Tippek a jelentkezéssel kapcsolatban  

• A tapasztalatszerzésre való felkészüléshez szükséges gyakorlati információk 

 

 

 

 

 

Modul: Vigyázz, kész, találj nekem egy lehetőséget! 

1. tevékenység: Szakmai visszajelző megbeszélések  

Az önéletrajz elkészítésekor a saját tulajdonságaink és érdeklődési körünk bemutatása zavarbaejtő 

feladat lehet. A társak visszajelzése segíthet a fiataloknak abban, hogy világosabb és gyakran 

pozitívabb képet alkothassanak magukról, és ösztönözheti őket a Szolidaritási Testületbe történő 

belépésre. 

Időtartam: 

 45 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 

 

 

1. tevékenység: Visszajelzés az önéletrajzokról Eszközök 

Visszajelző kör 

• Oszd meg a csoporttagok önéletrajzát vagy az általad összegyűjtött 

önéletrajzmintákat. 

• A résztvevők a zöld, piros vagy sárga matricák használatával 

háromféleképpen, névtelenül kommentálhatják az önéletrajzokat. Kérd 

meg őket, hogy ha szükséges, tegyenek hozzá egy magyarázó 

megjegyzést. 

▪ Zöld – azt mutatja, hogy erős elemnek találják  

▪ Piros – azt mutatja, hogy gyenge vagy nem egyértelmű elemnek 

találják  

▪ Sárga – azt mutatja, hogy „nem értem ezt a pontot” 

Ez a tevékenység akkor működik a legjobban, ha a résztvevők legfrissebb 

önéletrajzával dolgozol. Gyűjtsd össze ezeket előre, és kérj tőlük engedélyt, hogy 

Önéletrajzok 

Színes 

matricák  

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
megtudják, hogyan állíthatják össze profiljukat az Ifjúsági Portálon; 

 
hatásosabb jelentkezéseket készítsenek; 

 
megtudják, milyen gyakorlati intézkedéseket kell megfontolniuk. 

Mit tehetsz te? 
Segíthetsz a tanulóknak a jelentkezésben és a tapasztalatszerzésre való felkészülésben. A 

tanulóknak további, a konkrét helyzetükre vonatkozó kérdéseik is lehetnek. 
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megoszthasd a csoporttal. Töröld/takard ki az önéletrajzokon szereplő összes 

érzékeny információt.  

Gyűjts tippeket 

• Oszd a csoportot kisebb csoportokra, és beszéljétek meg az 

önéletrajzaikra kapott visszajelzéseket.  

• Kérd meg a csoportokat, hogy a visszajelzések alapján gyűjtsék össze a 3 

legfontosabb tippet. 

• Csatlakozz a beszélgetéshez, és oszd meg az egyes csoportok által 

javasolt tippeket. Írd fel ezeket a flipchartra. 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

 

Modul: A gyakorlati teendők átgondolása 

1. tevékenység: „Felkészülés a gyakorlati teendőkre” játék 

Sok tanuló számára ez lesz az első alkalom, hogy hosszabb időt töltenek távol az otthonuktól. A 

stressz egyik forrása lehet, ha nincs egyértelmű képük arról, hogyan szervezzék az életüket. Ebben 

a modulban a tanulók átgondolták az indulás előtt szükséges gyakorlati teendőket. Ez a 

tevékenység segít, hogy mélyebben átgondolhassák a teendőket. 

 

Időtartam: 

 45 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 
 

 

Leírás Eszközök 

• Egy különböző tárgyakkal töltött bőrönddel lépj a helyiségbe. Íme 

néhány javaslat, de kérjük, igazítsd ezeket az adott helyzethez:  

▪ Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 

▪ Telefon 

▪ Útlevél 

▪ Teddy maci 

▪ Elsősegélynyújtó doboz 

▪ Sörnyitó 

▪ Telefontöltő 

▪ Tükör 

▪ Helyi kávézók hűségkártyája 

▪ Kulcsok 

▪ Kerékpárlámpa 

▪ Pizsama 

▪ Kötött sapka 

• Kérd meg a résztvevőket, hogy válasszanak legfeljebb 5 tárgyat, 

amelyeket magukkal vinnének az új otthonukba. Hadd készítsék el saját 

listájukat.  

• A választásaikkal kapcsolatos beszélgetést (először lehetőleg kisebb 

csoportokban vagy párokban) könnyedén és szórakoztatóan vezesd. 

Ösztönözd azoknak a helyzeteknek a megvitatását is, amelyek akkor 

fordulhatnak elő, ha nem készülünk fel jól. 

Bőrönd vagy 

táska 

Egyéb 

eszközök 

Papír vagy 

post-it 

Tollak 
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Kurzus: Ismerd meg önmagad, és fejlődj! 

Ez a kurzus 3 modult tartalmazott. A következő témákkal foglalkozott: 

• Öntudatosság 

• Érdeklődési körünk, tulajdonságaink és buktatóink megismerése 

• Különböző tanulási stílusok megismerése 

• Az eddig tanultak átgondolása 

 

 

 

 

 

Modul: Ismerd meg önmagad 

1. tevékenység: Beszélgetés a személyes idővonalról 

Ebben a modulban a tanulók elkészítették életük fő mérföldköveinek idővonalát, hogy megtudják, 

milyen tulajdonságokkal és képességekkel rendelkeznek. Ezek az idővonalak sok egyéni reflexióra 

adnak lehetőséget, és segíthetnek a tanulóknak ezeket megbeszélni veled vagy társaikkal.  

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

 

 

 

Leírás Eszközök 

Ebben a beszélgetésben megkérheted a tanulókat, hogy mélyebben 

gondolkodjanak el olyan kérdésekről, mint például a következők: 

• Mi tette ezeket a pillanatokat jó vagy rossz pillanatokká az életedben? 

Milyen tapasztalatok ragadtak meg benned? 

• Milyen tulajdonságokat írtál le magadnak, és milyen buktatók kötődnek 

ezekhez?  

• Milyen tanulságokat tudsz levonni ezekből a gondolatokból?  

• Hogyan segítenek ezek felkészülni rá valamint kezelni a szolidaritási 

tapasztalatodat, és leküzdeni a nehézségeket?  

Kérdések 

flipchart 

táblára írva 

vagy 

papírra 

nyomtatva 

 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

meghatározzák fő tulajdonságaikat, valamint azt, hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak a 

buktatókhoz; 

 

meghatározzák az Európai Szolidaritási Testülethez való csatlakozásuk motivációját, és 

azt, hogyan szeretnék felhasználni ezt a tapasztalatot a jövőben; 

 

megkülönböztessék a tanulási stílusokat, és meghatározzák, hogy ők melyiket részesítik 

előnyben; 

 
megfogalmazzák a tanulási célokat, és nyomon kövessék ezeket a célokat. 

Mit tehetsz te? 
Ez a kurzus igénybe veszi a tanulók reflexiós képességeit. Ezt a reflexiós folyamatot kiegészítő 

eszközök biztosításával vagy beszélgetésen keresztül támogathatod. 
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Modul: Tanulási jegyzeteid 

1. tevékenység: A Szolidaritási vászon kidolgozása 

A kurzus segített, hogy a tanulók elgondolkodjanak a jövőjükről, és meghatározzák, mit akarnak 

tanulni. Bátorította őket egy Szolidaritási vászon kidolgozására; ami egy portfólió, amely rögzítette, 

hogyan fejlesztettek ki különböző kompetenciákat, amelyek segítik őket a Youthpass kitöltésekor. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

 

 

 

Leírás Eszközök 

• Oszd meg az elektronikus naplót mutató képernyőt.  

• Mutass be egy személyes tanulási történetet. 

• Adj időt a résztvevőknek saját történetük elkészítéséhez. 

• Oszd a csoportot párokra, akik megosztják egymással az e-

naplójukat. 

• Kezdjetek közösen gondolkodni a Szolidaritási vásznuk 

kidolgozásáról.  

Ez a tevékenység papíron is elvégezhető. 

Kivetítő 

Laptop 

Internetkapcsolat 
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3. Témakör – "Egy 
új élmény..." 

 

Ebben a Csoportban a tanulók megismerték Hubertet, aki 

éppen most érkezett meg Budapestre, és elkezdett az új 

életéhez alkalmazkodni. Hubert megosztotta tapasztalatait, 

és útmutatást adott azzal kapcsolatban, hogy mire 

számíthatunk egy új országba történő költözéskor, egy más 

kulturális környezetben való munkavégzés és az új 

emberekkel való találkozások során. A csoport célja az volt, 

hogy segítse a tanulókat abban, hogy magabiztosabban és 

felkészültebben mozoghassanak az új környezetükben. A 

különféle kultúrák, bizonytalanságok és konfliktusok 

kezelése, a kommunikáció és az interperszonális készségek 

fejlesztése, valamint az interkulturális tudatosság fokozása 

érdekében bemutatásra kerültek a konstruktív párbeszéd 

technikái. A tanulók az új környezetben előforduló, 

biztonsággal és védelemmel kapcsolatos problémákat is 

megismerték.  

 

Kurzus: Kezdőőődik! Most mi lesz? 

A csoport első kurzusa 2 modult tartalmazott.  

A következő témákkal foglalkozott: 

• Beilleszkedés egy új környezetbe 

• A függetlenség megtanulása 

 

 

 

 

 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
létrehozzanak egy strukturált megközelítést az új környezetük felfedezéséhez; 

 
felfedezzék az idő, a pénz és a jólétük kezelésének hatékony technikáit. 

Mit tehetsz te? 
Ez a kurzus eszközöket biztosított a tanulók számára a Szolidaritási Testületben történő 

tapasztalatszerzéskor az új élethez való alkalmazkodáshoz, de még így is szembesülhetnek 

kihívásokkal az alkalmazkodás és a beilleszkedés során. Segíthetsz nekik ebben az 

alkalmazkodási folyamatban.  
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Modul: Találd meg az utad ebben az új valóságban! 

1. tevékenység: Csoportos beszélgetés 

Ebben a modulban a tanulók a honvágy kezelésével kapcsolatos tippeket kaptak. Ezt mindenki 

máshogy tapasztalja meg. Ez a tevékenység segíthet a tanulóknak megosztani társaikkal azt, amit 

nehéznek találnak egy új helyre történő érkezéskor, és stratégiákat oszthatnak meg egymással 

arról, hogyan kezelhetik a nehézségeket. Célja továbbá, hogy ösztönözze a tanulókat olyan 

kihívások és stratégiák megosztására, amelyek nem kapcsolódnak a honvágyhoz. A tevékenység 

hetente vagy havonta megismételhető, mivel időközben újabb kihívások merülhetnek fel. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés: 

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a honvággyal vagy más kihívásokkal 

kapcsolatos tapasztalataikat, amelyek valójában inkább az új hely megismerésével, 

mint a honvággyal állnak összefüggésben (pl. nincs jól működő wifi, nem tudják, 

hol találkozhatnak más emberekkel, megfizethető helyeket keresnek a 

kikapcsolódáshoz). 

 

Társak közötti beszélgetések: 

Először kérd meg a tanulókat, hogy alkossanak párokat, és beszéljék meg a 

következő kérdéseket: 

• Mi okozott pozitív meglepetést neked, amiről másoknak is tudnia kellene? 

(pl. egy jó weboldal kedvezményekkel, egy kellemes nemzetközi 

szórakozóhely) 

▪ Jegyezd fel ezeket post-itekre. 

• Mi volt nehéz vagy bosszantó a számodra az új helyen?  

• Mit tettél azért, hogy leküzd ezeket a nehézségeket/frusztrációkat, és 

hogy itt is otthon (beilleszkedve) érezd magad?  

• Mit tanultál magadról ez alatt az idő alatt? 

Post-itek 

Tollak 

Kinyomtatott 

kérdések 

Plenáris megbeszélés: 

A plenáris ülésen kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg megfigyeléseiket:  

• Milyen közös kihívásokat látunk?  

• Milyen közös stratégiák léteznek ezen kihívások kezelésére?  

• Melyik post-itről szeretnél többet megtudni?  

Vezesd az ezzel kapcsolatos vitát anélkül, hogy a tanulókat döntés elé állítanád. 

Végezetül kérd meg a tanulókat, hogy mondjanak egy olyan tevékenységet, 

amelyet magukkal szeretnének vinni erről az ülésről. 

Kombinálhatod a csoportos beszélgetést egy városi sétával, hogy extra 

lehetőséget biztosíts a tanulóknak az új környezetük felfedezésére. Te is 

megoszthatod javaslataidat az érdekes vagy alig ismert helyekről, vagy 

megkérheted a tanulókat, hogy osszák meg a saját tippjeiket egymással. 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 
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Modul: Önálló élet 

1. tevékenység: Öngondoskodás  

Ebben a modulban a tanulók az önigazgatás több aspektusát is átgondolták (ideértve a 

költségvetést, az időt, és az öngondoskodáshoz szükséges teendőket). Ennek a tevékenységnek a 

célja a fontos tevékenységek rangsorolásának bemutatása, emellett arra ösztönzi a tanulókat, hogy 

osszanak meg egymással öngondoskodással kapcsolatos tippeket és trükköket. A befőttesüveges 

bemelegítés megmutatja, hogy miért szükséges először a legfontosabb feladatokat elvégezni. 

Olvasd el az „üres üveg” történetét a platform könyvtárában. 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés: 

• Mutasd meg az üres üveget, és tedd bele a köveket. 

• Kérdezd meg a tanulókat: „Tele van?” 

• A tanulók talán azt válaszolják, hogy „igen”.  

• Ezután add hozzá a kavicsokat, a homokot, majd a vizet. Belefért! 

• Következtetés: Ha a homokot teszed bele először, akkor semmi más nem 

fér már bele (kivéve a vizet), de ha a nagy kövekkel kezded, akkor minden 

bele fog férni. 

• A kövek a fontos dolgok – család, partner, egészség, munka, alvás. A 

kavicsok egyéb dolgok, amik szintén számítanak – telefon, kerékpár, 

ruhák. A homok minden egyéb apróság. 

Ahelyett, hogy elmondanád a résztvevőknek a következtetéseket, tegyél fel 

segítő kérdéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy ők jussanak bizonyos 

megállapításokra. 

Egy nagy, 

üres üveg 

Kövek, 

kavicsok, 

homok, víz 

Jólét 

• Utalj az online gyakorlatra, amely a 4 elemre összpontosít (elme, test, 

kreativitás és szellem).  

• Kérd meg a tanulókat, hogy gondolják át, mit tesznek ezeken a területen 

azért, hogy megóvják a saját jólétüket. Ezek az elemek képviselik a 

köveket; mindenki jóléte szempontjából nagyon fontosak.  

• Alakíts ki 4 helyet a helyiségben, amelyek mindegyike egy elemet 

képvisel.  

• Minden sarokban helyezz el egy nagy papírlapot. Kérd meg a tanulókat, 

hogy miközben felkeresik az egyes sarkokat, rajzolják le javaslataikat és 

ötleteiket arra vonatkozóan, hogyan gondoskodhatnak magukról. 

A tanulók letölthetik válaszaikat a platformról, és megkérheted őket, hogy ezt 

előre megtegyék. 

Ez egy kreatív gyakorlat, a háttérzene biztosítása tovább fokozhatja a kreativitást. 

Nagy 

papírlapok 

Színes tollak 

Megosztás 

Oszd a résztvevőket 4 csoportba. Mindegyik csoportnak összegeznie kell és be kell 

mutatnia a résztvevőknek a témával kapcsolatban összegyűjtött ötleteit. Végezetül 

kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg ötleteiket azzal kapcsolatban, hogyan 

segíthetnek egymásnak és hogyan kérhetik számon egymáson kötelezettségeiket. 
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Kurzus: Első a biztonság 

A kurzus 2 modult tartalmazott. A következő témákkal foglalkozott: 

• Kockázatkezelés a mindennapokban 

• Hogyan reagáljunk a stresszes helyzetekre 

 

 

 

 

 

 

Modul: Beszéljünk a kockázatokról! 

1. tevékenység: Csoportos beszélgetés a személyes biztonságról 

Ebben a modulban a tanulók átgondolták azokat a kockázatokat, amelyekkel új környezetükben 

szembesülhetnek. A forgatókönyvek és a tanácsok meglehetősen általánosak. A tanulóknak 

hasznára válhat még több, az adott környezethez kapcsolódó gyakorlati tanács. A 

csoportbeszélgetésnek az a célja, hogy olyan helyzeteket is megvitassanak, amelyek nem 

szerepelnek az online modulban, és hogy a tanulók ezen helyzetek kezelésével kapcsolatos 

tippeket osszanak meg egymással. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérdezd meg a tanulókat, hogy emlékeznek-e az online kurzusban említett 

kockázatos helyzetekre (pl. letartóztatás, éjszakai séta, sérülések). Mutasd be a 

helyi környezettel kapcsolatos alapvető tényeket:  

• Melyek a helyi kockázatok (pl. népszerű turisztikai csalások, kerülendő 

környékek)? 

• Milyen szabályok és rendeletek vonatkoznak az alkohol- és kábítószer-

fogyasztásra, valamint egyéb szabálysértésekre (pl. piros lámpánál való 

 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

mérlegeljék azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket a mindennapokban is 

figyelembe kell venniük; 

 
megismerjék a stresszhelyzetekben előforduló ösztönös viselkedési formákat; 

 
megtanulják, hogy mit tehetnek potenciálisan veszélyes helyzetekben; 

 
gyakorlatokat végezzenek a jólétükről való gondoskodás érdekében. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus elvégzése után a hallgatók tájékozottabbak lesznek az új környezetben felmerülő 

biztonsági és egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban. További tevékenységeket szervezhetsz 

annak érdekében, hogy segíts nekik az adott helyen jellemző biztonsági problémák 

kezelésében.  
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átkelés, kerékpározás a járdán, a tömegközlekedés fizetés nélküli 

használata)? 

Gondolatok 

• Kérd meg a tanulókat, hogy egyénileg gondolkodjanak el azokon a 

kockázatos szituációkon, amelyekkel már találkoztak, és írják fel őket post-

itekre.  

• Alkossanak párokat, és osszák meg egymással a post-itekre írt 

szituációkat. Keressétek meg a hasonlóságokat és a különbségeket. 

• A párok csatlakozzanak egy másik párhoz, és ismét osszák meg a 

jegyzeteiket.  

Post-itek 

Tollak 

A plenáris ülésen 

• Gyűjtsd össze a post-iteket, és rangsoroljátok a szituációkat gyakoriságuk 

szerint.  

• Vezesd az ötletelést arról, hogy a tanulók hogyan tudják kezelni ezeket a 

szituációkat:  

▪ Kérj a tanulók saját tapasztalatain alapuló konkrét példákat és 

tippeket.  

▪ Áss mélyebbre, ha a javaslatok homályosak. 

▪ Kérj meg másokat is, hogy szóljanak hozzá a javaslatokhoz.  

▪ Fedezd fel a javaslatok előnyeit és hátrányait (kockázatait).  

A kockázatok felsorolása bizonyos résztvevőket aggodalommal tölthet el, 

ezért fontos megnyugtatónak maradni és figyelemmel kísérni a résztvevők negatív 

érzelmi reakcióit, és külön időt kell fordítani a kockázatok ismertetésére, ha úgy 

érzed, hogy ez szükséges. 

Flipchart 

tábla 

Következtetések 

Hangsúlyozd, hogy különbség van a szabályok betartása (pl. személyazonosító 

okmányt hordunk magunkkal, nem fogyasztunk alkoholt nyilvános helyeken) és 

annak eldöntése között, hogy te személy szerint mit érzel megfelelőnek és 

kényelmesnek (pl. éjszakai séta, kerékpározás forgalmas területeken). Az utóbbi 

esetben fontos, hogy mindig kérdezd meg magadtól: Hogyan érzem magam 

ebben a helyzetben? Nekem mi működik?  

 

 
2. tevékenység: A mentor bejelentkezése 

Ebben a modulban a tanulók átgondolták saját viselkedésüket a biztonságos bulizás tekintetében. 

Előfordulhat, hogy a csoportdinamika nem engedi a tanulóknak, hogy szabadon beszéljenek és 

átlátható módon viselkedjenek. Ezért azt javasoljuk, hogy vond be a tanuló mentorát a biztonságról 

szóló beszélgetésbe, vagyis a tevékenységben a tanuló, a mentor és te, mint facilitátor vesztek részt.  

 

Időtartam: 

 45 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (2) 

Felkészülés: 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérd meg a tanulót, hogy ossza meg, mire emlékszik ebből a modulból: 

• Melyek voltak a leghasznosabb tippek a számára?  

• Mivel nem értett egyet? Miért?  
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Magyarázd el, hogy egy új környezetben könnyű elveszíteni az irányítást, és az új 

baráti társaság különböző viselkedési mintákra ösztönözheti a tanulót. Magyarázd 

el, hogy hasznos lehet egy támogató struktúra létrehozása a mentorral, aki figyeli 

a biztonságukat (pl. bulik vagy a rendszeres bejelentkezések alkalmával).  

A támogatás meghatározása 

Segítő kérdésekkel vezetheted a két fél közötti beszélgetést: 

• Az érkezésed óta részt vettél olyan dolgokban, amelyeket otthon 

valószínűleg nem tettél volna meg (pl. lerészegedtél, engedély nélküli 

taxit használtál)? 

• Kitaláltak-e bármilyen támogatási mechanizmust az új barátokkal (pl. 

kijelölt sofőrök)? 

• Hogyan segíthet nekik a mentoruk a jövőbeli helyzetekben (pl. a tanuló 

bármikor felhívhatja vagy küldhet neki sms-t, vagy a mentor elkísérheti új 

helyekre)?  

Próbáljatok meg 2 vagy 3 megállapodást kötni arról, hogy a mentor hogyan 

fogja támogatni a tanulót, és néhány hét után ellenőrizd, hogy működik-e a 

támogatási rendszer. 

 

 

Modul: Küzdelem, menekülés, leblokkolás és gyógyulás  

1. tevékenység: Beszélgetés a jólétről 

Ebben a modulban a tanulók átgondolták, hogyan kezelik a stresszt és a feszült helyzeteket. Ezek 

az ismeretek felhasználhatók négyszemközti beszélgetésekre azzal a céllal, hogy megbeszéljék 

testi és szellemi jólétüket, és azonosítsák azokat a biztonsági kérdéseket, amelyekkel a tanulók 

küzdenek. Ezt a beszélgetést érzékenyebb kérdések megvitatására is felhasználhatod, mint 

amilyen például a munkahelyi zaklatás. Ez a tevékenység hasznos lehet a résztvevő mentorának, 

hiszen segít a beszélgetések irányításában. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

 

Felkészülés: 

 

 

 

Leírás Eszközök 

Az alábbi beszélgetésekhez használhatod a segítő kérdéseket:  

• Egy 1-től 10-ig terjedő skálára gondolva, hogy érzed magad?  

• Miért [szám]?  

• Mi megy jól, és mi jelent kihívást?  

• Mit tettél annak érdekében, hogy jobban érezd magad?  

• Mi működött jól, és mi nem?  

• Mit találsz a legnehezebbnek?  

• Mit tehetsz a megoldása érdekében?  

• Javasolhatok valamit? Megpróbálnál …?  

• Hogyan segített ez a beszélgetés?  

• Mit fogsz most tenni?  

Ha észreveszed, hogy a résztvevő jóléte súlyos veszélyben van, fordulj a 

megfelelő egészségügyi/támogató szolgáltatókhoz.  

Kinyomtatott 

kérdések 
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Kurzus: Út az interkulturális tudatosság felé 

A csoport harmadik kurzusa 4 modult tartalmazott. A következő témákkal foglalkozott: 

• Az identitás és a kultúra megismerése 

• Interkulturális tudatosság fejlesztése 

• Kultúrák közötti kommunikáció 

 

 

 

 

 

Modul: Identitás és öntudatosság 

1. tevékenység: Reflektív vita az identitásról 

Ebben a modulban a tanulók a sztereotípiákra és az identitásra összpontosítottak. Az identitásra úgy 

hivatkozunk, mint azon tulajdonságok, hiedelmek, a személyiség, a kinézet és a kifejezési módok 

együttese, amelyek egy személyt/csoportot meghatároznak. Ez a tevékenység elősegíti az 

identitásról és az arról szóló beszélgetést, hogy a különbségek hogyan befolyásolhatják a tanulót és 

anank tapasztalatait. Egy nagy, nyílt térre van szükség. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

 

 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Ez a tevékenység az identitásról szól. Kérd meg a résztvevőket, hogy gondoljanak 

magukra a tevékenység során.  

 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

elgondolkozzanak és többet is megtudjanak az új kultúrákkal való találkozásról, az új 

környezetekhez és közösségekhez való alkalmazkodásról; 

 

megismerjék a különféle sztereotípiákkal, embercsoportokkal, identitásokkal 

kapcsolatos kérdéseket;  

 
felismerjék saját kultúrájuk jellegzetes aspektusait; 

 
felmérjék saját kulturális kompetenciájukat; 

 
megtanulják bizonyos eszközök és módszerek gyakorlati alkalmazását; 

 
ellenőrizzék interkulturális ismereteiket és képességeiket. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén a tanulóknak hasznára válhatnak az utánkövető foglalkozások, amely növeli az 

önbizalmukat, és így könnyebben kapcsolódnak másokhoz. 
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Lépj egyet előre 

• Kérd meg a tanulókat, hogy alkossanak kört (vállmagasságba emelve a 

kezeik nem érintkezhetnek). 

• Egyesével olvass fel egy sor állítást. Kérd meg a résztvevőket, hogy 

minden alkalommal lépjenek egyet előre, ha egy állítás rájuk is 

vonatkozik, és lépjenek hátra, ha nem.  

• Lehetséges állítások: 

▪ Társaságkedvelő alkat vagyok. 

▪ Számomra normális, amikor az utcán idegenekkel kezdek 

beszélgetni. 

▪ Amikor boldog vagyok, sokat mosolygok. 

▪ Még akkor is mosolygok, ha szomorú vagy dühös vagyok.  

▪ Számomra fontos, hogy mindig időben legyek. 

▪ Minden nap, egész nap tornacipőt szeretek viselni. 

▪ Megtanultam, hogy a fiataloknak várniuk kell, amíg lehetőséget 

kapnak arra, hogy beszéljenek.  

▪ A tömegközlekedési eszközön átadom a helyem az időseknek.  

▪ Számomra normális, ha ebéd vagy vacsora közben elfogyasztunk egy 

pohár bort, akár hétközben is. 

▪ Fontosnak tartom, hogy minden nap imádkozzak. 

▪ A munkahelyen csak akkor beszélek, ha valaki hozzám szól. 

Az állításokat a helyi viszonyokhoz kell igazítani.  

Előkészített 

állítások 

Plenáris megbeszélés 

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg a tevékenységgel kapcsolatos 

tapasztalataikat, és hogy milyen érzés volt számukra, amikor eltávolodtak vagy 

közelebb léptek egymáshoz. Segítő kérdések: 

• Mit mond ez másoknak a te identitásodról? 

• Meg tudsz osztani példákat az identitásod ezen vonásaival kapcsolatos 

pozitív és negatív tapasztalatokról?  

• Vannak az identitásodnak olyan elemei, amelyeket meg tudnál vagy meg 

szeretnél változtatni? 

• Más emberek identitásának vannak olyan elemei, amelyeket nehezen 

kezelsz? 

• Hogyan befolyásolja identitásod a tapasztalataidat most, vagy hogyan 

befolyásolhatja azokat a jövőben? 

 

Lezárás 

Hangsúlyozd, hogy a tapasztalatok megosztása, valamint a kíváncsiság és az 

elfogulatlanság segíthet mások jobb megértésében és a sztereotípiák 

leküzdésében. A párbeszéd egy fontos lépés. 
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Modul: Milyen az én kultúrám? 

1. tevékenység: Kulturális este 

Ebben a modulban a tanulók saját és új otthonuk kultúrájára reflektáltak. A tanulók azokat a 

stratégiákat is megismerték, amelyeket a kultúrák közötti kommunikációs kihívások leküzdésére 

használhatnak a közösségekben és a csapatmunka során. 

A kultúrát „A kultúra jéghegy-modellje” segítségével magyarázzuk. Ennek a tevékenységnek az a 

célja, hogy megünnepelje a „felszín feletti” elemeket, például a nyelvet, a zenét és az ételeket, és 

megkönnyítse a „felszín alatti” elemek, például a nemi szerepek, a hiedelmek és a normák 

megismerését.  

 

Időtartam: 

 2,5 óra 

Résztvevők: 

 (2)  (20+) 

 

Felkészülés: 

     

 

Leírás Eszközök 

Előtte 

Kérd meg a tanulókat, hogy készítsék vagy hozzák el saját országuk egy jellegzetes 

ételét vagy harapnivalóját, hogy mások is megkóstolhassák. A tanulók ezenkívül a 

kultúrájuk zenéit, szimbólumait és díszítéseit is bemutathatják. Mutass példát, és 

hozz te is valamit! 

Étel 

Dekoráció 

Hangszerek 

Közben 

Az este (vagy a délután) a megosztásról és a közös megtapasztalásról szól. 

Gondolhatsz a következőkre:  

• Hozzátok meg az alapvető szabályokat még az elején: kérj meg 

mindenkit, hogy legyenek nyitottak, kíváncsiak, és tartózkodjanak a 

negatív előítéletektől. 

• Díszítsétek együtt a helyiséget, hogy ez a kultúrák ünnepévé váljon. 

• Kérd meg a résztvevőket, hogy mindenki mutassa be a saját ételét, 

zenéljen vagy más kreatív módon mutassa be a kultúráját (énekléssel 

vagy tánccal!). 

• Beszéljétek meg, hogy az adott kultúrában mi tekinthető „normálisnak” a 

közös étkezések, ünneplések és a történetek megosztása szempontjából.  

• Bátorítsd a tanulókat, hogy osszanak meg történeteket a kultúrájuk nem 

látható elemeiről, ideértve a nemi szerepeket, normákat, vallási 

meggyőződéseket, etikát, vezetési stílust, vágyakat, az életkorhoz való 

hozzáállást, a gyermekek nevelésével kapcsolatos nézeteket, a családi 

szerepeket.  

• Indíts egy beszélgetést arról, hogy a tanulók mit találnak meglepőnek 

mások kultúrájában, és arról, amit az eddigi munkájuk során 

megfigyeltek.  

• Ünnepeljétek együtt a sokféleséget olyan módon, ami mindenki számára 

kényelmes.  

Asztalok 

Székek 

Hangosítás 
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Kurzus: Fejleszd az interperszonális képességeidet! 

A kurzus 2 modult tartalmazott. A következő témákkal foglalkozott: 

• Szerepek a csapatban 

• Kommunikációs akadályok  

• Aktív hallgatás és visszajelzés nyújtása 

• A konfliktuskezelés stílusai 

 

 

 

 

 

Modul: Munkavégzés csapatban 

1. tevékenység: Gyakorlat aktív hallgatással 

Az online kurzuson a résztvevők megismerkedtek az aktív hallgatással és a visszajelzés nyújtása során 

követendő lépésekkel. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a tanulóknak, hogy gyakorolják ezeket a 

készségeket.  

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (9+) 

Felkészülés: 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérd meg a tanulókat, hogy emlékezzenek vissza néhány, az aktív hallgatást és 

visszajelzést érintő helyzetre az online kurzusból. Alkossatok 3 fős csoportokat, és 

adj utasításokat:  

Írásbeli 

utasítások 

minden 

csoport 

számára 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
átgondolják és megtanulják, hogy mitől lesz hatékony egy csapat; 

 
megismerjék saját és mások szerepét a csapatban; 

 

megismerjék azokat a dolgokat, amelyek a hatékony kommunikációt akadályozzák a 

csapatban; 

 
gyakorolják az aktív hallgatást és az építő jellegű visszajelzések nyújtását; 

 
megtanulják, mit tehetnek a konfliktushelyzetek kezelése érdekében; 

 

megtanulják, hogyan lehet magabiztosabban kezelni egy csoport sokféleségét empátia, 

tolerancia és nyitottság segítségével; 

 
teszteljék interperszonális készségeiket.  

Mit tehetsz te? 
A kurzus végeztével a tanulók utánkövető beszélgetéseken vehetnek részt, hogy javítsák 

interperszonális készségeiket. 
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• „A” személy: Egy közelmúltbeli, kihívássokkal teli tapasztalatáról mesél. 

• „B” személy: Aktívan hallgat és kérdéseket tesz fel. 

• „C” személy: Figyeli az alkalmazandó szabályokat és észrevételeket tesz. 

Ezután visszajelzést adnak a kurzusban bemutatott 4 lépés felhasználásával: 

Viselkedés, Eredmény, Következmény, Cselekvés. 

Gyakorlás kis csoportokban és a szerepek felcserélése (3 kör). 

Egyes résztvevőknek kényelmetlen lehet a személyes tapasztalataik 

megosztása. Engedd meg nekik, hogy kitaláljanak egy történetet. 

Plenáris megbeszélés 

Beszélgetés a tapasztalatról. Néhány segítő kérdés: 

• Milyen érzés volt az aktív hallgatás gyakorlása és az építő jellegű 

visszajelzések nyújtása? 

• Gondolj vissza a barátokkal/családdal/kollégákkal folytatott korábbi 

beszélgetésekre. Akkor alkalmaztad az aktív hallgatást? Miért (nem)?  

• Emlékszel, amikor utoljára valaki egy beszélgetés során aktívan figyelt rád? 

Milyen hatása volt?  

• Milyen szempontokat tudsz alkalmazni a mindennapi életben? 

 

Modul: Feszültség kezelése 

1. tevékenység: Társak értékelése  
Ebben a modulban a tanulók átgondolták azokat a kihívásokat, amelyekkel a csoportjukban 

szembesülhetnek. Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy megkönnyítse az egymástól való 

tanulást, és a konkrét kihívásokra adott válaszok egymással történő megosztását. Ez párbeszédet 

kezdeményez. 

 

Időtartam: 

 2 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (9+) 

Felkészülés: 

 

 

Leírás Eszközök 

Kiscsoportos tevékenység (3-4 fő csoportonként) 

Mindenki bemutat egy olyan kihívást, mellyel egy csapatban való munkavégzés 

során szembesült. 

• A tanulók kiválasztanak egy kihívást, amelyet megbeszélnek. 

• A kihívást előterjesztő személy további részleteket oszt meg a helyzetről; a 

többiek tisztázó kérdéseket tehetnek fel. 

• Az a személy, aki ismertette a kihívást, megfogalmaz egy kérdést, amelyet 

fel szeretne tenni a csoportnak. 

• A tanulók nyitott kérdéseket tesznek fel, hogy jobban megismerjék a 

helyzetet. 

• A csoport a kihívást ismertető személy nélkül megvitatja, amit hallott és 

megfigyelt. 

• Mindenki leír egy tanácsot: „Ha a te helyedben lennék, akkor ...”. 

Facilitátorként tanácsos figyelni a beszélgetéseket, hogy közbeléphess és 

útmutatást adhass abban az esetben, ha a kérdések, vélemények és tanácsok 

ellentmondásossá válnak.  

Tollak 

Papír 



  

27 

 

 

 

Ebben a csoportban Sara végigvezette a tanulókat a 

hazatérés gyakran figyelmen kívül hagyott akadályain. 

Valójában mennyit akarnak a barátai hallani a 

tapasztalatairól? Mi a fordított kultúrsokk, és hogyan lehet 

megbirkózni vele? Mi lesz a következő lépésük az életben? 

Ez a csoport azokra irányult, akik már hazatértek a Testület 

keretein belül folytatott tapasztalatszerzésből. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Témakör – Van 
élet a Szolidaritási 
Testületen túl is 

Kurzus: Itt a vége, fuss el véle. Vagy 
mégsem? 

A modul első kurzusa 2 modult tartalmazott, és a következő 

témákkal foglalkozott: 

• Fordított kultúrsokk 

• Elmélkedés a tapasztalatról 

• Végső beszámoló 

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
megismerjék a fordított kultúrsokk különböző szakaszait; 

 
különböző technikákat alkalmazzanak a fordított kultúrsokk enyhítésére; 

 
OKOS célokat határozzanak meg életük következő szakaszára; 

 
megismerjék a végső jelentés elkészítésének folyamatát. 

Mit tehetsz te? 
Az első kurzus végén a tanulók négyszemközti beszélgetéseken vehetnek részt, hogy 

meghallgassák olyanok történetét, akik szintén megtapasztalták a fordított kultúrsokkot, és 

inspirációt kapjanak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek a Testületnél töltött idő után. 
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Modul: A hazatérés kalandja 

1. tevékenység: Hazatérők ajánlásai 

Ebben a modulban a tanulók megismerték a fordított kultúrsokk hullámzó jellegét. Megtudták, 

hogy normális az, ha a hazatérésük után nehéznek találják a visszailleszkedést az otthoni 

közegbe. Egy hazatérési esemény szervezése enyhítheti a nehézségeket, és a hasonló 

gondolkodású emberek támogatását biztosíthatja. 

 

Időtartam: 

 3 óra 

Résztvevők: 

 (3)  (30+) 

Felkészülés: 

     
 

Leírás Eszközök 

A tevékenység előtt 

• Vedd fel a kapcsolatot a helyi ifjúsági szervezetekkel, amelyek rövid távú 

csereprogramokkal foglalkoznak (Erasmus Student Network, AEGEE, AIESEC stb.), 

hogy találjanak 3-4 olyan embert, akik hajlandóak beszámolni a fordított kultúrsokkal 

kapcsolatos tapasztalataikról. 

 

Beszámolók 

• Kezdjétek az öregdiákok rövid felszólalásaival – ez ideális esetben egy 10 perces 

beszéd/előadás, amelyet egy 5 perces, általános kérdezz-felelek követ. 

• Oszd a tanulókat csoportokba (beszélőként 1 csoport) 

• Csoportos beszélgetések: Jelölj ki egy előadót minden csoporthoz, ami lehetővé 

teszi a további vitát arról, hogy a tanulók hazatérésük után hogyan folytathatják az 

interkulturális tapasztalatszerzést, és ami megmutathatja a különféle civil szervezetek 

által kínált lehetőségeket. Körülbelül 10 perc elteltével cseréld fel az előadókat a 

csoportok között, hogy minden civil szervezet bemutatkozhasson a hallgatóknak. 

Számítógép 

Vetítőgép 

Több szoba 

Az esemény után 

• A Testület nagykövetei: A különösen elkötelezett tanulók utánkövetése, akik 

alkalmasak lehetnek az Európai Szolidaritási Testület programjainak 

népszerűsítésére, vagy a következő csapattal az indulás előtti tájékoztató ülésen való 

beszélgetésre. 

 

További tippek hazatérésre 

A tanulókat segítő néhány további ötlet, amelyek a Testületben szerzett tapasztalatszerzésről való 

visszatérésük után segíthetnek: 

• Indíts fotó-/video-/blogpályázatot a hazatérők számára. Ezek lehetnek magánjellegű vagy a 

közösségi médiában nyilvánosan megosztott pályázatok, ami egy jó módszer arra, hogy a 

tanulók átgondolják a távol töltött idejüket, és megosszák tapasztalataikat a többi 

hazatérővel és a potenciális jövőbeli résztvevőkkel, akik most kezdenek ismerkedni a 

Testület által kínált lehetőségekkel. 

• Szervezz négyszemközti találkozókat, hogy lásd, hogyan alkalmazkodnak a tanulók az újbóli 

otthoni élethez, tedd lehetővé a számukra, hogy visszaemlékezzenek a külföldön töltött 

idejükre, a régi és az új környezetük közötti különbségekre, és átgondolják, hogy 

tapasztalnak-e olyan kihívást (pl. egy problémás otthoni környezetbe való visszatérés, 

munkanélkülivé válás stb.), amely hatással lehet mentális egészségükre vagy jólétükre.  

Legjobb, ha ezt a találkozót tanácsadói tapasztalattal rendelkező személyek vezetik, szélsőséges 

esetekben szakmai segítségre lehet szükség. 
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Modul: A tapasztalatom értékelése 

1. tevékenység: Jövőbeli útmutató 

Ebben a modulban a tanulókat arra kérték, hogy gondolják át a tapasztalataikat, és fogalmazzanak 

meg OKOS célokat életük következő szakaszára. Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a tanuló 

megbeszélje ezeket a gondolatokat a facilitátorral, és visszajelzést és útmutatást kapjon a 

továbblépéshez. Ezt a tevékenységet úgy tervezték, hogy négyszemközt történhessen a facilitátor 

és a tanuló között. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Gondolatok 

• Kérd meg a tanulót, hogy hozza el a jegyzetfüzetét vagy a naplóját, 

amelyet a kurzuson felmerült gondolatai lejegyzésére használt. Kérd meg, 

hogy olvassa fel hangosan és magyarázza el azokat a gondolatokat, 

amelyeket a modul elején leírt (visszagondolás, átgondolás, 

előregondolás). 

▪ Ha nem írta le a gondolatait, megkérheted, hogy ott helyben 

gondolja át ezeket, és segítsd az online modul első képernyőjén 

bemutatott kérdésekkel. 

• Amíg a tanuló beszél, jegyezd le azokat a munkával kapcsolatos 

készségeket, amelyeket fejleszteni kell (pl. ha problémák merültek fel a 

lakótársaival, javítania kell a „kommunikációs” vagy a „konfliktuskezelő” 

képességét?). Post-itenként 1. 

Ha egy másik személlyel együtt frissíthetik fel a témával kapcsolatos 

emlékeiket, akkor gyakran merülnek fel olyan új készségek, amelyekre korábban 

nem gondoltak. Segíthetsz nekik ezen tulajdonságok azonosításában, amikor 

bemutatják a tapasztalataikat. 

A résztvevő 

jegyzetfüzete 

vagy naplója 

Post-itek 

Toll 

OKOS cél finomítása 

• Kérd meg a tanulókat, hogy írják le azokat az OKOS célokat, amelyeket 

ebben a modulban megfogalmaztak. 

• Nézd át a korábban írt post-iteket, és ellenőrizd, hogy a céljaik 

megegyeznek-e a szükséges készségekkel, és hogy a tanulók 

egyetértenek-e abban, hogy előnyükre válna a fennmaradó készségek 

fejlesztése. 

• Ha szükséges, frissítsd, vagy adj hozzá új OKOS célokat. 

• Zárd le a tevékenységet azzal, hogy megkérdezed, hogyan segíthetsz a 

céljaik elérésében. Motiválnák őket az emlékeztetők vagy a rendszeres 

érdeklődés arra, hogy a kijelölt úton maradjanak? 

Kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy a célok reálisak legyenek, mivel 

ezekkel könnyű túlzásba esni, és hogy megbizonyosodjunk arról, hogy tudják, 

nincsenek egyedül önmaguk fejlesztése során. 

 

Papír 

Toll 
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Kurzus: Visszatekintés és tervezés 

A második kurzus 3 modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Kompetenciafejlesztés 

• A karrier következő lépése 

• Állásokra történő jelentkezés 

 

 

 

 

 

 

Modul: Gondold át a tanultakat 

1. tevékenység: A Youthpass véglegesítése 

Ebben a modulban a tanulókat arra buzdították, hogy vizsgálják felül a Youthpass profiljukat. 

Gyakran érdemes segítséget kérni a Youthpass utánkövetési szakaszának befejezéséhez az olyan 

tanulási eredmények azonosítása érdekében, amelyekre a tanulók esetleg nem gondoltak. Ez jó 

alkalom lehet egy négyszemközti beszélgetésre a tanulóval, hogy elvégezhessétek a tapasztalataik 

első számbavételét, és mélyebb elemzést ösztönözz a modulban felvázolt nyolc kompetencia 

felhasználásával. 

 

Időtartam: 

 60-90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

     

 
 

 

  

A kurzus fontos mozzanatai 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
meghatározzák, hogyan fejlesztették kulcskompetenciáikat; 

 
átgondolják, mi motiválja őket a következő lépésekre; 

 
versenyképes állásjelentkezéseket állítsanak össze. 

Mit tehetsz te? 
Ennek a modulnak a tevékenységei szorosan követik az előző modult, mivel a tanuló 

megismerte azokat a tippeket és trükköket, amelyeket egy állásra történő jelentkezéskor 

alkalmazhat. A személyes konzultáció és a személyre szabott visszajelzés kulcsfontosságú lesz a 

tanuló fejlődésében. 
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Modul: Hogyan tovább? 

1. tevékenység: Pályaválasztási tanácsadás 

Ebben a modulban a tanulók átgondolták a következő lépéseiket, hogy munkát szeretnének-e 

keresni, esetleg folytatnák az önkénteskedést, tanulnának még, vagy több interkulturális 

tapasztalatot szereznének. Ez a tevékenység jól működhet az útmutatóban szereplő kurzus 

tevékenységeinek elvégzése után is („Hazatérési esemény” és „Jövőbeli útmutatás”). 

Kérd meg a tanulókat, hogy keressenek őket érdeklő munkalehetőségeket és töltsék le a 

munkaköri leírásokat. Ennek a négyszemközti beszélgetésnek az a célja, hogy rávilágítson a 

különféle munkaköri leírásokban felsorolt közös követelményekre, és a tanulóval közösen 

dolgozva meghatározzátok, hogy a Testületben végzett tapasztalatszerzés során elért formális és 

informális tanulási eredményeik hogyan mutathatók be az állásjelentkezésekben. 

 

Időtartam: 

 60-90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

     
 

Referenciák: 
• Az európai foglalkoztatási mobilitás portálja 

• Támogatott foglalkoztatási eszközkészlet 

 

Modul: Tippek és trükkök egy állás megszerzéséhez 

1. tevékenység: Interjú szerepjáték 

Ebben a modulban a tanulók támogatást kaptak az önéletrajzuk és a kísérőleveleik elkészítéséhez, 

valamint az interjúra való felkészüléshez. A tevékenység célja, hogy kockázatmentes környezetben 

gyakorlati tapasztalatokat nyújtson a tanulónak, és csoportban is elvégezhető. Hasznos, ha a 

tevékenység facilitátora interjúztatási tapasztalattal rendelkezik. 

 

Időtartam: 

 3 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (2+) 

Felkészülés: 

     
 

 

 

Leírás Eszközök 

A tevékenység megkezdése előtti feladat 

A tevékenység előtt egy héttel ossz meg egy pályakezdő szintű munkaköri 

leírást a tanulókkal, és kérd meg őket, hogy készítsenek annak megfelelő 

önéletrajzot, kísérőlevelet és néhány interjútechnikai jegyzetet. 

Munkaköri leírásokat interneten lehet találni, de az is hasznos, ha a saját 

szervezeted egy régi munkaköri leírását használod. 

Munkaköri leírás 

A jelentkezés társak általi áttekintése 

Állítsd párba és kérd meg őket, hogy tekintsék át egymás jelentkezését, 

különös figyelmet fordítva arra, hogy hogyan igazították azt a munkaköri 

leírás követelményeihez. 

Kinyomtatott 

jelentkezések 

Tollak 

https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
https://www.euse.org/content/supported-employment-toolkit/EUSE-Toolkit-2010.pdf
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Ha a tanulók nem küldték el a jelentkezéseiket a tevékenység 

megkezdése előtt, akkor ezt az időt felhasználhatod arra, hogy a 

dokumentumok alapján összeállítsd az interjúkérdéseket. 

Felkészülés az interjúra  

A tanulók párokban hasonlítják össze interjútechnikai jegyzeteiket, a 

testbeszédre vonatkozó tippekre, az általános kérdésekre adott válaszokra, 

a kérdések jelentkezésekkel való összekapcsolásának a módjára, valamint 

azokra a kérdésekre összpontosítva, amelyeket az interjúztatónak 

feltehetnek. 

Papír 

Tollak 

Interjú - szerepjáték  

• Facilitátorként te leszel az interjúztató, és interjút készítesz az első 

tanulóval, miközben a második jegyzeteket készít a 

teljesítményéről, testbeszédéről stb. 

• Ahelyett, hogy ezt azonnal megbeszélnétek, folytasd le a második 

interjút a másik tanulóval úgy, hogy az első átveszi a megfigyelő 

szerepét. 

Tegyél fel általános kérdéseket (erősségek és gyengeségek), a munkára 

vonatkozó kérdéseket, és a végén biztosíts lehetőséget a tanuló számára, 

hogy kérdéseket tehessen fel. 

 

Összegzés 

• Kérd meg az első tanulót, hogy írja le, hogy szerinte hogyan 

teljesítettek a jelentkezésük és az interjúk során. 

• Kérj visszajelzést a második tanulótól arra vonatkozóan, hogy mi 

működött jól, és mit lehetett volna közelebbről megvizsgálni, majd 

add meg ugyanezt a visszajelzést az interjúztató szempontjából. 

• Ismételd meg az eljárást a második tanuló esetében is. 

• Zárd le a tevékenységet azzal, hogy megkérdezed a tanulóktól, 

hogy milyen ötleteket fognak magukkal vinni ebből a gyakorlatból. 

Ügyelj arra, hogy a hallgatók megértsék, hogy minden interjú egy 

lehetőség a fejlődésre a jövőjük érdekében, és hogy ne féljenek visszajelzést 

kérni az interjúztatótól. 
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5. Témakör – 
Szélesítsd a 
látóköröd! 
Az ötödik tananyagban a házigazdák vezetik végig a 

tanulókat az egyes témákon, a vállalkozástól kezdve a 

közösségfejlesztésig. Ez a tananyag minden tanuló 

számára hasznos lehet, a Szolidaritási Testület 

projektjeiben való részvétel előtt, alatt vagy után is.  

 

Kurzus: Vállalkozói készségek 

Ez a kurzus három modult tartalmazott, és a következő 

témákkal foglalkozott: 

• Kreativitás és innováció 

• Lásd a világot vállalkozóként! 

• Vállalkozói léted kezdete 

 

 

 

 

 

 

 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén a tanulók a gyakorlatban is kipróbálhatják az elméletben tanultakat és a másokkal 

való közös munkavégzést. Így megtapasztalhatják, hogy hogyan fejlesztheti az együttműködés a 

vállalkozói gondolkodásmódjukat és keltheti életre az ötleteiket. 

 

 

  

A kurzus legfontosabb elemei 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 
megértsék a kreatív gondolkodás fontosságát a vállalkozói folyamatban; 

 
többet is megtudjanak arról, hogy hogyan gondolkodnak és dolgoznak a sikeres 

vállalkozók; 

 meghatározzák a vállalkozás indításához szükséges első lépéseket. 
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Modul: Kreativitás és innováció 

1. tevékenység: Szerencsére, sajnos 

Ebben a modulban a tanulókat arra buzdítottuk, hogy találják meg a kreativitásuk fokozásának 

módját, gondolkodjanak kreatívan, és keressenek egyedi megoldásokat a mindennapi 

problémákra. Ezek alapvető készségek, amelyeket el kell sajátítani, ha saját vállalkozást vagy 

bármilyen új kezdeményezést szeretnénk indítani. 

 

Időtartam: 

 30 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (2) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés a kreatív gondolkodásba és a rögtönzésbe 

A feladat során a tanulók segítik egymást abban, hogy elképzelhessék jövőbeni 

vállalkozói életüket, és hogy kitalálják, hogyan tudják leküzdeni a felmerülő 

akadályokat. Egy tízperces, rögtönzött történetet fognak előadni, amelyben 

bemutatják, hogyan tervezik elérni valamelyik céljukat a következő év során. 

- 

Szerencsére, sajnos 

A tanulók egymással szemben, párokban ülnek. Jelöld ki egyiküket vállalkozónak, és 

kérd meg, hogy képzeljen el egy célt, amelyet egy éven belül el szeretne érni! A 

vállalkozó ezt követően egyetlen mondattal elkezdi a történetet, az elmúlt évre 

visszatekintve: „Pontosan egy évvel ezelőtt azt a célt tűztem ki magam elé, hogy…” 

A társuk ezután egy képzelt állítással válaszolt: „Sajnos, X történt”. Az első személy a 

következőképpen folytatja a történetet: „Szerencsére…”. Ezt a párbeszédet akár 5 

percig is folytathatják, bemutatva a lehetséges kihívásokat, amelyekkel 

szembesülhetnek, és hogy hogyan lehet ezeket legyőzni. 

Az 5 perc leteltével kérdezd meg a „vállalkozót”, hogy eszébe jutnak-e egyéb 

olyan kihívások vagy kérdések, amelyekkel esetleg találkozhat, és amelyeket eddig 

nem említettek! Ezután folytassák a gyakorlatot, ezen példákat „sajnos” állításokként 

felhasználva! Ha ezzel végeztetek, cseréljétek fel a szerepeket úgy, hogy most a 

második személy legyen a vállalkozó, aki elképzeli jövőbeni önmagát! 

- 

Összegzés 

Miután mindkét fél előadta a történeteit, kérd meg őket, hogy vitassák meg a 

folyamatot: Milyen kihívásokra nem gondoltak még eddig? Milyen támogatásra lenne 

szükségük ahhoz, hogy sikeres vállalkozóvá váljanak? Mutasd be, hogy mi volt hatással 

a vállalkozói motivációjukra és miért! 

Emlékeztesd a tanulókat, hogy ez a tevékenység nemcsak a jövőbeli vállalkozók 

számára releváns, hanem elősegítheti a vállalkozói gondolkodásmód kialakítását, 

amely a mindennapi életükben is hasznos lehet!  

- 
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2. tevékenység: Szerencsére, sajnos 

Az előző gyakorlat csoportban is végezhető. Ebben az esetben a csoport egy félkört alkot, amelynek 

közepén a vállalkozó ül, ő kezdi a történetet. A félkörhöz tartozó személyek felváltva kínálnak „sajnos” 

állításokat a vállalkozónak, hogy szembe helyezkedjenek az ő állításával. 

 

Időtartam: 

 60+ perc 

Résztvevők: 

 (1)  (5+) 

Felkészülés: 

     

 

 

Modul: Vállalkozói léted kezdete 

1. tevékenység: Üzleti modell visszajelzés 

Ebben a modulban a tanulók felfedezték, hogyan alakíthatják ötletüket üzleti tervvé, és arra 

ösztönöztük őket, hogy gondolkodjanak el azokról a releváns civil szervezetekről vagy más 

szervezetekről, amelyekkel együtt tudnának dolgozni. Erre a tanulásra építve hasznos lenne 

áttekinteni az üzleti terveiket, és hogy visszajelzést kapjanak az üzleti/civil szervezeti vezetőktől. 

 

Időtartam: 

 1 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (5) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

A találkozót megelőzően 

Kérd meg a tanulót, hogy készítsen egy üzletiterv-vázlatot, és vigye magával a 

találkozóra! 

- 

Üzleti prezentáció (pitch) és fejlesztés 

A gyakorlat elején minden tanuló egyénileg bemutatja az ötletét a csoport többi 

tagjának, míg ők jegyzeteket készítenek (személyenként és prezentációnként egy-

egy post-itet). 

A prezentációkat követően a (névtelen) visszajelzéseket összegyűjtik, majd átadják az 
adott tanulónak, hogy elolvashassa. 

A csoportot ismét alkosson egy kört, és minden tanulóra szánjatok 5-10 percet! 

Reagálhassanak a kapott megjegyzésekre, és egy rövid párbeszédet is elindíthatnak 

az ötleteikről és azok fejlesztéséről. 

Post-itek 

Tollak 

Utánkövető megbeszélés 

A prezentáció után érdemes beütemezni egy négyszemközti megbeszélést a 

tanulóval, hogy átnézzétek a frissített projekttervet, és hogy segítsd a terv 

megvalósításához szükséges további lépések kidolgozásában. A találkozó annak 

felmérésére is felhasználható, hogy a tanulónak hasznára válna-e valamiféle 

mentorálás az elkövetkező hetekben/hónapokban, vagy szükséges-e további 

ellenőrzések beütemezése, amelyek segítenek a cél felé vezető úton tartani őt. 

- 
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Kurzus: Adománygyűjtés civil szervezetek 
számára 

Ez a kurzus négy modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Mit jelent az adománygyűjtés? 

• Adománygyűjtés helyben 

• Adománygyűjtés Európában 

• Hogyan írj és adj be jó pályázatot? 

 

 

 

 

 

 

Modul: Adománygyűjtés helyben 

1. tevékenység: CSR-azonosítás és szerepjáték 

Ebben a modulban a tanuló elkezdte felismerni az „orra előtt heverő” partnerségi lehetőségeket, 

amelyekre korábban esetleg nem gondolt volna. Az egyik ilyen lehetőséget a vállalati 

felelősségvállalás (CSR) jelenti. Ez a gyakorlat lehetővé teszi a tanulók számára, hogy megismerjék 

a releváns vállalatokat, előkészítsék a pályázataikat, és biztonságos környezetben gyakorolják be a 

prezentációikat, még mielőtt kapcsolatba lépnének a lehetséges partnerekkel. 

 

Időtartam: 

 1 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (10) 

Felkészülés: 

     

 
 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Az online kurzus során a tanulók megismerték a vállalati felelősségvállalást (CSR) 

mint felfedezésre váró lehetőséget a vállalatokkal való partneri kapcsolat kialakítása 

- 

A kurzus legfontosabb elemei 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

megtanulják, hogyan elemezzék a szervezetükben rejlő erősségeket, gyengeségeket, 

lehetőségeket és veszélyeket; 

 

megismerjék, hogy a vállalati felelősségvállalást ösztönző partneri kapcsolatok milyen 

lehetőségeket kínálnak a szervezetek számára; 

 

felfedezzék a civil szervezetek rendelkezésére álló európai uniós finanszírozási 

programokat; 

 

megismerjék az európai uniós támogatásigénylő pályázati eljárást, valamint tippeket és 

trükköket tanuljanak pályázataik megerősítéséhez. 

 
Mit tehetsz te? 
A kurzus végén a hallgatók további módszerekkel is találkoznak, és személyesen is 

megismerkedhetnek a hálózatodon belüli civil szervezetek vezetőivel, akik tapasztalattal 

rendelkeznek az európai uniós támogatások igénylésében és akik további betekintést 

nyújthatnak a folyamatba. 
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tekintetében. Ily módon a vállalatok támogathatják a helyi projekteket és javíthatják 

imázsukat, miközben hozzájárulnak a társadalom fejlődéséhez. 

A három felvázolt lépés, amelyekre ez a gyakorlat épül, a következő: 

• Kutatás 

• Pályázati tervezetek 

• Prezentáció 

Kutatás 

Oszd a résztvevőket négyfős csoportokba, és kérd meg őket, hogy válasszanak egy 

civil szervezetet, amelyet ismernek! Ezután engedd meg nekik, hogy minél több 

olyan helyi vállalkozást azonosítsanak, amelyek hasonló értékeken osztoznak, mint a 

választott civil szervezet, és/vagy hasonló területen dolgoznak, vagy olyan 

termékeket árusítanak, amelyeket a szervezet vagy annak tagjai használnak! (10 perc) 

Példák: olyan bárok, amelyek támogatják a felelősségteljes szórakozást; 

élelmiszerboltok, amelyek a hajléktalanok étkeztetését segítik; bankok, amelyek a 

fiatalokat tudatos gazdálkodásra tanítják. Ha a tanulók nehezen találnak helyi 

példákat, akkor a globális vállalatok példáit is felhasználhatják. 

- 

Pályázat tervezetek 

Mindegyik csoport azonosít egy olyan vállalatot, amellyel partneri kapcsolatot 

szeretne létesíteni a projektjén keresztül, és a következő 20 percben elkészíti a 

„liftbeszédét” (elevator pitch, 60 másodperc) a szervezet vezérigazgatója számára. 

A következőkre kell helyezni a hangsúlyt: 

• a javasolt együttműködés koncepciójának magyarázata 

• az előnyök bemutatása, amelyek a projektből származnak a két fél számára 

Ösztönözni lehet a tanulókat, hogy pitch videókat keressenek a YouTube-on. 

A4-es lapok 

Tollak 

Próba-prezentáció 

Csoportonként egy személy bemutatja az ötletüket. Mielőtt elkezdenék, nevezzék 

meg a szervezetüket, valamint azt a vállalatot, amelynek a prezentáció szól. A 

prezentáció nem tarthat tovább 60 másodpercnél. 

A többi tanulónak fel kell jegyeznie, hogy mi ment jól és min lehetne javítani. 

Ismételjétek meg a folyamatot mindaddig, amíg minden csoport meg nem tartotta a 

prezentációját! 

A4-es lapok 

Tollak 

Összegzés 

Az összegzés során a következő kérdéseket lehet feltenni a beszélgetések 

ösztönzése érdekében: 

• Mennyire találtad könnyűnek/nehéznek a tevékenységet? 

• Milyen jó gyakorlatokat láttál? 

• Te személy szerint mit tanultál a gyakorlatból? 

- 
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Modul: Adománygyűjtés Európában 

1. tevékenység: Beszámolók megvalósult támogatásokról 

Ebben a modulban a hallgató számos olyan európai uniós programot megismert, amely 

támogatási lehetőségeket kínál a civil szervezetek számára. Utánkövetésként hasznos lehet 

ezen programnevek némelyikét életre kelteni, és bevonni a civil szervezetek vezetőit, akik már 

részesültek valamely program támogatásában, hogy beszéljenek a tanulókkal és a 

lehetőségeket kézzelfoghatóbbá tegyék. 

 

Időtartam: 

 3 óra 

Résztvevők: 

 (3+)  (20+) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

A tevékenység előtt 

Vedd fel a kapcsolatot a civil szervezetek helyi hálózatával, hogy megtudd, ki 

pályázott már sikeresen, és ki működtet különböző projekteket európai uniós, 

fiatalokat támogató programok segítségével! 

Kérdezd meg őket és az országos ügynökséget, hogy lenne-e idejük arra, hogy 

eljöjjenek és beszéljenek a tanulókkal az általuk megpályázott finanszírozási 

programról, a megtervezett és működtetett projektjükről, valamint az érvekről és 

ellenérvekről, amelyek közben felmerültek! 

 Azzal, hogy eljönnek és előadást tartanak a tanulóknak, a civil szervezetek 

vezetői egy csoport potenciális jövőbeli partnerrel találkoznak. Ez a tevékenység 

hálózatépítési lehetőséget is jelenthet a számukra. 

- 

Beszámolók 

Minden civil szervezet vezetője körülbelül 20 percet kap a prezentációra, amelyet 

kérdések és válaszok követnek 10 percben. Az alábbi témákra mindenképp 

érdemes kitérni az előadásokban: 

• Az általuk jól ismert finanszírozási program(ok) 

• Miért választották az adott programot egy másik helyett? 

• Milyen partnerekkel dolgoztak együtt, és hogyan találták meg őket? 

• A projekt leírása 

• Az adott finanszírozási programmal való együttműködés előnyei és 

hátrányai, valamint tippek a sikeres projektmegvalósításhoz 

Laptop 

Projektor 

További kapcsolódás 

A beszámolók után hasznos lehet megszervezni a tanulók számára, hogy kevésbé 

formális környezetben (pl. ebéd közben) találkozhassanak az előadókkal, 

megbeszéljék projektötleteiket, és megvitassák a projektekben való 

együttműködési lehetőségeket. 

Étel 

Ital 
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Modul: Hogyan írj és adj be jó pályázatot? 

1. tevékenység: Pályázatíró kurzus 

Ebben a modulban a tanulók betekintést nyertek az európai uniós támogatáskérő pályázatok 

írásába és az arra való felkészülésbe. A modul szorosan kapcsolódott az előzőhöz, és a következő 

tevékenység jól működhet a fent bemutatott beszámoló tevékenység folytatásaként. 

 

Időtartam: 

 3 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

A találkozó előtt 

Ha lehetséges, a fent említett beszámoló tevékenységben is részt vevő civil szervezeti 

vezetőket kérd fel, hogy tartsanak egy kurzust az EU azon finanszírozási programjára 

vonatkozó pályázatírásról, amelyikről a legtöbb tudásuk van! Alternatív megoldásként 

vedd fel a kapcsolatot az országos ügynökséggel, vagy használd a saját forrásaidat, 

ha korábban már nyertél ilyen pályázatot! 

A tanulók regisztráljanak a kurzusra, hogy többet megtudhassanak az érdeklődési 

körük szempontjából leginkább releváns programokról! 

- 

Kurzus 

Mivel a kurzusokat a civil szervezetek vezetői fogják vezetni, a formátumot a személyes 

elképzeléseikhez lehet igazítani. A kurzus fő célja azonban a támogatásra való 

jelentkezési folyamat alaposabb megismerése. Ennek legjobb módja lehet, egy 

korábban benyújtott támogatási pályázat mentén, az egyes lépések bemutatása. 

A kurzus célja, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek az űrlapok 

kitöltésében, megértsék, milyen információk szükségesek, és megtanuljanak néhány 

tippet és trükköt az íráshoz és a költségvetés elkészítéséhez, hogy értékeléskor a 

maximális pontszámot kapják. 

 Amennyiben lehetséges, hasznos lenne, ha a civil szervezetek vezetői korábbi 

(sikeres) pályázataik közül választanánk egy valódi példát, hogy a hallgatók 

megértsék, milyen munka szükséges egy pályázat elkészítéséhez. Ha rendelkezésre 

áll, a program értékelőjének visszajelzése szintén hasznos lenne, amely kiemeli a 

pályázat erősségeit és gyengeségeit. 

Laptop 

Projektor 

Nyomtató 

Tollak 

Papírok 

Négyszemközti visszajelzés 

A kurzus utolsó óráját fenn kell tartani a tanulók számára, hogy saját pályázatukon 

dolgozhassanak. Amennyiben a tanulók már a kurzus előtt megkezdték a pályázatuk 

elkészítését, a civil szervezetek vezetői ezt az időt a négyszemközti visszajelzés 

nyújtására is felhasználhatják. 
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Kurzus: Bevezetés a pszichológiai elsősegélynyújtásba  

Ez a kurzus három modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Trauma átélése 

• Felépülés a katasztrófákból 

• A pszichológiai elsősegélynyújtás 8 alaplépése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Felépülés a katasztrófákból 

1. tevékenység: Esettanulmányok 

Ebben a modulban a tanuló megismert egy sor tünetet, amelyeket katasztrófák áldozatai 

tapasztalhatnak. Azzal kapcsolatban is láttott néhány példát az Európai Szolidaritási Testület 

részéről, hogy a projektek hogyan segíthetik az áldozatok felépülését. A tanulók ezt 

folytathatják egy esettanulmány megvizsgálásával, hogy mélyebben megértsék a traumatikus 

eseményeket, és hogy megtudják, hogyan dolgozzanak ki egy projektet a Testülettel az 

áldozatok segítése érdekében.  

 

Időtartam: 

 2 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (10) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

A tevékenység elindításához fontos biztosítani a tanulókat, hogy 

biztonságban vannak. Mivel egyes tanulók személyes tapasztalatokkal 

rendelkezhetnek a katasztrófák (pl. a COVID-19-világjárvány) terén, a negatív 

- 

A kurzus legfontosabb elemei 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 
felismerjék a poszttraumás tüneteket magukban és másokban is; 

 

megtudják, hogy az érzelmek hogyan nyilvánulhatnak meg egy trauma után, 

és hogy a felépülés számos módon történhet; 

 
megismerkedjenek a pszichológiai elsősegélynyújtás nyolc alaplépésével. 

Mit tehetsz te? 
Miközben az online kurzus bepillantást engedett a pszichológiai elsősegélynyújtás elméletébe, 

és olyan alapvető elméleteket mutatott be, amelyek a mindennapi életben is alkalmazhatók, 

fontos emlékeztetni a hallgatókat, hogy a trauma áldozatai tekintetében nagy gondossággal 

kell eljárni. Erősen ajánlott, hogy ezen kurzus tevékenységeit a lelki támogatásban 

tapasztalatokkal rendelkező személyek segítsék. 
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hatások, például a veszteség, a mentális egészség kérdései és további 

kapcsolódó témák megvitatása erős érzelmeket válthat ki belőlük.  

Ennek a tevékenységnek a célja a traumatikus események egyénre és 

közösségre gyakorolt hatásainak megvitatása. 

 Ezen beszélgetések során mindenkinek különös érzékenységet kell 

tanúsítania. A tanulóknak már kezdéskor tudniuk kell, hogy ha bármikor 

kényelmetlenül érzik magukat, nyugodtan jelezzék azt, biztonságos 

környezetben vannak. Félrevonulhatnak, elmehetnek, kérhetnek segítséget 

vagy tehetnek bármit, ami segíti őket a nyugalmuk visszaállításában.  

Esettanulmány 

Oszd a tanulókat öt fős csoportokba! Minden csoport határozza meg az 

esettanulmányának megfelelő katasztrófát (pl. világjárvány, nukleáris 

katasztrófa, hurrikánok/szökőárok, hadviselés stb.), és döntse el, hogy az 

egyénre vagy a közösségre gyakorolt hatást akarják-e megvizsgálni! 

A feladatuk az esettanulmányukkal összefüggő különféle reakciók 

feltérképezése a tünetek 5 területének felhasználásával: kognitív, érzelmi, 

fizikai, viselkedési és spirituális. 

A csoportoknak ezután meg kell keresniük azokat a civil szervezeteket, 

amelyek a katasztrófa sújtotta területen működnek, és ki kell dolgozniuk egy, 

az Európai Szolidaritási Testület által végrehajtandó projektet, amely az 

áldozatokat támogatná, és pszichológiai elsősegélyt nyújtana a számukra. 

Flipchart táblák 

Filctollak 

A4-es lapok 

Tollak 

Prezentációk 

Az esettanulmányok egy órán keresztül történő feldolgozása után gyűjtsd 

össze újra a csoportokat, hogy bemutathassák a munkájukat! 

- 

Összegzés 

Az ülés befejezéséhez tegyél fel néhány nyitott, reflektív kérdést a 

csoportnak: 

• Mennyire volt egyszerű vagy nehéz ez a gyakorlat? 

• Mit tanultatok ezekből az esettanulmányokból? 

- 

Modul: A pszichológiai elsősegélynyújtás 8 alaplépése 

1. tevékenység: Gyakorlat aktív hallgatással 

Ebben a modulban a tanuló megismert nyolc alaplépést, amellyel segítheti az embereket a traumatikus 

tapasztalataik feldolgozásában. Elengedhetetlen, hogy a tanulók elsajátítsák az aktív hallgatás 

módszerét, hogy lehetővé tegyék a trauma áldozatai számára a megnyílást, és kideríthessék, hogy az 

adott személy számára segítséget jelenthet-e a szakmai támogatás. A jelenlegi útmutató 3. 

tananyagának „A csapatban történő munkavégzés” című moduljához egy aktív hallgatási tevékenységet 

terveztek. Ez a tevékenység hasznos lehet az ezt a modult elvégző tanulók számára is, hiszen olyan 

kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a mentális egészség és a jólét témájához igazítottak.  
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Kurzus: Érdekképviselet 

Ez a kurzus három modult tartalmazott és a következő témákkal foglalkozott: 

• Az érdekképviselet különböző formái 

• Légy a változás képviselője! 

• Szerezz magadnak közönséget! 

 

A kurzus legfontosabb elemei 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

megismerjék az érdekképviselet különböző formáit, átgondolják az érdekképviseleti 

beavatkozások jelentőségét, valamint azok szakmai és személyes életükre gyakorolt 

hatását; 

 

megismerjék az érdekképviseleti kezdeményezések kidolgozásának és 

megvalósításának módját; 

 
megtanulják és gyakorolják, hogyan érhetik el a megfelelő embereket az üzenetükkel. 

 

Mit tehetsz te? 
A kurzus tevékenységei segítették a tanulókat abban, hogy jobban megértsék az érdekképviselet 

világát, és azt, hogy hogyan lehet belőlük jó szószóló. A következő tevékenységek célja az 

érdekképviselet megértésének növelése és a különböző kompetenciák fejlesztése.  

 

Modul: Az érdekképviselet különböző formái 

1. tevékenység: Ez érdekképviselet? 

Ebben a modulban a tanuló megismerte az érdekképviseletet, ami a saját életében, helyi és 

nemzetközi szinten egyaránt jelen van. Most már képesek megkülönböztetni az érdekképviselet 

különböző fogalmait és fajtáit. A következő tevékenység felfrissíti az érdekképviselet 

folytonosságával kapcsolatos ismereteiket. 

 

Időtartam: 

 40 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (6+) 

Felkészülés: 

     

Leírás Eszközök 

Bevezetés  

Kérd meg a résztvevőket, hogy gondoljanak egy olyan érdekképviseleti 

példára, amelynek ők is részesei voltak, és írják fel egy post-itre! 

Hozz létre kis csoportokat (3-4 fő), és kérd meg őket, hogy osszák meg 

egymással a példáikat!  

1 post-it/résztvevő 
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Érdekképviseleti kontinuum 

Adj minden csoportnak egy A3-as papírlapot, amelyre az érdekképviseleti 

kontinuum van felrajzolva (vagy rányomtatva)! Kérd meg a csoportokat, hogy 

találják ki, hogy az egyes példák hova és miért kerülnek az egyenesen, majd 

ennek megfelelően helyezzék el post-itjeiket a papírlapon! 

 

 Emlékeztesd a résztvevőket, hogy a kontinuum elmélete segít 

különbséget tenni az aktivizmus, az érdekképviselet és a lobbizás között, és 

a konfrontációstól (bal) a konszenzuskereső tevékenységekig (jobb) terjed! 

A3-as papírlap az 

érdekképviselet 

kontinuummal  

Megosztás és összegzés  

Kérd fel a tanulókat egy összegzésre! Mutasd be a kontinuumot egy flipchart-

táblán, és minden csoport emelje ki azt a példát, amelyen a legtöbbet 

vitatkozott! Addig folytasd, amíg a kontinuum minden szakaszán lesz 

legalább egy példa! Ha szükséges, vitassátok meg az egész csoporttal, és 

tisztázzátok a kérdéses fogalmakat! 

Flipchart-tábla a 

kontinuummal 

 

Modul: Légy a változás képviselője! 

1. tevékenység: Dolgozd ki a kampányodat!  

Ebben a modulban a tanulók megtanulták, hogyan lehet megkülönböztetni a különböző lépéseket 

a támogatás mozgósításakor és az érdekképviseleti tevékenység megkezdésekor, illetve hogyan 

lehet hozzáférni a releváns forrásokhoz. A következő gyakorlat arra ösztönzi a résztvevőket, hogy 

kilépjenek a komfortzónájukból, és saját kampányokat dolgozzanak ki. 

 

Időtartam: 

 4 óra  

Résztvevők: 

 (1)  (4+) 

Felkészülés: 

     

Leírás Eszközök 

Bevezetés  

Felkérjük a résztvevőket, hogy dolgozzanak ki érdekképviseleti 

kampányokat. Először kérd meg őket, hogy gondolják át, mely témák állnak 

legközelebb a szívükhöz! Ennek megfelelően jöjjenek létre az alcsoportok. 
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Az elmélet összefoglalása 

Emlékeztesd a résztvevőket az érdekképviseleti kör hét lépésére:  

1. GONDOLKODJ 

2. ELEMEZZ 

3. DOLGOZZ KI EGY STRATÉGIÁT 

4. TERVEZZ 

5. ALKOSS 

6. CSELEKEDJ 

7. ÉRTÉKELJ 

 
Vezesd végig a résztvevőket az első öt lépésen! A feladat interaktívabbá 

tétele érdekében megkérheted a résztvevőket, hogy osszák meg, mit 

tanultak ezekről a különböző lépésekről, úgy, hogy felírják az 

ötleteiket/példáikat egy üres flipchart-táblára.  

Flipchart az 

érdekképviseleti 

körrel 

Tervezz érdekképviseleti kampányt! 

Kérd meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak az alcsoportjaikban! A feladatuk 

az, hogy az elkövetkező két órában érdekképviseletikampány-ötleteket 

találjanak ki egy általuk választott valós vagy fiktív helyzet felhasználásával. 

Oszd ki közöttük a kapcsolódó segédanyagot, hogy a saját tempójukban 

tanulmányozhassák azt! 

Nyomtatott 

segédanyagok 

(csoportonként 1) 

Tollak 

Post-itek 

Visszajelzés 

Nagycsoportban folytatódik a gyakorlat. Kérd meg az egyes csoportokat, 

hogy mutassák be tevékenységüket/kampányukat a többieknek 

(prezentációnként legfeljebb tíz percben)! 

Minden prezentáció után kérd meg a hallgatóságot, hogy készítsenek 

jegyzeteket: 

• Hatásos és magával ragadó volt az üzenet? 

• Egyértelmű volt a bemutatott tevékenység?  

• Hogyan javítanál rajta?  

Miután minden csoport megtartotta az előadását, vitassátok meg a 

jegyzeteket és hasonlítsátok össze a különböző érdekképviseleti 

megközelítéseket, majd azonosítsátok az erősségeket és a fejlesztendő 

területeket! 

Papír vagy 

jegyzetfüzet 

Tollak 
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Kurzus: Bevezetés a humanitárius segítségnyújtásba 

Ez a kurzus két modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Mit jelent a humanitárius segítségnyújtás? 

• A humanitárius alapelvek 

 

 

 

 

 

Modul: Mit jelent a humanitárius segítségnyújtás? 

1. tevékenység: Csoportos esettanulmány 

Ebben a modulban a tanulók megismerték a humanitárius válságok néhány példáját és az 

áldozatoknak segítséget nyújtó támogatások fajtáit. Hasznos lehet, ha a tanulók megismernek egy 

olyan válságot, amelyről még nem hallottak, és feltárják az áldozatok megsegítésének lehetőségeit, 

majd összehasonlítják saját ajánlásaikat a valós megoldásokkal. 

 

Időtartam: 

 2 óra 

Résztvevők: 

 (1)  (6+) 

Felkészülés: 

     

 

A kurzus legfontosabb elemei 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

megértsék, mit jelent a humanitárius segítségnyújtás, és hogyan segítheti a humanitárius 

segítség a humanitárius válság áldozatait; 

 

megtanulják, hogyan kell alkalmazni az öt fő humanitárius alapelvet (emberség, 

semlegesség, függetlenség, pártatlanság és nem ártás). 

Mit tehetsz te? 
A tanfolyam végén egy utánkövető foglalkozás segítheti a tanulókat az elmélet való életben 

történő alkalmazásában. 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

Kérdezd meg a résztvevőktől: 

• Hogyan jellemeznél egy humanitárius válságot?  

„Természet vagy ember által okozott esemény vagy eseménysorozat, 

amely egy közösséget vagy egy tágabb csoportot fenyeget.” 

• Milyen példákat tudsz említeni humanitárius válságokra az elmúlt 20 

évből? 

 Néhány példa az EU humanitárius műveleteire itt található.  

 

Esettanulmány 

Oszd a résztvevőket ötfős csoportokba, és rendelj hozzájuk egy-egy humanitárius 

válságot (vagy egy általuk említettet, vagy a fent említettek egyikét)! 

Feladat: Ha te lennél felelős az adott válsághoz kapcsolódó humanitárius 

segítségnyújtásért, vázold fel, hogy mikor, hogyan és miért alkalmaznád a 

Flipchart-

táblák 

Filctollak 

https://ec.europa.eu/echo/where-we-work_en
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beavatkozás nyolc típusának egyikét vagy az összeset! Helyezd el ezeket egy 

idővonalon, majd fejtsd ki, miért eszközölnél egyes beavatkozásokat a többi előtt! 

• Készpénzalapú segítségnyújtás 

• Oktatás 

• Élelmiszersegély 

• Egészségügy 

• Élelmezés 

• Védelem 

• Menedékhely 

• WASH (víz, közegészségügy, higiénia) 

Válságtémák hozzárendelésekor próbáld elkerülni, hogy olyan tanulókhoz 

rendelj egy adott válságot, akik személyesen is érintettek benne!  

Ha a tanulók már ismerik a témát, bátorítsd őket, hogy kerüljék a tevékenység első 

felére vonatkozó tényleges válaszok kutatását, és ezt lehetőségként mutasd be a 

vége felé, ha elakadnak! 

Prezentációk 

Miután mindenki visszajött a nagycsoportba, kérd meg őket, hogy mutassák be a 

humanitárius segítségnyújtásuk ütemtervét a többi csoportnak, és válaszoljanak a 

végén néhány kérdésre! 

 

Összegzés  

• Mit tanultál? 

• Mely beavatkozásokra kellene az EU-nak leginkább összpontosítania egy 

hipotetikus, jövőbeli válság megelőzése érdekében? (Pl.: természeti 

katasztrófák: összpontosítson az infrastruktúrákra. Pl.: terrorizmus: növelje 

a biztonságot nemzeti/európai szinten.) 

• Amikor a válságra adott tényleges válaszokat tanulmányoztad, mely 

beavatkozásoknál láthattad, hogy az Európai Szolidaritási Testület is 

bekapcsolódott? 

• Mit gondolsz az EU Aid Volunteers kezdeményezéséről? Szívesen 

csatlakoznál? Miért vagy miért nem?  

 

 

2. tevékenység: Egyéni esettanulmány 

Amikor humanitárius válságokról beszélünk, egyeseknek személyes tapasztalatai is lehetnek, akár 

saját maguk, akár szüleik tapasztalták azt. A válságok némelyikét túl megrázó lenne csoportos 

keretek között megbeszélni, ezért lemásolhatod a csoportos esettanulmány vázlatát, és 

lebonyolíthatod azt egy négyszemközti beszélgetés formájában. Így a tanuló feltárhatja, hogyan 

lehetne másképp segítséget nyújtani a személyes példájuk tekintetében. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 
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Modul: A humanitárius alapelvek 

1. tevékenység: Elveim 

Ebben a modulban a tanulók megismerték a humanitárius segítségnyújtás öt alapelvét. A következő 

tevékenység lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy elemezzék a humanitárius segítségnyújtással 

és az alapelveivel kapcsolatos kérdéseket, ösztönözve őket a megfelelő humanitárius válasz 

kidolgozására. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (3+) 

Felkészülés: 

     

Leírás Eszközök 

Bevezetés  

Kezdd egy nyitó beszélgetéssel a következő kérdésekről: 

• Mit jelent az, hogy „humanitárius”?  

• Mit jelent humanitárius tevékenységeket folytatni? 

Kérdezd meg a résztvevőket, hogy emlékeznek-e arra az öt humanitárius alapelvre, 

amelyet a humanitárius segítségnyújtásban dolgozóknak követniük kell! 

 Ha nem emlékeznek, idézd fel: emberség, pártatlanság, semlegesség, 

függetlenség és nem ártás! 

 

Te hol állsz? 

Told a székeket oldalra! Jelölj ki két sarkot, az egyiket az „egyetértek”, a másikat a „nem 

értek egyet” jellel lásd el! Magyarázd el a résztvevőknek, hogy folytonosság van az 

egyetértés és az egyet nem értés között. Több állítást is fel fogsz olvasni hangosan. Kérd 

meg a résztvevőket, hogy helyezzék el magukat a két sarok közötti kontinuumon, attól 

függően, hogy mennyire értenek egyet vagy nem értenek egyet az állítással! Miután 

elhelyezkedtek, kérd meg néhányukat, hogy osszák meg, miért választották az adott 

helyet! 

Állítások: 

• Csak humanitárius szervezetek végezhetnek humanitárius tevékenységet. 

• Minden humanitárius szereplőnek alkalmaznia kell a humanitárius alapelveket.  

• Az államok kötelesek a humanitárius alapelvekkel összhangban cselekedni. 

• Az alapelvek között nincsen hierarchia.  

• A semlegességet és a pártatlanságot soha nem lehet igazán elérni.  

• A semlegesség és a pártatlanság valójában ugyanaz a fogalom. 

• Kedvességet kell tanúsítanunk mindenkivel szemben, függetlenül attól, hogy 

mit tett (emberség). 

• Amikor ételt és vizet osztunk egy katasztrófa áldozatainak, először a nőket és a 

gyermekeket kell előtérbe helyezni (pártatlanság). 

• Amikor ételt és vizet osztunk egy háború sújtotta terület áldozatainak, azt csak 

a sebesült helyi lakosoknak kell adnunk, nem pedig a sérült katonáknak, akik 

ilyen kárt okoztak (semlegesség). 

• Amikor a humanitárius segítségnyújtás során néhány helyi önkormányzati 

tisztviselő azt mondja nekünk, hogy először a magas rangú tisztviselőknek kell 

segítenünk, akkor ezt meg kell tennünk (függetlenség). 

Két jel 

(egyetére

k/ nem 

értek 

egyet) 
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• Amikor egy konfliktus következményeivel szembesülünk, fel kell osztanunk a 

csoportokat, és külön kell segítséget nyújtanunk (nem ártás). 

Fontos megjegyezni, hogy ez a tevékenység szubjektív véleményeket sorakoztat 

fel a skála mindkét végéről, ezért minden perspektívát meg kell hallgatni, mivel gyakran 

fordulnak elő szürke zónák egyértelmű, helyes vagy rossz válaszok nélkül. Bátorítsd a 

kontinuum különböző pontjain állókat, hogy osszák meg eltérő nézőpontjaikat! Ha 

szükséges, pontosíts! Kérd meg a résztvevőket, hogy mozogjanak az egyik vagy a másik 

irányba a skálán, ha bármelyik megjegyzés megváltoztatja a véleményüket! Ha az idő 

engedi, adj hozzá további állításokat, vagy kérd meg a résztvevőket, hogy fogalmazzák 

meg saját állításaikat! 

 

Kurzus: Projektmenedzsment 

Ez a kurzus három modult tartalmazott és a következő témákkal foglalkozott: 

• Nekem való a projektmenedzsment?  

• A projekt megvalósítása  

• A projekt nyomon követése 

 

A kurzus legfontosabb elemei 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
megismerjék a projektmenedzsment alapjait;  

 

megismerjék a célkitűzések megfogalmazásának, egy projekt megtervezésének és 

megvalósításának, valamint egy projekt különböző összetevőinek és általános 

megvalósíthatósági elemzésének módját; 

 
egy projektet teljes egészében kidolgozzanak, az ötlettől az értékelésig.  

 

Mit tehetsz te? 
A kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy jobban megértsék a projektmenedzsment alapjait. 

A következő tevékenységek segítenek mélyebben elmerülni a témában, elemezve a 

projektmenedzsment néhány további szempontját. 

 

Modul: A projekt megvalósítása 

1. tevékenység: Tűzd ki a saját OKOS céljaidat! 

Ebben a modulban a tanulók megismerték a projektciklust, megértették annak mechanizmusát, 

azonosították a projektjeikkel kapcsolatos lehetőségeket és fenyegetéseket, valamint konkrét 

célkitűzéseket fogalmaztak meg. A 4. témakör útmutatójának „jövőbeli útmutatás” elnevezésű 

tevékenysége leírja, hogyan lehet a tanulót eligazítani a jövőjükre vonatkozó OKOS célok 

létrehozásával, és hasznos lehet, ha a „projektmenedzsment” kurzust végzők ehhez hasonlóan OKOS 

célokat fogalmaznak meg jelenlegi vagy jövőbeli projektjeik tekintetében.  
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Modul: A projekt nyomon követése 

1. tevékenység: Kockázatértékelés  

Ebben a modulban a tanulók megismerték, hogyan lehet előre látni és kezelni a lehetséges 

kockázatokat, valamint figyelemmel kísérni és értékelni egy projektet. Ez a tevékenység segít egy 

adott projekt kockázatainak felmérésében. 

 

Időtartam: 

 160 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (6+) 

Felkészülés: 

     

Leírás Eszközök 

Felkészülés  

Miért fontos a kockázatelemzés? Tarts egy rövid beszélgetést a 

résztvevőkkel! Ezután hozz létre háromfős csoportokat, és kérd meg őket, 

hogy válasszanak ki egy projektet, amelyen dolgoztak (vagy mindegyik 

csoportnak adhatsz egyet esettanulmányként)! 

Flipchart-táblák 

Filctollak 

Kockázatok azonosítása 

Kérd meg a csoportokat, hogy gondolják át a kiválasztott projektet, és adják 

meg a rövid leírását a flipcharton! 

Magyarázd el a különféle kockázattípusokat, amelyekkel találkozhatnak: 

• Belső (szervezők, költségvetés, kommunikáció) 

• Külső (időjárás, sztrájkok, partnerek, törvény) 

• Résztvevők (energia, hangulat, képességek, érdeklődés, háttér, 

életkor) 

Kérd meg őket, hogy a kockázati mátrix segítségével azonosítsák és 

értékeljék projektjük potenciális kockázatait! 

 

Kockázati mátrix 

(1/csoport) 

 



  

50 

 

Vízszintes tengely: hatás (1: elhanyagolható – 5: katasztrofális) 

Függőleges tengely: valószínűség (1: ritka - 5: szinte biztos) 

• Gondolkozz és azonosíts mindent, ami rosszul sülhet el! 

• Határozd meg a valószínűséget (kicsi, közepes, nagy)! 

• Határozd meg, hogy az egyes kockázatok milyen hatással lehetnek a 

projektre (kicsi, közepes, nagy)! 

• Értékeld a kockázat szintjét (kritikus, magas, mérsékelt, alacsony)! 

Találj megoldásokat!  

A kockázatok azonosítása után kérd meg a résztvevőket, hogy: 

• találjanak megoldást az egyes kockázatok csökkentésére 

(enyhítésére), vagy hozzanak létre egy B-tervet; 

• gondolják át, hogyan lehet figyelemmel kísérni a helyzetet, és 

megérteni, hogy mikor várható egy kockázat megjelenése (jelek, 

viselkedés); 

• határozzák meg a B-tervért felelős személyeket; 

• ellenőrizzék még egyszer, hogy megvalósítható-e a B-terv a projekt 

költségvetésének, ütemtervének stb. megfelelően! 

 

 

Visszajelzés 

Miután az összes csoport elkészült, hozz össze két csoportot, oszd meg az 

eredményeiket és adj szakmai visszajelzést! A segítő(k) menjenek körbe, 

hogy meghallgassák az egyes csoportokat, és a szakértelmükre támaszkodva 

adjanak visszajelzést!  

 

Összegzés 

Gyűjtsd össze a résztvevőket a közös összegzésre! Tegyél fel néhány kérdést 

lezárásként, például: 

• Milyen volt a tevékenység?  

• Mit tanultak, amit egy projekt tervezésekor és megvalósításakor 

legközelebb alkalmazni fognak? 
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Kurzus: Közösségfejlesztés  

A kurzus három modult tartalmazott: 

• Mit jelent a közösség? 

• Hogyan fejleszthetőek a közösségek? 

• Építs közösséget! 

 
 

 

 

 

 

Modul: Mit jelent a közösség? 

1. tevékenység: Fedélzeti sokszínűség 

Ebben a modulban a tanulók megismerték, hogy mit jelent a közösség fogalma, mely 

közösségeknek a tagjai, és elkezdtek azon gondolkodni, hogy ezek a közösségek mennyire 

befogadóak és sokszínűek. Mivel a befogadás és a sokféleség összetett fogalmak, a következő 

tevékenység célja az, hogy mélyebbre ásson és lehetővé tegye a tanulók számára, hogy jobban 

tudatosítsák közösségeik befogadó és sokszínű voltának szükségességét. 

 

Időtartam: 

 70 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

     

Leírás Eszközök 

Bevezetés  

Oszd a résztvevőket négyfős csoportokba, és adj nekik csoportonként egy 

flipchart papírt, néhány filctollat, ragasztót, és egyenként négy virágszirmot! Kérj 

meg minden csoportot, hogy rajzoljon egy nagy virágszárat szirmok nélkül! 

Flipchart 

papírok 

Filctollak 

Virágszirmok 

Ragasztó 

Sokszínűség és befogadás 

Lassan, hangosan olvasd fel a következő kérdéseket, lehetővé téve a résztvevők 

számára, hogy egyesével reflektáljanak rájuk: 

• Miért vagy itt? 

 

A kurzus legfontosabb elemei 
Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 
jobban megértsék, hogy a közösségeknek befogadónak és sokszínűnek kell lenniük; 

 
képesek legyenek meghatározni, mit jelent a közösségfejlesztés; 

 

megértsék, hogyan lehet kihasználni az emberek erősségeit egy közösségben, és hogyan 

lehet lebontani a részvétel akadályait. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén egy utánkövető foglalkozás segíthet a tanulóknak abban, hogy jobban megértsék a 

befogadás és a sokféleség fogalmait, valamint elmélyülhessenek a közösségük erősségeinek 

azonosításában. 
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• Az identitásod mely elemei nyilvánvalóak? Mi van a csoportod többi 

tagjával? 

• Milyen kapcsolatod van a csoportod többi tagjával? - Írj négy 

hasonlóságot a szirmok elülső oldalára! 

• Mi tesz téged egyedivé? 

• Milyen különbségeket veszel észre? - Írj négy különbséget a szirmok 

hátsó oldalára! 

A reflexió után engedd meg, hogy a résztvevők bemutassanak két hasonlóságot 

és két különbséget a csoportjaikban! A bemutatás után ragasszák a szirmokat a 

„közösségi virágra”! 

Mi jellemzi az új közösségedet? Beszéld meg a csoportokon belül, találj „közös” 

elemeket, és írd be a „közösségi virág” középpontjába! 

Összegzés  

Gyűjtsd össze újra a résztvevőket, és kérd meg őket, hogy osszák meg „közösségi 

virágukat” a másik csoporttal. Mérlegeld: 

• Mik a hasonlóságok és a különbségek? 

• Mi a közösséged hozzáadott értéke? Miben egyediek? 

• Szabtál korlátokat saját magadnak a gondolkodásmódod tekintetében? 

• Éreztél valaha hátrányos megkülönböztetést? 

• Fel tudsz sorolni néhány akadályt, amelyeket az embereknek le kell 

küzdeniük egy közösségen belül? 

• Ismersz olyan közösségeket, amelyek általánosságban nem túl 

befogadóak? És olyanokat, amelyek nagyon nyitottak a befogadásra? 

• Hogyan lehet egy közösség a lehető legbefogadóbb? 

• Tisztában vagy saját és mások kulturális nézőpontjával? 

• Hogyan változhat a dinamika? 

• Képes vagy elfogadni és tisztelni másokat? 

 A korlátok közé tartoznak a fogyatékosságok, az egészségügyi problémák, az 

oktatási nehézségek, a kulturális különbségek, a nyelvek, a gazdasági akadályok, 

a társadalmi akadályok és a földrajzi akadályok. 

- 

 

2. tevékenység: Mennyire vagyunk befogadóak? 

A befogadásról és a sokféleségről néha nehéz lehet beszélni, ha a saját környezetünket vizsgáljuk, 

és megpróbáljuk megérteni, miért nem vagyunk annyira befogadóak, mint lehetnénk. A tanulókkal 

folytatott négyszemközti beszélgetések segíthetik őket abban, hogy átgondolják szokásaikat (pl. 

nyelv, hobbik, bizonyos előítéletek), amelyek kizárhatnak bizonyos hátterű személyeket a baráti 

körükből. Ezt a beszélgetést egy reflektív ülés formájában érdemes lebonyolítani, amely során 

felkéred őket, hogy vitassák meg jelenlegi helyzetüket, és arra ösztönződ őket, hogy megtalálják 

saját megoldásaikat arra vonatkozóan, hogy hogyan válhatnak befogadóbbá a mindennapi 

életükben. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 
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Modul: Építs közösséget! 

1. tevékenység: A közösség feltérképezése 

A kurzus során kiemelt mondanivalóként szerepel, hogy a sikeres közösségfejlesztés hogyan 

használja fel a tagok erősségeit a megoldások megtalálásához. Az alábbi tevékenység segít a 

tanulóknak megérteni, hogyan lehet azonosítani egy közösség tagjainak rejtett erősségeit. 

 

Időtartam: 

 90 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (6+) 

Felkészülés: 

     

 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés  

Kérd meg a résztvevőket, hogy képzeljék el, hogy ők most ugyanazon a környéken élnek, 

és csalódottak, mert a városi tanács nem valósítja meg, amit a választási kampány során 

ígért: „javítja a környék kulturális kínálatát” és „visszahozza az embereket a kulturális 

helyekre”! 

Más polgárokkal együtt egy tervet szeretnél átadni a polgármesternek egy ütemterv 

formájában, amely néhány konkrét, helyi szinten megvalósítható ötletet javasol.  

 

A készségek feltérképezése 

• Minden résztvevő felsorolja a saját „kemény” (soft skill) és „puha” (hard skill) 

készségeit egy külön post-iten. 

• Oszd a résztvevőket kis csapatokba! Kérd meg őket, hogy írják fel a nevüket egy 

flipchart papír tetejére, és ragasszák alá a post-itjeiket! 

• Kérd meg, hogy beszéljék meg, hogyan lehetne összekapcsolni a képességeiket, 

hogy konkrét ötletekkel állhassanak elő az ütemterv elkészítéséhez! Ezeket írják 

fel egy új flipchart papírra! 

• Gyűjtsd újra össze a résztvevőket, tegyétek egymás mellé a „konkrét ötletek” 

flipchart papírjat, és hagyj időt nekik, hogy csendben végig olvashassák a többi 

csoport ötleteit! 

• Engedd, hogy a résztvevők felváltva tegyenek fel kérdéseket egymásnak, hogy új 

ötleteket ötvözzenek és generáljanak! 

• Az alábbi példa alapján készítsétek el a polgármesternek szánt ütemterv vázlatát: 

AZ ÖTLET CÍME 

• A cselekvés célkitűzése és célja 

• Ki és miért vesz részt a cselekvésben (gondolj a készségekre)? 

• Milyen előnyökkel jár ez a környék számára? 

• A megvalósítás érdekében teendő konkrét lépések és cselekvések 

• Eredmény: hogyan hoz ez a cselekvés változást a közösségbe? 

Post-itek 
Tollak 
Flipchart 
papírok 

 

Összegzés  

Kérd meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza tanulói szerepükhöz, és gondolják át a 

következő kérdéseket: 

• Mit tanultál ebből a tevékenységből? 

• Mit vettél észre a meglévő készségeid elemzése közben? 

• Mit éreztél, miközben új, konkrét megoldásokat kerestél a környék helyzetének 

javítása és a szomszédok képességeinek megismerése érdekében? 
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Kurzus: Út a befogadáshoz 

Ez a kurzus 3 modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• A fogalmak tisztázása 

• Gender a mindennapokban 

• Az elfogadás útján 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Gender a mindennapokban 

1. tevékenység: Sztereotípia 

Ebben a modulban a tanulók kezdték megérteni, hogy hogyan tekintenek a kívülállók az 

LMBTQIAP (Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű/Transzszexuális, Queer, Interszexuális, 

Aszexuális, Pánszexuális) közösség tagjaira, és hogyan rekesztik ki ezeket a csoportokat a velük 

szemben kialakult társadalmi tévképzetek vagy sztereotípiák miatt. A következő tevékenység 

lehetővé teszi a tanulók számára, hogy megértsék, milyen mikro-előítéleteik lehetnek a különböző 

nemű és orientációjú emberek irányában, és hogyan vezethet a saját viselkedésük kirekesztéshez. 

 

Időtartam: 

 30-60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (1) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

 

Sokan hallottunk már szexista, nőgyűlölő vagy transzfób történeteket és 

kijelentéseket, és bár a társadalom elfogadóbb és megértőbb, mint valaha, tudat alatt 

ezek az előítéletek még mindig jelen vannak és hatnak ránk. 

 

- 

A kurzus legfontosabb elemei 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 

jobban megértsék a sokszínűség, a befogadás és a kirekesztés, az egyenlőség és a 

méltányosság, valamint a kiváltság fogalmait; 

 
megértsék, hogyan jelenik meg a sokszínűség különböző kulturális kontextusokban; 

 

megtanulják, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a projekteket a nemek közötti 

egyenlőséget szem előtt tartva bonyolíthassák le. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén az utánkövető foglalkozások segíthetik a tanulókat abban, hogy jobban 

elmélyülhessenek a körülöttük lévő aktuális kérdésekben, valamint azokban a kérdésekben, 

amelyekkel ők vagy a barátaik szembesülnek a diszkrimináció tekintetében, és így elkezdhessék 

ezek megoldását. 
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 A következő téma egyeseket érzékenyen érinthet, ezért a legjobb eredmény 

elérése érdekében fontos olyan ítélkezésmentes légkört teremteni, ahol a tanuló 

őszintén és nyíltan megoszthatja gondolatait. 

Sztereotípiák 

 

• Kérd meg a tanulót, hogy soroljon fel néhány sztereotípiát, amelyet az 

LMBTQIAP közösség tagjaival kapcsolatban hallott! 

• Ha a tanulónak nehézséget okoz a sztereotípiák megtalálása, akkor engedd, 

hogy a csoportok közösen gondolkodjanak! 

▪ Példák: 

▪ A férfiak jobbak a tudományokban, mint a nők.  

▪ Egy nő megjelenése fontosabb, mint egy férfié. 

▪ Minden leszbikus férfias. 

▪ A transznemű emberek csak össze vannak zavarodva. 

▪ A queer identitású emberek nem lehetnek vallásosak. 

• Jegyezd fel az említett sztereotípiákat, majd: 

▪ Vizsgáljátok meg, hogy a tanulók mit gondolnak az egyes állításokról! 

▪ Nézzétek meg, hogy vannak-e személyes tapasztalataik az adott 

sztereotípiával kapcsolatban! 

▪ Tegyél fel feltáró kérdéseket a kijelentések alapján! 

▪ Például: „Ha a srácok jobbak a tudományokban és a 

matematikában, szívesen alkalmaznál nőt tudományos 

munkára?” 

Toll 

Papír 

Összegzés 

 

• Mit gondolsz az imént tárgyaltakról? 

• Mit tanultál magadról a ma megbeszélt sztereotípiákon keresztül? 

• Felmerültek olyan előítéletek, amelyekkel kapcsolatban rá kellett ébredned, 

hogy benned is megvannak? 

• Hogyan befolyásolhatják ezek a reakciók az Európai Szolidaritási Testületben 

történő jövőbeni tapasztalatszerzésedet? 

• Mit tehetnél azért, hogy befogadóbbá válj? 

• Hogyan reagálnál vagy hogyan kellene reagálnod, ha ezen sztereotip állítások 

veled vagy a barátaiddal kapcsolatban hangoznának el? 

- 

 

Modul: Az elfogadás útján  

1. tevékenység: Fényesebb jövő mindenkinek 

Ebben a modulban a tanulók feltárták, hogy mit jelent az egyenlőség és a sokszínűség 

szervezeteikbe és projektjeikbe való beillesztése. A következő tevékenység lehetővé teszi 

számukra, hogy megismerjék szervezeteik/projektjeik jelenlegi állapotát, és megtervezzék, hogyan 

lehet őket befogadóbbá tenni. 

 

Időtartam: 

 120 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (6) 

Felkészülés: 
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Leírás Eszközök 

Bevezetés 

 

A társadalom, a szervezeteink és a projektjeink működésével kapcsolatban sok a 

kimondatlan igazság. Senki nem akarja, hogy szexistának, rasszistának tekintsék, vagy 

azt gondolják, hogy kizár másokat a részvételből. Mindannyiunknak vannak azonban 

kisebb előítéletei, és a tudattalan cselekedeteink oda vezethetnek, hogy mások nem 

szívesen látottnak érzik magukat. Ez a tevékenység segít leleplezni ezen elemek 

némelyikét, hogy meghatározhassuk azokat a területeket, amelyeken mindannyian 

javíthatnánk a befogadóbbá válás érdekében. 

 

 Facilitátorként próbáld meg kitalálni, hogy a résztvevők jobban kapcsolódnának-

e egymáshoz, ha a tevékenység középpontjában egy olyan szervezet vagy projekt 

állna, amelyhez mindannyian közel állnak, vagy ha a tevékenység a társadalom 

egészének fejlesztéséről szólna! 

- 

Az elefánt a szobában, amiről senki nem beszél 

 

Először is, az első tevékenység célja egy biztonságos légkör kialakítása és a 

beszélgetés megkezdése a résztvevőket körülvevő valóságról. 

 

Adj a tanulóknak egyenként 5 post-itet (mind egyforma színű), és kérd meg őket, hogy 

írják le azokat az okokat (post-itenként egyet), hogy miért tekinthetik a 

szervezetüket/projektjüket egyesek nem befogadónak, és miért érezhetik úgy, hogy 

ők nem csatlakozhatnának! 

 

Miután minden tanuló megtette ezt, gyűjtsd össze a post-iteket, keverd össze és add 

oda az egyik tanulónak, hogy rakja fel a flipchart táblára, miközben hangosan 

felolvassa őket! Ahol lehetséges, csoportosítsd a hasonló post-iteket! 

 

 Ösztönözheted a beszélgetést, de facilitátorként ügyelj arra, hogy a 

beszélgetések ne legyenek túl személyesek, és mindenki biztonságban érzi magát, 

szabadon megoszthatja ötleteit, és nem ítélik meg a közreműködését! 

Post-itek 

Tollak 

Flipchart 

tábla 

A jövőbe tekintve 

 

A flipcharton lévő ötletekre építve oszd a tanulókat 2-3 fős csoportokba, és rendeld 

hozzájuk a következő feladatokat: 

 
1. Válasszatok egy csoport post-itet és összpontosítsatok arra (pl. kisebbségek 

kirekesztése, szexuális megkülönböztetés stb.)! 

2. Keressetek néhány aktuális helyi, országos és/vagy nemzetközi trendet, 

amelyek a kiválasztott csoport helyzetének javításán fáradoznak (pl. a Black 

Lives Matter vagy a #MeToo mozgalmak)!  

3. Készítsetek egy listát a választott csoport gyakorlati (azonnali, rövid távú, a 

napi igényekhez kapcsolódó) és stratégiai (hosszú távú) igényeiről! 

4. Készítsetek egy listát legfeljebb öt olyan módszerről, amelyekkel ti, a 

szervezeteitek és a projektjeitek konkrét cselekvések útján képes kezelni 

Papír 

Tollak 



  

57 

 

ezeket a gyakorlati és stratégiai igényeket, figyelembe véve az aktuális 

trendeket! 

Egy óra elteltével hozd össze a csoportokat, majd mutassák be egymásnak az 

ötleteiket! 

  

Összegzés 

 

Kérd meg a tanulókat, hogy osszák meg, mit tanultak egymás munkájából, mit éreznek 

a jelenlegi helyzettel és a jövővel kapcsolatban! Zárd le a munkamenetet azzal, hogy 

megkéred őket, gondolják át, mit tehetnek a változás érdekében már közvetlenül 

azután, hogy befejezik ezt a gyakorlatot! 

 

 

 

Kurzus: Vezetői készségek 

Ez a kurzus 3 modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• Vezetői szereped alapjai 

• Vedd kezedbe az irányítást! 

• Egy csapat vezetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Vedd kezedbe az irányítást! 

1. tevékenység: Megbízható tanács 

Ebben a modulban a tanulók a bizalom fogalmát tárták fel a vezetés kontextusában. A következő 

tevékenység során a tanulók jobban megértik, hogy miért bíznak meg annyira egyes emberekben, 

és milyen tanácsot adnának a teremben lévőknek, amikor elindulnak a megbízható vezetővé válás 

útján. 

 

A kurzus legfontosabb elemei 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 
megismerjék a vezetés aspektusait, mítoszait és különböző stílusait; 

 
azonosítsák az ösztönzéshez és a bizalom kiépítéséhez szükséges alapvető viselkedési 

formát; 

 

tanulói hozzáállást mutassanak saját vezetői képességeik, meggyőződésük és értékeik 

fejlesztése tekintetében. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén egy utánkövető foglalkozás segítheti a tanulók megértését azzal, hogy másokkal 

együttműködnek, és elgondolkodtató módon gyakorolják az egyes példákat. 
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Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

     

 
 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

 

Kezdd azzal, hogy megkéred a tanulókat, összegezzék az interneten tanultakat arról a 

négy szintről, amelyek segítik egy személy megbízhatóvá válását: 

 

• Integritás: Az értékeidnek és a meggyőződésednek megfelelően cselekszel? 

• Szándék: Van egy világos és átlátható terved? 

• Képesség: Képes vagy teljesíteni? 

• Eredmények: Képes vagy elvégezni a megfelelő dolgokat és megvalósítani 

azt, amit elvárnak tőled? 

Ha mind a négy említésre került, írd fel őket egy flipchart táblára! 

Flipchart 

tábla 

Filctollak 

Megbízható tanács 

 

Minden tanulónak ossz ki kartotéklapokat, és kérd meg őket, hogy kövessék az alábbi 

lépéseket: 

 

• Gondoljanak egy személyre, akiben megbíznak (pl. családtag, munkahelyi 

főnök, híresség), és ha más tanulók is ismerik őket (pl. Greta Thunberg), 

egyszerűen írják fel a nevét a kártya tetejére, máskülönben írjanak róluk egy 

rövid leírást (pl. a nagybátyám)! 

• Kérd meg a tanulókat, hogy írjanak egy állítást a név alá arról, hogy miért 

bíznak meg az adott személyben, mit tett azért, hogy megbízhatóvá váljon a 

szemükben! 

• Gyűjtsd be a kártyákat, keverd össze, és add vissza őket a tanulóknak! 

• Kérd meg a tanulókat, hogy felváltva olvassák el az állításokat, anélkül, hogy 

elárulnák a nevet! Hagyd, hogy átgondolják, majd kérd meg őket, hogy 

beszéljék meg az illető tulajdonságait, aki ilyen tanácsot ad! Vajon kitalálja 

valaki, hogy ki lehet az illető? 

• Kérdezd meg, vannak-e hasonló állítások más kártyákon; ha igen, kérd meg 

őket, hogy olvassák fel hangosan, kiemelve az apróbb különbségeket! 

• Kérdezd meg, vannak-e ellentmondó állítások, és kérd meg őket, hogy 

olvassák fel ezeket! 

• Addig folytassátok, míg minden állítást fel nem olvasnak! 

Ha csak néhány tanuló van, ez a tevékenység résztvevőnként több kártyával is 

elvégezhető. 

Kartoték 

lapok 

Tollak 
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Modul: Egy csapat vezetése 

1. tevékenység: Leary rózsája 

Ebben a modulban a tanulók a csapatfejlesztés és a vezetői szerepek különféle fokozatait fedezték 

fel. A következő tevékenység egy új vezetői modellt mutat be az egymással való interakción 

keresztül. 

 

Időtartam: 

 120 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (10+) 

Felkészülés: 

     
 

 

Leírás Eszközök 

Vasútállomás 

 

• A tanulóknak adj egy papírt, amelyen egy személy és egy úti cél szerepel 

(pl. egy vidám idős hölgy az unokájához készül látogatóba; egy fáradt, 

újdonsült apa dolgozni indul; egy diák iskolába megy; stb.)! 

• Helyezz egy flipchart táblát a terem közepére, amely a vasútállomást 

szimbolizálja! 

• Kérd meg a tanulókat, hogy a papírjukon szereplő személyek nevében 

eljárva menjenek a vasútállomásra, és lépjenek kapcsolatba az ott 

várakozó többi személlyel! Amikor már négy ember összegyűlt az 

állomáson, az első távozik. 

• Miután mindenki kapcsolatba lépett egymással, adj a tanulóknak post-

iteket és kérd meg őket, hogy írják le, mit láttak: bizonyos szereplők 

hogyan reagáltak másokra stb. (post-itenként egy)! 

Kartotéklapok 

Flipchart tábla 

Post-itek 

Tollak 

Elmélet 

 

• Fedd fel Leary rózsáját egy előre elkészített flipchart papíron! 

• Kérd meg a tanulókat, hogy beszéljék meg a post-itjeiket (Egyedül vagy 

másokkal együtt cselekedett az adott személy? Behódolóak vagy 

dominánsak voltak?), és helyezzék el a modellen! 

• Rendezd körbe a székeket, hogy a Leary rózsáját a földre tehesd, és kérd 

meg a résztvevőket, hogy a karaktereiket helyezzék el a modell megfelelő 

helyén! 

• Kezdeményezz beszélgetést arról, hogy mások másképp érzékelték-e a 

karaktereket, és inkább a vidám idős hölgyet sorolták-e a „visszahúzódó” 

kategóriába az „együttműködő” helyett, és miért! 

• Ismételd meg a tevékenységet és kérd meg őket, hogy helyezzék 

magukat ismét a modellre, ezúttal azt képzelve, hogy az emberek hogyan 

látják őket vezetőként! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart papír 
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Leary rózsája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegzés 

 

• Beszéljétek meg a felfogásbeli különbségeket azzal kapcsolatban, hogy 

hová helyezték a tanulók saját karaktereiket, és hogy mások azt 

gondolták-e, hogy más kategóriába kellett volna kerülniük! 

• Beszéljétek meg a saját vezetési stílusukra való reflektálás fontosságát a 

„behódolás” kontra „dominancia” és az „én” kontra „mi” szempontjából! 

- 

  

Felül 
dominancia 

Együtt 
mi 

Ellentétes 
én 

Alatt 
behódolás 

Vezető 

Segítő 

Együttműködő 

Függő Visszahúzódó 

Lázadó 

Támadó 

Versenyképes 
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Kurzus: Kritikai gondolkodás és médiatudatosság 

Ez a kurzus 3 modult tartalmazott, és a következő témákkal foglalkozott: 

• A kritikai gondolkodás felfedezése 

• Médiatudatosság: kezdeti kihívások 

• A kritikai érvelés lényege 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: Médiatudatosság: kezdeti kihívások 

1. tevékenység: Új igazságok 

Ebben a modulban a tanulók az álhírek fogalmát és az éberség jelentőségét vizsgálták, ami a 

médiában található hírek és a barátok között terjedő történetek olvasása és meghallgatása során 

szükséges. A következő tevékenység azt teszteli, hogy a tanuló hogyan érzékeli az igazságot, hogy 

kiderüljön, mennyire könnyű hamis híreket létrehozni, terjeszteni és észlelni. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (6) 

Felkészülés: 

     
 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

 

Hány ember van ebben a helyiségben, akik, amikor végiggörgetik a weboldalakat 

és meglátnak egy képet és egy főcímet, anélkül osztják meg egy barátjukkal, hogy 

elolvasták volna a teljes cikket? Hány ember olvassa el a cikket, és kezd el aztán 

kutatni annak ellenőrzése érdekében, hogy a cikk igazat mond-e? Lássuk, milyen 

könnyű meggyőzni másokat az „igazságról” egyetlen képpel és egy frappáns 

címmel! 

- 

Tevékenység Magazinok 

A kurzus legfontos elemei 

Ez a kurzus lehetővé tette a tanulók számára, hogy: 

 

 
megértsék és alkalmazzák a kritikai gondolkodás folyamatait; 

 
egy vizsgálati folyamat segítségével elemezzék és értékeljék a (média)tartalmat; 

 

megértsék, mi az az érvelés, és hogyan kell megfogalmazni a bizonyítékokon alapuló 

érveket. 

Mit tehetsz te? 
A kurzus végén az utánkövető foglalkozások segíthetik a tanulókat abban, hogy a tanultakat a 

való életben is alkalmazhassák, és szórakoztató tevékenységeken keresztül gyakorolhassák. 
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• Oszd fel a csoportot párokra, és adj minden párnak egy vagy két 

magazint/újságot! 

• Kérd meg az egyik pár tagjait, hogy vágjanak ki egy képet az egyik cikkből, 

írják le a kartotéklapra a cikk címét, és adják át mindkettőt egy másik 

párnak! 

• Miután a párok megkapták a fényképüket és címüket, elő kell állniuk egy 

frappáns, az eredetinél hihetőbb főcímmel, és rá kell írniuk a kartotéklap 

másik oldalára! 

• Ismételd meg a tevékenységet néhányszor új cikkekkel és 

kartotéklapokkal, majd gyűjtsd össze a lapokat és a képeket! 

• Fedd fel a képeket és a címeket, és kérd meg a be nem vont párost, hogy 

találja ki, melyik cím valódi, és árulják el, hogy megosztanák-e azt egy 

barátjukkal a cikk elolvasása nélkül! 

• Áruld el, melyik cím valódi! 

Újságok 

Olló 

Kartotéklapok 

Tollak 

Összegzés 

 

• Mennyire volt könnyű felismerni a valódi címeket? 

• Milyen gyakran érzed úgy, hogy megtévesztenek az online elérhető 

cikkek? 

• Hogyan állapítanád meg, hogy a szerző megbízható információforrás-e? 

• Milyen körülmények között végeznél további tényellenőrzést, mielőtt 

megosztasz egy cikket egy barátoddal? 

• Hogyan végeznél el egy alapos tényellenőrzést? 

• Hogyan változhat a viselkedésed ezen tevékenység elvégzése után? 

- 

 

Modul: A kritikai érvelés lényege 

1. tevékenység: Érvelési világbajnokság 

Ebben a modulban a tanulók megismerték a jó érvek megfogalmazásának alapjait. A következő 

tevékenység segít, hogy a tanulók szórakoztató módon, a gyakorlatban sajátíthassák el az alapokat, 

és arra ösztönzi őket, hogy folytassák az újabb és jobb érvek kidolgozását a következő 

megmérettetésükhöz. 

 

Időtartam: 

 60 perc 

Résztvevők: 

 (1)  (8+) 

Felkészülés: 

     
 

 

Leírás Eszközök 

Bevezetés 

 

Összefoglaló az érvelés felépítéséről: 

 

• Közöld az álláspontodat! 

• Határozd meg, milyen információk/bizonyítékok támasztják alá az ügyedet! 

• Tisztázd a következtetéseket! 

• Biztosítsd az érvelés világos, logikus felépítését! 

- 
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 Hasznos lehet áttekinteni a kurzus egyes diáit ehhez az összefoglaláshoz, vagy 

néhány példát adni a tanulóknak a folyamat megértéséhez.  

Diagram 

 
1. Adj minden tanulónak öt post-itet, és kérd meg őket, hogy írjanak minden 

post-itre egy nézőpontot (pl. a tenisz jobb, mint a foci; jobb 

tömegközlekedéssel, mint autóval közlekedni)! 

2. Véletlenszerűen párosítsd össze a résztvevőket, és írd fel a nevüket a flipchart 

táblán egy fadiagramra: 

 

3. A feladat lebonyolítása: 

a. Válaszd ki véletlenszerűen az egyik post-iten szereplő véleményt! 

b. Dobj fel egy érmét, hogy eldöntsd, melyik személy fogja támogatni és 

melyik ellenezni az adott nézőpontot! 

c. Adj két percet az érvek átgondolására! 

d. Minden személy előadja az érvelését (<60 másodperc 

személyenként). 

e. A közönség szavaz a győztesre. 

f. Addig ismételd, míg valaki be nem zsebel két győzelmet (három közül 

a legjobb formátumban)! 

Post-itek 

Tollak 

Flipchart 

tábla 

Filctoll 

Összegzés 

 

• Mit vettél észre a sikeres érvek megfogalmazásának módjában? 

• Mit viszel magaddal erről az ülésről a jövőbeni „érvelésed” érdekében? 

• Milyen érzés volt olyan dolog mellett érvelni, amiben nem feltétlenül hittél? 

Könnyű volt, amikor követted az online kurzusban megfogalmazott négy 

lépést? 

- 

 

 


