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Előszó
A 2015-ös év több okból is mérföldkőnek számított a nemzetközi fejlesztés, és ez által a
globális nevelés szempontjából. Egyrészt az EU-ban ez az év volt a Fejlesztés Európai Éve,
másrészt pedig szeptember végén elfogadásra kerültek a Fenntartható Fejődési Célok,
amelyek a következő 15 évre fogják meghatározni azt, hogyan kezeljük a globális
problémákat, mint például a szegénység és a klímaváltozás. Fontos, hogy az egyes államok és
vezetőik mellett, a társadalom is megismerje ezeket a kezdeményezéseket, és hogy az
emberek egyéni és lokális szinten egyaránt kivegyék a részüket a problémák enyhítéséből,
hiszen ez csak együttes erővel működhet. Ezt mindenképpen az alapoknál kell kezdeni, amit
a szemléletformálás és a globális nevelés különböző területei tudnak biztosítani.
A HAND Szövetség pontosan ebből a célból hozta létre a jelen kiadványt, ahol a különböző,
globális neveléshez, inter- és multikulturális neveléshez, emberi jogi oktatáshoz, környezeti
és békére neveléshez kapcsolódó programokat, képzéseket és a hozzájuk kapcsolódó
módszertant gyűjtöttük össze. A kiadvány célja az, hogy a civil szervezetek és tevékenységük
láthatóbbá váljon, egyrészt, hogy a legfőbb célcsoportok minél többen bekapcsolódjanak a
programokba gyakorlati szinten is, másrészt pedig a magyar döntéshozás felé. Utóbbi azért
kifejezetten fontos, mert egyik legfőbb célunk, hogy a globális nevelés témái és módszerei
mind a nem formális, mind pedig a formális oktatás szerves részeivé váljanak és minden
korosztály számára elérhetők legyenek az oktatási rendszeren belül és azon kívül is. Reméljük
ezzel a kiadvánnyal – amit a jövőben is szeretnénk majd bővíteni – pontosan ezt a célt tudjuk
segíteni.

HAND Szövetség

5

Afrika
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„A valódi Fekete-Afrika"
Afrikáért Alapítvány
Az előadás célja bemutatni az afrikai emberek életét képek és videók segítségével,
megismertetni az afrikai kultúrát például a művészet által. A problémák felvetése után,
kitérünk a megoldási lehetőségekre is (Millenniumi Fejlesztési Célok, Fenntartható
Fejlődési Célok). Célunk még, hogy a találkozás során pozitív, elfogadó attitűd alakuljon
ki a fiatalokban és idősekben egyaránt, nem kizárólag az afrikai, hanem más
nemzetiségű egyénekkel, csoportokkal szemben is. Az előadások célja az is, hogy
alapítványunk alapelvét, a „Segíteni kiváltság!” gondolatát népszerűsítve lehetőséget
nyújtsunk a nemzetközi fejlesztési-segélyezési munkába való bekapcsolódásra.

„Célunk még, hogy a találkozás során pozitív, elfogadó attitűd alakuljon ki a
fiatalokban és idősekben egyaránt…”
Az előadások témái többek között – amelyek fókuszában Afrika áll – a nemzetközi
fejlesztés, nők és gyermekek helyzete, emberi jogok, oktatás, helyi szokások, helyi
nyelvek bemutatása, család és a mindennapok, humanitárius turizmus, vallás. Az
előadások hangvételét, hosszát és tartalmát a hallgatóság korához és igényszintjéhez
alakítjuk. A sokszínűség és kulturális különlegességek bemutatására különböző
eszközök kínálkoznak: közös főzés, éneklés, zenélés, afrikai törzs modellezése,
fotókiállítás. Megkóstolhatjuk a nevezetes afrikai ételt, a fufut (manióka) paradicsomos
babbal vagy a makemba-t (sült banán). Lingala szavakat és énekeket tanulunk és mesét
mondunk. A művészetet kedvelők számára hangszerbemutatóval és simogatóval
készülünk, maszkokat és népviseletet mutatunk be és kreatív kézműves foglalkozásokat
tartunk (shaker, maszk vagy ékszerkészítés, arc- és testfestés). A gyerekek
érzékenyítésére számos kreatív játék (toleranciajáték) és csapatfejlesztő foglalkozás
(tánctanulás, afrikai népi játékok) áll rendelkezésünkre.
Akiknek a programot ajánljuk:





általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://afrikaert.hu/hu/magunkrol/magyarorszag/
A szervezet címe: 1052. Budapest, Váci utca 16/A
A szervezet telefonszáma: +36 1 332 10 54
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Humanitárius Iskolák és Diákok (HÍD)
Afrikáért Alapítvány
A program, célja, hogy a magyar iskolák és diákok számára lehetőséget biztosítson, hogy
kulturális és ismeretterjesztési programokon keresztül, globális kérdések, problémák
megoldásának keresésében és megoldásában aktívan vegyék ki részüket. Mindezt saját
képességeik kibontakoztatásával iskolájuk falain belül és kívül is. Ezáltal az
alapítványunk felügyelete alatt működő afrikai intézmények támogatása is
megvalósítható, és fiataljaink globális felelősségtudata, nyitottsága és tolerancia
készsége is fejlődhet.

„… fiataljaink globális felelősségtudata, nyitottsága és tolerancia készsége is
fejlődhet.”
A program egy önterjedő mozgalom. A diákok kitalálnak egy jótékonysági eseményt,
amelyet prezentálnak iskolán belül vagy kívül, lehetőségeik szerint. Az esemény lehet
egyszerű (színdarab, koncert stb.) vagy akár innovatív, figyelemfelkeltő akció is. Az
együttműködés kezdetén lehet konkrét támogatandó célt megfogalmazni, például egy
osztály hozzájárulhat egy afrikai diák oktatásához, havi tandíjához, de a cél kapcsolódhat
egy adott projektünkhöz is, például vízgyűjtő tartály felállítása Afrikában. Az összegyűlt
adományt az Afrikáért Alapítvány célba juttatja, így vállalva az adomány logisztikáját,
monitoringját és visszacsatolását (dokumentálását). A magyar iskola testvéri
kapcsolatot alakíthat ki az afrikai iskolával. A folyamat közben lehetőség van előadások
megszervezésére és tartására is a világ globális kérdéseiről: demokrácia, emberi jogok,
klímaváltozás, stb. A kulturális programoknak – mint a kézműveskedés, tánctanulás,
zenélés – köszönhetően közelebb kerülhetnek a magyar gyerekek Afrikához.
Akiknek a programot ajánljuk:




általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://hidafrikaert.hu/hu/Bemutatkozas/
A szervezet címe: 1052 Budapest, Váci utca 16/A
A szervezet telefonszáma: +36 1 332 10 54
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Közel Afrikához - Közel Egymáshoz
Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért
Az alapítványunk diákok számára szervez egész napos, vagy néhány órás Afrika témájú
programokat a saját iskolájukban, amelyben nem csak saját afrikai és itthoni
tapasztalatainkra térünk ki, hanem annál túlmutatóbb, elgondolkodtató tevékenységet
szervezünk és a fiatalok számára a további, esetleges önkéntes munkára inspiráló
lehetőségeket mutatunk be.

„…A fiataloknak bele kell élniük magukat konkrét helyzetekbe és megoldást
találni rájuk.”
Az Afrika Napok egy diavetítéssel kezdődik, amely során egy Kenyában már önkéntes
munkát végzett tagunk mesél az árvaházról, a kinti életről és egyéb kenyai
tapasztalatairól. Ezt követi a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos "fair trade" játék,
amely a világban lezajló gazdasági és pénzügyi folyamatokat próbálja bemutatni azáltal,
hogy az osztály kisebb csoportra osztott egységei a világ különböző fejlettségű országait
képviselik. A játékszabály nagyon összetett. A fiataloknak bele kell élniük magukat
konkrét helyzetekbe és megoldást találni rájuk. A játék körülbelül két órát vesz igénybe.
Ezután többnyire egy rövid dokumentumfilmet vetítünk le és beszélünk meg a
gyerekekkel, majd egy szakmai előadás következik, amely mindig valami aktuális és
Afrikát is érintő témát dolgoz fel. A program egy kvízjátékkal zárul, amely földrajzi,
társadalmi, gazdasági és egyéb kérdéseket tartalmaz.
Akiknek a programot ajánljuk:




általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: www.taita.info

A szerezet címe: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 22.
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Híd az árvák között

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért
Az alapítványunk önkéntesei közül többen is foglalkoznak gyermekotthonokban élő,
sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Ennek keretében 2005-2006-ban indult el először
párbeszéd a kenyai St. Joseph Children’s Home és a Pilisi Nevelőotthon lakói között.
Fantasztikus tapasztalat a gyerekek kíváncsisága a messzi távolban élő sorstársaik iránt
és megható az érdeklődésük, sőt együttérzésük kifejeződése is. Bár a kenyai gyerekek
soha nem panaszkodnak a körülményeikre, a magyar állami gondozottak érzékelik, hogy
ezeknek a kicsiknek talán rosszabb a sora. A program egy különleges lehetőség az
itthoni intézetben nevelkedő gyermekek számára. Fontos továbbá számukra a másikért
való felelősségvállalás, hiszen a saját családjuktól ezt nem tapasztalták meg. A projekt
keretein belül a levelezés mellett kisfilmeket forgatnak a két árvaház lakóinak életéről,
hogy bemutathassák a gyerekeknek hogyan élnek a távoli Kenyában/Magyarországon a
szintén szülő nélkül nevelkedő fiatalok.

„Fantasztikus tapasztalat a gyerekek kíváncsisága a messzi távolban élő
sorstársaik iránt és megható az érdeklődésük…”
Mivel részben sajátos nevelési igényű gyerekeknek szervezzük a programot, rugalmasan
kell kezelni az előre megtervezett programpontokat és mindent egy játékos
keretmesébe ágyazni. Afrikai történetek felolvasásával vagy elmesélésével indítunk,
majd együtt rajzolunk, festünk a mese témájáról. Közben egy önkéntes megfesti a
gyerekek arcát, hogy jobban bele tudjanak helyezkedni a mesébe, mások pedig dobolnak
vagy más afrikai hangszert mutatnak be. Az egyik legérdekesebb pont, amikor
felolvassuk a kenyai gyerekek levelét és levetítjük azt a néhány perces filmet, amelyet
Kenyában vettek fel. Ez általában – a gyerekek kérésére – sokszor megismétlődik. A
kenyai gyerekek a magyar önkéntesektől néhány szót elsajátítanak magyarul és
boldogan mondják be azt a kamerába, vagy éneklik az egyszerű, magyar gyerekdalokat.
Akiknek a programot ajánljuk:




általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: www.taita.info
A szerezet címe: 1011 Budapest, Hunyadi J. út 22.
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Emberi jogok,
szabadságjogok,
társadalmi bevonás
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Mi lenne, ha...?
Amnesty International Magyarország
A 45 perces foglalkozásunk célja, hogy felhívja a figyelmet a menekültkrízis során
kialakult emberi jogi sérelmekre. Különös figyelmet szentelünk a menekülők
létbizonytalanságából fakadó problémákra, a média és a közbeszéd meghatározó
befolyására, és a fogadó országokban élők gyakran ellenséges, kirekesztő, tisztelet
nélküli és az emberi méltóságot sértő hozzáállására.

„Gyűlölet nélküli világban szeretnénk élni."
A 45 perces foglalkozás egy provokatív, szituációs jégtörő játékkal indul, melyet
megbeszélünk, és aztán csoportos feladatok, szerepjátékok segítségével a résztvevők
beleélik magukat egy-egy ismeretlen család életébe. Az óra második felében
rövidfilmmel és diákkal mutatjuk be a probléma emberi jogi nézőpontjait, idézve az
emberi jogi oktatásunk legfontosabb mondatát: „Gyűlölet nélküli világban szeretnénk
élni." Az óra végén rövid beszélgetésre is van idő.
Akiknek a programot ajánljuk:







középiskolák diákjai
egyetemisták
tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program elérhetősége: http://www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas/mi-lenne-ha
A szervezet címe: 1064 Budapest, Rózsa utca 44.
A szervezet telefonszáma: +36 1 321 47 99
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Te, én, mi és az emberi jogok
Amnesty International Magyarország
A programunk fő célja, hogy egy négyalkalmas képzéssorozaton keresztül a 10-18 éves
iskolai vagy tanodai közösségek, osztályok megismerjék az emberi jogi szemlélet
alapfogalmait; nyissanak egymás és a világ felé, oldódjon bennük a bármiféle mássággal
szembeni feszültség, elfogadóbbak és megértőbbek legyenek, tisztábban lássák, hogy mit
jelent a kiállás, és ebben hogyan tud segíteni az Amnesty International nemzetközi
mozgalma.

„…nyissanak egymás és a világ felé, oldódjon bennük
a bármiféle mássággal szembeni feszültség…”
A program drámapedagógiai alapokra épül. Szerepjátékokon keresztül érzékenyítjük a
gyerekeket a védett és nem védett kisebbségek témájában, kreatív csoportmunkákkal
rögzítjük a legfontosabbakat, drámajátékokkal vezetjük be és kötjük át az egységeket.
Legfontosabb elemek, melyek részletezve vannak a kézikönyvben: Szerepkártyázás,
Értékkártyázás, Értékrendszer-építés, Férfi és Nő, Cindy története
Akiknek a programot ajánljuk:







általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
egyetemisták
tanárok
döntéshozók
fiatalok általánosságban (16-24)

A program elérhetősége http://www.amnesty.hu/emberi-jogi-oktatas/te-en-mi-es-azemberi-jogok

A szervezet címe:1064 Budapest, Rózsa utca 44.
A szervezet telefonszáma: +36 1 321 4799
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Az erkölcstan jó is lehet!
Az emberség erejével Alapítvány
„Az emberi jogi nevelés integrálása a közoktatásba” című projektünk célja, hogy az
emberi jogi nevelés témái (emberi méltóság, kulturális sokszínűség, kisebbségek
esélyegyenlősége, demokratikus részvétel), amelyekre a Nemzeti alaptanterv és több
tantárgy kerettanterve is hivatkozik, valóban a tanmenet részévé váljanak. Az
alapítványunk trénerei 8 adaptálható pilot folyamatot dolgoztak ki és teszteltek többféle
tantárgyhoz, iskolatípushoz és korcsoporthoz kapcsolódóan, melyek általában 10 tanóra
hosszúságúak. A diákok szociális és állampolgári kompetenciáinak fejlesztésén túl, cél az
is, hogy a pedagógusok új impulzusokat kapjanak, friss ötletekkel gazdagodjanak és a
jövőben ők is bátran nyúljanak társadalmi, emberi jogi vonatkozású témákhoz.

„A diákok szociális és állampolgári kompetenciáinak fejlesztésén túl, cél az is,
hogy a pedagógusok új impulzusokat kapjanak…”
A nevelési tevékenység sarokköve a nem-formális, sajátélmény alapú, tapasztalati
tanulás. A gyakorlatok során szerzett élményeket közösen dolgozzuk fel, tudatosítjuk. A
diákokat bátorítjuk az önálló vélemény kialakítására és kinyilvánítására, valamint az
alapvető nyitottságra. Egyéni és csoportos feladatok váltják egymást, a
tevékenységeknél a változatosságra törekszik a program úgy, mint a brainstorming, az
élménypedagógia, a szerepjáték, a művészi önkifejezés, az irányított vita, a képjáték stb.
Az alkalmazott gyakorlatok többsége elérhető magyar és/vagy angol nyelven
módszertani kiadványokban (pl.: Kompasz, Kiskompasz, Demokráciában élni, stb.) az
újdonságot a rendszerezés és a tanmenethez való pontos illesztés jelenti. A nevelési
program tanuló központú, a diákok tanulási naplót vezetnek, amely az önreflexióra ad
lehetőséget, a folyamatot pedig önértékelés zárja.
Akiknek a programot ajánljuk:



általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai

A program internetes elérhetősége: http://www.emberseg.hu/p/emberi-jogineveles.html

A szervezet címe: 7621 Pécs, József u. 34.
A szervezet telefonszáma: +36 30 276 20 47

14

Emberség SZabad E-gyetem (E.SZ.E.)
Az emberség erejével Alapítvány
Napjaink egyik kihívása a globalizációhoz és a multikulturalizmushoz köthető
társadalmi átalakulás és az ebből fakadó feszültség. Olyan csoportok élnek „együtt”, akik
között kevés valódi kapcsolat és átjárás van. A nem ismerésből és a vele járó
bizonytalanságból fakadnak a minket körülvevő előítéletek és a bűnbakkeresés. Az
emberi méltóság eszméje és az ebből fakadó emberi jogok, alapot adnak egy befogadó,
minden tagja számára élhető társadalom létrejöttéhez. Az E.SZ.E., Az emberség erejével
Alapítvány online emberi jogi nevelési platformja. Azért hoztuk létre, hogy még több,
gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó – gyakorló és leendő – szakembert elérjünk emberi
jogi nevelési tevékenységünkkel.

„Az emberi méltóság eszméje és az ebből fakadó emberi jogok, alapot adnak
egy befogadó, minden tagja számára élhető társadalom létrejöttéhez.”
Jelenlegi tanfolyamaink 30 órásak, 4 hétre lebontva, vagyis körülbelül heti 7-8 órányi
elfoglaltságot jelentenek. A tananyag hetekre van felosztva, az elméleti alapokból
kiindulva halad a személyes szint felé. A teljesítendő feladatok – egy kötelező tananyag
és mellé szabadon választható tevékenységek – között vannak egyéniek és csoportosak,
viszont az egyéni feladatok kapcsán is ösztönözzük a kommentben történő párbeszédet,
egymásra reflektálást. A gyakorlatok között van például definícióalkotás, csoportos
döntéshozatal, művészi önkifejezés, esszéírás, és esettanulmány is. A résztvevők tanulási
naplót vezetnek, minden hét értékeléssel zárul. A tanulási naplót felhasználva minden
tanuló részt vesz a saját tanúsítványának összeállításában a kurzus végeztével. A
kurzusokat két tapasztalt tréner facilitálja, segítik a kommunikációt, kérdésekkel új
nézőpontokat nyitnak meg, igyekeznek a lehető leggyorsabban reagálni a benyújtott
feladatokra.
Akiknek a programot ajánljuk:





egyetemisták
tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban

A program internetes elérhetősége: http://embersegszabade.blogspot.hu/
A szervezet címe: 7621 Pécs, József u. 34.
A szervezet telefonszáma: +36 30 276 20 47
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LoveSpeech
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
A LoveSpeech egy olyan kezdeményezés, amely a gyűlöletbeszéd félelemkeltő,
leegyszerűsítő, kirekesztő narratíváival szemben a bátor kiállás, a sokszínűség,
tolerancia és szolidaritás szolgálatába állítja a hatásos beszéd művészetét. A projekt a
kreatív írás és retorika eszközeivel teszi láthatóvá azokat a pozitív üzeneteket, amelyek
a nyilvánosság tereiben a hétköznapokban nem kapnak helyet. A projektben megszülető
beszédek alkotói fiatalok: a projekt célja részben a fiatalok közvetlen érzékenyítése a
tolerancia, multikulturalizmus, nyitottság értékeire, bátorítás a gyűlöletbeszéddel
szembeni fellépésre, illetve cél továbbá azoknak az eszközöknek a megmutatása,
amelyekkel mindezt hatékonyan tudják megtenni. A projekt során 5 iskolában vesznek
részt fiatalok interaktív foglalkozásokon, melynek során megtanulják felismerni a
manipuláció stratégiáit, és elsajátítják a meggyőző szövegalkotás technikáit.

„…célja részben a fiatalok közvetlen érzékenyítése a tolerancia,
multikulturalizmus, nyitottság értékeire, bátorítás a gyűlöletbeszéddel
szembeni fellépésre…”
A LoveSpeech a DIA vitakultúra-fejlesztő módszertanára épít, a vitázás, érvelés és
nyilvános megszólalás készségeit fejlesztő technikákat alkalmazzuk az iskolai
foglalkozások során. A felhasznált gyakorlatok között szerepelnek összetett szövegértési
feladatok,
érvelési
helyzetgyakorlatok
és
kreatív
írásgyakorlatok.
A foglalkozások két nagyobb egységből építkeznek. A diákok egyrészt megtanulják
„dekódolni” a manipulatív szövegeket, jártasságra tesznek szert az érveléstechnika
világában, megtanulnak az állítások mögé látni, és felismerik a gyűlöletkeltő tartalmak
jellegzetes eszközeit, mint a leegyszerűsítéseket, a téves általánosításokat és a valódi
alátámasztást nélkülöző „bizonyítékokat”. Másrészt megtanulják a hatásos szövegalkotás
alapjait és azt, hogyan állíthatják a retorika eszközeit – személyes történetek, példák,
metaforák – a pozitív üzenetek szolgálatába.
Akiknek a programot ajánljuk:



középiskolák diákjai
tanárok

A program internetes elérhetősége: www.i-dia.org
A szervezet címe: 1134 Budapest, Visegrádi utca 43-45.
A szervezet telefonszáma: +36 30 718 86 52
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Youth2Youth (Y2Y)
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
A Youth2Youth (Y2Y) egy társadalmi innovációs verseny egyetemista korú fiatalok
számára, amelynek célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi inklúziójára azáltal, hogy motiválja az egyetemistákat társadalmi innovációk
kitalálására. Ezen felül a Y2Y egy hosszú távú pre-akcelerációs program, amelyben a
fiataloknak lehetőségük van elsajátítani az innovátorokat meghatározó kreatív
probléma-megoldó gondolkodást. Éppen ezért a program változatos tréningeket
(design-thinking, kreatív projekttervezés, üzleti tervkészítés, prezentáció) és
kihívásokat (közösségi akció) kínál a versenyző csapatok számára, mindezt kiegészítve
egy szakértői és mentori csapat folyamatos támogatásával azért, hogy a program végére
minden csapat kidolgozhassa saját társadalmi innovációját.

„…a verseny nagyban támaszkodik a tapasztalati tanulás és közösségi tanulás
módszereire is…”
A Y2Y verseny változatos módszerek segítségével hozza helyzetbe a fiatalokat. Egyrészt
a verseny vázát a Stanford Egyetem, a Stragizer és a Development, Impact and You által
kidolgozott design thinking és service design módszerek adják, amelyeket adaptáltunk a
magyar egyetemista korú fiatalok számára. Másrészt a verseny nagyban támaszkodik a
tapasztalati tanulás és közösségi tanulás módszereire is, ugyanis a verseny szerves része
egy közösségi akció, ahol a résztvevők saját tapasztalatot szerezhetnek arról a közösségi
problémáról, amelyet megoldani igyekeznek.
Akiknek a programot ajánljuk:



egyetemisták
döntéshozók

A program internetes elérhetősége: youth2youth.hu

A szervezet címe: 1134 Budapest, Visegrádi utca 43-45.
A szervezet telefonszáma: +36 30 718 86 52
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Zsidó identitás
Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány
Ki zsidó, és mi a zsidó identitás: Vallás? Nép? Kultúra? Sorsközösség? Mi van, ha
valakinek egyik sem? Ki határozza meg egyáltalán, hogy mi az, hogy zsidó? A
foglalkozások egyik fő célja, hogy a fiatalok érthető, érdekes és könnyen hozzáférhető
módon szerezzenek és osszanak meg zsidósággal kapcsolatos ismereteket. Külön
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok megismerjék a tankönyvi adatok mögött húzódó
emberi sorsokat, elgondolkodjanak a néhol egy-egy mondattal elintézett történelmi
dátumok és események súlyán. A konkrét ismeretanyag megosztása és átadása mellett a
oktatási programunk olyan kulcsfontosságú képességek és készségek kialakításában és
fejlesztésében segít, mint például a kritikus gondolkodás vagy a vitakultúra.

„… igyekszünk segíteni a résztvevőknek, hogy egymás véleményére nyitottan,
minél több új információval térjenek haza.”
A foglalkozások során szituációs játékokkal, gondolatébresztő gyakorlatokkal, moderált
vitával és videofilmekkel igyekszünk segíteni a résztvevőknek, hogy egymás
véleményére nyitottan, minél több új információval térjenek haza. Mindezt az informális
oktatás keretei között érjük el, amely a formális keretek között nem- vagy nehezen
megszerezhető ismeretekre és képességekre helyezi a hangsúlyt. Legfontosabb
komponensei az aktív részvétel, a tapasztalás és a tanulási folyamatban részt vevők
közötti interaktivitás. Ennek megfelelően az informális tanulás sokszor nem is feltétlenül
tudatos folyamat, ugyanakkor olykor hatásosabb lehet, hiszen a megélt élményekből
mindig több marad meg, mint a bemutatott, látott, vagy hallott információkból.

Akiknek a programot ajánljuk:






középiskolák diákjai
egyetemisták, tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://haver.hu/programjaink/
A szervezet címe: 1075 Budapest, Károly krt. 25. I/4.
A szervezet telefonszáma: + 36 30 222 55 59

18

Zsidónegyed séta
Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány
A program célja helyszínek, történetek, hagyomány és közösségek bemutatása Budapest
történelmi
zsidónegyedében
egy
interaktív
városi
séta
keretében.
A foglalkozásokkal mindig a párbeszéd megteremtésére és elősegítésére törekszünk,
valamint arra, hogy a résztvevők szabadon oszthassák meg a vallás és a kultúra
területén szerzett tapasztalataikat, élményeiket, ezzel is hozzájárulva a sokszínűség,
mint össztársadalmi érték átéléséhez és elsajátításához. Hiszünk abban, hogy valós
tanulás csak párbeszéd segítségével történhet, tapasztalás és aktív részvétel útján.

„Hiszünk abban, hogy valós tanulás csak párbeszéd segítségével történhet,
tapasztalás és aktív részvétel útján.”
A foglalkozás során egy séta keretében tanulhatnak a résztvevők. Mindez az informális
oktatás keretei között történik, amely a formális keretek között nem- vagy nehezen
megszerezhető ismeretekre és képességekre helyezi a hangsúlyt. Legfontosabb
komponensei az aktív részvétel, a tapasztalás és a tanulási folyamatban részt vevők
közötti interaktivitás. Ennek megfelelően az informális tanulás sokszor nem is feltétlenül
tudatos folyamat, ugyanakkor olykor hatásosabb lehet, hiszen a megélt élményekből
mindig több marad meg, mint a bemutatott, látott, vagy hallott információkból.

Akiknek a programot ajánljuk:






középiskolák diákjai
egyetemisták, tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://haver.hu/programjaink/
A szervezet címe: 1075 Budapest, Károly krt. 25. I/4.
A szervezet telefonszáma: + 36 30 222 55 59
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Focival a fejlődésért
Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület
A program célja, hogy a focin, illetve a sporton mint nemzetközi nyelven keresztül hívja
fel a gyermekek figyelmét az emberi jogok és a globális kérdések fontosságára. Szóba
kerül az egyenlőség és az egyenjogúság, mely témák mind a sportban, mind az emberi
jogok területén kiemelkedő fontosságúak. Ezeken túl tárgyalásra kerül a nők és a férfiak
egyenjogúsága, illetve a nők oktatása a világ különböző pontjaiból felhozott példák
bemutatásával. Az előadás során felhívjuk a figyelmet a gyermekszegénység, illetve a
mélyszegénység problémáira is, és példákon keresztül mutatjuk be, hogy a sport és a foci
milyen lehetőségeket ad a szegénység leküzdésére.

„…a focin, illetve a sporton, mint nemzetközi nyelven keresztül hívja fel a
gyermekek figyelmét az emberi jogok és a globális kérdések fontosságára.”
Az egyesületünk a program során egy 45 perces előadást tart középiskolás diákok
számára. Az előre összeállított tematika mindig az adott csoport összetételéhez igazodik.
Az előadást egy általános emberi jogi bevezetővel kezdjük, melyet a focihoz, illetve
sporthoz kapcsolódó egyéb témák követnek. A módszer további része egy irányított
előadás, mely egy előre kidolgozott tematikát követ. Az előadások anyaga szakirodalom
felhasználásával, kézikönyvek segítségével készül. Az ezekben szereplő interaktív
játékok és feladatok részét képezik az előadásoknak, illetve rövid videókat vetítünk az
emberi jogokról, melyek levetítése után összekapcsoljuk az előadáson elhangzottakat és
a videón látottakat. Az előadáson elhangzott kérdésekkel igyekszünk felmérni a
gyermekek tudását, véleményüket és tapasztalataikat az emberi jogokat és globális
kérdéseket illetően, továbbá a válaszokból mérni tudjuk a megértésük fokát, illetve azt,
hogy mely területek voltak számukra a legérdekesebbek.
Akiknek a programot ajánljuk:


középiskolák diákjai

A program internetes elérhetősége:
http://www.gandhi.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=51

A szervezet címe: 1092 Budapest, Ferenc krt. 18. fsz.1.A szervezet telefonszáma: +36 30
996 35 67
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Közös történeteink
Perspectiva Nova Egyesület
Az egyesületünk programja a pszichodráma és a playback színház önismereti, és
színházi módszereinek felhasználásával törekszik az előítéletek csökkentésére, a
toleráns, empatikus attitűd kialakítására.

„…módszer, amely érzéseinket, attitűdjeinket a saját életünk történeteinek
eljátszásával tárja fel…”
A pszichodráma csoportos önismereti módszer, amely érzéseinket, attitűdjeinket a saját
életünk történeteinek eljátszásával tárja fel, és ha ezek akadályt jelentenek a
harmonikus életvitelben, akkor segít a változásban. A playback pedig hasonló elven, egyegy színházi előadás keretében a nézők által elmesélt történeteket játssza vissza.
Használjuk a tréningekről is ismert strukturált gyakorlatokat, szoboralkotást, rajzok
megjelenítését, illetve a történet eljátszásának módszerét. Használható szupervízióra is.
Lehet egy-egy tematikus alkalmat szervezni, vagy hosszabb (egy-másfél éves)
folyamatot, amely már komoly szemléletformálást jelent.
Akiknek a programot ajánljuk:







középiskolák diákjai
egyetemisták
tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: www.perspectiva.hu
A szervezet címe: 4029 Debrecen, Baross u. 4.
A szervezet telefonszáma: +36 70 507 56 66
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Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen
Szubjektív Értékek Alapítvány
A projekt hozzájárul az emberi méltóságot tiszteletben tartó, a sokszínűséget elfogadó
ifjúsági és iskolai közösségi kultúra kialakításához. Egyben ráirányítja a figyelmet az
online közösségek életére is. Azáltal, hogy tematizálja és kritizálja az intoleráns,
kirekesztő, xenofób, rasszista megnyilvánulásokat, ezekkel kapcsolatban érzékennyé
teszi a fiatalokat és a velük foglalkozókat, alternatívát mutat: az emberi jogok
kultúrájának épüléséhez járul hozzá. Célterülete és módszertana révén támogatja a
digitális írástudás, a biztonságos internethasználat, az online etika, a tolerancia, az
empátia és a szolidaritás kialakulását az ifjúsági korosztályban. A projekt során
fejlesztett módszertani kiadvány szabadon hozzáférhető, a tervezett, további képzési
alkalmak keretében a jövőben is elsajátítható, biztosítva a civil szervezetek ilyen téren
történő kapacitásainak fejlesztését

„…tematizálja és kritizálja az intoleráns, kirekesztő, xenofób, rasszista
megnyilvánulásokat, ezekkel kapcsolatban érzékennyé teszi a fiatalokat…”
A képzésünk a Bookmarks – az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés az emberi jogi
nevelés eszközeivel (Európa Tanács 2013) című könyvre és az aktív részvételen alapuló
kooperatív, tapasztalati és nem formális tanulás módszertanára épül. Eszközeit tekintve
felvonultat prezentációval kísért előadást, szituációs-, interaktív és dramatikus
játékokat, irányított beszélgetést. A konzultáció, a páros és csoportmunka és a tematikus
csoportmunka sem hiányozhat a képzés eszköztárából.
Akiknek a programot ajánljuk:
 általános iskolák diákjai
 középiskolák diákjai
 egyetemisták
 tanárok
 fiatalok általánosságban (16-24)
 ifjúságsegítők
A program internetes elérhetősége: http://nohatespeechmozgalom.hu/
A szervezet címe: 1013 Budapest, Alagút u. 1.
A szervezet telefonszáma: +36 70 253 06 85
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Az előítéletes gondolkodást csökkentő, antidiszkriminációs
műhelyfoglalkozások a gyakorlatban
Szubjektív Értékek Alapítvány
Az oktatási intézményekben a társadalmi problémák lenyomatai ugyanúgy jelentkeznek,
mint bármely más intézményben és közösségben. A gyerekek között, osztály és
iskolaközösségben gyakoriak a konfliktusok, melyeket aggasztó módon egyre többször
rasszista, kirekesztő alapokra helyeznek a benne résztvevők. A pedagógusok, nevelők
sokszor tanácstalanok, nem igazán tudják, mit tehetnének ebben a helyzetben. A
program lényegében erre a problémára kíván reagálni. Az általunk kidolgozott és
ajánlott továbbképzés olyan egyszerű, de hatékony módszereket mutat be, melyekkel a
felszín alatti előítéleteket elő lehet hozni, és valódi válaszokat lehet adni mindennemű
kirekesztő, rasszista nézetre. A konfliktusokat teljesen felszámolni talán nem sikerül, de
a tartalmukból mindenképpen kivesszük az előítéletek szülte színezetet.

„…olyan egyszerű, de hatékony módszereket mutat be, melyekkel a felszín
alatti előítéleteket elő lehet hozni, és valódi válaszokat lehet adni…”
A továbbképzésen olyan tréninggyakorlatokat mutatunk be, melyeket több éven át az
alapítványunk is nagy haszonnal használt. Külön érdekessége, hogy a képzés elméleti
részét, már ezekkel a módszerekkel adjuk át a résztvevőknek, akik így maguk is aktív
befogadóként megtapasztalhatják a gyakorlatok és játékok valódi hatását. A képzés
elvégzéséhez egy saját módszertant kell kidolgozni, adaptálni, valamint egy óravázlatot
készíteni a tanultak alapján, amelyhez egy elemzésnek is tartoznia kell. A képzés fontos
tematikai alapját jelentő „Párbeszéd a tanórán” DVD-vel egy innovatív tanári segédanyag
készült az iskolai toleranciára nevelés hatékonyabbá, élvezetesebbé tételéhez.
Akiknek a programot ajánljuk:
 egyetemisták
 tanárok
 civil szervezetek munkatársai

A program internetes elérhetősége: szubjektiv.org
A szervezet címe: 1013 Budapest, Alagút u. 1.
A szervezet telefonszáma: +36 70 253 06 85
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Szabadságjogi tanórák
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
A TASZ a Magyar Helsinki Bizottsággal és az Eötvös Károly Intézettel közösen olyan
tanórákat dolgozott ki, amelyek a demokratikus jogállamokban a közéleti aktivitás
gyakorlásához legfontosabb szabadságjogok jelentőségével és e jogok gyakorlásával
ismertetik meg a diákokat. Az órák célja, hogy a diákok a választójog, a
véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési jog és az információszabadság
lényegével, tartalmával, alkalmazásukkal megismerkedve felelős, aktív és jogtudatos
állampolgárokká váljanak. Az egyes szabadságjogokról szóló órák önmagukban is
felhasználhatók.

„Az órák célja, hogy a diákok… felelős, aktív és jogtudatos állampolgárokká
váljanak.”
A tanórák során főként a fiatal (16-25 éves) korosztály érdeklődéséhez közelálló
egyszerűsített jogesetek, konkrét példák elemzéséből vonunk le általánosabb
tanulságokat a szabadságjogok tartalmáról, határairól, funkciójáról. A jogesetek, példák
elemzésére elsősorban csoportmunkában kerül sor, részben rövid szöveges leírások,
részben pedig pár perces, a Youtube-on elérhető (vagy letölthető és offline levetíthető)
magyar nyelvű videók alapján. A videók a TASZ egyes stratégiai jelentőségű ügyeit vagy
témáit dolgozzák fel közérthető nyelvezetben. A tanórák nem csak tartalmukban, hanem
módszertanukban is a demokratikus közélet szellemiségét közvetítik: a feladatok egy
része a diákokat vitára sarkallja, illetve saját véleményük kialakítására, megformálására
ösztönzi, szempontokkal segítve a véleményformálást. A csoportmunkák eredményeit az
osztály szintén interaktív formában, beszélgetések keretében tisztázza. A kínált tanórák
óravázlatai, feladatsorai, valamint a hozzájuk kapcsolódó videók is ingyenesen
letölthetők a honlapunkról.
Akiknek a programot ajánljuk:




középiskolák diákjai
egyetemisták
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://tasz.hu/jogallam-vedelme/szabadsagjogitanorak-kozepiskolasoknak
A szervezet címe: 1136 Budapest, Tátra utca 15/B
A szervezet telefonszáma: +36 1 209 00 46
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Globális kisebbségi jogi nyári egyetem
Tom Lantos Intézet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a londoni Middlesex Egyetemmel közösen
szervezett nyári egyetemünk célja kettős. Egyrészt a részt vevő közalkalmazottaknak,
oktatóknak, újságíróknak mutatja be a globális kisebbségvédelem válogatott témáit a
szakmában elismert oktatók részvételével. Másrészt teret biztosít egy globális
műhelytalálkozónak, amelyben a részt vevő oktatók bemutatják és megvitatják a globális
kisebbségvédelem legfőbb trendjeit és kihívásait. Kiemelendő, hogy a nyári egyetem a
magyar kisebbségek helyzetének bemutatására és megvitatására is szolgál. Ugyanakkor
a magyar kisebbségi résztvevőknek lehetőséget ad arra, hogy a világ más tájain létező,
Európán kívüli kisebbségvédelmi megoldásokat megismerjék.

„…a magyar kisebbségi résztvevőknek lehetőséget ad arra, hogy a világ más
tájain létező, Európán kívüli kisebbségvédelmi megoldásokat megismerjék.”
A nyári egyetem során a hallgatók előadások és műhelybeszélgetések során
ismerkednek meg a nemzetközi kisebbségvédelmi rendszerrel (normák, intézmények és
mechanizmusok), valamint a világ különböző tájain bevett regionális gyakorlatokkal. A
nyári egyetem multidiszciplináris megközelítést alkalmaz, magában foglalja a jogi,
politológiai, antropológiai és szociológiai aspektusokat, valamint különös figyelmet
fordít a civil társadalom és a politikai részvétel kérdéseire.
Akiknek a programot ajánljuk:







egyetemisták
tanárok
újságírók
aktivisták
doktoranduszok
szakértők

A program internetes elérhetősége: www.tomlantosinstitute.hu
A szervezet címe: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
A szervezet telefonszáma: +36 1 209 00 24
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Előítéletek, népirtások, múltfeldolgozások című európai
nyári egyetem
Tom Lantos Intézet
A hat napos nyári egyetemünk az előítélet-mentesség oktatás már létező tananyagaira és
azok továbbfejlesztésére épülve vonja be a résztvevőket az antiszemitizmus,
romaellenesség és rasszizmus elleni küzdelembe. A képzés – a társadalmi hatás növelése
érdekében – multidiszciplináris tantervre épül, amely az emberi jogok,
politikatudomány, szociológia, pszichológia és antropológia területeit foglalja magába. A
képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karával,
valamint a brüsszeli CEJI– A Jewish Contribution to an Inclusive Europe szervezettel
közösen kerül megrendezésre.

„A nemzetközi előadók változatos szakmai hátterüknek és tapasztalataiknak
köszönhetően sok különböző látásmódot mutatnak be…”
A nemzetközi előadók változatos szakmai hátterüknek és tapasztalataiknak
köszönhetően sok különböző látásmódot mutatnak be a résztvevőknek, és különböző
megközelítéseket alkalmazva foglalkoznak olyan fontos témákkal, mint az előítéletek,
népirtások, holokausztoktatás és - megemlékezés, sajtószabadság, radikalizálódás és a
szélsőjobboldal. Az előadásokon és műhelyeken kívül a 2015-ös program keretében sor
került vezetett sétákra a zsidónegyedben és a Cipők a Duna-parton emlékműhöz; egy
látogatásra a Gallery 8 – Roma Kortárs Művészeti Térbe; egy, a roma népirtásról és
kontextusáról szóló kiállítás megnyitójára; valamint egy roma irodalmi estre is.
Akiknek a programot ajánljuk:








egyetemisták
tanárok
döntéshozók
tanárok
köztisztviselők
médiamunkások
a civil társadalom képviselői

A program internetes elérhetősége: www.tomlantosinstitute.hu
A szervezet címe: 1016 Budapest, Bérc utca 13-15.
A szervezet telefonszáma: +36 1 209 00 24
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Ébresztő-óra
UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
Az Ébresztő-óra az UNICEF Magyar Bizottság első országos iskolai programja. Az
Ébresztő-óra keretében az általunk kiképzett előadók tartanak interaktív előadásokat 412. osztályos gyermekeknek. A foglalkozás két fő témát érint, a gyermekjogokat és a
gyermekek helyzetét a világban. Szó esik emellett a gyermekeket érintő erőszakról, és
más társadalmi problémákról is. Hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás és a tudatos
jövőépítés a jogok ismeretéből fakad. Az Ébresztő-óra program célja, hogy növelje a
gyermekjogok ismertségét az iskolákban, és az UNICEF gyermekvédő tevékenységének
bemutatásával érzékenyítse a gyermekeket a fejlődő világ, a fenntartható fejlődés és a
globalizált világ problémái iránt.

„Hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás és a tudatos jövőépítés a jogok
ismeretéből fakad.”
Az Ébresztő-óra módszertana a nem-formális oktatás és az emberi jogi nevelés
alapelveire épül. Legfontosabb jellemzői, hogy interaktív, játékos, és a gyerekek
érdeklődéséhez, igényeihez és korához igazodik. Az Ébresztő-óra 10+1 módszertani
alapelve a következő: szakmaiság, interaktivitás, rugalmasság, gyerekcentrikusság,
elfogadás, progresszivitás, felkészültség, párban az erő, kompetenciák ismerete,
őszinteség, és előadói önismeret. A foglalkozások során számos audiovizuális és tárgyi
szemléltető eszközt használunk, a csoportfeladatok, szerepjátékok, beszélgetések
dominálnak.
Akiknek a programot ajánljuk:



általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai

A program internetes elérhetősége: unicef.hu/ebresztoora
A szervezet címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 9.
A szervezet telefonszáma: +36 1 201 49 23
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Európai Unió
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Utazás az EU (alapfogalmai) körül
Pillar Alapítvány
A foglalkozást a fiatalabb középiskolás korosztály, illetve olyan hátrányos helyzetű
tanulók számára terveztük, akik még nem rendelkeznek biztos tudással az európai uniós
alapfogalmakat illetően. Az érdeklődésük fenntartása és az információk hatékony
átadása érdekében egy kerettörténet került kidolgozásra, amelyen végighaladva játékos,
de informatív feladatokat teljesítve a résztvevők képzeletben beutazzák Európát, a
feladványok megoldásáért egy sütemény alapanyagait kapva jutalmul. A tematika az
EU-s ismeretek bővítése mellett, országismereti tudást is átad, valamint erősíti a
csapatkohéziót.

„… a résztvevők képzeletben beutazzák Európát,…,”
A bemutatkozást és a jégtörő játékokat követően 3 csapatot képezünk az osztály
tagjaiból, akik a három állomás (és képzeletben három ország: Görögország,
Németország, Egyesült Királyság) egyikére kerülnek. Az állomásokon található
leküzdendő akadályokat az adott ország mitológiájából, kultúrájából, folklórjából
merítjük, de maguk a feladatok szorosan kapcsolódnak az EU-hoz. Az Egyesült Királyság
állomáson a csapat rövid ismertetőket kap az EU legfontosabb intézményeiről, amiket az
állomásvezető szóban bemutat a csapattagoknak.
Ezután játékos formában
(„Stonehenge-építés”) visszakérdezésre kerülnek az átadott információk. A görög
állomáson az első feladat a Szfinx találós kérdésének a megfejtése. A megoldást követően
sorra vesszük a rejtvényben elrejtett utalásokat, így tisztázva a gazdasághoz és az euro
zónához kapcsolódó legfontosabb alapismereteket és fogalmakat. Ezt követi egy
csapatépítő feladat: EU-s “vak” szókirakó. Németországban híres emberek, épületek,
ételek, helyi jellegzetességek alapján kell az EU egyes tagországait felismerniük a
csapatoknak.
Akiknek a programot ajánljuk:


középiskolák diákjai

A program internetes elérhetősége: www.pillar.hu

A szervezet címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. em 1.
A szervezet telefonszáma: +36 30 997 67 40
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A vén Európa
Pillar Alapítvány
A program egy 2x45 perces interaktív tanóra, amely során megismertetjük a 11-12.
osztályos tanulókat az Európai Unió történetével és a legfontosabb megállapodásokkal.
Ezzel segítjük őket az érettségire való felkészülésben, és az általuk gyakran túl
bonyolultnak és száraznak tartott tananyag elsajátításában. A második 45 percben a
gyakorlatiasabb tudnivalóké a főszerep, a diákok képet kaphatnak az Európai Unió által
nyújtott lehetőségekről. Támpontot nyújtunk az Erasmus+ programban való részvétellel,
az ösztöndíjak igénybevételével kapcsolatban, önkénteseink, akik maguk is részt vettek
ezeken a nemzetközi programokon pedig beszámolnak külföldi élményeikről,
tapasztalataikról, tippekkel és tanácsokkal látják el a tanulókat.

„…a diákok képet kaphatnak az Európai Unió által nyújtott lehetőségekről.”
Bevezetésképpen alapítványunk tagjai „gondolatsünit" készítenek az osztállyal.
Összegyűjtik a gondolataikat, asszociációikat az Európai Unióval kapcsolatban.
A foglalkozás gerincét az európai uniós integrációtörténet idővonalának összeállítása
adja. A táblára felkerülnek az EU történetének legfontosabb évszámai, a diákok között
pedig kiosztásra kerülnek a legfontosabb eseményekhez kapcsolódó képek, illetve
szavak. A diákok feladata, hogy a náluk lévő kártyákat a táblán lévő évszámokhoz
párosítsák, döntésüket megindokolják. Magyarázataikat a foglalkozást vezetők további
információkkal egészítik ki. A második 45 percben egy rövid prezentáció segítségével
pedig bemutatásra kerülnek az Erasmus+ program által kínált legfontosabb lehetőségek.
Lezárásként és összefoglalásként kiscsoportokban keresztrejtvényeket kell megfejteniük
a diákoknak, amellyel országismereti és kulturális ismereteiket is bővítjük.
Akiknek a programot ajánljuk:


középiskolák diákjai

A program internetes elérhetősége: www.pillar.hu
A szervezet címe: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. I. em 1.
A szervezet telefonszáma: +36 30 997 67 40
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Fenntartható élelmezés,
méltányos kereskedelem
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Fogyassz lokálisan, gondolkozz globálisan!
Anthropolis Egyesület
Célunk a globális nevelés és felelős állampolgári attitűd kialakítása az élelmezésen
keresztül. A program olyan szemléletformáló módszereket kínál tanárok és közvetlenül
a diákok számára, amelynek segítségével a fenntartható élelmezésről, a helyi- és
nagyüzemi élelmiszertermelésről, az élelmezésen keresztül a társadalmi
egyenlőtlenségekről, a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságról,
élelmiszerbiztonságról tanulhatnak.

„A résztvevők egyfajta tapasztalati tanuláson keresztül ismerhetik meg a
problémák összetettségét és helyezhetik el magukat a felelős állampolgárok
sorában.”
A program során használt játékok, módszerek alapvető kérdéseket vetnek fel, vitára
sarkalnak. A résztvevők egyfajta tapasztalati tanuláson keresztül ismerhetik meg a
problémák összetettségét és helyezhetik el magukat a felelős állampolgárok sorában. A
program során a különböző termékek útját, a legfőbb élelmiszerek forrását, termelési
körülményeit is megismerhetik. A pazarlást, a virtuális vizet és hasonló témákat felölelő
aktív, a cselekvést és a közös problémamegoldást igénylő feladatokat kapnak, amelynek
konklúziója mindig egy vita. Az interakción alapuló műhelymunkák során
ismeretanyagot is kapnak a résztvevők, de a legfontosabbak a viták és a közös
tevékenységek során szerzett szemléletformáló élmények.
Akiknek a programot ajánljuk:





általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
tanárok
fiatalok általánosságban (16-24)

A program elérhetősége: http://anthropolis.hu/projektek/eathink2015/
A szervezetcíme: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. II. emelet 216-217.
A szervezet telefonszáma: +36 1 797 96 35
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Méltányos gyümölcsöt!
Tudatos Vásárlók Egyesülete
A Méltányos gyümölcsöt! (Make Fruit Fair) egy európai központú nemzetközi
együttműködés, melynek 19 tagja van. Köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete
Magyarországról, illetve a termelő országokat képviselő szervezetek Kamerunból,
Kolumbiából, Ecuadorból és a Szélfelőli-szigetekről. A Méltányos gyümölcsöt! program
keretében informális és non formális oktatási lehetőségeket kínálunk felnőtt tanulóknak,
melyek során a nemzetközi fejlesztési kérdéseket a Magyarországra érkező
déligyümölcsök globális ellátási láncán keresztül ismerhetik meg.

„…a nemzetközi fejlesztési kérdéseket a Magyarországra
déligyümölcsök globális ellátási láncán keresztül ismerhetik meg.”

érkező

Magyarországon a legnépszerűbb gyümölcslé a narancslé, a második legnépszerűbb
gyümölcs a banán. Egyesületünk az elmúlt években tényfeltáró munkát végzett a
Magyarországon fogyasztott déligyümölcsök termelési körülményeiről, az ehhez
kapcsolódó főbb emberi jogi és környezeti kérdésekről, valamint az ellátási láncról. A
kínált képzési lehetőségek során ezeket az információkat dolgozzuk fel interaktív, a
célcsoport igényeihez és adottságaihoz igazodó formában. Képzéseinken főleg
interaktív, kiscsoportos módszereket alkalmazunk, és sok vizuális elemet használunk.
Akiknek a programot ajánljuk:






egyetemisták
tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: www.tudatosvasarlo.hu

A szervezet címe: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A
A szervezet telefonszáma: +36 1 225 81 36
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Fair trade iskolásoknak
Védegylet
A foglalkozás a fenntartható fejlődés, azon belül is a méltányos kereskedelem (fair trade)
irányelveit kívánja tudatosabbá tenni a problémák közötti összefüggések szélesebb
körben való megismertetésével. Ennek során a tanulóknak alkalmuk nyílik arra, hogy
interaktív módon szerezzenek tudást a kevéssé kimondott, ám mindennapi életünket
érintő globális, környezetvédelemi problémákról, és amelynek segítségével kritikus
fogyasztóvá válhatnak. A problémák kiindulópontja általában a termelésben, vagyis a
fogyasztásban rejlik, ezért máshogy kell a világot „fogyasztanunk”, ha jobbá akarjuk
tenni. Nehéz követni, hogy honnan származik vagy, hogy mit is tartalmaz pontosan
mindaz, amit megveszünk, pláne, hogy hogyan jutott el hozzánk? A felvetett problémák
feldolgozására olyan foglalkozásokra invitáljuk a 9-24 éves fiatalokat, melyek
fókuszában olyan kérdések állnak, mint az élelemhez való jog, a globális
egyenlőtlenségek, termelés és élelmiszerfogyasztás kapcsolata, tudatos magatartás és a
biodiverzitás.

„A problémák kiindulópontja általában a termelésben, vagyis a fogyasztásban
rejlik, ezért máshogy kell a világot «fogyasztanunk»…”
A foglalkozás feladatai úgy lettek kialakítva, hogy egy egyszerű tanteremben, frontális
vagy kiscsoportos foglalkozások keretében az egész osztály számára kivitelezhetőek
legyenek. A témák a 45-90 perces iskolai órák mindegyikéhez kapcsolhatóak, így
alkalmasak például a történelem, a földrajz, környezetismeret, irodalom, osztályfőnöki
órákon való feldolgozásra, de iskolai szakkörök, táborok, illetve tematikus iskolai napok
programjába is beilleszthetőek. A program során használt aktivizáló eszközök között
megtalálhatóak az interaktív feladatok, a filmvetítés és a távoli országok fényképes
beszámolói, amik még izgalmasabbá teszik a csoportos foglalkozásokat.
Akiknek a programot ajánljuk:





általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
egyetemisták
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://www.vedegylet.hu/

A szervezet címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 6. fsz. 3.
A szervezet telefonszáma: +36 70 339 07 03

34

Fenntartható fejlődés,
klímaváltozás, környezet
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SAME World – Sustainability
Artemisszió Alapítvány
Klímaváltozás, környezeti igazságosság, menekültek és bevándorlók jogai – olyan
összefüggő témák, amelyek mindenkit érintenek, mégis sokszor elszigetelten kezeljük
őket. A SAME World egy hároméves nemzetközi projekt, amiben 10 ország 13
partnerszervezete vesz részt. Lényege, hogy felhívja az emberek figyelmét a Globális Dél
(fejlődő) és a Globális Észak (fejlett országok) közötti kapcsolatokra, különös tekintettel
a környezeti igazságosságra. A program célja, hogy a diákok kritikus gondolkodását
ösztönözze, valamint a klímaváltozással és a környezeti migrációval kapcsolatban a
nemzetközi kitekintés mellett megismerjék a hazai kontextust is.

„…izgalmas tevékenységeket és módszereket ajánlunk diákoknak és
tanároknak, hogy a felvetett kérdéseket körüljárják, változtassanak és
tegyenek a környezetükért.”
A SAME World projekt keretében izgalmas tevékenységeket és módszereket ajánlunk
diákoknak és tanároknak, hogy a felvetett kérdéseket körüljárják, változtassanak és
tegyenek a környezetükért. A projekt része egy pedagógiai eszközkészlet kidolgozása,
valamint egy iskolai műhelymunka-sorozat is, ami részvételi és kreatív eszközökkel
dolgozik, mint a digitális történetmesélés, a közösségi színház és a részvételi videó. A
tanárok is képzésen vehetnek részt – online platform és külföldi szeminárium is
rendelkezésre áll. A SAME World módszertan további része egy interaktív színházi
darab bemutatása az iskolákban, ez a környezeti migrációról szól, valamint egyben
online szerepjáték is.
Akiknek a programot ajánljuk:






tanárok
középiskolák diákjai
tanárok
döntéshozók
fiatalokkal foglalkozó szakemberek

A program internetes elérhetősége: http://www.sameworld.eu/

A szervezet címe: 1085 Budapest, Pál utca 6.
A szervezet telefonszáma: +36 1 413 65 17
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Museo Mundial – Globális tanulás európai múzeumokban
Baptista Szeretetszolgálat
A projekt fő célkitűzése globális tanulási programok megvalósítása európai
múzeumokban. Érdekes, részvételre ösztönző kiállítási anyagokat hozunk létre a
résztvevő múzeumokban, melyek olyan globális témákkal foglalkoznak, mint az éhínség,
szegénység, nemek közötti egyenlőség, méltányos kereskedelem, környezetvédelem és
fenntarthatóság. Ezáltal támogatjuk a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósulását és az
ENSZ stratégiáit a célok elérése érdekében. Olyan világban élünk melyet információk
halmaza áraszt el, a gazdasági infrastruktúra, a különböző kommunikációs hálózatok és
közlekedési csatornák összekapcsolnak bennünket, cselekedeteinket és a döntéseinket
egyaránt. Még a távolabbi események is hatással vannak ránk és a mi döntéseink is
befolyásolják mások életét. A Museo Mundial program célja éppen ezért ismeretek
átadása és beszélgetések generálása globális témákról.

„Még a távolabbi események is hatással vannak ránk és a mi döntéseink is
befolyásolják mások életét.”
A Museo Mundial keretében olyan kiállítási anyagokat mutatunk be, melyek innovatív
ötletek bevonásával a már meglévő kiállítási témákra épülnek, és a múzeumot látogató
közönségnek szólnak. A programban nincs megkötve a kezünk, ezért olyan egyedi
módon mutathatjuk be a közönség számára a célkitűzéseket, amelyek a múzeumok
anyagaihoz illeszkednek, ugyanakkor a látogatók számára is érdekesek. A programban
összesen 10 kiegészítő állomást, kiállításrészt hoztunk létre partnereinkkel, a
Vasúttörténeti Parkkal és a Budapest Történeti Múzeummal. Az államosok többek között
olyan témákra épülnek mint például az oktatáshoz való jog, a levegő és az ahhoz
kapcsolódó globális kihívások, a nők és az oktatás, nem utolsós sorban pedig a tiszta
ivóvíz kérdései.
Akiknek a programot ajánljuk:


a múzeumokba látogató közönség, életkortól függetlenül

A program internetes elérhetősége: http://www.museomundial.org
A szervezet levelezési címe: Baptista Szeretetszolgálat, Pf. 241, Budapest 1391
A szervezet telefonszáma: +36 1 466 59 78
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Otthon az erdőben
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Általános- és középiskolák részére szervezetünk pályázatot ír ki, melyre fenntartható
életmóddal kapcsolatos projekttervvel nevezhetnek be az oktatási intézményekből. Cél,
hogy a diákok minél több időt töltsenek az iskola falain kívül, lehetőleg természeti
környezetben, hogy feltárják annak a környezetnek a fenntarthatóság szempontjából
szemlélt értékeit, árnyoldalait, és aktívan tegyenek a felismert problémák megoldása
érdekében. A nyertes iskolák eszköz- és anyagi támogatásban részesülnek és más
területen is segítjük projektterveik megvalósulását.

„Cél, hogy a diákok minél több időt töltsenek az iskola falain kívül, lehetőleg
természeti környezetben…”
A pályázó iskolák maguk által megtervezett programot valósíthatnak meg anyagi, tárgyi
és személyes segítségnyújtás mellett. Ezzel az intézmények fenntarthatóságra nevelési
gyakorlata bővül, még pedig egy olyan elemmel, amely a diákok aktív részvételére épít,
tartalmában és módszertanában a mai pedagógiai elvárásoknak megfelel. Az iskolai
projektekben részt vevő diákok cselekvő részvétele fejlődik, az iskola pedagógiai
gyakorlata színesedik, s bevonhatóvá válnak az amúgy nehezebben kezelhető vagy a
különböző téren nehézségekkel küzdő gyerekek is.
Akiknek a programot ajánljuk:




általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
tanárok

A program internetes elérhetősége: http://mkne.hu/otthonazerdoben/
A szervezet címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
A szervezet telefonszáma: +36 20 446 74 95
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Ökosodj! Környezeti nevelés a köznevelési intézményekben
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Az óvodapedagógusok illetve tanítók, tanárok számára ajánlott 30 órás akkreditált
képzés célja, hogy a pedagógusok ismeretét illetve pedagógiai eszköztárát bővítse az
alábbi témákban: ökológiai ismeretek, globális és fenntarthatóságra nevelés, komplex
tanulásszervezési módszerek, köznevelési intézmény „zöldítése" egész intézményes
megközelítéssel.

„A tréning kiváló lehetőséget ad az elmélet és gyakorlat ötvözésére, a saját
tapasztalatok felszínre hozására, és a közösségi tanulásra.”
A képzés során a résztvevők a meghatározott tartalmakat az erősíteni kívánt
módszereket alkalmazva sajátítják el, mégpedig a konstruktív tanulásfelfogás elvét
követve. A tréning kiváló lehetőséget ad az elmélet és gyakorlat ötvözésére, a saját
tapasztalatok felszínre hozására, és a közösségi tanulásra. Ezt erősíti egy közös on-line
felület kialakítása is, melyen a képzési dokumentumok illetve a tudásbővítést szolgáló
szakanyagok megtalálhatóak és megoszthatóak a résztvevők között.
Akiknek a programot ajánljuk:




tanárok
óvodapedagógusok
iskolapszihológusok

A képzés internetes elérhetősége: http://mkne.hu/

A szervezet címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.
A szervezet telefonszáma: +36 20 446 74 95
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Iskolai vetélkedősorozat
Magyar Természetvédők Szövetsége
Közel egy évtizede szervezünk iskolai vetélkedősorozatokat a globális nevelés egyes
területének, vagy egészének témáit feldolgozva különböző neveken: Klímaőrjárat, Láss a
Mélyére, A 7,5 milliárdos kérdés. A tanulók itt valós élethelyzetben tanulják meg a
globális kérdések fontosságát. A vetélkedők feladatai gondolkodásra ösztönöznek, és
többféle képességet fejlesztenek: a diákok a fordulók során adatgyűjtés, -feldolgozás,
elemzés, kreatív és kommunikációs feladatok segítségével ismerik meg a jelen
problémáit, keresnek megoldásokat és fedezik fel, hogy az ő hangjuk is számít.

„…kreatív és kommunikációs feladatok segítségével ismerik meg a jelen
problémáit, keresnek megoldásokat és fedezik fel, hogy az ő hangjuk is
számít.”
A vetélkedő jellemzően egy iskolai félévet ölel fel, mely során 3 online fordulóban és egy
elő döntőn vesznek részt a diákok. A vetélkedő újszerűségét az adja, hogy a
hagyományos iskolarendszerben adott direkt információkon túlmenően, a résztvevő
diákoknak holisztikus, átfogó ismeretet ad azáltal, hogy a feladatok megoldása közben
egy teljes ívet járnak be: felismerik a problémát, felkutatják azok okait, és javaslatot
tesznek megoldásukra. A problémák összetettségét maguk fedezik fel, ezáltal a
feladatsor önálló problémamegoldásra neveli őket, valamint a csapaton belüli
kommunikációt, együttműködést is segíti. A vetélkedő különféle gondolkodásmódot
igényel (számolás, kutatás, kreatív feladatok stb.), ugyanakkor a főbb keretek
meghatározásán belül nagy önállóságot kapnak, az egyéniségükhöz legközelebb álló
feladattípust maguk választhatják meg, így az azt sajátjukénak érezhetik. A feladatok
nyomozós jellege közel áll a gondolkodásmódjukhoz, valamint az, hogy a vetélkedő
utolsó fordulójában egymást szólítják meg és kortársaiknak, saját nyelvükön
mondhatják el az általuk felkutatott ismereteket, szintén színesíti a vetélkedőt.
Akiknek a programot ajánljuk:




általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
tanárok

A program internetes elérhetősége: http://www.mtvsz.hu/kornyezeti_neveles
A szervezet címe: 1091 Budapest Üllői út 91/B
A szervezet telefonszáma: +36 1 216 72 97
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Fenntartható fejlődés előadások
Magyar Természetvédők Szövetsége
Szövetségünk országszerte tart fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előadásokat. A cél
olyan környezeti, szociális, gazdasági, fejlesztési civilek, szakemberek, döntéshozók –
multiplikátorok képzése, akik megértik a fenntarthatóság összefüggéseit, a hajtóerőket,
és a társadalomformáló tevékenységeikben a problémák igazi okait célozzák. Ennek
következtében ezek a kampányok, döntések, tevékenységek a fenntartható életmódot
fogják szolgálni. Ezek a célcsoportok multiplikátorként működnek, az ő döntéseik és
példamutatásuk járul hozzá ahhoz, hogy a teljes lakosság lehetőségei és elkötelezettsége
nőjön a fenntartható életmód megvalósítása iránt. A képzésekhez készült kiadvány is
mely segíti a képzéseken elhangzottak elmélyítését. Két kiadvány áll rendelkezésre,
egyik tanároknak, másik döntéshozóknak.

„A cél olyan multiplikátorok képzése, akik megértik a fenntarthatóság
összefüggéseit, a hajtóerőket…”
A képzésen viszonylag sok időt fordítunk a fenntartható fejlődés elveinek, és a
fenntarthatóság jelenlegi helyzetének ismertetésére. Ennek a célja az, hogy a világ
fenntarthatatlanságának – statisztikai adatokkal alátámasztott – bemutatásával növeljük
a célcsoport elkötelezettségét a fenntartható életmód minél szélesebb körű
elterjesztésének irányába. A képzések során a képzettek nemcsak passzív résztvevők
lesznek, hanem mindenkinek az aktív közreműködése szükséges több feladatnál is. A
képzések multiplikatív jellegét biztosítjuk azzal a feladattal is, melynek során a
résztvevőknek röviden le kell írnia, hogy munkája során a képzésen elsajátított tudást
hogyan és mely területeken használhatja úgy, hogy az a lakosság fenntartható életmód
iránti elkötelezettségét és lehetőségeit növelje. Ennek a feladatnak az eredményét
használjuk az aktív elérés igazolására is.
Akiknek a képzést ajánljuk:




egyetemisták
tanárok
döntéshozók

A képzés internetes elérhetősége: http://www.mtvsz.hu/kepzes
A szervezet címe: 1091 Budapest Üllői út 91/B
A szervezet telefonszáma: +36 1 216 72 97
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Fogyatékkal élők
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Közös a napunk!
Kézenfogva Alapítvány
Az gyermekek nagyon érdeklődők, nyitottak, őszinték. Nem befolyásolják őket a
fogyatékos emberekkel kapcsolatos, jelenleg a többségi társadalomban jelenlévő
sztereotípiák, előítéletek. Ezért minél kisebb korban biztosítunk lehetőséget arra, hogy
találkozhassanak sérült társaikkal, sérült felnőttekkel, annál nyitottabbak lesznek a világ
sokszínűségére és ítéletektől mentesen élhetnek majd felnőttként is. Alapítványunk
szeretné, ha számukra is magától értetődő lehetne, hogy a sérült gyermekek/felnőttek is
az élet részei, hiszen közös világunkban éppúgy helye van az egészséges, mint a sérült
embereknek.

„…nyitottabbak lesznek a világ sokszínűségére és ítéletektől mentesen
élhetnek majd felnőttként is.”
A program egyik alapját Sárközi Johanna, Hűse Krisztina és Papp Szabolcs által írt, „Zene
a dombtetőn” című mese adja. A program első elemeként a pedagógus továbbképzési
rendszerben akkreditált 30 órás továbbképzés keretében kapnak az óvodapedagógusok
ismereteket a fogyatékosság és az esélyegyenlőség témaköréből. A program második
elemeként olyan rendhagyó előadásokat szervezünk, amelyek nem csak integráltak
(sérült és ép előadók közreműködésével), hanem interaktívak is. A módszer további
része még a mese alapján való együttzenélés, valamint a közös festés. Záróelemként az
óvodás gyermekek szülei egy szakember segítségével beszélgetnek gyermekeikről és a
sérült, fogyatékos gyermekekről, szülői nehézségekről, nevelésről, elfogadásról és
mindarról, ami a mese kapcsán felmerül bennük.
Akiknek a programot ajánljuk:





általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
tanárok
óvodások és óvodapedagógusok

A program internetes elérhetősége: http://ofoora.kezenfogva.hu/

A szervezet címe: 1093 Budapest, Lónyay utca 19.
A szervezet telefonszáma: +36 1 215 52 13
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TASZ Szülői értekezletek és MONDO jogfejlesztő kártyajáték
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
A programunk célja, hogy a fogyatékos személyek már gyermekkorukban megtanulják,
hogy fogyatékosként milyen potenciális veszélyhelyzeteknek lehetnek kitéve, és mit
tehetnek annak érdekében, hogy ezeket elkerüljék. Az iskolás életkor a legjobb
életszakasz arra, hogy a gyerekek, szüleik és pedagógusaik információt szerezzenek
alapvető jogaikról, például a gondnokság alá helyezéssel, az intézeti ellátás veszélyeivel,
a választójog potenciális elvesztésével vagy a bántalmazással kapcsolatban. A program
célja az, hogy ne az alapjogi katalógust sajátítsák el, hanem azokat a konkrét helyzeteket
tanulják meg felismerni, amelyekkel találkozhatnak, és tanulják meg azt, hogy milyen
konkrét lépésekkel és cselekvésekkel kerülhetnek ki a bajból. A legfontosabb területek:
gondozás és visszaélések, bántalmazás, gondnokság alá helyezés, intézeti elzárás,
családalapítás, kihasználás, ügyintézés és politikai jogok.

„Az iskolás életkor a legjobb életszakasz arra, hogy a gyerekek, szüleik és
pedagógusaik információt szerezzenek alapvető jogaikról…”
A program két pillérre támaszkodik. Egyfelől munkatársaink (TASZ Fogyatékosügyi
program) ingyenes szülői értekezleteket tartanak a gyerekek szüleinek és tanárainak,
amelyeken ismertetik a legfontosabb területeket, problémákat és a lehetséges veszélyes
helyzeteket. Elmondják mit tehetnek a felnőttek azért, hogy a gyerekek ne passzív
elszenvedői, hanem védekezésre képes szereplői legyenek ezeknek a helyzeteknek
(hogyan ismerjék fel, mit tegyenek, kihez forduljanak stb.) Másfelől a Csillagház
Általános Iskolával kifejlesztettük a MONDO nevű kártyajátékot, amely 10 területet
felölelve mutatja be a gyerekeknek a konkrét helyzeteket és ad kézzel fogható és
könnyen érthető útmutatást arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek, ha bajba kerültek. A
kártyajátékhoz pedagógiai módszertani útmutató készül, és cél, hogy 2016 őszétől
iskolai keretek között használható tananyaggá fejlődjön.
Akiknek a programot ajánljuk:





általános iskolák diákjai
középiskolák diákjai
tanárok
döntéshozók

A program internetes elérhetősége: szuloi.tasz.hu
A szervezet címe: 1136 Budapest, Tátra utca 15/B
A szervezet telefonszáma: +36 1 209 00 46
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Hajléktalanság
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Lépjen Be a Nappalimba! – városi séta hajléktalan szemmel
Menhely Alapítvány
Mit csinálnak egész nap a hajléktalan emberek? Sétáljon a Menhely Alapítvánnyal, és
tudjon meg többet a fedél nélküli életről! A séta célja kreatívan megmutatni Budapest
olyan oldalát, melyet naponta látunk, mégsem veszünk észre. Látjuk, de nem gondoljuk,
a hajléktalan emberek otthonában járunk, ahol a járda a padló, a közterek tárgyai a
bútorok, az ég a plafon – ám ahol nem működik a fűtés, nincs igazi fürdőszoba, s ahol a
túlélés mindennapi feladat. Szakavatott túravezetők segítségével nyerhetünk
bepillantást e világba – a túra célja a gondolkodtatás, egyben lehetőség a beszélgetésre.
A séták vezetése kettős: közösen számol be az érintett élettörténetéről és a szociális
munkás tapasztalatairól. A séta útvonala Budapest belvárosában halad, és minden
esetben egyik intézményünkben zárul.

„… a hajléktalan emberek otthonában járunk, ahol a járda a padló, a közterek
tárgyai a bútorok, az ég a plafon…”
A séta során a túravezető élettörténete és az állomáshelyszínekhez kapcsolódó
gondolatok állandó alapját adják a beszélgetésnek. Azonban a séta egésze mindig a
résztvevők aktivitásától alakul élménnyé. Hat rájuk az időjárás, a gyaloglás fáradtsága.
Együtt nézik meg az (üres) szociális intézményt, ahová naponta több százan érkeznek
kevésbé rendezett körülmények közül az utcáról. Személyes kérdésekre adódik
lehetőség hajléktalan tapasztalattal rendelkező túravezetőnkkel, míg a szociális munkás
segítő az ellátórendszerről, az általános tapasztalatokról, jogszabályokról tud
összefüggésekre rámutatni. A résztvevők "feladata" nincs kőbe vésve, előfordul olyan,
hogy valaki csak végighallgatja az elmondottakat, de többnyire beszélgetéssé válik a
séta, mellyel teljesül is a cél: érteni, érezni a hajléktalan emberek gondjait.
Akiknek a programot ajánljuk:







középiskolák diákjai
egyetemisták
tanárok
döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internetes elérhetősége: http://www.menhely-ekh.hu/lepjen-be-anappalimba-varosi-seta-hajlektalan-szemmel/
A szervezet címe: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.
A szervezet telefonszáma: +36 1 266 1901
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Első Kézből a Hajléktalanságról – Rendhagyó Osztályfőnöki
Óra
Menhely Alapítvány
Tudod, kik azok az emberek, akik éjjel-nappal az utcán élnek? Ismered a miérteket? Hívd
meg magadhoz őket, és tudd meg tőlük, első kézből! Ez az osztályfőnöki óra tényleg más,
mint minden eddigi! A hajléktalanság társadalmunk sokat hallott, de kevéssé ismert, így
sok előítélettel kezelt problémája. De kikről is beszélünk? Az alapítványunk első kézből
ad információt! Otthontalan emberek válaszolnak, bepillantást engedve saját
életútjukba, tapasztalataikba. Minden feltett, akár provokatív kérdésre szívesen
válaszolnak. Tapasztalataik önmagukért beszélnek: a diákok jelentős részét mélyen
megérintik a szituációk, komoly lépést tesznek az empátia, a másság elfogadása felé.

„…a diákok jelentős részét mélyen megérintik a szituációk, komoly lépést
tesznek az empátia, a másság elfogadása felé.”
Az óra alaptematikája szerint 2-3 hajléktalan ember elmeséli élettörténetét, őszintén
mesél otthontalanná válásának körülményeiről, érzelmi megrázkódtatásairól, jelenlegi
helyzetéről, terveiről. A szociális munkás szintén személyes hangvétellel a segítő munka
hasznosságáról, személyiségépítő hozadékairól beszél. Minden feltett kérdésre
válaszolnak. Dupla óra esetén érzékenyítő szituációs játékra is sor kerülhet, melyben
játékos formában a diákok élhetik át a hajléktalansággal gyakran párosuló helyzeteket,
diszkriminációt. A programhoz egy, az intézményben dolgozó pedagógus szükséges, aki
felveszi a kapcsolatot koordinátorunkkal, majd előkészíti az eseményt házon belül.
Minden esetben tisztázni kell, mikor, mely osztályok/csoportok fogadják az előadókat,
milyen hosszú legyen az előadás, esetleg igényel-e speciális tematikát.
Akiknek a programot ajánljuk:




középiskolák diákjai
egyetemisták
fiatalok általánosságban (16-24)

A program internete elérhetősége: http://www.menhely-ekh.hu/rendhagyoosztalyfonoki-ora/
A szervezet címe: 1082 Budapest Vajdahunyad u. 3.
A szervezet telefonszáma: +36 1 266 1901
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Közösségfejlesztés és
tervezés
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Közösségi tervezési modellek Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület
Fő célunk a közösségi tervezés megismertetése és megerősítése, hogy beépüljön a
szervezetek, települések mindennapi működésébe. Mindezt a folyamatot segíti az online
e-demokrácia szoftverünk, és a személyes találkozások, tervezői alkalmak. A projektbe a
helyi önkormányzatokat is bevonjuk, ezzel elősegítve a tervezés többoldalúságát. Végső
soron célunk a részvételi demokrácia elősegítése. Fontos hogy a helyi közösségek
először is meghatározhassák az őket érintő, szerintük fontos kérdéseket, és ezekben
véleményt alkothassanak, amelyek aztán eljutnak a döntéshozókhoz is.

„Fontos hogy a helyi közösségek először is meghatározhassák az őket érintő,
szerintük fontos kérdéseket, és ezekben véleményt alkothassanak…”
A közösségi tervezési folyamatokat minden terepen kétágú munkamód segíti. Az edialogon keresztüli online folyamatokat megtámogatja egy közösségfejlesztő szakember,
aki személyes jelenlétével szervezi és fejleszti a közösséget, hisz az emberek attól
csupán, hogy van egy tervezői felület még nem lesznek annak használói. Fontos
kihangsúlyoznunk, hogy bár az e-dialog az innovatív elem a projektünkben, de
elengedhetetlennek tartjuk az emberek személyes találkozásait, véleményük
felvállalását és kimondását a közösség előtt, amely az online módszer mellett a már
meglévő közösségi tervezési módszereket is alkalmazza és fejleszti. Minden településen
és szervezetnél a közösség számára fontos ügy(ek) meghatározása után, ezek
felkerülnek a véleménykifejtés online felületét jelentő e-dialogra. Ezen keresztül a
közösség ötletelhet, érvelhet, szavazhat az adott üggyel kapcsolatban. Mindezen
folyamatokat pedig átszövik a közösségi tervezés klasszikus módszertani alapelvei és
tevékenységei.
Akiknek a programot ajánljuk:





döntéshozók
felnőttek általánosságban
fiatalok általánosságban (16-24)
bármilyen összetételű helyi közösségek

A program internetes elérhetősége: http://e-dialog.hu/
Az egyesület címe: 3530 Miskolc, Bors Vezér u. 63-65.
Az egyesület telefonszáma: +36 70 949 84 21
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Élmények Iskolája
Élményakadémia KHE
Az Élmények Iskolája egy diákoknak szóló személyiség- és közösségfejlesztő program,
melyen levesszük a terhet a pedagógusok válláról. A program fókuszai többek között a
kreativitás fejlesztése, a felelősségtudat és a pozitív gondolkodás serkentése, az
önismeret és az osztálytársak jobb megismerése. Mindezek egyben az osztályközösség
kialakítását és az osztályon belüli kommunikációt is segítik. Az Élményakadémiánál
biztonságos körülmények között próbálhatják ki a diákok magukat olyan helyzetekben,
melyekre egyébként máshol nem, vagy csak ritkán nyílik lehetőségük.

„…biztonságos körülmények között próbálhatják ki a diákok magukat olyan
helyzetekben, melyekre egyébként máshol nem, vagy csak ritkán nyílik
lehetőségük.”
A program alapvetően az élménypedagógia módszereivel él. Ez egy olyan nevelésifejlesztési mód, ami képes az emberben aktívan, gyakorlati szinten pozitív változást
hozni, mivel cselekvésre és annak kiértékelésére épít. Tehát úgy tanít meg többek között
bizonyos viselkedési, önszabályozási módokra és önismeretre, hogy azokat saját
élményből, saját következtetések alapján építi be a személyiségbe. Az élménypedagógia
nem „elmondja”, mit kell tenni, hanem bizonyos, előre kitalált, egymásra épülő, általában
csoportos feladatsorokon keresztül helyezi bele a diákokat olyan élethelyzetekbe,
amelyben gyakorlatban derül ki, melyik megoldás jó, melyik nem. Arra is fény derül,
hogy mindez miért történik. Ezért nevezik tapasztalati tanulásnak ezt a tanulási módot.
Akiknek a programot ajánljuk:



középiskolák diákjai
tanárok

A program internetes elérhetősége:
http://elmenyakademia.hu/szolgaltatasaink/iskolaknak/
A szervezet címe: 1122 Budapest, Ráth György utca 24.
A szervezet telefonszáma: +36 30 384 19 10
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