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CITI-VAL Óravázlatok 

 

Ez a módszertani gyűjtemény 32 óravázlatot tartalmaz, melyek az Európai Unió 

intézményei, nők és társadalom, szabadság, vallás és számos hasonló téma köré 

csoportosulnak. Mindegyik óravázlat 2 órás, de az oktatás jellegéhez és üteméhez 

szabadon igazíthatók és módosíthatók.  

A témakörök eredetileg angol nyelven kerültek kidolgozásra. A CITI-VAL projekt 

keretében több zárt intézetben teszteltük őket, amit követően készültek el a francia, 

német, magyar, spanyol és török nyelvű fordítások.  

A CITI-VAL e-book-ban néhány témához kidolgozva, angol nyelven, hosszabb óratervek 

is találhatók. Kövesse a linket 

http://euro-cides.eu/citival/download/?url=/31-citi-val-catalog-of-teaching-units-en/110-let-s-become-more-conscious-citizens-teaching-materials-for-courses/
http://euro-cides.eu/citival/download/?url=/31-citi-val-catalog-of-teaching-units-en/110-let-s-become-more-conscious-citizens-teaching-materials-for-courses/


 

 



                                                                                             
 
 

CITI-VAL Állampolgári ismeretek kurzus 

Tartalomjegyzék 

 

Alkotmány - alkotmányosság 

03A – Ismerd meg az alkotmányt 

04A – Ismerd meg a jogaid! 

05A – Tanulj rólam és kövess! 

06A – “A mi világunk, a mi szabályaink” 

07A – Jogok és kötelességek 

 

Bullying - Zaklatás 

08A – A zaklatásból kivezető utak 

 

Állampolgárság 

09A – Tudatos állampolgárság 

 

Konfliktuskezelés 

10A – Készen állunk a békére? 

 

Kulturális tanulmányok 

11A – A hely, ahol élek 

 

Demokrácia 

12A – “A demokrácia mérföldkövei” 



                                                                                             
 

 

A választások napja 

13A – Szavazóurna: A szavazatom a hangom 

 

Erkölcs - etika 

14A – Példaértékű életvitel 

14C – Melléklet a 14A gyakorlatokhoz 

 

Erkölcsi dilemmák 

15A – Döntéshozatal 

 

Nemzetiség és sokszínűség 

16A – Európai partnerek közhelyei 

 

Európai Unió 

01A – Az Európai Unió és intézményei ABC-je 

02A – Az Európai Unió ABC-je 

 

Önkifejezés és kommunikáció 

17A – “Fejezd ki önmagad” 

 

Nemek közötti egyenlőség 

18A – Nemek közötti egyenlőség: egyenlők a nők és a férfiak? 

19A – Szexizmussal átitatott reklámok 

 



                                                                                             
 

 

Inkluzív társadalom 

20A – Inkluzív társadalom – “Éljünk együtt!” 

 

Hátrányos helyzetű emberek 

21A – A fogyatékossággal élők mindennapjai – “Bújj a bőrömbe!” 

 

 

Kisebbségi lét 

22A – A kisebbségi csoportok hozzájárulása társadalmunkhoz 

 

 

Helyi és nemzeti intézmények 

23 – Csak hosszabb variációban (23B), angolul létezik 

 

 

Mechanizmusok a társadalomban 

24A – “Még Robinson Crusoe-nak is megvan a maga Péntekje:  

Váljunk a társadalom tagjaivá” 

 

Utazás 

25A – Utazás A-ból B-be 

 

 

A természet megóvása 

26A – SOS: Óvjuk meg a Földet 



                                                                                             
 

 

 

Börtönközösség 

27A – Sport és szabályok, én és a társadalom 

 

Vallási tények 

28A – A szekularizmus megismerése 

29A – Én vallásom, Te vallásod 

 

A média megértése és használata 

30A – “Média műveltség” 

31A – Több, mint TV nézés 

 

A nők a társadalomban 

32A – A női mivoltom iránt érzett büszkeség  
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TÉMA/TERÜLET   Állampolgári hűség 

Felhasznált tudományágak       Demokrácia, választás napja, állampolgárság 

 

 

Cím                          Ismerd meg az alkotmányt 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevők a média különböző felületeit használva tovább bővítik tudásukat 

országuk intézményeiről, miközben egymást is megismerik. Olyan anyagokat 

készítenek, amelyek hosszútávon segítik őket a megszerzett információk 

feldolgozásában. A cél az, hogy mindenki, egyénileg és együttműködve 

egymással egyaránt megértse a normákat a békésebb együttélés érdekében. 

 

KULCSSZAVAK  Törvények, intézmények, köztársasági szimbólumok 

 

 

CÉLOK          1 - a média különböző felületeinek kritikus használata 

2 - az országunk irányítását segítő szabályok megértése 

3 - képesség a csoportmunkára és az előzetes tudás 

megkérdőjelezésére 

 

Terem elrendezése Székek, asztalok 

 

GYAKORLATOK típusai Ötletroham, vita, filmek, olvasmányok, képek, 

gondolattérkép 
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TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni  X       Páros munka  X     Csoportmunka        

 5 főnél kevesebb  X    5-10 fő   X     11-15 fő         

16-20 fő       

Távoktatás       Frontális  X       Interaktív  X 

 

ÜTEMEZÉS              Akciók [2]       Tevékenységek [3]       Órák  [2]    

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Nyomtatott sajtó, képek, fényképek, filmek, 

keménykötésű könyvek, internet 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Színesceruza, filctoll, fehér papírok, jegyzetfüzet 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

2 - A tanulás tanulása 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Csapatmunka 

2 - Önállóság 

3 - Reflektálás 

4 - Kritikus gondolkodás 

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - ismeretek az ország intézményeivel és 

demokratikus működésével kapcsolatban 

2 - a köztársaság szimbólumainak ismerete 

3 - az ország történelmének jelentős időszakairól 

való ismeretek 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus 
felépítése 

Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 
Akciók 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha a résztvevőknek egyáltalán nincs tudásuk vagy csak kevés ismerettel 
rendelkeznek az Alaptörvényről, az oktató kezdheti az órát a következő 
videóval: 
https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM   
 
Magyar nyelven: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bv7CeBhwTVQ&t=22s 
 
 
Tevékenységek 1 
 
Ötletroham az Alaptörvényről (egyéni, majd közös reflexió, a tanár 
segíti az információk strukturálását) 
 
Tevékenységek 2 
 
Az Alaptörvény néhány cikkelyének egyéni elolvasása (a cikkelyeket 
előzetesen az oktató válogatja ki). Minden résztvevő összefoglalja, amit 
az olvasmányából fontosnak tart. (Az oktató a táblán jegyzetel, az 
elhangzott információk összegzése érdekében.) 
A Magyarország Alaptörvénye az alábbi oldalon található meg : 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV 
 

 
 
 
 
 
 
Előzetes tudás 
felelevenítése és a 
fogalmakra való 
reflektálás 
Írás/olvasás 
 
Szóbeli prezentálás 
Az Alaptörvény 
fogalmának 
meghatározása és 
ehhez kapcsolódó 
hivatalos adatok 
Az Alaptörvény 
cikkelyeinek 
ismerete 
 

 
 
 
 
 
 
Kommunikáció  
 
A tanulás tanulása 
 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. feladat 
20 perc 
 
 
 
2. feladat 
30 perc 
 
 
 
10 perc 

 

Akciók 2 
 

Tevékenységek 3 
 

Ráébreszteni a 
résztvevőket az 
egyes szimbólumok 

Kommunikáció 
Önállóság 
Kreativitás  

60 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
https://www.youtube.com/watch?v=0UzKD8rZCc0
https://www.youtube.com/watch?v=jGsLzeWRKDM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV


                         
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961  

 
 

A köztársaság szimbólumait ábrázoló képek szét vannak terítve az 
asztalon. Minden résztvevő kiválaszt kettőt közülük. 
A képek elérhetőek az alábbi linken: 
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%2
0Constitution.pdf 
 
 
Segítség az egyéni munkához: 
Miért ezeket a szimbólumokat választotta?  
Időt kell hagyni a reflektálásra, majd a szóbeli prezentálás következik: 
minden résztvevőnek adott idő áll rendelkezésére a prezentációhoz, 
aztán lehetőség van eszmecserére és kérdésfeltevésre is. 
 

mögött meghúzódó 
jelentésekre 

Csapatmunka  

 
 
 
 (szóbeli) 
Az 
együttműködé
s lehetősége 
írásbeli 
nehézségek 
esetén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
http://s329727547.onlinehome.fr/dossier/Discovery%20of%20the%20Constitution.pdf
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TÉMA/TERÜLET    Állampolgári hűség 

Felhasznált tudományágak  Történelem, politikatudomány, szociológia 

 

Cím      Ismerd meg a jogaid! 

 

ABSZTRAKT  

A feladatokon keresztül a résztvevők nemcsak országuk történelmével és 
alkotmányával ismerkednek meg, de felfedezik jogaikat és az őket körülvevő politikai 
berendezkedést is. Lehetőségük nyílik a feladatokon keresztül egy számukra ideális 
társadalom elképzelésére és felépítésére.  
 

KULCSSZAVAK Alkotmány, történelem, politika, jogok  

 

CÉLOK    1 - Információközvetítés 

     2 - Ismerkedés történelmi tényekkel 

3 - Ismerkedés a jogrendszerrel (emberi jogok, szavazás)  

 

Terem elrendezése Asztal nélkül, székek körben, az oktató a résztvevők 

között 

 

GYAKORLATOK típusai  Vita – Ismerkedés az Alaptörvénnyel 

     Az ideális társadalom 

     Szavazni, vagy nem szavazni? 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni    X    Páros munka   X    Csoportmunka   X      

 5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás         Frontális       Interaktív  X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [4]     Tevékenységek [4]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK IKT eszközök, film, flipchart tábla és papír, íróeszköz, papír 

 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Vízfesték, színesceruza, kartonpapír 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Kommunikáció 

      2 - Problémamegoldás  

      3 - Társas és állampolgári kompetenciák 

 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK  1 - Politikai kompetenciák 

      2 - Kommunikáció 

      3 - Egyéni felelősségvállalás 

       

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Tudás, jól informáltság és naprakészség 

      2 - Felelősségvállalás 

      3 - Kritikus gondolkodás 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 

kompetencia 
Tanulási 

környezet 
Időtartam 

Akciók 1 
 
« Jégtörő »: Kedvenc történelmi 
személyiséged 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 
 
A résztvevők kedvenc történelmi 
személyiségükként mutatkoznak be 
(nemzetük szerint). Miért épp arra 
személyre esett a választás, miért ő a 
kedvenc? Az elhangzottakat 
megbeszélik.  

Jégtörő, 
« megérkezés » 

kommunikáció  

 
 

 
 

 

10 perc 

Akciók 2 
 
Ismerkedés az Alaptörvénnyel 
 
 
 
 

Tevékenységek 2 
 
Az oktató előzetesen felvágja az 
Alaptörvény pontjait, a cetlik közül a 
résztvevőknek választaniuk kell egyet. 
Felolvassák és kifejtik, amit olvastak. 
Egyetértenek-e vele, vagy sem, mit 
gondolnak róla, mit jelent ez a pont a 
számukra, úgy érzik-e, az az adott pont 
érvényes-e az ő életükre, vagy sem, stb.    
 

Érzékenyítés 
Informálás 

kommunikáció 
kritikus 
gondolkodás 
érzékenység 
társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
  

 
 

 
 

 
 
 

30 perc 

Akciók 3 
 
Az ideális társadalom 
 
 

Tevékenységek 3 

Csoportos munka: a résztvevők saját 
ideális országuk képviselői. Mindent ki 
kell találniuk és meg kell alkotniuk az 

Kreativitás 
Rendszerszemlélet 

társas és 
állampolgári 
kompetenciák  
politikai 
kompetenciák  

 
 

 
 

40 perc 
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államukkal kapcsolatba: a nevét, 
földrajzi elhelyezkedését, import-
export termékeit, vezetőit, 
államformáját, jogait, zászlóját 
(lerajzolni), himnuszát stb. Amikor 
befejezték a közös gondolkodást, be kell 
mutatniuk országukat a többi 
csoportnak. Ezt a választások 
megbeszélése követi.  
 

felelősségvállalás  
 

 

 

Akciók 4 
 
Szavazni, vagy nem szavazni?  
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 4 
 
Az oktató választási kampányok rövid 
videóit mutatja be a résztvevőknek. A 
résztvevők ezt követően 
“meginterjúvolják” a mellettük ülő 
személyt, hogy elmennek-e szavazni, 
kire tennék a voksukat, miért. A 
gyakorlat után közösen összefoglalják a 
tapasztalatokat. (Ha a résztvevők nem 
vevők a feladatra, alternatív játékként 
az oktató felolvas néhány általánosító 
kijelentést, pl.: A politikusok hazudnak. 
Az emberek állampolgári kötelessége 
elmenni szavazni., stb. Ezekkel 
kapcsolatban megkérdezzük a diákokat, 
egyetértenek-e a kijelentésekkel, vagy 
sem, miért.) 
 

politikai kompetenciák 
információközvetítés 
politikai tudatosság 
felelősségvállalás 
kötelezettségek 
 

társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
kommunikáció 
kritikai 
gondolkodás  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

40 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Állampolgári hűség 

Felhasznált tudományágak Társadalomtudomány, Kommunikációtudomány 

 

Cím     Tanulj rólam és kövess! 

 

ABSZTRAKT 

Az Alaptörvény (Alkotmány) egy olyan törvény, amely meghatározza egy ország 

kormányának működését. A következő alkalmak segítségével a résztvevők 

megismerkednek az Alaptörvényben (Alkotmányban) szereplő főbb jogokkal és 

kötelességekkel, és  olyan különböző szituációkkal, amelyekben ezeket a jogokat és 

kötelességeket tiszteletben tartják vagy megsértik. 

KULCSSZAVAK Tisztelet, jogok, kötelességek, szabadság, demokrácia, 

állampolgár 

 

CÉLOK  1 - Közelebb vinni a résztvevőket az Alaptörvény 

megismeréséhez. 

2 - Megismertetni a résztvevőket az Alaptörvény 

eredetével és állampolgársághoz kötődő értékével. 

3 - Megismertetni a résztvevőket az állampolgárok 

jogaival és kötelességeivel, és segíteni az azokról való 

gondolkodást. 

4 - Rávezetni a tanulókat az Alaptörvény és az európai 

állampolgárság fontosságának értékelésére egy 

együttműködő, haladó szellemiségű ország és Európa 

érdekében. 
 

Terem elrendezése A résztvevők asztalok körül ülnek, vagy asztalok nélkül 

foglalnak helyet 
 

GYAKORLATOK típusai Prezentáció, információ keresése, poszter, megbeszélés 
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni      Páros munka      Csoportmunka  X 

5 főnél kevesebb    5-10 fő     11-15 fő   X    

16-20 fő                            

     Távoktatás       Frontális  X Interaktív   X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [4]        Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Tábla, számítógép, Alaptörvény kinyomtatva 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Újságok, magazinok, ollók, ragasztó, kartonpapír, 

szövegkiemelők és az Alaptörvény cikkelyei 

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Célnyelvi kommunikáció 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      3 - A tanulás tanulása 

       

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

2 - Csapatmunka 

3 - Kritikus gondolkodás   

 4 - értékelés, reflektálás 

   

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY Az alkalmak végére a tanulók képesek lesznek: 

1 - Ismerni az alapvető alkotmányos jogokat és 

kötelességeket. 

2 - Keresni, szemben állítani, reflektálni és kritikusan 

szemlélni az információkat az alapvető alkotmányos 

jogokkal és kötelességekkel kapcsolatban. 

3 - Posztereket készíteni az információk segítségével. 

4 - Tisztelettudóan figyelni egymásra és reflektálni a 

hallottakra.



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 
Akciók 1 
 
Az Alaptörvény megismerése 

Tevékenységek 1 
Az oktató elmagyarázza a résztvevőknek, mi 
az Alaptörvény és milyen alapvető jogokat és 
kötelességeket tartalmaz. 
 

Megismerkedés az 

Alaptörvény eredetével 

és az állampolgárok 

számára hordozott 

értékével 

 

Az állampolgárokra 

vonatkozó alapvető 

jogok és kötelességek 

megismerése 

Célnyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

 

Kommunikáció 

 

 

 

 

 

 
30 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 2 
 
Állampolgári hűség 

Tevékenységek 2 
A résztvevők csapatokban dolgoznak az 
Alaptörvénnyel. Az oktató magazinokból 
kivágott anyagokat, nemzeti és európai 
újságokból származó cikkeket, képeket stb. 
visz be órára, amelyek az alkotmányos jogokat 
és kötelességeket tiszteletben tartó vagy 
megsértő eseteket vagy nézeteket 
tartalmaznak. Az írásbeli fogalmazások és az 
újságokból és magazinokból kivágott anyagok 
segítségével a résztvevők posztereket 
készítenek, elkülönítve az alapvető jogokat és 
kötelességeket tiszteletben tartó és azokat 
megsértő eseteket és nézeteket. A résztvevők 
mindegyik kivágott anyag (kép vagy hír) alá 
odaírják az arra vonatkozó cikkely szövegét.  

 

Az alkotmányos jogok és 

kötelességek vizsgálata 

az Alaptörvényből 

származó cikkelyek és a 

sajtóból származó hírek 

és képek összepárosítása 

segítségével 

 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

Célnyelvi kompetenciák 

 

Kommunikáció 

Önállóság 

Csapatmunka 

Kritikus gondolkodás 

Tervezés és erőforrás 

menedzsment  

 
 

 
 
 
 
 

 

45 perc 
 

 
Akciók 3 
 
Az Alaptörvény értékelése 

Tevékenységek 3 
Mindegyik csoport bemutatja a munkáját a 
csoport többi részének. 
 
 

Tevékenységek 4 
Az oktató beszélgetést kezdeményez a 
résztvevőket ösztönző kérdések segítségével, 
amelyek az Alaptörvény fontosságával és 

Rávezetni a résztvevőket 

az Alaptörvény és az 

európai állampolgárság 

fontosságának 

értékelésére egy 

együttműködő és haladó 

szellemiségű ország és 

Európa érdekében. 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

Célnyelvi kompetenciák 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Kritikus gondolkodás 

Értékelés/Reflektálás 

 
 
 

 
 

20 perc 
 
 
 
 
25 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

szükségességével (hogy az ország megfelelően 
működhessen) kapcsolatosak. 
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TÉMA/TERÜLET    Állampolgári hűség 

Felhasznált tudományágak  Pszichológia, Művészetek 

 

 

Cím                           A mi világunk, a mi szabályaink 

 

ABSZTRAKT  

Ez a foglalkozás azt célozza meg, hogy a résztvevők megértsék az Alaptörvény fogalmát 

és annak szükségességét. A tevékenység során megtanulják, hogy működnek a szabályok 

és miért van szükség rájuk: hogy az embereknek joguk van a nyugodt élethez és 

kötelességük egymás érdekeit tiszteletben tartani. Megértik, hogy a szabadság mások 

érdekeinek korlátozásánál véget ér.  

 

KULCSSZAVAK   Szabadság, élethez való jog, tisztelet, empátia 

 

CÉLOK                         1 - vegye észre a hibáit 

     2 - értse meg, hogy miért van szükség szabályokra 

3 - értse meg az emberi értékeket az átlagember 

nézőpontjából 

 

Terem elrendezése Nincs asztal, a székek körben vannak, a tanár a diákok 

között helyezkedik el, a székek U alakban vannak 

 

GYAKORLATOK típusai              Rövidfilmek, színház, szerepjáték, interjúk 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni    X    Páros munka       Csoportmunka   X      

 5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő        

16-20 fő  X      

Távoktatás        Frontális        Interaktív  X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [2]        Tevékenységek [3]       Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Projektorok, számítógépek, rövid filmek, alkotmány 

szövege, videóinterjúk 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Kézműves anyagok, vízfesték, színesceruza, kartonpapír 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társadalmi integráció 

      2 - Törvénytisztelő állampolgárok 

      3 - Tisztelet 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK  1 - Kritikus gondolkodás 

      2 - Bizonyos életvitel követése 

      3 - Csapatmunka 

      4 - Reintegráció 

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - A családjukkal készített interjúk segítségével 

legyenek tisztában a tettükkel, amit elkövettek 

      2 - Legyenek képesek reflektálni az érzelmeikre 

3 - Legyenek képesek reintegrálódni a társadalom 

normái közé 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
Egy jelenet 
 
 
A résztvevők által elképzelt 
jelenet eljátszása 

Tevékenységek 1 
 
A résztvevőknek egy olyan világot kell 
leírniuk, amelyben ők hozzák a saját 
szabályaikat. 
 

Tevékenységek 2 

A résztvevőknek be kell mutatniuk, 
amit írtak, vagyis, hogy hogyan fest az 
ő világuk. 
 

Lássák, milyen 
világot és 
szabályokat akarnak 
 
Reflektáljanak arra, 
amit akarnak és 
lássák, mennyire 
valósak ezek az 
elképzelések 

 
Szólásszabadság 
Kreativitás 
Reflektálás 

 

 
 
 
 

  
 

40 perc 
 
 
 
20 perc 

Akciók 2 
Vita 
 
 
 

Tevékenységek 3 

Egy ötletrohamot követő vita 
segítségével kerül sor a szabályokról 
alkotott nézetek közelítésére és a 
konklúzió levonására. 
 

A lehető legjobban 
értsék az 
Alaptörvényt és egy 
társadalom 
szabályait 
 

Kreativitás 
Engedelmesség 

 

 
 

60 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Állampolgári hűség, demokrácia 

 Felhasznált tudományágak    Történelem, állampolgárság, részvétel  

Cím    Állampolgárság – Jogok és Kötelességek 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevő megtanul néhány alapvető tényt a fogadó ország alkotmányáról, azokról a 
jogokról, amiket az Alaptörvény védelmez és az egyes állampolgár közösségben betöltött 
szerepéről. Az oktató kiválaszt néhány olyan cikkelyt, amelyek segítségével a résztvevők a 
„kötelességek” témáján dolgozhatnak. A cél a résztvevők elgondolkodtatása számos jog 
élvezésével és a társadalom aktív tagjává válásával kapcsolatban. 
 
 

KULCSSZAVAK Szabadság, történelem, demokrácia 

 

CÉLOK 1 - Tudás az alkotmányról 

2 - Felismerni az illető saját helyzetét és arra reflektálni 

3 - Mások véleményének meghallgatásával szemben tanúsított 

tolerancia 

4 - Annak elismerése, hogy az alkotmányos jogok általános 

elfogadása szolgálja mindenki érdekét 

5 - Reflektálás arra, hogy nem csupán “fogyasztók” vagyunk, 

hanem a társadalom aktív tagjai 

 

Terem elrendezése Osztályterem asztalokkal és székekkel, asztalok csoportos 

munkához elrendezve  

 

GYAKORLATOK típusai 1 - A résztvevők megtanulják az Alaptörvény egyes kifejezéseit 

(olvasás = önálló munka; olvasni nem tudó résztvevők számára az 

oktató kiválaszt egy filmet vagy ő magyarázza el a kifejezéseket) 

2 - A résztvevők saját szavaikkal összefoglalják az egyes cikkelyek 

tartalmát, és megpróbálják összegyűjteni a rájuk, mint egyénekre 
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vonatkozó kötelességeket 

3 - A résztvevők prezentálják ötleteiket, vitáznak és kicserélik 

nézeteiket (frontális osztálymunka) 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET      Egyéni   X      Páros munka       Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő       11-15 fő  X      

16-20 fő        

Távoktatás         Frontális      Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS       Akciók [3]     Tevékenységek [3]     Órák   [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Másolatok, flipchart, tábla, kréta, filctollak 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Másolatok, flipchart, tábla, kréta, filctollak 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Célnyelvi kommunikáció 

   2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

   3 - A tanulás tanulása 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

   2 - Kritikus gondolkodás 

   3 - Felelősségvállalás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Tudás a nemzet történelmével kapcsolatban 

   2 - Tudás a demokráciával kapcsolatban 

3 - Fejlődés egy csoport előtti szóbeli prezentációs 

készségekben 
  



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
az óra tematikájának 
bemutatása 

 

Tevékenységek 1 
Az Alaptörvény fogalmának és egyéb 
nehéz fogalmaknak a magyarázata 

Az oktató az Alaptörvényből 
másolatokat, részleteket ad ki a 
résztvevőknek. Az oktató körbe megy 
és válaszol az esetlegesen felmerülő 
kérdésekre. 

Az Alaptörvény szövege az alábbi 
oldalon érhető el: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?doci
d=A1100425.ATV 

Néhány javasolt cikkely a mellékletben 
található.  

A résztvevők figyelnek és kérdéseket 
tesznek fel azzal kapcsolatban, ami 
nem világos számukra 
 

 

a résztvevők koncentrálnak, 

igyekeznek megérteni az 

elhangzottakat és kérdeznek, 

ha valami nem érthető 

számukra 

 

az oktató segíti a 

résztvevőket az egyenlőség, 

emberi méltóság és más 

hasonló fogalmak 

megvitatásában 

 

 

 

 
 

 

 

 
30 perc 

Akciók 2 
az oktató elmagyarázza a 

feladatot, amelyben a 

résztvevőknek a 

“kötelezettségeket” és a 

Tevékenységek 2 
A résztvevők feljegyzéseket készítenek 
azzal kapcsolatban, milyen 
állampolgári kötelességeket és 
kötelezettségeket lehetne még az 

a résztvevők megtanulják, 

hogyan készítsenek 

kivonatot egy szövegből és 

hogyan készítsenek 

 
a tanulás 
tanulása 
 
társas és 

 

 

 
30 perc 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

“kötelességeket” kell 

keresniük, definiálja a 

fogalmakat és a 

résztvevők figyelmét ismét 

az olvasmányokra 

irányítja. 

Az oktató 

leegyszerűsítheti a 

feladatot úgy, hogy 

támpontot ad vagy költői 

kérdéseket tesz fel, vagy 

hagyja a résztvevőket, 

hogy folytassák az önálló 

munkát. 

Az oktató körbe megy és 

válaszol az esetlegesen 

felmerülő kérdésekre 

 

alkotmányba foglalni  

Példák 
Az emberi méltósághoz tartozik, 
hogy senkinek ne kelljen az utcán 
élnie. Ez csupán közpénz kérdése 
vagy van köze a társadalmi 
szolidaritáshoz is? Milyen mértékű 
társadalmi jóllétet képes egy állam 
fenntartani? Hogyan kapcsolódik 
mindez az adókhoz? 
Az emberek közötti egyenlőség a 
férfiakéval egyenlő jogokkal 
ruházza fel a nőket. Mit gondolok 
én a nőkről?  
Iskolarendszer, Tanulóként van 
valamilyen felelősségem vagy a 
“mindent szabad” azt jelenti, hogy 
úgy járok-kelek, ahogy akarok? 
A választások az emberek 
érdeklődését fejezik ki. Valamilyen 
szintű érdeklődést kell mutatnom a 
politika és a politikai pártok 
irányvonalai iránt, és meg kell 
próbálni kialakítani az ezzel 
kapcsolatos véleményem. 

jegyzeteket állampolgári 
kompetenciák 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 3 

Az oktató megvitatja a 

résztvevőkkel a 

véleményüket, és rávezeti 

őket az “állampolgári 

hűség” témájára 

 

Tevékenységek 3 
Minden a résztvevőknek kiadott 
alkotmányos cikkelyhez társul 
magyarázat és beszélgetés.  
 
A résztvevők megosztják, szerintük mi 
lehet egy állampolgár kötelezettsége 
és kötelessége. 
 
A résztvevők eszmecserét folytatnak 
arról, hogy számukra mit jelent az 
állampolgári hűség. 
 
 

A résztvevők szembesítve 

vannak a törvényi 

keretekkel, amelyek sok 

jogot biztosítanak számukra.  

Szembesítve vannak néhány 

kötelességgel, mint például 

az iskolába járás, a 

szabályoknak való 

engedelmesség, adófizetés, 

szolidaritás.  

Reflektálhatnak saját 

gondolataikra és 

viselkedésükre, és 

eszmecserét folytathatnak 

társaikkal. 

Megtanulják, hogy az 

alkotmány a “szellemi talaj” 

minden ember számára, de 

az embereknek támogatást 

és hozzájárulást kell 

nyújtaniuk, máskülönben az 

kommunikáció 
 
kritikus 
gondolkodás 
 

  

60 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

alkotmányok (és az államok) 

bukásra vannak ítélve. 
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Melléklet 

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG 

I. cikk 

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam 

elsőrendű kötelezettsége. 

(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait. 

(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető 

jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni 

kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. 

(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik 

azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak. 

II. cikk 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét 

a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

III. cikk 

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint 
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szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem. 

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni. 

(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, 

valamint az emberi egyedmásolás. 

IV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 

(2) Senkit nem lehet szabadságától másként, mint törvényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott 

eljárás alapján megfosztani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos 

bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. 

(3) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül szabadon 

kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság köteles az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli 

indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 

(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult. 

V. cikk 

Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az 
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ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához. 

VI. cikk *  

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben 

tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi 

életének, valamint otthonának sérelmével. 

(2) Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát. 

(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez. 

(4) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos 

törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 

VII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás 

vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más 

meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár 

másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy 

tanítsa. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj19id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj19id8f2c
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(2) *  Az azonos hitelveket követők vallásuk gyakorlása céljából sarkalatos törvényben meghatározott szervezeti 

formában működő vallási közösséget hozhatnak létre. 

(3) *  Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak. 

(4) *  Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az 

együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási 

közösségek bevett egyházként működnek. A bevett egyházaknak a közösségi célok elérését szolgáló feladatokban 

való részvételükre tekintettel az állam sajátos jogosultságokat biztosít. 

(5) *  A vallási közösségekre vonatkozó közös szabályokat, valamint az együttműködés feltételeit, a bevett egyházakat 

és a rájuk vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

VIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 

(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. 

(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép 

akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. 

(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. *  
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(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és 

tevékenykedhetnek. 

IX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény 

kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 

(3) *  A demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás 

érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül, az esélyegyenlőséget biztosító, 

sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett közölhető. *  

(4) *  A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a 

megsértésére. 

(5) *  A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji 

vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek - törvényben 

meghatározottak szerint - jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése 

miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. 

(6) *  A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó 
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szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

X. cikk 

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető 

legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a 

tanítás szabadságát. 

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag 

a tudomány művelői jogosultak. 

(3) *  Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és 

művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, 

szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei 

között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli. 

XI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező 

alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára 

hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj30id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj30id8f2c


   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

támogatásával biztosítja. 

(3) *  Törvény a felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi támogatását meghatározott időtartamú olyan 

foglalkoztatásban való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához kötheti, amelyet a magyar jog 

szabályoz. 

XII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. 

Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség 

gyarapodásához. 

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, 

dolgozhasson. 

XIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. 

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, 

feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. 

XIV. cikk 
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(1) *  Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár - ide nem értve a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyeket - Magyarország területén a magyar hatóságok által egyedileg elbírált 

kérelme alapján élhet. A kérelem előterjesztése és elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény 

határozza meg. 

(2) *  Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. 

Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos 

kiutasítás. 

(3) *  Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy 

halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. 

(4) *  Magyarország - ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet - kérelemre menedékjogot 

biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti 

országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai 

meggyőződésük miatt üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelmük megalapozott. Nem jogosult 

menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol 

üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve. 

(5) *  A menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 
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XV. cikk 

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 

fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) *  Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

(5) *  Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 

élőket. 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és 

gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj37id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj38id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj37id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj38id8f2c


   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

XVII. cikk 

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más 

közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással. 

(2) *  Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk 

van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik 

védelmében együttesen fellépjenek, amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát. 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez. 

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. 

XVIII. cikk 

(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott 

esetek kivételével - tilos. 

(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. 

XIX. cikk 
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(1) *  Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, 

rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden 

magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális 

intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személynek a 

közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami 

nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével 

segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel 

is megállapíthatja. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes 

mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem 

és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a 
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környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás 

költségét viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

XXII. cikk *  

(1) *  Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás 

feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, 

hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani. 

(3) Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek 

védelme érdekében, a közterület meghatározott részére vonatkozóan jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen 

megvalósuló közterületi tartózkodást. 

XXIII. cikk 
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(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és 

választható legyen. 

(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának 

joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők 

választásán választó és választható legyen. 

(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek 

joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen. 

(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot 

további feltételekhez kötheti. *  

(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett 

tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén 

gyakorolhatja. 

(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága 

miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel 

rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján 
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hazájában kizárták e jog gyakorlásából. 

(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán 

választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán választó. 

(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának 

megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy 

tisztségviselője nem tölthet be. 

XXIV. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű 

határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. 

(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk teljesítése során neki 

jogellenesen okozott kár megtérítésére. 

XXV. cikk 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal 

forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez. 

XXVI. cikk 
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Az állam - a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb 

átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében - törekszik az új műszaki megoldásoknak és a 

tudomány eredményeinek az alkalmazására. 

XXVII. cikk 

(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási 

helye szabad megválasztásához. 

(2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt Magyarország védelmét 

élvezze. 

XXVIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 

kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 

határidőn belül bírálja el. 

(2) Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem 

állapította meg. 

(3) A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. A védő nem 

vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 
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(4) Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés 

idején a magyar jog vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más 

állam joga szerint nem volt bűncselekmény. 

(5) A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és elítélését olyan cselekményért, 

amely elkövetése idején a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény volt. 

(6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és 

nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy - nemzetközi szerződés, illetve az Európai 

Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy 

elítélték. 

(7) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 

ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. 

XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar 

állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő 

nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, 

saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 
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(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 

(3) *  A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a 

nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok 

megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést 

meghatározott idejű honossághoz és meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy 

kezdeményezéséhez kötheti. *  

XXX. cikk 

(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul a közös 

szükségletek fedezéséhez. 

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés 

kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 

XXXI. cikk 

(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj44id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj45id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj44id8f2c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV#lbj45id8f2c
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TÉMA/TERÜLET     Zaklatás 

Felhasznált tudományágak   Kommunikáció, pszichológia 

 

Cím                            A zaklatásból kivezető utak 

 

ABSZTRAKT    

A zaklatás több alkalommal ismételt agresszív viselkedés. Beletartozik a pletykák 

terjesztése, valaki szóban vagy fizikailag történő megtámadása, vagy valaki kizárása egy 

csoportból. Ahhoz, hogy meg tudjuk előzni a zaklatást, meg kell érteni annak 

mechanizmusát.  

 
A téma érzékenysége miatt különösen ajánlott pszichológus jelenléte a program 
megvalósításának ideje alatt; a pszichológus abban is tud segíteni, hogy a zaklatás 
fogalma érthetővé váljon a résztvevők számára, hiszen ennek a fogalomnak a megértése 
olykor nehézségekbe ütközik.  
 

KULCSSZAVAK Magabiztosság, tisztelet, felelősségvállalás, 

empátia, zaklatás, szerepek, csoport  

 

CÉLOK                         1 - A zaklatás különféle fajtáinak megértése 

     2 - Valaki helyébe képzelni magát 

3 - Különböző szerepeket felvenni verbális és 

nonverbális kommunikáció segítségével 

4 - Megérteni a társadalomban betöltött számtalan 

szerepet 
 

Terem elrendezése Osztályterem, a résztvevők egy körben ülnek az 

oktatóval közösen 

 

GYAKORLATOK típusai Vita, megbeszélés, szerepjáték, filmnézés, 

poszter/kollázs 
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TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni X     Páros munka      Csoportmunka X   

5 főnél kevesebb     5-10 fő  X    11-15 fő   

16-20 fő      

Távoktatás       Frontális      Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]       Tevékenységek [4]      Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Nyomtatott sajtó, fényképek, videók, szerepjátékhoz 

szükséges kártyák  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Olló, kartonpapír darab, képek, magazinokból kivágott 

anyagok, filctollak, ragasztó, szerepjátékhoz szükséges 

kártyák 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      2 - Célnyelvi kommunikáció 

       

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Kritikus gondolkodás 

      4 - Interkulturális kommunikáció  

      
 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  Az alkalmak végére a tanulók képesek lesznek 

reflektálni a zaklatással kapcsolatos nézeteikre egy általuk készített poszter/kollázs 

segítségével, képek és inspiráló mondatok használatával.     



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
A zaklatás fogalmának megértése 
 
 
 

Tevékenységek 1 
 
Írjon egy szót vagy egy rövid mondatot 
arról, hogy számára mit jelent a 
zaklatás egy kis post-itre. A résztvevők 
aztán felolvassák egymás 
szavait/mondatait.  
 

Tevékenységek 2 

Vita. Mit gondolsz arról az emberről, aki 
elkülönül a többiektől egy börtönben? 
Szeretsz csoporthoz tartozni? 
 

 
Kezdeti 
véleményformálás a 
fogalom különböző 
értelmezéseivel 
kapcsolatban 
 
Gondolatok kifejezése az 
adott témában 

 
 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
Kommunikáció 
Interkulturális 
kommunikáció 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
30 perc 
 
 
 
 
 
 
 
15 perc 

Akciók 2 
Poszterkészítés 
 

 
 

Tevékenységek 3 

Zaklatással kapcsolatos videók, képek 
vagy újságcikkek tanulmányozása után 
a tanulók a megszerzett tudást 
használva posztert, kollázst vagy 
rajzokat készítenek… 
 
Javasolt filmek, melyekből részletek 
levetíthetőek: 

- Az osztály 
- Hullám 
- Legyek ura 

 
A zaklatás felismerése 
különböző 
kontextusokban 

 
 
Célnyelvi 
kommunikáció 
Társas és állampolgári 
kompetenciák 
 
Kritikus gondolkodás 
Csapatmunka 

 

 
 

 

 
30 perc 
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Akciók 3  
Szerepjátékok 
 

Tevékenységek 4 

Az oktató minden résztvevőnek ad egy 
kártyát, amin egy adott szituációban 
(pl. megbeszélésen) megjelenő 
különböző személyiségek (pl. 
vezéregyéniség, félénk, akaratos, 
befolyásolható, közömbös, …) vannak. 
A résztvevők kicserélik a szerepeket, 
hogy mindenki eljátszhassa mindegyik 
karaktert. 
 

Ki tudja magát fejezni 
más bőrébe bújva 
Megértse a 
társadalomban betöltött 
különböző szerepeket 

 

 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
Kommunikáció 
Csoportmunka 
 

 

 
 

 

45 perc 
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TÉMA/TERÜLET     Állampolgárság 

Felhasznált tudományágak  Társadalomtudományok, Kommunikáció, 

Irodalom, Történelem 

 

Cím       Tudatos állampolgárság 

 

ABSZTRAKT  

Ezen a foglalkozáson a résztvevők állampolgárságuk változásaival kapcsolatos 

történelmi tényeket fognak tanulni (3 főbb témát érintve: lehetőségek, kötelesség és 

értékek). Ezután következik egy kreativitást segítő rész, amelyben a résztvevőknek 

idővonalat kell készíteniük és az idővonal segítségével meg kell mutatniuk, hogyan 

változott a 3 fő téma a történelem folyamán. A foglalkozás az idővonalak kiállításával 

zárul. 

 

KULCSSZAVAK Állampolgárság, történelem, kötelezettségek, fejlődés, tény, 

lehetőségek, kötelességek, értékek 

 

 

CÉLOK                        1 - állampolgársággal kapcsolatos tények ismerete 
    2 - Az állampolgárság alaptörténetének ismerete 
    3 - Egy vezető kötelezettségeinek ismerete  

                                             4 - Nemzettudat kifejlesztése 

      

Terem elrendezése  Asztalok, székek, az oktató a résztvevők között 

 

GYAKORLATOK típusai          Ötletroham, kiscsoportos munka, prezentáció 
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni       Páros munka  X      Csoportmunka X  

5 főnél kevesebb   5-10 fő    11-15 fő      

16-20 fő X       

Távoktatás      Frontális X      Interaktív X  

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]       Tevékenységek [6]       Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Számítógép, projektor, képek 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Színesceruza, papír, táblafilc 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák  

      2 - A tanulás tanulása 

      

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Kritikus gondolkodás 

      4 - Interkulturális kommunikáció 

      5 - Felelősségvállalás 

            

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  1 - Részletes tudás az állampolgárságról 

2 - Vélemény kifejtéshez szükséges szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztése 

       3 - Társas készségek fejlesztése 

           4 - Produktumok: prezentáció, idővonalak  

 

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Ki vagyok én? 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 

Ötletroham: ki vagyok én? 
Az oktató a következő kérdéseket teszi fel a 
résztvevőknek: 

- Mit szeret csinálni? 
- Mit nem szeret csinálni? 
- Milyen képességei vannak? 
- stb.  

 
Tevékenységek 2 

Ötletroham az állampolgári identitásról 
Az oktató megvitatja a társadalomban betöltött 
különböző szerepeket a résztvevőkkel:  

- lánygyermek, édesanya, tanár (munka) 
stb. 

 
 

 

                                       

Tudás magáról, mint 

egyénről a 

társadalomban 

 
 
 

 
 
 
Társas 
készségek 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
25 perc 
 
 
 
 
 

 

Akciók 2 
 
Mi tesz állampolgárrá? 

Tevékenységek 3 

Az állampolgárság fogalmának megismerése 
képek segítségével 
Az oktató bemutatja a társadalmi ranglétrán 
különböző helyet elfoglaló emberek fényképeit 
(különböző történelmi korokból, kultúrákból stb.). 
A résztvevőkkel együtt beszélgetnek az értékekről, 
jogokról, lakókörnyezetről, kötelességekről, 
lehetőségekről stb. 

Tények az 
állampolgárságról, 
történelmi tények, 
kulturális értékek 

Kritikus 
gondolkodás 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 perc 

 

 

 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

A képek segítségével a résztvevők megpróbálják 
megérteni az állampolgárság fogalmát.  
 
Tevékenységek 4 
 
Az állampolgárságról 
Az oktató röviden összefoglalja az állampolgárság 
fogalmának alakulását történelmi nézőpontból. 
Ennek során hivatkozhat saját országa kultúrájára 
és az európai kultúrára (ókor: rabszolgaság, 
középkor: feudalizmus, újkor: polgárháborúk, 
emberi jogi mozgalmak …).  A prezentációt egyéb 
anyagok is kísérhetik (ppt bemutató, zene, 
versek). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

15 perc 

Akciók 3 
 
Állampolgárság a gyakorlatban 

Tevékenységek 5 

Emberek a szabadságért 
Az oktató kis memória kártyákat készít a 
foglalkozás előtt: az egyik kártyán egy híres ember 
fényképe (kapcsolódva az országhoz), a másik 
kártyán a híres ember neve található. 
Alternatív feladat (műveltebb csoport esetén): az 
egyik kártyán egy híres ember neve van, számos 
másik kártyán pedig valamilyen vers/esemény/dal 
stb., ami valamilyen módon kapcsolódik az adott 
híres emberhez. A tanulóknak kis csoportokban 
kell megtalálniuk az összeillő párokat. Majd a 
tanárral közösen megbeszélik, hogy milyen híres 
emberek és híres események vannak a kártyákon. 

 
Történelmi tények az 
állampolgárságról a 
gyakorlatban 
 
 

 
A tanulás 
tanulása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 perc 
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Tevékenységek 6 

Az állampolgárság fogalmának megértése filmek 
segítségével 
A tanár egy történelmi filmből mutat részleteket: 
Robin Hood/A rettenthetetlen/Gladiátor/A három 
testőr 
A részleteket alapul véve a tanár a következő 
témákról beszélget a tanulókkal: 
-vállalnának-e ekkora felelősséget 
-miért 
-miért nem 
-mit tennének ilyen helyzetben 
-milyen veszélyei vannak az ilyen szituációknak 
-milyen tulajdonságai vannak ezeknek a 
történelmi személyeknek (sorolj fel néhányat a 
tulajdonságok közül) 
 

 
 
 

 

 

40 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Konfliktuskezelés 

Felhasznált tudományágak  Nyelvtudomány, Társadalomtudományok, 

Történelem, Művészettudományok  

 

Cím                           Készen állunk a békére? 

 

ABSZTRAKT 

A következő tevékenység során a résztvevők olyan képességeket sajátítanak el, amelyek 

lehetővé teszik a békés konfliktusmegoldás, párbeszédet használva és a 

felelősségvállalást gyakorolva. Helyi/regionális/nemzetközi történelmi eseményekről is 

fognak tanulni, amelyek aggodalomra okot adó szituációkat idéztek elő és amelyeknek 

soha nem szabad újra megtörténniük. Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, a 

résztvevők egy szerepjátékban vesznek részt, ami egy számukra ismerős, valódi 

csata/konfliktus/ háború kontextusába fogja helyezni őket, és a konfliktus megoldása 

érdekében meg kell alkotniuk a saját békeszerződésük vagy más megoldás vázlatát.  
A foglalkozás során az első világháborút, mint témát dolgozzák fel, azonban az oktató a 

résztvevők érdeklődéséhez igazíthatja a konfliktust/háborút, ezzel is elősegítve a 

kontextussal való könnyebb azonosulást. Emiatt a tevékenységek címei és maguk a 

tevékenységek is módosíthatók, segítve az illeszkedést a választott háborúhoz. 

 

KULCSSZAVAK Beszélgetés, egyetértés/egyezmény, megoldás, 

béke, háború, vezetés …  

 

CÉLOK 1 - A konfliktus/háború okainak, résztvevő feleinek és 

következményeinek meghatározása. 

2 - Tárgyalási készségek fejlesztése. 

3 - Tisztelettudóan viselkedni más véleményével 

szemben, szabályozni saját hozzászólásaik időtartamát 

 

Terem elrendezése Kis csoportok asztaloknál, körben ülve asztalok nélkül 
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GYAKORLATOK típusai Rövidfilmek nézése, prezentáció, térkép készítés, 

beszélgetés, egyezmény/megegyezés felvázolása, 

ötletroham 

 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni        Páros munka      Csoportmunka X   

5 főnél kevesebb X     5-10 fő        11-15 fő       

16-20 fő      21+ fő   

Távoktatás        Frontális X  Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [4]       Tevékenységek [8]       Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Számítógép, projektor, DVD, térképek, fal, tábla, videók, 

filctollak, kréta stb 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Papír, toll, ceruza, színesceruza, kartonpapír, 

enciklopédia, nyomtatott sajtó, térképek, tankönyvek 

stb 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - A tanulás tanulása 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      3 - Célnyelvi kommunikáció 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció  

2 - Csapatmunka 

      3 - Tervezés és erőforrás menedzsment 

      4 - értékelés/reflektálás 

      5 - Kreativitás 
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Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY      

Az alkalmak végére, a tanulók képesek lesznek: 

1 - Gondolkodni, mielőtt cselekednek és felmérni a cselekedeteik 

következményét magukra ás másokra nézve egyaránt 

2 - A párbeszédet, mint eszközt használni a konfliktusok elkerülése 

érdekében hétköznapjaik során 

3 - Közösen dolgozni egy békés együttműködést szorgalmazó írásbeli 

javaslattételen annak érdekében, hogy megoldást találjanak egy adott 

szituációra 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

időtartam 

 

Akciók 1 
 
Bevezetés az első 
világháborúba  
 

Tevékenységek 1 

A résztvevők megnéznek egy rövid videót, ami az első 
világháború témáját vezeti be. Majd megnéznek még egy 
videót, ami röviden elmagyarázza az első világháborúhoz 
köthető alapvető tényeket. 
 
 
Tevékenységek 2 

Az oktató kulcsszavakat ír fel a táblára, miközben kérdezi a 
résztvevőket (okok, háborúzó országok ...) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1 
[1 perc 48 másodperc] 
 
[Ez egy mintaként szolgáló videó; használhatók hasonló videók 
is] 
 

 
A kezdeti 
lelkesedés 
felkeltése az első 
világháború iránt 
való fokozott 
érdeklődés 
céljából 

 
A tanulás tanulása 
 
 
  
Kommunikáció 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 perc 

 

Akciók 2 
 
Térkép készítés és más 
prezentációk 
 
 
 

Tevékenységek 3 

A résztvevők csoportokban dolgozva információk után 
kutatnak és a térkép megtervezésén dolgoznak a következő 
adatokat megjelenítve: 

- Európa a háború előtt  
- Európa a háború után 

 
A harcoló 
országok 
azonosítása 
térkép készítés 
közben 
 

 
A tanulás tanulása 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
Csapatmunka 

 

  
 
 
 
 
 

 
30 perc 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1
https://www.youtube.com/watch?v=8UcvJi8klz8&spfreload=1
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 - Harcoló országok (két színnel az Antant és a Központi 
Hatalmak megkülönböztetése miatt) 

- Az országok gyarmatai 
 

 
Tevékenységek 4 

Mindegyik csoportból egy-egy résztvevő bemutatja a saját 
csoportja térképét a csoport többi részének. 
 
 

A térképen 
színkódot 
használva az 
országok 
összepárosítása 
gyarmataikkal 
Csoport előtti 
prezentációs 
készségek 
fejlesztése 
 

Tervezés és 
erőforrás 
menedzsment 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
20 perc 
 

Akciók 3 
 
Versailles-i béke 

Tevékenységek 5 

Az oktató felvezeti a versailles-i békét, mint témát és annak 
következményeit 
 
 
Tevékenységek 6 

Ötletroham segítségével a résztvevők a konfliktus megoldására 
lehetséges békés megoldásokat javasolnak 

Kulcsfontosságú 
tényeket tanulni a 
versailles-i 
békével 
kapcsolatban 
 
Kifejleszteni az 
alternatív 
gondolkodás 
képességét 

 
A tanulás tanulása 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
Tervezés és 
erőforrás 
menedzsment 
Kreativitás 

  
 
 
 

 

10 perc 
 
 
 
 
10 perc 
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Akciók 4 
 
Békeszerződés tervezet 
készítése és bemutatása 

Tevékenységek 7 

Csoportokban, az összefoglalást segítő feladatként, a 
résztvevők saját békeszerződésükön dolgoznak. 
 
 
 
Tevékenységek 8 

Mindegyik csoport bemutatja a tervezetét a csoport többi 
részének 
 
 

 
Közös 
megállapodás 
keretében 
született 
tervezetet írni 
 
 
Véleményt 
érvekkel 
alátámasztani 
 

 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
 
Csapatmunka 
Értékelés/reflektálás 
 

 

  
 
 
 
 

 

 
25 perc 
 
 
 
 
 
 
10 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Kulturális tanulmányok 
Felhasznált tudományágak  állampolgárság, nemi egyenlőség, helyi és 

nemzeti intézmények, szimbólumok  
 

Cím       A hely, ahol élek 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevők alapvető ismereteket szereznek az országról, amiben élnek 
(fogvatartottak esetében: az országról, amely elítélte őket). Az információk magukban 
foglalnak politikai, földrajzi és kultúrával kapcsolatos adatokat. A résztvevők 
lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat és ötleteiket/elképzeléseiket megosszák az 
országukkal kapcsolatban, reflektáljanak a saját és egymás véleményére.  
 

KULCSSZAVAK   Ország, jogrendszer, kutlúra, sport, nemzeti ünnepek  

 

CÉLOK    1 - Kommunikációs készségek 

2 - Interkulturális kommunikáció 

3 - Normák és szabályok átvétele 

 

Terem elrendezése  Asztalokkal és székekkel berendezett osztályterem 

 

GYAKORLATOK típusai  Brainstorming, vita, film és egyéb videóeszközök, 

plenáris ülés, kollázs stb.  

 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni  X      Páros munka  X      Csoportmunka  X 

5 főnél kevesebb       5-10 fő        11-15 fő   X      

16-20 fő        

Távoktatás       Frontális  X      Interaktív  X 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 

ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [4]     Tevékenységek [4]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Képek, újságok és magazinok, videók, internet, 

önkitöltős ívek, térkép  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Képek, újságok és magazinok, videók, internet, 

önkitöltős ívek, térkép, íróeszköz, papír 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Kommunikáció  

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák  

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Interkulturális kommunikáció 

   

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Adott ország megismerése 

2 - Valós elvárások megfogalmazása 

3 - Adott ország kulturájának megismerésére 

irányuló érdeklődés felébresztése  

 

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 

 

 

Tevékenységek 1 

A résztvevő kap egy vaktérképet 

Európáról vagy a saját országáról. A 

vaktérképen kitölti az országok 

neveit, fővárosokat, folyókat, 

városokat, megyéket.  

 

 

alapvető információ 
Európa földrajzáról  

 

 

kommunikációs 
készségek  

tanulásra 
nevelés  

társas és 
állampolgári 
kompetenciák  

 

 
 

 

30 perc 

Akciók 2 

 

 

Tevékenységek 2 

A résztvevő kap egy térképet és 

kérdéseket egy adott országgal 

kapcsolatban. Összegyűjti a 

vonatkozó információkat: terület, 

lélekszám, nemzeti ünnepek, címer, 

főváros, pénznem stb. Opcionális 

feladat: a résztvevő prezentálja az 

általa talált információkat a 

csoportnak.  

 

alapvető információ az 
országról 

könyvhasználat, 
térképhasználat, 
szótárhasználat, 
internethasználat 

releváns információ 
gyűjtése és kiszűrése   

 

tanulásra 
nevelés  

 

társas 
kompetenciák  
(prezentáció) 

 

 
 

 
 

40 perc 

Akciók 3 Tevékenységek 3 önmagunk kifejezése  kommunikáció  
 

20 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Brainstorming: Véleményed az országodról 

(sztereotípiák, valós és hamis információk)  

Ötletek, aszociációk, fantáziák, valós 

tudás megosztása az adott országról. 

(Az oktató a kapott információkat 

csoportosítva felírhatja a táblára.)  

 

vélemény kifejtése 
ismeretlen témáról   

Akciók 4 

 

Tevékenységek 4 

A résztvevőknek fel kell ismernie az 
adott országra jellemző ikonokat, 
szimbólumokat (autómárka, épület, 
étel/ital). Ezt követően lehetőség van 
a képek által előhívott érzések, 
gondolatok megosztására plenáris 
osztálymunka keretein belül. (Az 
oktató a résztvevők által 
összeszedett információkat 
kiegészítheti.)  

 

információgyűjtés 

fontos 

szimbólumokról 

(épületek, városkép), 

szokásokról (ételek, 

babonák), 

államszervezetről 

(parlament, 

demokrácia).  

 

kommunikáció 

  

30 perc 
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Magyarország vaktérképe 
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Európa vaktérképe 
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TÉMA/TERÜLET   Demokrácia 

Felhasznált tudományágak   Történelem, Politika, Jogtudomány 

 

Cím   A demokrácia mérföldkövei 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevő a fogadóország történelméről és a demokrácia fogalmáról bővíti 

ismereteit. Ha lehetséges, látogassanak el a börtön könyvtárába vagy az óra előtt 

vigyen be könyveket vagy képeket a témával kapcsolatban, hogy a résztvevőknek 

lehetőségük legyen történelemkönyvekben és az interneten (opcionális) 

kutakodniuk. A résztvevők posztert fognak készíteni egy történelmi eseménnyel 

és az esemény demokráciához kötődő jelentőségével kapcsolatban. 

KULCSSZAVAK Szabadság, történelem, demokrácia 

 

CÉLOK 1 - Tudás gyarapítása fontos történelmi eseményekkel kapcsolatban 

2 - Képessé válni történelemkönyvekben és az interneten kutatni 

3 - Tudás gyarapítása a demokrácia fogalmával kapcsolatban 

 

Terem elrendezése   Osztályterem asztalokkal és székekkel, asztalok 

csoportmunkához elrendezve 

 

GYAKORLATOK típusai 1 - A résztvevők különböző forrásokat böngésznek 

(csoportmunka/kutatás) 

2 - A résztvevők készítenek egy fontos történelmi 

eseményekből álló listát, megvitatják az összegyűjtött 

események fontosságát, és megszavazzák az öt 

legfontosabb eseményt (frontális osztálymunka) 

3 - A résztvevők posztert készítenek (csoportmunka) és 

bemutatják azt az osztálynak 
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TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni  X      Páros munka      Csoportmunka  X  

5 főnél kevesebb      5-10 fő   X      11-15 fő  X 

16-20 fő       

Távoktatás      Frontális  X      Interaktív  X 

 

ÜTEMEZÉS              Akciók [4]     Tevékenységek [4]     Órák  [2]       

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Könyvek, internet (opcionális), flipchart, tábla, kréta, 

tollak, történelmi fényképek, post-itek 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Könyvek, internet (opcionális), flipchart, kréta, tollak, 

történelmi fényképek, post-itek 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Célnyelvi kommunikáció 

   2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

   3 - A tanulás tanulása  

  

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

   2 - Csapatmunka 

   3 - Problémamegoldás 

   4 - Kreativitás 

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  1 - Nemzettörténetről való tudás 

   2 - Demokráciáról való tudás 

3 - Fejlődés a csoport előtti prezentálásban 
  



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 

az óra tematikájának 

bemutatása  

a könyvek és a fényképek 

bemutatása 

Ha lehetséges, látogassanak el a börtön 
könyvtárába vagy az óra előtt vigyen be 
könyveket vagy képeket a témával 
kapcsolatban 

Tevékenységek 1 

A résztvevők átnézik a könyveket és 
megnézik a fényképeket. Fontos 
történelmi eseményeket jegyzetelnek 
le, annyi eseményt, amennyit 
szeretnének. 
 

 

kutatás a 

történelemkönyvekben 

 

 

 
A tanulás 
tanulása 
 
Csoportmunka 

 

 

 
30 perc 

Akciók 2 

történelmi események 

gyűjteménye 

 

Tevékenységek 2 

A résztvevők megosztják az oktatóval, 
hogy milyen történelmi eseményeket 
találtak, és mindegyik eseményről 
összefoglalják pár mondatban, hogy 
miről szól az adott esemény. Közben az 
oktató táblára/flip chartra/ white 
boardra ír. 

 

 

a résztvevők 

megtanulják egymás 

meghallgatását és 

önmaguk kifejezését egy 

csoport előtt 

 
Kommunikáció 
 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 

 

 

 
15 perc 

Akciók 3 

A legfontosabb történelmi 

Tevékenységek 3 

A résztvevők megszavazzák az öt 
legfontosabb történelmi eseményt úgy, 

 

a résztvevők 

tapasztalatokat 

szereznek 

 
probléma-
megoldás 

 
 

10 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

események kiválasztása hogy egyesével kimennek a táblához, és 
egy post-it cetlit tesznek a választott 
esemény mellé 
 

döntéshozatallal 

kapcsolatban 

Akciók 4 

Poszter készítése 

Tevékenységek 4 

A résztvevők bemutatnak egy választott 
történelmi eseményt egy általuk 
készített poszter segítségével, és kifejtik 
annak fontosságát a nemzet 
demokratikus fejlődése szempontjából. 
 

 

prezentáció 

előkészítése és előadása 

 
kreativitás 
 
csapatmunka 

 

 

 
45 perc 
 
 
 
 
20 perc 
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TÉMA/TERÜLET    A VÁLASZTÁSOK NAPJA 

Felhasznált tudományágak  Kommunikációtudomány, 

Nyelvtudomány, Társadalmi tanulmányok 

 

Cím                          Szavazó urna: A szavazatom a hangom 

 

ABSZTRAKT  

A választások fontosak egy demokráciában. A résztvevők reflektálnak 
állampolgári jogaikra és morális kötelességeikre. Megértik a közösségben 
betöltött szerepüket. Humoros úton tapasztalják meg a választás folyamatát és 
értik meg a döntéshozatal mechanizmusát és a szavazás jogi keretét. 
 

KULCSSZAVAK   Felelősségvállalás, demokrácia <> frusztráció 

 

CÉLOK                         1 - Megtapasztalni egy választást 

     2 - Megérteni a választások folyamatát 

3 - Kifejleszteni egy szavazói/állampolgári tudatosságot 

és kritikus gondolkodást 

 

Terem elrendezése  A székek körberendezve   

 

GYAKORLATOK típusai  Vita, média, szerepjáték, szimuláció 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni        Páros       Csoportmunka X   

5 főnél kevesebb  X     5-10 fő   X     11-15 fő  X     

16-20 fő      21+ fő   

     Távoktatás        Frontális        Interaktív  X 
 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [5]      Tevékenységek [4]      Órák  [2] 
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TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Nyomtatott karikatúrák 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  -  
 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      2 - A tanulás tanulása 

       

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Felelősségvállalás 

      2 - Kritikus gondolkodás 

      3 - Problémamegoldás 

      

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Személyes tapasztalat 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Bevezetés 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 

Ötletroham: 
- Szavazott már? 
- Miért fontos szavazni? 
- Kötelező szavazni? 
- El tudná magyarázni, hogyan zajlik az 
egy szavazás? Hogyan szereznek 
támogatókat? Miként próbálják 
kivitelezni terveiket? Hogyan jutnak el 
a döntéshozatal folyamatáig?   

Gondolatébresztés és a 
választás folyamatának 
megismerése 
 

szóbeli 
kifejezőkészség 
társas készségek  

45 perc 

Akciók 2 
 
Témaválasztás és részvétel egy 
vitában 
 
 
 
 

Tevékenységek 2 

A résztvevők abszurd témákat 
keresnek, amikre aztán szavaznak 
(extrém hajvágás, “Hülye Járások 
Minisztériuma”, …). Ha az oktató 
nehézségeket vagy problémákat lát a 
feladat végrehajtása során, ő maga is 
javasolhat különböző témákat: 
Mindenki számára ingyenesnek 
kellene lenni a tömegközlekedésnek? 
A nagycsaládosok számára lennie 
kellene még egy szabadnapnak egy 
héten? Az oktató ügyeljen arra, hogy a 
témák ne legyenek túlzottan 

A döntéshozás komplex 
folyamatának és annak 
megértése, hogy néha nehéz 
döntést hozni 
 
 
 
 

társas készségek  

 
 
 

 

30 perc 
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érzékenyek vagy más szempontból 
kifogásolhatók. 
A résztvevők pro/kontra 
állástfoglalnak a témákban, majd az 
érvek eszmecseréje következik.    

Akciók 3 
 
A szavazás 
 

Tevékenységek 3 

A vita végén az oktató megbeszéli a 
résztvevőkkel, hogyan szeretnének 
szavazni: anonim módon vagy nyíltan, 
majd a résztvevők szavaznak. 
 

Megtapasztalni egy 
választást 
 

 

 

5 perc 

Akciók 4 
 
Eszmecsere a tapasztalatokról 
 

 

Tevékenységek 4 

Az oktató beszélget a résztvevőkkel az 
általuk átélt érzelmekről. 
 
- győzelem vs vereség 
- frusztráció 
 
 

 
A reflektálás képességének 
fejlesztése 
Nyitottság más 
véleményekre is 

 
társas készségek 

 

 

20 perc 

Akciók 5 A résztvevők reflektálnak egy 
demokratikusan végbemenő folyamat 
nehézségeire, folyamatára (lásd: első 
feladat). 
 

  

 

20 perc 
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TÉMA/TERÜLET   Önkifejezés és kommunikáció, Erkölcsök – Erkölcsi 

dilemma és döntéshozás   

Felhasznált tudományágak  Nyelv és kommunikáció, társadalomtanulmányok, 

művészetek, angol nyelv 

 

Cím                       Példaértékű életvitel 

 

ABSZTRAKT  

Ez a tevékenység az állampolgári, erkölcsi és etikai értékek figyelembevételét, 

terjesztését, elsajátítását és tudatosítását célozza, nem csupán az egyén szintjén, hanem 

társadalmi és környezetvédelmi szempontból is.  

 

KULCSSZAVAK Állampolgári és erkölcsi érték, lábnyom, életvitel, szegénység, 

gazdagság, szolidaritás, segítségnyújtás, béke, tisztelet, 

egyenlőség, bevándorlás, xenofóbia, társadalmi igazságosság, 

környezet, önreflexió, boldogság 

CÉLOK 1 - Bizonyos csoportokat fenyegető, sérülést okozó 

szituációkra való figyelemfelhívás. 

2 - Társadalmi és erkölcsi értékek figyelembevételének 

szorgalmazása. 

3 - A  tanulók bevonása szolidaritással kapcsolatos 

tevékenységekbe, személyes, társadalmi, környezetvédelmi és 

munkával kapcsolatos színtereken egyaránt. 

 

Terem elrendezése Elhelyezkedés U-alakban, asztalok nélkül, vagy asztalok 

körül kis csoportokban ülve   

 

GYAKORLATOK típusai Ppt prezentáció rövid szövegekkel, rövid videók 

megnézése, interakció a tanulók között szóbeli nyitott 

kérdések használatával, önértékelési kérdőív, hangos 
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olvasás, poszter készítése és kiállítás, rajzok, emlékkönyv 

készítése. 
 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni   X      Páros munka        Csoportmunka X 

5 főnél kevesebb  X     5-10 fő         11-15 fő      

16-20 fő       

Távoktatás       Frontális X      Interaktív X  

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [4]       Tevékenységek [7]       Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Projektor, laptop/asztali számítógép, hangfalak, ppt, 

videók, tollak, filctollak, papírok, EVA hab, ollók 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Papírtekercsek, színesceruza, kartonpapír, filctollak, 

ragasztó, zsinór, kártyák, poszterek, képek/fényképek 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - A tanulás tanulása 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      3 - Célnyelvi kommunikáció  

  

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Csapatmunka 

      2 - Kritikus gondolkodás 

      3 - értékelés/reflektálás 

      4 - Kreativitás 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY    

Az alkalmak végére, a tanulók képesek lesznek:  

1 - Az élet minden területén elkülöníteni a fontos dolgokat a felszínes/anyagias 
dolgoktól. 
2 - Elfogadni a sokszínűséget. 
3 - Tisztelni a környezetet. 
4 - értékelni a mások és saját maguk számára is boldogságot okozó apró 
dolgokat vagy kis gesztusokat és cselekedeteket. 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
A prezentáció 
előkészítő 
munkálatai 
 
 

Tevékenységek 1 

A feladatokat (fordítás, levélírás és formázás, színezés stb.) 
megosztva, a résztvevők készítenek egy üres posztert a 
következő felirattal, különböző nyelveken:                «Példaértékű 
életvitel «  
 
 
 

Különböző nyelvek 
felismerése/azonosítása 
Kreativitás fejlesztése 
 
 

 
A tanulás tanulása 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
Kommunikáció 
Csapatmunka 
Kreativitás 

  

  
 

 

30 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akciók 2 
 
A különböző 
területen 
megjelenő 
állampolgári és 
erkölcsi értékekre 
való 
figyelemfelhívás 
 
 
 
[PPT« Értékek 
újratanulása »és 
rövidfilmek a 
mellékletben csatolva] 

Tevékenységek 2 

A résztvevők megnéznek egy reflektálásra hívó, képekből és rövid 
mondatokból álló ppt prezentációt az anyanyelvükön és angolul 
egyaránt. Ez a reflektálás több témában (diszkrimináció, 
xenofóbia, szolidaritás, egyenlőtlenség, bevándorlás, 
környezetkárosító tevékenységek...) megnézett rövidfilmekkel 
lesz még inkább elmélyítve.  
 
Javasolt rövidfilmek: 
https://www.youtube.com/watch?v=0CHCR6vXaTk 
https://www.dailymotion.com/video/x5dcrzf 
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU&feature=yout
u.be 
 
Az oktató saját belátása alapján dönt arról, hogy egy, kettő vagy 
több videót játszik le a tanulóknak. 
 

Sérülést okozó 
szituációkra való 
figyelemfelhívás. 
 
A filmekben szereplő 
emberek főbb 
szerepeivel való 
empátia 
 

 
A tanulás tanulása 
Társas és állampolgári 
kompetenciák 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
Kritikus gondolkodás 
Reflektálás 
Kommunikáció 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0CHCR6vXaTk
https://www.dailymotion.com/video/x5dcrzf
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0CHCR6vXaTk
https://www.dailymotion.com/video/x5dcrzf
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sGt3figvnfU&feature=youtu.be
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Akciók 3 
 
Önértékelési 
kérdőív kitöltése 
bizonyos 
viselkedésekkel és 
értékekkel 
kapcsolatban 
 
 
 
 

Tevékenységek 3 

A résztvevők önértékelési kérdőívet töltenek ki és adnak be 
kiértékelésre, annak érdekében, hogy visszajelzést kapjanak a 
bemutatott szituációkban tanúsított viselkedésükről és 
hozzáállásukról. 
 
 
Tevékenységek 4 

Önértékelés és önreflexiót követően az oktató minden 
résztvevőknek odaadja a lábnyomát (amit előzőleg EVA habból 
elkészített), amire a résztvevők ráírják azt az értéket vagy 
kifejezést, amivel azonosulni tudnak vagy amivel kapcsolatban 
úgy érzik, hogy még dolgozniuk kell vele, hogy olyan lábnyomot 
hagyjanak maguk után, amire jó szívvel emlékeznek majd később. 
Miután készen vannak, hangosan felolvassák, amit a 
lábnyomukra írtak, és a lábnyomukat az 1. feladatban elkészített 
üres poszterre ragasztják. 
 

A mindennapok 
folyamán történő 
egyéni viselkedésre való 
reflektálás 
Kommunikációs 
készségek fejlesztése 
Tudatos életvitel 
kialakítása 

 
Célnyelvi 
kommunikáció 
Társas és állampolgári 
kompetenciák 
 
 
Kritikus gondolkodás 
Reflektálás/értékelés 
Interkulturális 
kommunikáció 
Felelősségvállalás 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
10 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 perc 
 

Akciók 4 
 
A csoport 
boldogság 
emlékkönyve 

Tevékenységek 5 

A résztvevők megnéznek egy rövid filmet (5. videó - Hygge 
mozgalom), ami elgondolkodtatja őket azzal kapcsolatban, hogy 
mit jelent boldognak lenni és mi teheti boldoggá az embereket. 
 
 
 

Reflektálás azokra a 
cselekedetekre, 
amelyek valakit 
cselekvésre bírnak 
 
Kreativitás fejlesztés 
rajzok tervezésével és 
inspiráló mondatok 

 
Társas és állampolgári 
kompetenciák 
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
 
Reflektálás 

  
 
 
 
 

5 perc 
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Tevékenységek 6 

A résztvevőknek aztán néhány sorban írniuk kell minimum két 
cselekvésről, amik boldoggá tudják őket tenni azáltal, hogy ők 
maguk másokat is boldoggá tesznek. 
 
Tevékenységek 7 

Utolsó feladatként a résztvevők a csoport emlékkönyvének 
tervezésén dolgoznak, összegyűjtve a 6. feladat írásait, illetve 
ezekhez rajzokat, fényképeket, inspiráló mondatokat stb. adva és 
könyv formába rendezve őket. Ez az emlékkönyv az osztály 
könyvtárába kerül, mint a résztvevők által készített produktum, 
útmutatást adva a boldogsággal és a jólléttel kapcsolatban. 
Újonnan érkezők hozzájárulásait és új ötleteket szintén a 
könyvhöz lehet adni, ezzel is “élővé” alakítva az alkotást. 
 

alkotásával, amik 
hozzájárulnak az 
emlékkönyv 
kivitelezéséhez  

Önállóság 
Tervezés és erőforrás 
menedzsment 
Kreativitás 
Csapatmunka 

  
 
 
 
 
 

 

5 perc 
 
 
 
 
 
 
30 perc 
 

 
 



Értékek és állampolgárság 

újratanulása

CITI-VAL SPANYOLORSZÁG



Mit gondolna, ha ilyet látna?



NE ÉRJE VÍZ



NE ÉRJE FÉNY



NE ÉRJEN A 
BŐRHÖZ



Gondolt, amit gondolt az előző képekről… és ugyanezt a 
logikát követve… Mit gondol erről?



hambre

exclusión

Éhezés, 

egyenlőtlenség, 

kirekesztés, 

szegénység, jogok 

nélküliség, 

igazságtalanság…

NEM FOGLALOK 

ÁLLÁST



845millió ember krónikusan alultáplált, ez 
9 ember közül 1 embert jelent

17.000 öt év alatti gyermek hal meg minden 
nap elkerülhető okok miatt

A spanyol lakosság 25%-a (11,7 millió ember) 
kirekesztésben él, 5 millióan közülük súlyos 
kirekesztésben

A világ népességének 1 %-a tartja 
kézben a világ vagyonának 48 %-
át

A világ népességének 19 %-a 
tartja kézben a világ vagyonának
46 %-át

A világ népességének 80 %-a 
tartja kézben a világ vagyonának 
6 %-át



VIDEOS 1, 2, 3

1., 2., 3. videó

Romák, akiknek van szavuk

Társadalmi kísérlet

Szír gyermekek



¡!

Campaña Institucional de Cáritas 2015-16

La pobreza no es algo natural, ha sido generada por el hombre y puede ser superada y erradicada por 
las actuaciones de los seres humanos. Acabar con la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de 
justicia. Es la protección de un Derecho Humano fundamental: El Derecho a la Dignidad y a una Vida 

decente. 
(Nelson Mandela)

Aki passzív az 

igazságtalansággal 

szemben, az az 

elnyomó oldalán áll.

A szegénység nem természetes, az ember hozta létre és az ember tudja 
legyőzni és kiirtani is. A szegénységnek véget vetni nem jótékony gesztus, 

hanem igazságos cselekedet. Egy alapvető emberi jog védelme: a méltósághoz 
és a tisztességes élethez való jog védelme. (Nelson Mandela)



Miután életét veszti, milyen 
emléket szeretne hagyni 

maga után?

Tudni szeretné?

Milyen 

hatással van 

az életvitele 

világra?





4. videó

Munka, fogyasztás és az új szegénység



Különböző indikátorokat 

fejlesztettünk ki, hogy mérni tudjuk 

a LÁBNYOMUNK nagyságát, amit 

az életvitelünk és a cselekedeteink 

hagynak környezetünkön.

Melyikkel tud azonosulni a 

következő lábnyomok közül?



Azoknak az 
embereknek a 

lábnyoma, akiket a 
pénz mozgat.
Semmi sem áll 

számukra a pénz 
fontossága előtt, a pénz 

az Istenük. Mindent 
feláldoznak érte.



A jómódú emberek 
lábnyoma. 

Ők saját jólétükbe 
zárkózva élnek.



Az irigy emberek lábnyoma.
Azért élnek, hogy minél 

több vagyont halmozzanak 
fel a maguk számára. Soha 

nem elégednek meg 
vagyonuk mennyiségével.



A barbárok lábnyoma
Úgy viselkednek, mint a 
vadállatok, erőszakosak, 

agresszívek, könyörtelenek 
vagy fanatikusak, mások 
méltósága iránt semmi 

tiszteletet nem tanúsítanak.



A bőkezű emberek 
lábnyoma.

Ingyen odaadják és 
megosztják másokkal, 

amijük van. 



A befogadó és feltétel nélkül 
elfogadó ember lábnyoma
Számukra minden ember 
kincs, valaki, aki szent és 

tiszteletet érdemel.



A békés ember 
lábnyoma

A béke megteremtésén 
dolgoznak..



A környezettudatos 
ember lábnyoma

Kismértékben 
szennyezik a 

környezetet. Törődnek a 
környezettel.



A reménykedő és 
utópisztikus ember 

lábnyoma

Ők mosolyognak az 
életre, mert szerintük jobb 

világ fog jönni. A 
szolidaritásban látják a 

változás kulcsát.



Mérd le a lábnyomod



1. Tisztelettel bánok az emberekkel, egyenlőként.
2. Kedves, szívélyes és toleráns vagyok. 
3. Figyelmesen hallgatok, ha mások beszélnek 
hozzám.
4. Mindent megteszek azért, hogy embertársam 
elfogadottnak érezze magát. 
5. Nem címkézem az embereket és igyekszem őket 
előítéletektől mentesen kezelni.
6. Nem szeretem kihasználni és manipulálni az 
embereket.
7. Mindenkivel őszintén és igazságosan bánok.
8. Megindít más emberek szenvedése és problémái és 
igyekszem támogatni őket. 
9. Megosztom, amim van.
10. Tudatosan élek. Nem vásárolok csak a vásárlás 
öröméért. 

11. Elkötelezett vagyok a leginkább hátrányos 
helyzetűek megsegítése iránt.
12. Tisztelem a környezetet és próbálom minél 
kevésbé szennyezni azt. 

SOHA KEVESET GYAKRAN MINDIG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Éljünk olyan életet, ami a 
változás elindítójává tesz minket 

az élet minden területén:
a magánéletben, a munka 

világában, a családi életben, a 
lakókörnyezetünkben és az 

együttélés minden színterén.

FIGYELEM!
ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK



“ÚGY SÉTÁLNI, HOGY NEM HAGYUNK LÁBYNOMOT 
MAGUNK UTÁN OLYAN, MINTHA ÚGY ÉLNÉNK, MINTHA 

SOHA NEM ÉLTÜNK VOLNA”

Életvitel, ami lábnyomot hagy maga után



VIDEO

VIDEÓ

Hygge mozgalom



GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
GRACIAS,THANKS,DANKE,MERCI,TESSEKÜR,KÖSZÖNÖM
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TÉMA/TERÜLET    Erkölcsi dilemmák, etika és döntéshozatal 

Felhasznált tudományágak  állampolgárság, integráció, sport, etika, 

társadalomtudományok 

 

Cím      Döntéshozatal 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevő megtanulja a problémamegoldás mikéntjét a társas közegben lejátszott 
feladatokon keresztül. Lehetősége nyílik véleménycserére, disputára a tapasztaltak alapján.   
 

KULCSSZAVAK    Szabadság, döntés, kommunikáció, játék, tisztelet  

 

CÉLOK     1 - Kommunikációs készségek fejlesztése 

      2 - Kooperációs készségek fejlesztése 

      3 - Konfliktusmegoldás és vita 

 

Terem elrendezése  Hagyományos osztályterem asztallal és székekkel  

(nem a hagyományos elrendezésben)  

 

GYAKORLATOK típusai   1 - Jégtábla 

      2 - Fánk 

      3 - Szívtranszplantáció 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni          Páros munka  X      Csoportmunka  X       

5 főnél kevesebb       5-10 fő   X     11-15 fő         

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X       Interaktív X   
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ÓRAÜTEMEZÉS Akciók [3]        Tevékenységek [3]       Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Székek, asztalok, megfelelő mennyiségű hely, erkölcsi 

kategóriákat tartalmazó papírcetlik, íróeszköz, papír, 

lista a transzplantációra várókról 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Székek, asztalok, megfelelő mennyiségű hely, erkölcsi 

kategóriákat tartalmazó papírcetlik, íróeszköz, papír, 

lista a transzplantációra várókról 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Kommunikáció 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

       

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Problémamegoldás 

       

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Együttműködési készség fejlődése  

      2 - Kommunikációs készség fejlődése 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 

kompetencia 
Tanulási 

környezet 
Időtartam 

Akciók 1 
 
Jégtábla  
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 
 
A játék egy elképzelt helyzetet vesz 
alapul: a résztvevők megmenekültek a 
Jeges-tengeren süllyedő hajójukról. 
Most mindannyian egy jégtáblán állva 
próbálnak túlélni. A jégtáblát egy szék 
jelképezi. Csak egy jégtábla/szék van 
szabadon, ami mozgatható. A feladat, 
hogy a jégtáblákon ugrálva minden 
diáknak meg kell menekülnie és 
szárazföldet érnie (ami lehet egy 
asztal).  
 

együttműködés 
bemelegítés 
kommunikáció 
döntéshozatal  

kommunikáció  

 
 

 
 

 

25 perc 

Akciók 2 
 
« Fánkok » 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 2 
 
A résztvevők két csapatra (körben) 
oszlanak és párban egy-egy erkölcsi 
dilemmáról osztanak meg egymással 
gondolatot (pl.: vannak-e az állatoknak 
jogaik, eutanázia, abortusz, 
tesztelhetünk-e állatokon stb.). Egy 
percen keresztül osztják meg 
egymással a véleményüket, s ezt 3-szor 
megismétlik 3 különböző témával. Ezt 

kommunikáció 
döntéshozatal 
megegyezés 
megoldás keresése 

  

 
 

 
 

 

35 perc 
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követően visszaülnek egy nagy körbe és 
megbeszélik a 3 témát közösen, mire 
jutottak, milyen ötleteket osztottak 
meg egymással.  
 

Akciók 3 
 
Transzplantáció 
 
 
 
 

Tevékenységek 3 

Az oktató előre elkészít egy listát 5 
ember jellemzésével, aki 
szívtranszplantációra vár (ld. lista 
alább). Mindannyian rendelkeznek jó 
és rossz tulajdonságokkal akár 
személyes életüket, akár karrierjüket 
tekintve. Csak egy szív áll 
rendelkezésre, aki nem kap szívet, 
meghal. Először a tanulók egyénileg 
választják ki azt az egy embert, akinek a 
szívet adnák. Ezt követően döntést 
hoznak párban, kiscsoportban és végül 
egész csoportként. A végén közösen 
kell eldönteniük, ki kapja a szívet.  
Alternatív lehetőség: sorrendet is 
állíthatnak a szívre várók között és 
választhatnak maguk közül képviselőt, 
aki megvédi a párok/csapatok 
álláspontját.  
 

döntéshozatal 
(egyéni, csoportos) 

problémamegoldás 
 

 

 
 

 

60 perc 
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Transzplantáció 

 
1. Helen 

Helen 34 éves háziasszony. Négy gyermeke van, a legkisebb 7 hónapos, a legidősebb 8 éves. 
Helen szeret korcsolyázni és főzni. Gloucester-ben él egy nagy kertesházban. Owen-nel ápol 
titkos szeretői viszonyt.  
 
 

2. Tozo 
Tozo 19 éves egyetemista lány. Szociológiát tanul a Keele Egyetemen. Tokióban élő szülei 
gazdag vállalkozók. Tozo egyedülálló, de nagyon csinos lány. Nemrég szerepelt egy 
tévéműsorban, mely a japán nőkről és kerámiákról szólt. 
 
 

3. Jobe 
Jobe 41 éves, Afrikában született. Mélyen vallásos, egész életét az afrikai emberek 
életminősége javításának szenteli. Jobe a kommunista párt tagja, az elmúlt években több 
ízben járt Kínában. Házas, 11 gyermek édesapja (6-18 évesek). Szabadidejében egy jazz 
zenekarban játszik.  
 
 

4. Owen 
Owen 27 éves, egyedülálló férfi. Észak-Írországban teljesített katonai szolgálatot. 
Titkosszolgálati felderítés volt a feladata, ennek eredményeképp leleplezett egy IRA-egységet. 
Ezért kitüntetésben részesült. A civil életbe visszatérve azonban nem találta a helyét, s az 
alkoholba menekült. Egy cserkészcsapat vezetője, szabadidejét önzetlenül áldozza fiatalok 
segítésére. Rendszeresen szervez fiataloknak túrákat.  
 
  

5. Paul 
Paul 42 éves elvált férfi. Exfelesége újraházasodott és boldogan él új családjával. Paul 
Skóciában született, jelenleg Richmondban él. A Hammersmith Kórházban dolgozik 
orvosként, itt a veszettség ellenszerét kutatja. Elismert és köztiszteletnek örvendő kutatóorvos. 
Nemrégiben kidolgozott egy veszettség elleni formulát, mellyel páciensei otthoni körülmények 
között tudják gyógyítani magukat. Kutatásai nagy többsége nem publikált. Hirtelenharagú 
fickó, emiatt az elmúlt években többször volt rendőrségi ügye. Hobbijai közé tartozik a 
klasszikus zene, opera és a vitorlázás.  
 
 

6. Edward 
Edward 59 éves, Barnsley-ban élt egész életében. Egy befőttesgumikat gyártó cég igazgatója. 
A cége 71 embernek ad állást. Edward a helyi közösség elismert és szeretett tagja. Házas, 
két gyereke van, akik már elköltöztek otthonról és saját családot alapítottak. Edward 
nemrégiben aláírt egy szerződést egy céggel, melynek folyományaként újabb 25 embernek 
tud munkát biztosítani. Szabadidejében fegyvereket gyűjt. Nyugdíjba vonulása után a 
polgárháború fegyvereiről szeretne könyvet írni.  
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TÉMA/TERÜLET   Nemzetiség és sokszínűség 

Felhasznált tudományágak    Anyanyelv, Francia és német nyelv, mint 

idegen nyelvek, Állampolgári ismeretek 

 

 

Cím                 Európai partnerek közhelyei 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevők megismerkednek más európai nemzetek közhelyeivel, példákat 
keresnek, posztert készítenek és megvitatják a közhely és a valóság közötti 
különbségeket. Érdekes lehet ezt a foglalkozást két partnerországban is megvalósítani 
és eszmecserét folytatni az eredményekről (opcionális). 
 

KULCSSZAVAK   Sztereotípia, közhely, kollázs, poszter, Európa 

 

CÉLOK                 1 - A közhely fogalmának meghatározása 

2 - Annak tudatosítása, hogy a résztvevőknek vannak 

közhelyeik más országokkal kapcsolatban 

3 - Ezeknek a közhelyeknek a kifejezése kollázs 

formájában 

4 -A közhelyek kritikus megkérdőjelezése 

 

Terem elrendezése  Asztalok csoportmunkához elrendezve 

 

GYAKORLATOK típusai Beszélgetés a közhelyekről, a közhely fogalmának 

meghatározása,  példákat adni a közhelyekre (képeket 

keresni és használni), posztert/kollázst készíteni külföldi 

újságokból és magazinokból kivágott anyagokból  
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni       Páros munka        Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb     5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X   Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [2]         Tevékenységek [5]       Órák  [2] 

  

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Képek, külföldi újságok és magazinok (kezdetnek videók 

is használhatók) 

 

TANULÓI SEGÉDESZÖZÖK  újságok, magazinok, olló, ragasztó, papír, poszterek, 

filctollak 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Célnyelvi kommunikáció 

2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK    1 - Kommunikáció 

        2 - Csapatmunka 

         3 - Kreativitás 

         4 - Interkulturális kommunikáció 

        5 - Felelősségvállalás 

        6 - Kritikus gondolkodás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  

1 - A résztvevőknek tisztában kell lenniük a 

közhely fogalmával és “nem igaz”-nak kell 

tételezniük 

2 - A résztvevőknek tisztában kell lenniük, hogy 

saját országukkal kapcsolatban is léteznek 

közhelyek 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia 
Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Beszélgetés a közhelyekről 
 

Tevékenységek 1 
A résztvevők meghatározzák a közhely 
fogalmát és hogy melyek egy választott 
európai ország közhelyei (20 perc) 
 
Tevékenységek 2 
A résztvevők keresnek több példát 

(képeket) is a választott ország 

sztereotípiáival kapcsolatban (30 perc) 

a közhely fogalmának 

meghatározása 

 

tisztában lenni azzal, 

hogy a résztvevőknek 

vannak közhelyeik 

más országokkal 

kapcsolatban 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Kreativitás 

Interkulturális 

kommunikáció 

Kritikus gondolkodás 

 

 

 

  
 
 

 

 
50 perc 

Akciók 2 
 

Kreatív produktumok 

 

 

Tevékenységek 3 
Magazinok átnézése képek és szövegek 
után kutatva 
 
Tevékenységek 4 
Poszter/kollázs készítése külföldi 
újságok és magazinok felhasználásával a 
választott országgal kapcsolatban 
(kivágás, elrendezés, ragasztás) 
 
Tevékenységek 5 
A választások megvitatása. A 
produktumok bemutatása a csoportnak. 

 

ezeknek a 

közhelyeknek 

kollázzsal való 

kifejezése 

 

a közhelyek kritikus 

megkérdőjelezése 

 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Kreativitás 

Interkulturális 

kommunikáció 

Felelősségvállalás 

Kritikus gondolkodás 

 

 

 
 

 
70 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Európai intézmények 

Felhasznált tudományágak Földrajz, Információ-és kommunikáció technológia, 

Politikatudomány, Gazdaságtudomány, 

Történelem 

 

Cím      Az Európai Unió és intézményei ABC-je 

 

ABSZTRAKT  

A tanulók alapvető információkat szereznek Európa földrajzáról, a legfontosabb EU 
intézményekről Brüsszelben, Strasbourg-ban, Frankfurtban, stb. Megtanulják, hol 
tudnak a legegyszerűbben információhoz jutni az Európai Unióval kapcsolatban 
(internet, EU szervezetek).  
 

KULCSSZAVAK  EU, béke, árfolyam, európai értékek, 

állampolgári értékek, szimbólumok és zászlók 

 

CÉLOK  A tanuló alapvető információkat szerez Európa 
földrajzáról, fontosabb intézményeiről. 
Megtanulja a térképhasználatot, a fontosabb 
nevezetességeket, fontosabb eseményeket.  

 

Terem elrendezése  osztályterem, interneteléréssel  

 

GYAKORLATOK típusai   egyéni munka, csoportmunka, különféle 

segédeszközök használata (térképek, képek, stb)  

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni X Páros munka    Csoportmunka X  

5 főnél kevesebb    5-10 fő        11-15 fő  X   

16-20 fő     21 főnél több   

     Távoktatás      Frontális X Interaktív X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [3]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Térképek, játékok, számítógép (internethasználathoz)  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK ld. Fent 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK 1 - Tanulás tanulása 

 2 - Kommunikáció saját nemzeti nyelven  

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - (Interkulturális) kommunikáció 

2 - Kritikai gondolkodás 

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY ld. absztrakt 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 

Bemutatkozás : a tanár 

bemutatkozik és megkéri a 

tanulókat, hogy ők is mutassák be 

magukat 

 

Tevékenységek 1 

Tanulók bemutatkozása származásuk szerint : melyik 
országból/megyéből jöttél ? Milyen eutópai 
országokban jártál már ? Melyik európai országban 
érzed otthon magad ?  

 
egymás 
megismerése 

 

interkulturális 
kommunikáció 

 

 

 

 

15 perc 

Akciók 2 
 

“Európa térképe” 

 

A tanár minden  résztvevőnek 

« kioszt » egy európai országot, 

melyről néhány információt is 

elmond. Jó, ha olyan országokat 

választ, melyek az EU 

szempontjából fontos helyet 

foglalnak el, vagy amit a tanuló 

ismer, esetleg onnan jött.  

originate and countries where 

there are important European 

institutions.  

 

Tevékenységek 2 

A tanulók megkeresik országukat a térképen.  

(példa) 

Ezután közösen beszélgetnek az országokról: melyik a 
legnagyobb, hol él a legtöbb ember, stb. A tanulók 

 
ismeretek 
Európáról : 
mérete, országai, 
régiói, pénzügyi 
helyzete, 
lakossága, 
államformái, főbb 
nevezetességei 
(folyók, hegyek) 
(rivers, 
mountains), 
pénznemei, 
társadalmi 
helyzete 

 

 

tanulás 
tanulása 

 

 

 

 

45 perc  
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

(https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-

bodies/european-commission_en), 

többféle nyelven elérhető 

 
 
Akciók 3 

 

megkeresik a kívánt információkat és megosztják 
egymással.  

 

 

Tevékenységek 3 

Melyik országban laknak a legtöbben? Melyik a 
legnagyobb város, leghosszabb folyó, legyszegényebb 
ország? Mely országokban van euro? Hányféle 
nyelven beszélnek az Európai Unióban? Mit érdemes 
tudni az európai parlamentről és az Európai 
Parlamentről? Ismered-e a különböző országok 
zászlajait?  

 

 

 

60 perc 

(15 perc önálló 
tanulásra, 30 
perc az 
« előadásokr a » 
és 
megbeszélésre, 
15 perc a 
feladat közös 
átbeszélésére) 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 
EU intézmények  
 

• EU Parlament 

• EU Tanácsa 

• Európai Bizottság 
 

(példa) 

A tanulók három csoportba rendeződnek (mert három 
intézmény van). Minden csoport kap néhány alapvető 
információt az alábbi intézmények valamelyikéről : EU 
Parlament, EU Tanácsa, Európai Bizottság. 15 percnyi 
csendes « tanulás » után a csoportok előadást 

 
 
alapvető 
ismeretek az EU-
ról 
 
 

 

kommunikáció 

tanulás 
tanulása 

előadói 
készségek 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

tartanak a többieknek az általuk tanulmányozott 
intézményről.  A tanár közben jegyzeteket készít és 
rendszerezi a kapott információkat. Az összegzést ő 
végzi, egyúttal összefoglalja a legfontosabb 
tudnivalókat az EU intézményeiről.  
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TÉMA/TERÜLET   Európai Intézmények 

Felhasznált tudományágak  Társadalomtudomány, Politikatudomány, 

Közgazdaságtudomány, Történelem, Földrajz, 

Információ-és kommunikáció technológia 

 

Cím                                             Az Európai Unió ABC-je 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevők megismerkednek az Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókkal (tagállamok, története, szimbólumok, tények és adatok), 
miközben posztert készítenek és kvízjátékot játszanak. 

 

KULCSSZAVAK  Európai Uniós országok, európai értékek, 

történelem, állampolgári értékek, szimbólumok, 

zászlók, euro, himnusz, mottó 

 

CÉLOK  1 – alapvető tudnivalók ismerete az Európai 
Unióval kapcsolatban   

2 – alapvető információk megszerzése az uniós 
tagállamokkal kapcsolatban 

 

Terem elrendezése  osztályterem, a résztvevők asztaloknál és 

asztalok nélkül helyet foglalva, az oktató a 

résztvevők között 

 

GYAKORLATOK típusai   ötletroham, poszter, prezentáció, játék 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni X Páros munka         Csoportmunka X  

5 főnél kevesebb    5-10 fő        11-15 fő  X   

16-20 fő     21 főnél több   

     Távoktatás  Frontális X     Interaktív X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [5]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Európa térképe, tábla, könyvek, nyomtatott segédanyag 

az Európai Unióval kapcsolatos információkkal, 

számítógépek, “Örömóda” c. dal és zenelejátszó 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Színesceruza, kártyák, jegyzetfüzet, vaktérképek 

Európáról, szövegkiemelők, ollók, ragasztó 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - társas és állampolgári kompetenciák 

2 - a tanulás tanulása 

3 - célnyelvi (a fogadó ország nyelvén történő) 

kommunikáció 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK  1 - Kommunikáció 

2 - Csapatmunka 

3 - Önállóság 

4 - Kreativitás 

          

    

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - általános műveltség az Európai Unióval 

kapcsolatban 

2 - az Európai Unióval kapcsolatos alapvető 

tényekkel kapcsolatos játékban való 

részvétel 

3 - poszter készítése az Európai Unió 

legfontosabb szimbólumait megjelenítve.



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 
 

Akciók 1 

Európai Unióval 

kapcsolatos 

ötletroham 

 

Tevékenységek 1 

A résztvevők bemutatkoznak, és elmondják, ki honnan 
származik. 

Tevékenységek 2 

Az oktató felvezeti az Európai Unió témakörét kérdések 
segítségével: Mi az Európai Unió? Mely államok a 
tagállamai? Mikor hozták létre? Mikor lett tagállam az az 
ország, ahol él, vagy ahonnan származik? Mik az előnyei és a 
hátrányai annak, ha egy ország uniós tagállam?  

Az oktató igyekszik rávezetni a résztvevőke a válaszokra, és 
szükség szerint további információkkal segíti őket. 

 
Társak és származásuk 
megismerése  
 
Az Európai Unióval 
kapcsolatos alapvető 
tények megosztása és 
elsajátítása 

 

Célnyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

 

Kommunikáció 

 

 

 

 

5 perc 

 

25 perc 

 

 
 
Akciók 2 
 Az Európai Unió 
tagállamai és 
szimbólumai 

Tevékenységek 3 

Az oktató kitesz egy Európa térképet a falra. A résztvevők 
megkapják Európa vaktérképét, és beleírják az európai 
országok neveit és fővárosait. 

Tevékenységek 4 

A résztvevők csoportokban információkat keresnek uniós 
szimbólumokkal (zászló, himnusz, pénznem, mottó, Európa 
Nap megünneplése stb.) kapcsolatban a Wikipédián, 
könyvekben vagy a tanár által kiosztott egyéb 

 
Európai országok 
elhelyezése 
vaktérképen 
 
Az Európai Unió főbb 
szimbólumainak 
megismerése 
 
A résztvevők által 
készített posztereken 

 

A tanulás tanulása 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Kreativitás 

 

 

 

15 perc 

 

45 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

segédanyagokban. A talált információ felhasználásával 
posztert készítenek, és később bemutatják a poszterüket az 
osztály többi részének. A tevékenységet lezárva az oktató 
lejátszhatja az Unió himnuszát (az Örömóda Beethoventől), 
a résztvevőkpedig megpróbálják felismerni a dalt. 

szereplő információk 
bemutatása 

 

 
 

Akciók 3 
 
Kvízjáték 
 
 

Tevékenységek 5 

A résztvevők két csapatban kvízjátékot játszanak. Mindkét 
csapat kitalál 5-10 kérdést az Unióval kapcsolatban. 
Mindegyik csapat egy pontot kap a másik csapat kérdésére 
adott minden egyes helyes válaszért. A legtöbb pontot 
szerző csapat nyeri a játékot. 

 
Európai Unióval 
kapcsolatos játékban 
való részvétel és a 
tudás megszilárdítása 
 
Szabályok tiszteletben 
tartása a játék ideje 
alatt 

 

Célnyelvi kommunikáció 

A tanulás tanulása 

Társas és állampolgári 
kompetenciák 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Önállóság 

 

 

 

 

 

30 perc 
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TÉMA/TERÜLET   Önkifejezés és kommunikáció 

Felhasznált tudományágak Pszichológia, Kommunikáció, Művészetek 

 

Cím                   Fejezd ki önmagad 

ABSZTRAKT  

Ennek a tevékenységnek több célja is van: megtanítani a résztvevőket, hogyan fejezzék 

ki önmagukat a művészeten keresztül, hogyan alkossanak jobb produktumokat és 

hogyan fejlesszék kommunikációs készségeiket. 

 

KULCSSZAVAK  Önkifejezés, kommunikáció, művészetek, intuitív 

kollázs, rajz, vers, kreativitás 

 

CÉLOK  1 - Képes legyen megfelelően kifejezni az érzelmeit. 
2 - Legyen tudatában kommunikációs készségeinek 
(meghallgatás, beszéd, megértés).  
3 - Képes legyen jól érezni magát a művészet segítségével. 
4 - Képes legyen kommunikálni és kapcsolatot 
fenntartani a csoporttagokkal. 
5 - Képes legyen odafordulni a problémákkal küzdő 
fogvatartottak felé. 

 

Terem elrendezése  Osztályterem, körben a székkel 

 

GYAKORLATOK típusai   Rajzolás, képek, videók elemzése 
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni X      Páros munka       Csoportmunka   X      

 5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X    Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [2]        Tevékenységek [2]        Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK   Projektor, számítógépek (a videó megnézéshez), 

nyomtatott anyagok, mint például újságok, regények, 

régi könyvek, magazinok, szakácskönyvek, jóslatok, 

horoszkópok, tankönyvek vagy szótárak 

  

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Rajztömb, papír, fekete és színes filctollak, 

színesceruza, anyagok a kollázshoz, vízfesték 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Kritikus gondolkodás 

      3 - Interkulturális kommunikáció 

          

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 

1 - Művészeti tevékenységeken (rajzolás, versírás) keresztül azokat a 

résztvevőket is megközelíthetjük, akiknél egyébként ez nehézségekbe 

ütközne. 

2- A résztvevőket megismertetni magukkal és társaikkal. 

3 - Kommunikációs készségek fejlesztése. 

4 - Segíteni a résztvevőket önmaguk érthető és megfelelő kifejezésében. 

5 - Produktumok: egy kiállítás 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
‘Az önkifejezést segítő művészet 
terápia’ 

Tevékenységek 1 

A résztvevők rajzolnak egy képet és írnak egy verset vagy 
egy levelet, ami róluk szól. 

érzelmeik megértése 
 
a stressz és a félelmek 
elfelejtődnek, a 
kreativitás kerül a 
középpontba 

Kommunikáció 

Művészeti 
készségek 

Kreativitás 

 

 

 

60 perc 

Akciók 2 
 
‘Intuitív Kollázs’ 
 
 

Tevékenységek 2 

A résztvevők régi magazinokból képeket, anyagokat és 

színeket választanak anélkül, hogy a választáson 

elgondolkodnának. Bármi, ami felkelti az 

érdeklődésüket, újszerű és spontán módon lesz 

felragasztva 

Miközben önmagukat fejezik ki, ez a feladat érzékenyen 

érintheti a résztvevőket, ezért amennyiben lehetséges, az 

oktató kérjen segítséget vagy pszichológussal dolgozzon 

együtt ezen a feladaton. 

    

 

ez a kollázs segít az 
aggodalom, a szégyen, 
a düh, beképzeltség és 
önbizalomhiány 
kifejezésében és 
elengedésében 

  

  

  

Művészeti 
készségek 

Kreativitás 

  

 

 

  

60 perc 



 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 

 

TÉMA/TERÜLET   Nemek közötti egyenlőség 

Felhasznált tudományágak Társadalomtudományok, kommunikáció, művészetek 

 

Cím                           Nemek közötti egyenlőség: egyenlők a nők és a férfiak? 

 

ABSZTRAKT  

A foglalkozás során arra biztatjuk a résztvevőket, hogy reflektáljanak, elemezzenek és 

kutassanak arról, hogy hogyan változtak az idők folyamán a nők szerepei és lehetőségei 

egy olyan világban, ahol csak a férfias képességek vannak középpontban. A résztvevők 

azt is meg fogják tanulni, hogy felismerjék a különböző területeken jelenlévő nemek 

közötti megkülönböztetést. Célként fogalmazható meg, hogy a nemek közötti 

diszkrimináció ellen saját környezetükben kezdjenek el küzdeni. 

 
KULCSSZAVAK Nemi szerepek, egyenlőség, a tudás területei, diszkrimináció, 

nő, férfi, szabályozás, házimunka, munka, fizetés 

 

CÉLOK   1 - Az egyenlőség fogalmának tudatosítása 

    2 - A másik nem tiszteletben tartása 

3 - Aktív részvétel új törvények és intézkedések 

kidolgozásában, megelőzve ezzel azokat a szituációkat, 

amelyekben nemek közötti megkülönböztetés történik. 

       

Terem elrendezése Székek körben rendezve asztalokkal vagy asztalok nélkül 

 

GYAKORLATOK típusai Ötletroham, vita, filmnézés, poszter készítése, szövegírás, 

információkeresés és -szűrés 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni   X      Páros munka        Csoportmunka X 

5 főnél kevesebb X    5-10 fő       11-15 fő      16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X          Interaktív X  
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók  [4]       Tevékenységek [8]       Órák  [2]

    

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Számítógép, videók, projektor, tábla, magazinok, 

olvasmányok, újságok, enciklopédia stb.  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Színes ceruza/filctoll/kréta, ceruzák, tollak, radír, 

kartonpapír, kártyák, fehér papírtekercs, ragasztó, fehér 

papírok, fényképek stb. 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - A tanulás tanulása 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 
      3 - Célnyelvi kommunikáció 

    

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Csapatmunka 

      2 - Kritikus gondolkodás 

      3 - Felelősségvállalás 

      4 - Interkulturális kommunikáció 

      5 - Reflektálás/értékelés 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  

Az alkalmak végére a tanulók képesek lesznek:  

1 - Beazonosítani a nemi diszkriminációt és kritikusan reagálni arra 

2 - Vita alkalmával megfelelő kommunikációs stílust alkalmazni 

3 - Megérteni, hogy a nőknek is lehetnek ugyanolyan képességeik és 

készségeik, mint a férfiaknak 

4 - Ismerik és értékelik azoknak a fontos nőknek a cselekedeteit, akik 

nyomot hagytak a történelemben.  

             

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 

Az oktató ötletrohamot indít el az egyenlőség 
fogalmának értelmezésére az alábbi kérdések 
mentén: 

• Milyen sikeres nőket ismer, akik 
kiemelkednek a társadalom különböző 
területein? 

• Mit ért az egyenlőség alatt? 

• Mi jellemző a női és a férfi nemi szerepre? Az 
Ön családjában a nők és a férfiak milyen 
szerepet töltenek be ? 

• Mik lehetnek a nemi egyenlőség előnyei ? 

• Tapasztalt már nemi diszkriminációt a saját 
életében ? 

 
 
Tevékenységek 2 

A résztvevők megnéznek két rövid videót, amelyek 
további beszélgetésre fogják őket ösztönözni. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ  
(Nemi szerepek) [5.24] 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E  
(Nemek a munkahelyen) [1 :17] 

 

A nemi 

megkülönböztetés 

azonosítása 

különböző 

szituációkban 

 

Az általánosan 

elfogadott férfi-női 

szerepek azonosítása 

otthon 

 

 

                                            

 
 
 
 
 

 
 
A tanulás tanulása  
Célnyelvi 
kommunikáció 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
 
 
Reflektálás 
Kommunikáció 
Interkulturális 
kommunikáció 
Kritikus gondolkodás 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
10 perc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E
https://www.youtube.com/watch?v=zTMqB7qjQOQ
https://www.youtube.com/watch?v=2XbeJotW16E
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 [A feni videók mintaként szolgálnak ; hasonló videók 
szintén használhatók] 
 
 
Tevékenységek 3 

A résztvevők bármit kérdezhetnek, az oktató bíztassa 
őket arra, hogy mondják el véleményüket a videókon 
látottakkal kapcsolatban. A beszélgetéshez 
személyes tapasztalatokat is elmondhatnak. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7 perc 
 

Akciók 2 
 
Nőkről készült poszterek 
elkészítése 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 4 

Az oktató megkérdezi a résztvevőket, hogy ismernek-
e kiemelkedő, meghatározó nőket a történelemből. 
Rövid ötletroham és egy néhány javaslatot 
tartalmazó lista megírása után a résztvevők 
információkat gyűjtenek az említett nőkről, 
különböző forrásokat használva (enciklopédia, 
magazinok, könyvek...). Egy kártyára mindegyik 
nőről, aki találtak, felírnak néhány alapadatot: név, 
születési év, állampolgárság, rövid élettörténet, 
miért kiemelkedő az illető (a kártyához hozzá lehet 
adni kiegészítő képeket és rajzokat) 
 
 
 

 
Olyan nőkről tanulni, 
akik társadalomban 
betöltött szerepük 
révén hatást 
gyakoroltak arra. 
 
 
Annak tudatosítása, 
hogy hogyan 
lehetnek a nők is 
ugyanolyan 
sikeresek, mint a 
férfiak a tudás és a 
cselekedetek 
különböző 
területein. 

 
 
A tanulás tanulása  
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
Csapatmunka 
Tervezés és 
erőforrás 
menedzsment 
Kritikus gondolkodás 
Reflektálás 
Kreativitás 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 perc 
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Tevékenységek 5 

Egy másik kártyára mindegyik résztvevő ír egy rövid 
szöveget, ami hasonló a 4-es feladat szövegéhez, de 
ebben az esetben egy olyan nőről, aki fontos 
számukra (édesanya, lánygyermek, barát...), és 
leírják azt is, miért fontos számukra ez a nő (a 
kártyához hozzá lehet adni kiegészítő rajzokat) 
 
[Akik gyorsabban befejezik, előkészítenek két nagy 
fehér papírtekercset, amikre a következő feliratokat 
írják: « Sikeres nők a világban» és « A nők az 
életünkben»]. 
 
 
Tevékenységek 6 

A résztvevők egyesével felállnak és felolvassák 
mindkét kártyát, megosztva választásaikat a 
csoporttal, aztán felragasztják mindkét kártyát a 
megfelelő fehér papírtekercsre, amivel két posztert 
alkotnak, amelyek aztán a teremben és a folyosókon 
lesznek kiállítva... 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
10 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 perc 

Akciók 3 
 
Vita 
 

Tevékenységek 7 

Az oktató szervezzen vitát arról, hogy miért több 
férfi, mint nő található a tudásszektorban. Ezt 

 
Megismerkedés a 
nemi egyenlőség 
jelenlegi helyzetével 
 

 
A tanulás tanulása  
Célnyelvi 
kommunikáció 

 

  
 

 
20 perc 
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követően a nők alacsony részvételét javító 
intézkedésekre fogalmazzanak meg javaslatokat.  
  
 
 
 

Megfelelő 
kifejezéseket 
használni vitában 
való részvétel esetén 

Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
 
Kommunikáció 
Kritikus gondolkodás 
Értékelés/reflektálás 
Kreativitás 

 

 
 

 
 

Akciók 4 
 
Jogi háttér tervezete 

Tevékenységek 8 

A résztvevők csoportokban dolgoznak «A csoport 
szabálykönyve az egyenlőségről és az anti-
diszkriminációról» tervezetén, ami konszenzusos 
egyetértésre példaként szolgálva ki lesz állítva a 
csoportban és az iskola könyvtárában, készen a 
változtatásokra és bővítésekre. 

 
Mutasson fel 
kreativitást és 
elköteleződést új 
szabályok és elvek 
kitalálása iránt, amik 
hozzájárulhatnak a 
nemi 
megkülönböztetéssel 
járó szituációk 
elkerüléséhez 
 

Társadalmi és 
állampolgári 
kompetenciák  
Célnyelvi 
kommunikáció 
 
Csapatmunka 
Tervezés és 
erőforrás 
menedzsment 
Interkulturális 
kommunikáció 
Önállóság 
Reflektálás 
Kritikus gondolkodás 
Felelősségvállalás 
Kreativitás 
 

 
 

 

 
 
15 perc 
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TÉMA/TERÜLET   Önkifejezés és kommunikáció/Nemek közötti egyenlőség 

Felhasznált tudományágak Társadalmi tanulmányok, Kommunikáció 

 

Cím                    Szexizmussal átitatott reklámok 

 

ABSZTRAKT  

Ez a foglalkozás a nemek közötti egyenlőséghez kötődő, a reklámokban és a való életben 

jelenlévő sztereotípiákat/közhelyeket hivatott hangsúlyozni. Ahhoz, hogy ezt a célt 

elérje, különböző szituációkban folytatott eszmecseréket használunk, mint például 

szerepjátékok és vita, ezzel egyenlőségre törekvő légkört teremtve az osztályterembe. 

 

KULCSSZAVAK Nem, reklám, poszterek, diszkrimináció, család, munka 

 

CÉLOK    1 - Képes legyen jellemezni egy képet 

2 - Képes legyen felismerni a reklámokban szereplő 

sztereotípiákat 

     3 - Képes legyen kritikusan gondolkodni 

4 - Képes legyen megérteni és elfogadni mások 

gondolatait és véleményét 

 

Terem elrendezése Az oktató a résztvevők között, székek körben elhelyezve 

 

GYAKORLATOK típusai            Leírás, vita, szerepjátékok 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni       Páros munka      Csoportmunka  X 

   5 főnél kevesebb X     5-10 fő      11-15 fő    

16-20 fő        

Távoktatás      Frontális X      Interaktív X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [6]       Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Nyomtatott cikkek, fényképek, könyvek, poszterek, 

reklámok 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Nyomtatott cikkek, fényképek, könyvek, poszterek, 

reklámok  

     

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      2 - Célnyelvi kommunikáció 

      

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Kritikus gondolkodás 

      4 - Interkulturális kommunikáció 

 

       

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY    Az alkalmak végére a tanulók képesek lesznek:  

1 - Felismerni a reklámokban megjelenő sztereotípiákat. 

2 - Kritikusan gondolkodni és reflektálni. 

3 - Megérteni és elfogadni mások gondolkodásmódját. 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 

Akciók 1 
 
Leírás 

 
 

 

Tevékenységek 1 

Az oktató két, egy férfit és egy nőt ábrázoló képet/reklámot 

mutat a résztvevőknek. A résztvevők megnézik és jellemzik 

a képeket (szóban és/vagy írásban). Az oktató óvatosabban 

elemez, olyan nézőpontokat is felvillantva, amik addig nem 

merültek fel. 

 

Tevékenységek 2 

Azonosítsd. A résztvevők megnézik a dokumentumokat 

(magazinok, újságok, reklámok).  előző feladatban említett 

sztereotípiákra keresnek példákat. Kiválasztják férfiak és 

nők fényképeit, és írnak róluk 2-3 sort. 

 

Tevékenységek 3 

Közös visszacsatolás. Mindegyik résztvevő jellemzi a 
maradék képeket. 
 

 

Képes legyen 

jellemezni egy 

képet 

Képes legyen 

megírni egy rövid 

szöveget 

Képes legyen 
szóban kifejezni 
magát 

 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

Célnyelvi 

kommunikáció 

 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Interkulturális 

kommunikáció 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
15 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 perc 
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Akciók 2 
 
Szerepjátékok 

Ha a résztvevők nem 

szeretnének szerepjátékozni, 

a tevékenység poszter 

készítéssel vagy más hasonló 

tevékenységgel is 

helyettesíthető. 

 
 
 

 
  
Tevékenységek 4 

Az oktató a résztvevőket különböző személyiségekkel 
ruházza fel, és különböző szituációkat is felvázol, amiket a 
résztvevőknek el kell játszaniuk, különböző szerepeket 
alakítva. 
 
 
Tevékenységek 5 
 
Mindegyik csoport előadja a szituációját. 

 

Elfogadni és 

kifejezi önmagát a 

testén keresztül  

Dolgozni az 
önbecsülésen 

 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

Célnyelvi 

kommunikáció 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Interkulturális 

kommunikáció 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
15 perc 
 
 
 
 
 
 
 
30 perc 
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Akciók 3 
 
Vita 
 

Tevékenységek 6 

A résztvevőknek azonosítaniuk kell a különböző 

karaktereket és irányított kérdéseket. Leírják a szereplő 

nevét és jellemzik a személyiségét.  

Felismeri bármelyik szereplőt a környezetében ? 

Azonosítja magát bármelyik szereplővel? 

Pozitív vagy negatív értelemben? 

Ha negatív értelemben, hajlandó lenne változtatni? 

Visszajelzés mindegyik szerepjátékról. 

 

Képes másokat 

tisztelni 

Képes kifejezni a 

véleményét és 

érvekkel 

alátámasztani azt 

Képes részt venni 

egy vitában  

 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

Célnyelvi 

kommunikáció 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Interkulturális 

kommunikáció 

Kritikus gondolkodás 

  
 
 

30 perc 
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Tevékenységek 1 
 

 

Két tanár, egy férfi és egy nő. 

Milyen különbségeket lát? 

Mit gondol, milyen tantárgyakat tanítanak? 

Voltak valaha hasonló tanárai? 

Mit csinálnak jelen pillanatban? 
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Tud azonosulni ezekkel az emberekkel? 

Ön szerint a nők kedvelik az ilyen férfiakat? 

Szeretne úgy kinézni, mint ezek a férfiak? 

Jó dolog a külsőnek élni? 

Ezeken a képeken egészséges életmódot folytató emberek vannak? 

Ha nem ilyen ruhát visel, soha nem is tud beilleszkedni ebbe a társadalomba? 
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A két kép közötti különbségek  

Ismételje el a fenti kérdéseket. 
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Tevékenységek 4. ÉS 5. 

1. SZEREPJÁTÉK 

SZEREPLŐK /             HELYSZÍN / A NAPPALIBAN 

ANYA 

APA 

FIÚGYERMEK 

LÁNYGYERMEK 

Az apa focimeccset néz a fiával, és megkéri a feleségét, aki nagyon elfoglalt, hogy vigyen nekik ételt/italt.  

Hogy reagál erre a fiúgyermek és a lánygyermek?  

Játsszák el a szituációt. 

 

2. SZEREPJÁTÉK 

SZEREPLŐK /              HELYSZÍN / A KONYHÁBAN 

ANYA 

APA 

FIÚGYERMEK 

LÁNYGYERMEK 

Az anya nagyon elfoglalt a konyhában, süt-főz és takarít. Az apa a nappaliban pihen és megkéri az anyát, hogy szolgálja ki. Az anya 

azt válaszolja, jelenleg nem tudja ezt megtenni. Az apa aztán a lányát kéri meg, aki szintén elfoglalt, házit ír. A lány meg van lepődve. 
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3. SZEREPJÁTÉK 

  

A fentebbi két szerepjátékot alapul véve, minden kiscsoport kitalál és bemutat a többi csoportnak egy hasonló szituációt. El kell 

magyarázniuk, mit szerettek volna bemutatni és ezt meg kell vitatniuk a többi csoporttal is. 
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TÉMA/TERÜLET    Kisebbségben élni 

Felhasznált tudományágak  Szociológia, etika, pszichológia, kommunikáció, 

antropológia, etnográfia, történelem  

 

Cím      Inkluzív társadalom – “Éljünk együtt!” 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevő megismerkedik a kisebbségekkel szemben alkalmazott sztereotípiákkal és 
lehetősége nyílik megtapasztalni, hogyan növekszik a távolság a társadalmak különböző 
rétegei közt. A foglalkozás célja a prekoncepciók és előítéletek leküzdése, az egyéni 
felelősség fontosságának felismerése az együttélés megkönnyítése érdekében.  
 
KULCSSZAVAK Előítélet, sztereotípia, együttélés, tisztelet, inkluzivitás  

 

CÉLOK    1 - Kritikus gondolkodás fejlesztése 

     2 - Empátia fejlesztése 

     3 - Előítéletek csökkentése 

 

Terem elrendezése Körbe rendezett székek, az oktató a résztvevők között ül 

 

GYAKORLATOK típusai  Vita – Tipikus mondatok 

Filmrészletek kisebbségekről (“Ütközések”) 

Társadalmi távolság játék 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni    X       Páros munka   X      Csoportmunka   X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő       11-15 fő   X      

16-20 fő       

Távoktatás      Frontális       Interaktív  X 
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ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [5]       Tevékenységek [5]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Fotók, IKT eszközök, filmrészletek, flipchart, 

szerepkártyák, íróeszköz, papír 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Vízfesték, színesceruza, kartonpapír 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Kommunikáció 

      2 - érzékenyítés 

      3 - Problémamegoldás  

      4 - Társas és állampolgári kompetenciák 

 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Interkulturális kompetenciák 

      2 - Kommunikáció 

       

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Kommunikációs készségek fejlesztése 

      2 - Együttműködési készségek fejlesztése 

      3 - Előítéletek csökkentése 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Jégtörő: köszönés több nyelven 
 
 

Tevékenységek 1 

A résztvevőknek az általuk ismert összes 
nyelven köszönniük kell egymásnak. 
Nem csak szóban, de gesztusokban is 
igyekezzenek utánozni az adott kultúrát.  
 

jégtörő kommunikáció  

 
 

 
 

 

10 perc 

Akciók 2 
 
Sztereotípiák – első benyomás 
 
 
 
 

Tevékenységek 2 

Az oktató előzetesen képeket gyűjt híres 
emberekről (Gandhi, Freddie Mercury, 
Ted Bundy, Pablo Escobar, Choli Daróczi 
József stb), akik esetlegesen valamilyen 
sztereotip gondolkodást ébresztenek a 
résztvevőkben. A képeket levetíti a 
résztvevőknek, akiknek a képek láttán 
pusztán az első benyomásukat kell 
megosztani az azokon szereplő 
emberekről (szimpatikus, leülne-e mellé 
a buszon, beszélgetne-e vele az élet nagy 
dolgairól stb.). A találgatást követően az 
oktató felfedi a képen szereplő 
identitását. A gyakorlatot követően 
nagycsoportban lehetőség nyílik 
beszélgetni arról, mit jelent az első 

érzékenyítés 
információátadás 

komunikáció 
interkulturális 
kompetenciák 
érzékenyítés 
társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
  

 
 

 
 

 
 

25 perc 



                         
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961  

benyomás, mitől vannak bennünk 
sztereotípiák, mi a különbség a 
sztereotípia és az előítélet között, milyen 
negatív hatásai lehetnek, ha első 
benyomás alapján ítélünk stb.) 

Akciók 3 
 
Társadalmi távolság játék 
 
 
 
 

Tevékenységek 3 

Mindegyik résztvevő kap egy karaktert 
(pl.: roma nő két gyerekkel, egy 
bevándorló gyermeke, gazdag kínai 
vállalkozó, Magyar roma prostituált 8 
általánossal, francia nagykövet lánya, 
stb. – a karakterek egyénileg 
eldönthetők).  
Az oktató kezében állításokkal teli lista 
van, pl.: lehetőségem van évi kétszer 
külföldre utazni, nem kell félnem, hogy 
nem házasodhatok azzal, akivel akarok, 
van internet elérhetőségem a 
lakásomban, el tudok menni fodrászhoz, 
bármikor meghívhatom vacsorára a 
barátaimat, stb. A résztvevők egy 
egyenes sort alkotnak, az oktató pedig, 
azután, hogy megkéri a résztvevőket, 
hogy csöndben gondolkodjanak el a 
karakterük életkörülményein, lakásán, 
lehetőségein, elkezdi felolvasni az 
állításokat, egyiket a másik után. Az 
egyes állítások elhangzása után azok 

annak 
megtapasztalása, hogy 
milyen lemaradni 
érzékenyítés 
információátadás 
 

interkulturális 
kompetenciák 
érzékenyítés 
társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
 

 

 
 

 
 

 

30 perc 
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lépnek előre, akik igaznak érzik magukra 
az állítást, akik nem, a helyükön 
maradnak. A gyakorlat végeztével 
körülnéznek és megállapítják, ki hol áll. 
Ezután közösen feldolgozzák, milyen 
érzéseket kelt bennük a kialakult 
helyzet.  
 
 

Akciók 4 
 

Filmrészletek (pl. Ütközések) 
 
 
 
 
 
 

Tevékenységek 4 
 
Az oktató kiválaszt egy, különböző 
kulturális közösségek együttélését 
fókuszba helyező (például Ütközések) 
filmből részleteket (ez a fenti filmmel 
lehet a perzsa boltos és a lakatos esete; 
a színesbőrű nő és a rendőr esete; a 
spanyol bejárónő és a képviselő felesége 
stb.). A filmrészletek megtekintése után 
a csoport közösen kifejti az 
előítéletekkel, sztereotípiákkal, 
kommunikációs nehézségekkel 
kapcsolatos véleményét.  
 

érzékenyítés 
információátadás  
 

interkulturális 
kompetenciák 
érzékenyítés 
társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
kommunikáció 
kritikus 
gondolkodás 
 

 

 

30 perc 

Akciók 5 
 

Mi kell az együttéléshez?   

Tevékenységek 5 

A csoport összegyűjti azokat a 
feltételeket, lehetőségeket, melyek 
szükségesek ahhoz, hogy különböző 

elfogadás 
érzékenyítés 
társadalmi 
felelősségvállalás 
 

interkulturális 
kompetenciák 
érzékenyítés 

 

25 perc 
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kultúrák békében együtt tudjanak élni 
egymással.  
 

társas és 
állampolgári 
kompetenciák 
kommunikáció 
kritikus 
gondolkodás 
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TÉMA/TERÜLET    Hátrányos helyzetű emberek 

Felhasznált tudományágak  biológia, művészetek 

 

Cím  A fogyatékossággal élők mindennapjai   

Bújj a bőrömbe 

 

ABSZTRAKT  

A foglalkozás célja annak megértése, mit jelent fogyatékkal élőnek lenni, milyen 

nehézségekkel és kihívásokkal  jár nap mint nap. A résztvevőknek lehetőségük nyílik saját 

maguknak is megtapasztalni, milyen érzés hátrányos helyzetűnek lenni. A feladatokat 

követően megoszthatják tapasztalataikat, érzéseiket. Felismerhetik annak fontosságát, 

hogy egymást segítsük a hétköznapokban.  

 

KULCSSZAVAK Mozgássérült élet, empátia, tisztelet, sokféleség, 

kisebbségben élni, tapasztalatszerzés  

 

CÉLOK 1 - Annak megértése, mit jelent mozgássérültnek lenni 

     2 - Egymás tisztelete és együttélés   

     3 - Felelősségvállalás, egymás segítése 

 

Terem elrendezése Osztályterem székekkel, asztalokkal, szabad levegő a 

kinti feladatokhoz  

 

GYAKORLATOK típusai Brainstorming, videó, sajátélményes, megbeszélés, 

vita 
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni     Páros munka   X    Csoportmunka X  

5 főnél kevesebb    5-10 fő    11-15 fő  X   

16-20 fő    

Távoktatás        Frontális      Interaktív X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]       Tevékenységek [6]       Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK DVD, projektor, PC/notebook, flipchart, post-it 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Kerekesszék, szembekötő, vízfesték, színesceruza, kötél 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      2 - Kommunikáció 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Problémamegoldás    

      3 - Csapatmunka 

      4 - Felelősségvállalás 

      5 - Autonómia 

        

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  1 - Az elkészült képek kiállításra kerülhetnek  

2 - Empátia fejlesztése (személyes eredmény)  

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Mi az, hogy fogyatékossággal élni?  
 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 
 

Brainstorming a fogyatékosságról 
- mi az? 
- milyen fogyatékosságokat ismer? 
- van-e valamilyen fogyatékossága? (fontos : 

nagyothallás is az, rossz látás is az) 
- fel tud-e idézni olyan napot/helyzetet, 

amikor másnak érzi magát ?  
- tapasztalatok megosztása 

 

Tevékenységek 2 

Nick Vujicicról (vagy adott ország hires, 
fogyatékossággal élő személyéről) videó 
megtekintése, ezt követően vita a látottakról.  
 
Ajánlott vidó: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1oHwlUExkA  

információközvetítés 
 

tapasztalatok 
megosztása 
egymásra 
figyelés 
reflexió 
empátia  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
20 perc 
 
 
 
 
 
 
 

Akciók 2 
 
Tapasztalati tanulás 

Tevékenységek 3 
Kézműveskedés 
- Festés vagy írás a résztvevők kevésbé ügyes 
kezével, kézzel vagy szájjal (mintának használhatók 
eredeti szájjal-lábbal festő képzőművészek rajzai, a 
feladatot követően a tanulók beszélgethetnek az 
« eredményekről »).  
VAGY 

- Számítógépen írás kesztyűben.  

fogyatékossággal élés 
nehézségeinek 
megtapasztalása 

empátia 
tisztelet 
másokkal való 
törődés 
együttműködés 
bizalom 
egymás 
elfogadása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_1oHwlUExkA
https://www.youtube.com/watch?v=_1oHwlUExkA
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Tevékenységek 4 

Látás 
- Közlekedés betakart szemekkel (segítséggel, vagy 
anélkül).  
VAGY 
- Hétköznapi tárgyak, étel felismerése becsukott 
szemmel, tapintással.  
VAGY 
- Evés, ivás, víz kitöltése palackból pohárba, 
hátrakötött kezekkel/csukott szemmel.  
 

 

Tevékenységek 5 

Hang nélkül 
- Beszéd nélkül étel rendelése egy étteremben.  
VAGY 
- Egy kép/fotó leírása a csoporttárs számára szavak 
nélkül úgy, hogy a másik nem látja, de le kell 
rajzolnia azt. A résztvevők összehasonlítják az 
eredeti képet a másolattal, megbeszélik a 
nehézségeket.  

 

A feladatok után minden esetben nagycsoportban 
megbeszélik a résztvevők, hogy milyen 
nehézségekkel szembesültek, mit tanultak, hogy 
érezték magukat.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
20 perc 
 
 
 

 

 

 

 

20 perc 
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Akciók 3 
 
(Ha erre lehetőség van.) 
Mozgássérült emberekkel való 
találkozás, a képekből készült 
kiállítás közös megtekintése.  
  

Tevékenységek 6 

A kurzus során készült képek kiállításra kerülnek. 
Amennyiben sikerül mozgáskorlátozott vendégeket 
invitálni, úgy a kiállítást a résztvevők, az oktatók és 
a vendégek együtt nézik meg. Reflektálnak a 
képekre és a fogyatékkal élés nehézségeire.  
  

 kommunikáció  

 
 

 
 

 
 

 
40 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Kisebbségi lét 

Felhasznált tudományágak Nyelv, Történelem, Politika, Kultúra, Vallás, 

Szociális készségek 

 

Cím A kisebbségi csoportok hozzájárulása társadalmunkhoz  

 

ABSZTRAKT  

A cél az, hogy felkészítsük a résztvevőket azokra a konfliktushelyzetekre, amelyekkel a 

kisebbségek témakörében találkozhatnak. Ezen felül el kellene sajátítaniuk a kritikai 

gondolkodás képességét is ezzel a témával kapcsolatban, hogy képesek legyenek 

vitatkozni, illetve beszélgetni olyanokkal is, akik nem rendelkeznek ugyanolyan 

ismeretekkel a témában. 

 

KULCSSZAVAK Kisebbség, diszkrimináció, férfiak és nők, etnikumok, 

tisztelet, szolidaritás, szabadság 

 

CÉLOK  1 - A szituációk és opciók meghatározása, 

kisebbségekkel kapcsolatos témák megnevezése. 

2 - A társadalom minden ilyen szektorában megjelenő 

problémák azonosítása. 

3 - A témával foglalkozó újságok, újságcikkek elemzése. 

4 - Azoknak az okoknak a felismerése, amelyek 

nehézséget okoznak, hogy sikereket érjenek el az 

életükben. 

5 - A normákra és viselkedésekre való reflektálás, hogy 

elkerüljék ezeket a szituációkat (a börtönben). 

 

TEREM ELRENDEZÉSE Asztalok csoportos munkához elrendezve, osztályterem, 

aula 

 

GYAKORLATOK típusai Prezentáció, beszélgetés újságcikkekről,  kollázs és újság 

készítése, kreatív megoldások megtalálása 
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni        Páros munka       Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb   5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X   Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [6]     Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Képek, újságok és magazinok, fényképek, számítógép  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Olló, ragasztó, papír, tollak, kartonpapír, filctollak 

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Célnyelvi kommunikáció 

2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

      3 - A tanulás tanulása 

       

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Kreativitás 

      4 - Interkulturális kommunikáció 

      5 - Kritikus gondolkodás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - A tanulók által írt szövegek, amelyek tükrözik a 

kisebbségi csoportokkal szembeni tudatosságot és 

tiszteletet. 

2 - Képesek legyenek azonosítani és megmagyarázni 

azokat az okokat, hogy miért szembesülhetnek a 

kisebbségi csoportok olyan szituációkkal, amelyek 

számukra sokkal nehezebbnek tűnnek, mint a 

többiek számára. 

3 - Olyan megelőző intézkedések elsajátítása, 

amelyek segítenek elkerülni a kisebbségeket 

negatívan befolyásoló attitűdöket. 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Újságcikkek olvasása és kollázs 
készítése  
 

Tevékenységek 1 
Az oktató bemutat néhány olyan 
újságcikket, amely a társadalmi 
kirekesztést példázza (nemi, vallási, 
politikai, nemzetiségi). Ha a téma túl 
érzékenyen érinti őket, az oktató 
válasszon egy 
eseményt/személyiséget/hírt, 
amelyben a résztvevők országa nem 
érintett). Az oktató véletlenszerűen 
kiosztja a cikkeket, és minden egyes 
résztvevőnek, aki kapott cikket, 
hangosan fel kell olvasni a cikket a 
csoport többi részének. Miután 
befejezték a felolvasást, az oktató  
kérdéseket tesz fel, és megkezdődik az 
eszmecsere. 
Mit gondol, miért szerepel ez a cikk az 
újságban? Ezek a történetek 
megjelenítenek-e valamilyen 
problémát? Ismer-e bárkit, aki hasonló 
szituációt élt meg? 
 
Tevékenységek 2 
A résztvevőknek néhány újságból és 
magazinból a témához kapcsolódó, 
hasonló szövegeket kell választaniuk, 
ezeket a szövegeket ki kell vágniuk és a 
szövegekből kollázst kell készíteniük. 
 

A résztvevők felismerik a 

kisebbségek számtalan 

fajtáját (vallási, 

kulturális, nyelvi stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikációs 

képességek 

Csapatmunka, 

Kreativitás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

50 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 2 
 
Megoldási javaslatok a cikkekben 
található szituációkra 

 

Tevékenységek 3 
A résztvevők kiválasztanak egy cikket a 
kollázsból, amely a legnagyobb hatást 
gyakorolta rájuk, és kis csoportokban 
dolgoznak ezen a cikken, reflektálva a 
szituációra, megoldásokat javasolva, új 
törvényeket létrehozva, hogy 
megelőzzék a hasonló szituációk 
megtörténését a jövőben. 
 
Tevékenységek 4 
Minden egyes csoport egy rövid 
prezentációt tart a választott cikkből. 
 

Fejezzék ki magukat és 

beszéljenek a témáról. 

A résztvevők felismerik 

a saját érzéseiket és 

nehézségeiket a 

témával kapcsolatban. 

 

 
 
Kommunikációs 
készségek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

40 perc 

Akciók 3 
 
Börtön körülmények és konfliktusok 
 
 
 
 

Tevékenységek 5 
Az oktató bemutat néhány szituációt, 
amely a börtönben megtörténhet a 
kisebbségek jelenlétéből kifolyólag 
(banda háború, dohányzás, erőszakos 
cselekmények, konfliktusok stb.) 
Néhány kép, videó és térkép nagyon 
hasznos és szemléletes lehet. Ezután az 
oktató megvitathatja ezt a témát a 
résztvevőkkel. 
 
Tevékenységek 6 
A résztvevők, ha szeretnék, 
elmondhatják a kisebbségekkel 
kapcsolatos saját történeteiket és 
tapasztalataikat, amelyek a börtönön 
kívül vagy belül történtek meg velük.  

Felismerik a 

problémákat, amelyek a 

kisebbségek jelenlétéből 

kifolyólag kialakulhatnak 

a börtönben, és képesek 

ezekről a problémákról 

beszélgetni.  

Kritikus 

gondolkodás 

Kreativitás 

Kommunikációs 

készségek 

 

 

 

30 perc 
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TÉMA/TERÜLET    Mechanizmusok a társadalomban 

Felhasznált tudományágak  Szociológia, Társadalomtudományok, 

Kommunikáció, Filozófia 

 

Cím  Még Robinson Crusoenak is megvan a maga 

Péntekje: Váljunk a társadalom tagjaivá 

 

ABSZTRAKT  

A társadalmi mechanizmusok fogalma és a társadalmi jelenségek mechanizmusokon 

alapuló magyarázata a filozófia tudományából ered. A társadalmi mechanizmusok 

hatásos kontrollt gyakorolnak a társadalom életében. Ebben a kurzusban a résztvevők a 

börtönben zajló társadalmi mechanizmusokról tanulnak. Ezek a tevékenységek 2 

részben 6 tevékenységet ölelnek fel 4 órán keresztül.  

 

KULCSSZAVAK Társadalmi, mechanizmus, társadalom, normák, 

üdvözlések, kommunikáció, tisztelet, meghallgatás, 

segítségnyújtás 

 

CÉLOK                         1 - Képesek egymást tisztelni. 

     2 - Képesek egymásnak segíteni. 

                                                3 - Ismerik a társadalmi lét lehetőségeit. 

4 - Tudják, hogyan kell társas lényként viselkedni a 

börtönben. 

       

Terem elrendezése  Asztal, székek, tanár a tanulók között  

 

GYAKORLATOK típusai Kérdés és válasz, vita, videó 
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TANULÁSI KÖRNYEZET Egyéni      Páros munka  X     Csoportmunka X 

5 főnél kevesebb       5-10 fő     11-15 fő     

16-20 fő X      

Távoktatás       Frontális  X      Interaktív X   

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [1]     Tevékenységek [3]     Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Számítógép, videó, projektor, flip-chart 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Színesceruza, post-it, papír 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

                                                                   2 - A tanulás tanulása 

      

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Kritikus gondolkodás 

      4 - Felelősségvállalás 

      5 - értékelés/Reflektálás 

       

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  1 - Képesek legyenek ismereteket szerezni a 

társadalmi mechanizmusokról és normákról. 

2 - Fejlesszék a kommunikációs készségeiket. 

3 - Fejlesszék a társadalmi készségeket az 

életükben.  

 

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 

Akciók 1 
 
Kommunikáció és bevezetés 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 

Egy rövid videó megtekintése (Kommunikáció) 
https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y  

 
Az oktató a következő kérdéseket teszi fel a 
videóval kapcsolatban: 
- Mit gondol a videóról? Milyen véleményt tud 
megfogalmazni a látottakról? 
- Mi az igaz vagy a jó a videóban? 
 
Az oktató a kérdésekkel egy időben a következő 
témákról is beszél: 
- Meghallgatás 
- Mások iránti tisztelete 
- Csoportszabályok (jelentkezés, ne beszélj 
hangosan… stb.) 
 
 
Tevékenységek 2 

Illemszabályok megbeszélése. Az oktató azt 
kérdezi: “Hogyan mutatnám be magam 
másoknak?” 

- Jó reggelt, Viszontlátásra 
 (Üdvözlés vagy Találkozás), 

- …. hívnak 

 
 

 

Megismerni, mi az 

igaz 

 

Kommunikációs 

készségek 

fejlesztése 

                                            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Társadalmi 
készségek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
40 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 perc 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4viXOGvvu0Y
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Az oktató beszél a beszélgetés alatti megfelelő 
öltözködésről, testtartásról, álló helyzetről és 
szemkontaktusról egyaránt és példát ad 
 
 
Tevékenységek 3 
 
Példakép 
Szerepjáték magunk bemutatásával kapcsolatban  

- Egy csoporttag kimegy és megpróbálja 
magát bemutatni a fenti példának 
megfelelően. 

- Végezzünk szerepjátékot a résztvevőkkel, 
mintha állásinterjún lennénk. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
30 perc 
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TÉMA/TERÜLET     Utazás 

Felhasznált tudományágak   Földrajz, matematika, IKT  

 

Cím       Utazás A-ból B-be 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevő megismerkedik a különféle típusú járművekkel, a jegyek áraival, a bliccelés 
következtében kiszabott büntetés mértékével. A foglalkozás keretein belül a 
résztvevőknek lehetősége nyílik megismerkedni a térképpel és a menetrendekkel, az 
utazás megtervezésének mikéntjével, az utazásra elköltendő pénzösszeg kiszámításával.  
 

KULCSSZAVAK   Utazás, közösségi közlekedés, térkép, jegyek 

 

CÉLOK  1 - Szállítási eszközök megismerése,  

2 - Eligazodás a térképen,  

3 - Idő- és költséghatékony utazástervezés  

 

Terem elrendezése  Körben a székek elhelyezve 

 

GYAKORLATOK típusai   Egyéni munka, csapatmunka, segédeszközök használata 

(térkép, videó, képek)  

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni X      Páros munka       Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb     5-10 fő        11-15 fő   X      

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X   Interaktív  X 
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ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [3]     Tevékenységek [3]     Órák  [1h30] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Térképek (ha nem elérhető, másolatok és tábla, amire 

írni/rajzolni lehet), menetrendek, videók, képek  

  

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK Térképek (ha nem elérhető, másolatok és tábla, amire 

írni/rajzolni lehet), menetrendek, videók, képek  

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Tanulásra nevelés 

  2 - Kommunikáció 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

2 - Problémamegoldás 

3 - Tervezés és erőforrás menedzsment 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY A foglalkozás keretein belül a résztvevőknek 
lehetősége nyílik megismerkedni a térképpel és a 
menetrendekkel, az utazás megtervezésének 
mikéntjével, az utazásra elköltendő pénzösszeg 
kiszámításával.  

 

 

 



 

               Jegyzet 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 

Járművek 

 

 

 

Tevékenységek 1 

 

A fenti kép alapján a résztvevők 
azonosítják a járműveket, majd 
megosztják tapasztalataikat.  

 

 
ismeretszerzés a 
különféle utazási 
lehetőségekről 
 

 

kommunikáció 

 

 
 
vagy 
 

 

 

10 perc 

Akciók 2 
 

Utazási költségek 

 

 

Tevékenységek 2 

A résztvevőknek tippelniük kell, két 
pont között mennyibe kerül az út 
busszal, taxival, autóval, egyéb 
járművel.  

 

A résztvevő a feladat 
során megérti, hogy 
választása hatással 
van a kifizetett 
összegre, megtanulja 
kiszámolni és 
összehasonlítani a 
különféle költségeket 
(például: 
nagyvárosban utazás, 
kisvárosban utazás).  

 

költségek 
ismerete 

információszerzés 

 

  

vagy 

 

 

15 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 3 
 

Hogyan használjuk a tömegközlekedést, 

hogyan spóroljunk a jegyeken?  

 

 

 

Tevékenységek 3 

Az oktató egy egyszerűbb térképet 
mutat az osztálynak (ez lehet például 
olyan, ami BKK boltokból beszerezhető). 
A térkép mutassa a helyi közlekedést, 
néhány busz útvonalat stb. A résztvevők 
a térkép tanulmányozásával megkeresik 
az oktató által kijelölt nevezetes 
helyeket, megkeresik az odajutási 
lehetőségeket.  

 

 

Tevékenységek 3.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Térképhasználat (A) 
 

  

 

vagy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : 15 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Lehetőség van bonyolultabb térkép és 
bonyolultabb útvonalak kijelölésére.  

 

Tevékenységek 3.B (A-hoz hasonló)  

Egy egyszerűbb (például, csak 
metróvonalak) és egy bonyolultabb 
(villamos, metró, busz) térkép 
használatával a résztvevő megpróbálja 
az állomásokat beazonosítani, 
lehetőségeket az átszállásra stb.  

Tevékenységek 3.C 

A résztvevő az egyik kiválasztott 
közlekedési eszköz menetrendjét 
igyekszik megfejteni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tömegközlekedési 
eszközök ismerete (B) 
 

 

 

 

 

Menetrend 
megfejtése (C) 
 
 

 

 

 

 

 

 

B : 20 perc 

 

 

 

 

 

C : 30 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Lehetőség van több különböző jármű 
menetrendjének értelmezésére.  

Az adott járatra vonatkozó jegyárakról 
bonyolíthatja a feladatot.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

Budapestre vonatkozó térképek, adatok 
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BKK jegyárak: https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/  

https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
https://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/
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TÉMA/TERÜLET   A természet megóvása  

Felhasznált tudományágak Természettudományok, Nyelv, Anyanyelv, Művészetek 

 

Cím                         SOS: Óvjuk meg a Földet 

 

ABSZTRAKT  

Ez a tanulási egység azt célozza, hogy tudatosítsa a résztvevőkben, hogy a természetet 

milyen módokon és anyagokkal károsítják az emberi tevékenységek. Kimenetként a 

tanulók képesek lesznek elsajátítani a környezettel szembeni felelősségteljes 

viselkedést.  

 

KULCSSZAVAK Természet, környezet, megóvás, újrahasznosítás, 

tisztaság, állatok, bioenergia 

 

CÉLOK                         1 - Ismerkedjen meg az újra hasznosítással. 

2 - Legyen tisztában az ökoszisztéma fontosságával. 

3 - Ismerkedjen meg országa környezettel és a természet 

megóvásával kapcsolatos törvényeivel. 

 

Terem elrendezése Az oktató a résztvevők között, asztalok és székek 

körben elrendezve 

 

GYAKORLATOK típusai  Vita, film, konferencia, kurzus  

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni      Páros munka   X    Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb       5-10 fő        11-15 fő   X      

16-20 fő         

Távoktatás           Frontális        Interaktív  X 
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ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [2]      Tevékenységek [2]      Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Fényképek, flip-chart, könyv, táblázat a hulladék 

felbomlásáról 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Tiszta hulladék, művészeti eszközök 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

2 - Anyanyelvi kommunikáció 

3 - A tanulás tanulása 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Önállóság 

3 - Csapatmunka 

4 - Kreativitás 

5 - Felelősségvállalás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY:  1 - Az újrahasznosítás és a környezetvédelem 

fontosságának tudatosodása. 

  2 - Ökotudatossá válás. 

  

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus 
felépítése 

Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Pontosítás a 
környezettel 
kapcsolatban 
 
 
 

Tevékenységek 1 

Az oktató először bemutatja Steve Cutts “Man” 
című rajzfilmjét 
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY  
 
Azután az oktató ötletrohamot indít el a 
környezettel kapcsolatban, hogy meghatározza a 
szavakat/szókincset (génmódosított növények…). 
 

Ismerjék meg a 
környezettel 
kapcsolatos 
szókincset és 
legyenek képesek 
használni azt. 

Kommunikáció 
 Interkulturális kommunikáció (idegenek, 
nomádok...) 
Reflektálás 
 

 

 

30 perc 
 
 
 
 
30 perc 
 
 

Akciók 2 
 
Találkozó 
 
 
 
 

Tevékenységek 2 
 
A résztvevők kapnak egy táblázatot a hulladék 
lebomlásának idejéről (Függelék 1): a 
résztvevőknek tárgyakat (képeket) kell az 
időtartamok elé tenniük + megoldás  
Az oktató ezen felül megkérheti a résztvevőket, 
hogy keressenek tárgyakat magazinokban, hogy 
azután ugyanezt a feladatot végrehajtsák azokkal 
a tárgyakkal is. 
 

Tudatosítsák a 
különböző 
megoldásokat 
(újrahasznosítás, 
szerves komposzt) 
az emberi 
behatások 
csökkentése 
érdekében. 

Kommunikáció 
Csapatmunka 
Kritikus gondolkodás 
Felelősségvállalás 

  Reflektálás 

 

 

 
60 perc 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
https://www.youtube.com/watch?v=dFc-Etxo6jY
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Magyar nyelvű anyag 
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TÉMA/TERÜLET    Börtönközösség 

Felhasznált tudományágak  Földrajz 

 

Cím                           Sport és szabályok, én és a társadalom 

 

ABSZTRAKT  

A sport az egész világon vezető téma. Nem számít, hogy te magad sportolsz-e vagy 
nézőként élvezed a sportot. A legtöbb embernek van kedvenc sportja és a 
sportversenyek világszerte felkeltik az emberek figyelmét. 
 
A résztvevő megismeri, milyen szerepet tölt be a sport más országokban, társai 
érdeklődését a sport iránt, informálja társait arról, hogy ő mit gondol a sportról, 
gondolkodik a hozzáállásáról és véleményéről, valamint megtárgyalja a különböző 
sporttal kapcsolatos kérdéseket. Végül megtanulja, hogy az emberek különböző 
háttérrel, hagyományokkal és érdeklődési körrel bírnak a sporttal kapcsolatban, 
megtanulja kifejezni saját és tiszteletben tartani mások véleményét is. 
 

KULCSSZAVAK Sport, csapat, személyes célok és érdeklődési körök, csoport 

tevékenység 

 

CÉLOK  1 - Kommunikációs készségek fejlesztése 

                                  2 - Interkulturális kommunikáció 

3 - A változatosság elfogadása (vélemények, képességi szintek, 

érdeklődési körök)  

                                  4 -Kritikus énkép 

 

Terem elrendezése  Tanterem asztalokkal és székekkel; flip-chart, tábla és 

kréta, papír és tollak a tanulóknak 

 

GYAKORLATOK típusai Ötletroham, vita, film és más médiumok, kiscsoportos 

munka, plénum, kollázsok stb.  
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni  X       Páros munka X     Csoportmunka  X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X      

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X     Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS   Akciók [5]       Tevékenységek [5]     Órák  [2]    

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Szükséges: tábla vagy fehér tábla, vagy flip-chart és 

anyagok, amelyekkel írni tudnak; hasznos: cellux, hogy 

felerősítsék a posztereket a falra; opcionális: képek, 

(külföldi) újságok és magazinok, videók, internet, 

szakértők  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Papír és tollak 

 

KULCSKOMPETENCIÁK  1 - Célnyelvi kommunikáció 

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

 

Transzverzális KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

      2 - Csapatmunka 

      3 - Interkulturális kommunikáció 

       

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Sporttal és a különböző nemzeti 

konvenciókkal kapcsolatos ismeretek 

2 - Magasabb önértékelés, öntudatosság  

3 - Kritikus énkép 

4 - Más értékek és érdeklődési körök elfogadása 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 Tevékenységek 1 

Az oktató ismerteti a modul 

munkatervét.  

figyelni és tanulni, 

véleményt nyilvánítani 

és kérdezni  

Kommunikáció  

 

5 perc 

Akciók 2 

Emberek bemutatása 

Tevékenységek 2 

 

Egy térképen a résztvevők 

megmutatják, hogy honnan 

származnak. 

A résztvevők bemutatják magukat az 

országuk leghíresebb 

sporttevékenységein keresztül  

fejleszteni a 

kommunikációs 

készséget 

 

interkulturális 

kommunikáció 

Kommunikáció 
a nemzeti 
nyelven 
 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 

 

 

15 perc 

Akciók 3 

Ötletroham: “Milyen sportokat ismernek?” 

“Milyen sportokat szeretnek vagy nem 

kedvelnek?”  

Tevékenységek 3 

A résztvevők (egyéni munkában, páros 

munkában) csoportban egy sporttal 

kapcsolatos gondolattérképen 

dolgoznak. 

Megosztják egymással és összegyűjtik, 

hogy mik a közösértékek, illetve ki mit 

szeret a sportban. 

 

csapatmunka 

 

interkulturális 

kommunikáció  

Kommunikáció 
a nemzeti 
nyelven 
 

 
 

 

45 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 4 Tevékenységek 4 

 

Az oktató kérdéseket tesz fel, hogy a 

résztvevőket a reflektálás felé vezesse, 

azzal kapcsolatban, hogy mi a fontos 

számukra:  

• Győzni vagy veszíteni 

• Érezzük jól magunkat együtt 

• Eddzünk az 

egészségmegőrzésért 

Mindenki követi a játékszabályokat. 

A résztvevők elmagyarázzák, hogy mi a 
fontos a sportban számukra ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat.  
Ezenkívül körvonalazzák, hogy mi nem 
kellene, hogy történjen velük.  

a résztvevők 

megtanulnak 

egyezkedni és 

tiszteletben tartani 

más nézőpontokat  

 

 

Kommunikáció 
a nemzeti 
nyelven 
 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 

 

 

45 perc 

Akciók 5 

Az oktató a résztvevőkkel reflektál az egész 

munkaszakaszra, majd olyan témákat hoz 

fel tovább gondolásra, amelyek felkeltették 

a résztvevők érdeklődését 

Tevékenységek 5 

A résztvevők visszajelzést adnak, 
elmondják, mennyire tetszett nekik a 
tevékenység, mi volt az, ami nem 
tetszett nekik, kifejezik érzéseiket a 
csoport szabálykövetésével 
kapcsolatban is.  

A résztvevők 

megtanulnak 

önmagukért 

felszólalni, illetve 

kifejezik véleményüket 

Kommunikáció 
a nemzeti 
nyelven 
 
Társas és 
állampolgári 
kompetenciák 

 

 

10 perc 
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TÉMA/TERÜLET     Vallási tények 

Felhasznált tudományágak   A művészetek felfedezése 

 

Cím                          A szekularizmus megismerése 

 

ABSZTRAKT  

A foglalkozás abból indul ki, hogy mennyire fontos az, hogy megismerjük, hogy a vallás 

miként járult hozzá civilizációnkhoz, az irodalomhoz, a művészetekhez. Arról szól, hogy 

bizalmat ébresszünk az együttélés fejlesztése érdekében (Esther Benbassa, universitaire 

et sénatrice, les Cafés pédagogiques 2014). A téma érzékenységéből kifolyólag elegendő 

időt kell szánni a “biztonsági szabályok” bevezetésére, amelyeket mindenkinek jóvá kell 

hagynia. Ez elengedhetetlen része ennek a foglalkozásnak.  

 

KULCSSZAVAK   Vallások, civilizációk, művészetek, szekularizmus 

 

CÉLOK    1 – Képes legyen elmagyarázni egy nézőpontot. 

2 – Képes legyen megérteni és elfogadni mások 

gondolatait és véleményét. 

 

Terem elrendezése Asztal, székek, tanár a tanulók között, művész 

jelenlétében székek körbe rakva  

 

GYAKORLATOK típusai Olvasás, cikkek megértése és magyarázata, 

dokumentum videók megtekintése, művészek 

alkalmazása 

 

TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni        Páros munka        Csoportmunka X   

5 főnél kevesebb X      5-10 fő       11-15 fő       

16-20 fő        

Távoktatás         Frontális X       Interaktív X 
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ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [2]     Tevékenységek [2]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Nyomtatott sajtó cikkek, könyvek, magazinok  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Vízfesték, színesceruza, kartonpapír 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

2 - A tanulás tanulása 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

2 - Interkulturális kommunikáció 

3 - Gyűlöletmentes kommunikáció interkulturális 

szemszögből 

4 - Önreflexió 

5 - Kulturális tudatosság és kifejezés 

       

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  

1 - Megérteni, hogy a vallás “kulturális téma”  

2 - Megérteni a szekularizmus fogalmát 

3 - Megismerni a szekularizmust a 

közhiedelemből merítve 

 

 

 

 

 

A foglalkozáshoz az “Enquête” járult hozzá: http://www.enquete.asso.fr/ 

(Mrs Quenin, a társaság fő képviselője)

http://www.enquete.asso.fr/
http://www.enquete.asso.fr/


 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Sztereotípiák 

 

 
 

Tevékenységek 1 
Kártyajáték sztereotípiák témában 
Az oktató azt kéri, hogy a résztvevők az 
1. függelék 4. oldalán található listában 
szereplő emberekhez keressenek olyan 
képeket könyvekből, magazinokból vagy 
újságokból, amelyek ezeket az 
embereket mutatják be, és állítsanak 
össze egy kártyacsomagot. Lehet, hogy a 
résztvevők még hozzá akarnak tenni 
néhány személyt, miután 
beazonosították azt a 3 kategóriát, 
amelybe ezek az emberek tartoznak. 
 
Lehetséges, hogy az oktató tovább 
szeretné bonyolítani a játékot a 
résztvevők szintjének megfelelően, és 
arra kéri őket, hogy adjanak a képekhez 
az emberekhez tartozó jellemző 
tulajdonságokat vagy tipikus tárgyakat. 

Képesek a kártyákat 3 
kategóriába rendezni 

 
Képesek 
szavakat/képeket 
megmagyarázni 
minden kártyán  

 
 
 
 

Kommunikáció 
Különbözőség 
kezelése  

60 perc 

Akciók 2 
 
A szekularizmus fogalma az azt 
képviselőktől 
 
 
 

Tevékenységek 2 
Az oktató elmagyarázza a szekularizmus 
fogalmát összehasonlítva a vallással. 
 
Azután a résztvevők megcsinálják a 
következő feladatot: 

Képesek 
dokumentumokat 
megnézni és 
megpróbálnak 
válaszokat találni a 
kérdésekre 
 

Kommunikáció 
Különbözőség 
kezelése  

 

10 perc 
 
 
 
 
50 perc 
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 Kik ők? Mit csinálnak? innét hiányzik ez 
a feladatleírás! Volt egy link, de az nem 
működik! 
 Az oktató lehet, hogy hozzátesz néhány 
jól ismert vallási/ világi embert VAGY 
megkérheti a résztvevőket, hogy 
gondolkodjanak el azon, hogy hozzá 
tudnak-e tenni hírességeket a 
könyvekből, magazinokból, vagy 
menjenek el a börtön könyvtárába, 
közkönyvtárba, vagy keressenek az 
interneten, ha lehet… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Euro-CIDES/Desktop/A%20classer%20dans%20PC%20haut%20au%20retour%20de%20DE/FR%20Who%20are%20they,%20What%20are%20they%20doing%20(Annex%20to%20FR%20Religious%20facts).pdf
file:///C:/Users/Euro-CIDES/Desktop/A%20classer%20dans%20PC%20haut%20au%20retour%20de%20DE/FR%20Who%20are%20they,%20What%20are%20they%20doing%20(Annex%20to%20FR%20Religious%20facts).pdf
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Függelék 1 

Angol szavak a kártyákra – az “Enquête” kötelező említése –a társaság neve, aki megalkotta a kártyákat 

Français: Francia 

Indonésien: Indonéz 

Chinois: Kínai 

Israëlien: Izraeli 

Sénégalais: Szenegáli 

Marocain: Marokkói 

Arabe: Arab 

Asiatique: Ázsiai 

Africain: Afrikai 

Européen: Európai 

Musulman: Muszlim 

Chrétien: Keresztény 

Juif: Zsidó 

Athée: Ateista 

Hindou: Hindu 

Bouddhiste: Buddhista 



 

 



   
 

Application n° 2016-1-FR01-KA204-023961 

 
 
 

 

TÉMA/TERÜLET     Vallással kapcsolatos tények 

Felhasznált tudományágak   Vallástörténet, filozófia, teológia 

 

Cím                           Én vallásom, Te vallásod 

 

ABSZTRAKT  

Megismerni egymást a valláson, a vallással kapcsolatos tárgyakon és helyszíneken 

keresztül. Megtanítani a résztvevőket arra, hogy tudjanak beszélni a vallásukról, annak 

érdekében, hogy tiszteljék egymást és elfogadják a zárkán belüli és kívüli különbségeket.  

 

KULCSSZAVAK     Vallás, erkölcsök, aranyszabályok, büntetés 

 

CÉLOK 1 - Tisztában legyen a saját és a közösség erkölcseivel, 

vallásával. 

2 - Képes legyen elmagyarázni vallással kapcsolatos 

tényeket olyasvalakinek, aki nem követ semmilyen 

(más) vallást. 

     3 - Képes legyen tisztelni más vallásokat. 
 

Terem elrendezése  Székek körben kerek asztalokkal 

 

GYAKORLATOK típusai Vallással kapcsolatos tényekről szerzett tapasztalok 

megosztása, a börtönben a vallásgyakorlás 

lehetőségeinek feltérképezése, a résztvevők vallásának 

bemutatása párokban, vallással kapcsolatos 

prezentációk (főbb személyek, a hit kulcsfontosságú 

részei), és beszélgetés (hogyan érezte magát?), ki tudja 

fejezni, mit adott neki a beszélgetés, a börtönben jelen 

lévő főbb vallások a tevékenységet vezető tanár 

előadásában (párhuzamos idővonal más vallásokkal)  
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TANULÁSI KÖRNYEZET  Egyéni       Páros munka     Csoportmunka X  

5 főnél kevesebb      5-10 fő X     11-15 fő X    

16-20 fő        

Távoktatás     Frontális      Interaktív X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS  Akciók [1]     Tevékenységek [1]     Órák  [2] 

 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK           Bibliák, hagyományos viselet, kegytárgyak 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK        Bibliák, kegytárgyak, hagyományos viselet 

 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - A tanulás tanulása  

      2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

3 - Célnyelvi kommunikáció 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK  1 - Kommunikáció 

      2 - Mentorálás 

3 - Gyűlöletbeszéd ellenes kommunikáció 

interkulturális nézőpontból 

      4 - Önállóság 

      5 - értékelés/Reflektálás 

 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY Más vallások tisztelet, különböző vallások 

ismerete, erkölcsök tudatosítása 

 

 

 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Csoportmegbeszélés a vallásokkal 
kapcsolatos tényekről 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 
 
A saját vallás(ok) bemutatása 
párokban 
 
A fogvatartottak saját vallásukról 
prezentálnak (főbb személyek, a hit 
kulcsfontosságú elemei, erkölcsi 
értékek) 
 
Záróbeszélgetés (Hogyan érezte 
magát?): mindenki felszólalhat, 
hogy mit adott neki az alkalom 
 

Megismerni és 
személyes 
tapasztalatot 
szerezni más, szintén 
ott lévő 
fogvatartottakkal 
kapcsolatban 

A tanulás tanulása 
 
Kommunikáció 
 
Ertékelés/reflektálás 
 
Gyűlöletbeszéd ellenes 
kommunikáció 
 
Interkulturális nézőpont 
 
Önállóság 

 
 

 

60 perc + 60 
perc 
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TÉMA/TERÜLET               A média megértése és használata 

Felhasznált tudományágak  Társadalmi tanulmányok, Nyelvtudomány, 

Kommunikáció 

 

Cím                           Média műveltség 

 

ABSZTRAKT  
Az állampolgári és társadalmi készségek nagyon fontosak. A média műveltség segít 
fejleszteni a kritikai gondolkodást, kreativitást, kifejezőképességet, vitakészséget és 
kommunikációt. Van-e annál jobb módja, hogy megértsük a média használatát és 
veszélyét, mint az, ha írunk egy újságot? 
Az első lépés: előzetes gondolkodás, a média nyelvének megfejtése, a főcímek 
kiemelése, a képek elemzése 
 
KULCSSZAVAK Média, újságok, képek, hozzászólások, kommunikáció, 

kritikus gondolkodás, manipuláció  

 

CÉLOK    1 - Képes megérteni a médiumok használatát  

     2 - Képes a képekből olvasni 

     3 - Képes információt keresni 

     4 - Képes cikket írni  

 

Terem elrendezése  Körbe rendezett székek 

 

GYAKORLATOK típusai Ötletroham, vita, kérdezés, képelemzés és összefoglalás, 

írás 
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TANULÁSI KÖRNYEZET   Egyéni     Páros munka  X    Csoportmunka   X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális        Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [2]        Tevékenységek [4]        Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Számos újság: sajtó cikkek, fényképek, rajzok, 

post - it (az ötletrohamhoz), számítógépek, 

videók, projektorok 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Papír és ceruzák 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Társas és állampolgári kompetenciák 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kritikus gondolkodás 

      2 - Kommunikáció 

      3 - Csapatmunka 

      4 - Kreativitás 

      5 - Ertékelés / reflektálás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY: 1 - „Csoportújság” /cikkek 

       



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 
 
Főcímek elemzése 
 
 
 
 

Tevékenységek 1 
Vita  
- Általában hol keresel információt? 
- Mi a különbség a TV, az újságok és az internet 
között? 
- Melyek a különböző rovatok egy újságban? 
 
Tevékenységek 2 
Kérdőív: az oktató megkéri a résztvevőket, 
hogy keressenek információkat egy újságban. 
(az oktató vehet néhány példányt ugyanabból 
az újságból, mivel a börtönben lehet, hogy 
nem lehet újságot kapni)  
 
Tevékenységek 3 
Hasonlítsák össze, hogy hogyan kezelik 
ugyanazt a témát egy másik újságban! 

Figyeljenek egymásra és 
tiszteljék egymást, a 
véleményük kifejezése  
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan keressünk információt, 
szókincsbővítés 
 
 
Képesek legyenek a különböző 
nézőpontok szétválasztására  

Kritikus gondolkodás 
Kommunikáció 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

20 perc 
 
 
 
 
 
 
20 perc 
 
 
 
 
 
 
20 perc 

Akciók 2 
 
Mit mesélnek a 
képek? 
 
 
 

Tevékenységek 4 
Az oktató számos képet mutat különböző 
környezetben és megkéri a résztvevőket, hogy 
jellemezzék és elemezzék, amit látnak. 
 
Az oktató megkéri a résztvevőket, hogy 
minden képhez találjanak ki egy címet. 
 

Képes megérteni, hogy a kép a 
fényképész nézőpontját 
ábrázolja és a globális világ 
része. 
 
Megérti, hogy a cím és a 
nézőpont hogyan 
befolyásolhatja a nézőt 

Kritikus gondolkodás 
 

 

 

60 perc 
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Ahogy a media képes manipulálni a nézőpontot 
Szabadítsd fel az elméd – mindig nézd meg az egészet 
További példák a képek manipulálására  

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf  

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/semaine_de_la_presse/Images_mensongeres_F.pdf
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TÉMA/TERÜLET   A média használata a börtönben 

Felhasznált tudományágak   Kommunikáció, Politika, Informatika (opcionális)  

 

Cím   Több, mint TV nézés 

 

ABSZTRAKT  

A résztvevők reflektálnak a börtönbe kerülésük előtti és a börtönben töltött idejük alatti 
média használatukra. Kutatást végeznek arról, hogy mik a legfontosabb médiumok a 
börtönben és mit hiányolnak leginkább korábbi életvitelükből. Az eredményeikből 
prezentációt készítenek.  
 

KULCSSZAVAK   Média, információ, hírek, internet, TV  

 

CÉLOK  1 - Ismeretet szereznek a média mindennapok 

során betöltött fontosságáról  

   2 - Képesek lesznek kutatást végezni  

 

Terem elrendezése  Osztályterem asztallal és székekkel, 

informatikaterem   

 

GYAKORLATOK típusai  1 - Irnak egy listát a médiumokról és bemutatják, 

hogy milyen gyakran használják ezeket a 

médiumokat a börtönön belül és kívül (frontális 

osztálymunka)  

2 - Számítógépen vagy milliméter papíron / 

adatok bemutatása (önálló munka)  
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TANULÁSI KÖRNYEZET   Egyéni    X    Páros munka  X  Csoportmunka   X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális  X        Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [3]     Tevékenységek [X]     Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK  Kutatási eredmények, számítógép, tábla, kréta, 

tollak  

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK  Kutatási eredmények, számítógép, tábla, kréta, 

tollak 

 

KULCSKOMPETENCIÁK    1 - Célnyelvi kommunikáció  

   2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

   3 - A tanulás tanulása  

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 - Kommunikáció 

   2 - Csapatmunka 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY  1 - Ismeret a médiahasználatról 

2 - A médiumok fontosságának rangsorolása a 

társak számára 

   3 - Adatok bemutatása  



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

Akciók 1 

 

Média használat börtönbekerülés előtt 

és a börtönben  

 

 

Tevékenységek 1 

 

Az oktató elmagyarázza a “média” 

fogalmát, használhat megadott 

definíciót vagy a résztvevőkkel kidolgoz 

egyet  

A résztvevők listát készítenek a 

médiumokról, amelyeket a 

bebörtönzésük előtt használtak. Azt is 

leírják, milyen gyakran használták 

ezeket a médiumokat.  

 

 

A résztvevők listát készítenek a 

médiumokról, amelyeket a börtönben 

használnak. Azt is leírják, milyen 

gyakran használják ezeket a 

médiumokat.  

Kutatást végeznek 

azokról a 

médiumokról, 

amelyeket a börtön 

előtt használtak  

 

Listát készítenek a 

szabadon töltött idő 

alatti 

médiahasználatról 

 

Rangsorolják a 

szabadon töltött idő 

alatti 

médiahasználatot 

 

Listát készítenek a 

médiahasználatról a 

börtönben 

 
 

 
A tanulás 

tanulása 

 

Csapatmunka 

 

Társas és 

állampolgári 

kompetenciák 

 

 

 
30 perc 

Akciók 2  
 

A nemzeti statisztikák összehasonlítása 

(pl. Magyar Ifjúság 2016)  

Tevékenységek 2 
 
A résztvevők elolvassák a nemzeti 
statisztikák eredményeit (pl. Magyar 
Ifjúság 2016) 

A résztvevők 

megtanulják 

értelmezni az 

oszlopdiagramot 

 
Kommunikáció 

 

 

 
30 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott 
kompetencia 

Tanulási 
környezet 

Időtartam 

 

 

  

A résztvevők 

összehasonlítják a 

saját eredményeiket a 

nemzeti 

eredményekkel  

Akciók 3 
 

Oszlopdiagram készítése táblázatkezelő 

program használatával (pl. Microsoft 

Excel) vagy felrajzolása milliméterpapírra. 

 

Tevékenységek 3 
 
A résztvevők oszlopdiagramot 
készítenek, hogy bemutassák sajáti 
eredményeiket. Használhatnak hozzá 
táblázatkezelő programot vagy 
elkészíthetik milliméterpapíron is.  
 
Az oktató elmélyülhet az Excel 
használatában. 
 

 
Az adatok bemutatása  

 
Kommunikáció 

Kreativitás 

Táblázatkezelő 
program 
használata 

 

 

 
 

 

 
60 perc 
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TÉMA/TERÜLET    A nők a társadalomban 

Felhasznált tudományágak   Irodalom, Anyanyelv, Történelem, Politika, Sprt 

 

Cím   A női mivoltom iránt érzett büszkeség 

 

ABSZTRAKT  

A tanulók a közélet és a társadalom különböző színterein megtalálható nőkről tanulnak. 

Posztereket készítenek és prezentálnak. 

 

KULCSSZAVAK   Nők, szakmák, siker, társadalmi szektorok, 

tehetségek 

 

CÉLOK   1 - Meghatározni és megnevezni a társadalom 

különböző szektorait 

2 - Beazonosítani a sikeres/ismert/fontos nőket a 

társadalom minden szektorában 

3 - Elemezni azt a hozzájárulást, amit ezek a nők 

tettek hozzá az adott szektorhoz 

4 - Felismerni az okokat, hogy ezek a nők miért 

sikeresek az életükben 

 

Terem elrendezése             Asztalok csoportmunkához és osztályterem 

 
GYAKORLATOK típusai  Kutatás, prezentáció, filmnézés, szavazás, 

poszterkészítés 
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TANULÁSI KÖRNYEZET   Egyéni     Páros munka     Csoportmunka   X      

5 főnél kevesebb      5-10 fő        11-15 fő   X     

16-20 fő        

Távoktatás        Frontális       Interaktív  X 

 

ÓRAÜTEMEZÉS    Akciók [3]     Tevékenységek [5]     Órák  [2] 

 

TANÁRI SEGÉDESZKÖZÖK Képek, újságok és magazinok, videók, tábla, 

számítógép, projektor 

 

TANULÓI SEGÉDESZKÖZÖK   Ollók, ragasztó, papír, poszterek, filctoll, post-itek, 

tollak, kártyák 

 

KULCSKOMPETENCIÁK   1 - Célnyelvi kommunikáció 

2 - Társas és állampolgári kompetenciák 

3 - A tanulás tanulása 

 

TRANSZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK 1 – Kommunikáció 

2 - Csapatmunka 

   3 - Kreativitás 

   4 - Interkulturális kommunikáció 

   5 - Kritikus gondolkodás 

 

Javasolt TANULÁSI EREDMÉNY 1 - Tanulás a társadalomban fontos szerepet 

betöltő nőkről  

2 - Tanulás a közélet különböző szektorairól 

3 - Célnyelven beszélni és információt átadni az 

osztály előtt 

4 - Jegyzeteket készíteni 

 



 

               Jegyzet 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia 
Tanulási 

környezet 
Időtartam 

 
Akciók 1 
 
Kutatás 
 

 
Tevékenységek 1 

Információk keresése híres nőkről újságokban, 
magazinokban és az interneten, képek és szövegek 
gyűjtése a későbbi felhasználás érdekében. 
 
Tevékenységek 2 

Meghatározni, a közélet melyik szektorához tartoznak 

ezek a nők. 

 

Tevékenységek 3 

Az oktató felírja a szektorokat a 

táblára/whiteboardra/flip-chartra. A résztvevők 

meghatározzák a szektorokat, amikkel dolgozni 

fognak. 

Tanulás a 

társadalomban 

fontos szerepet 

betöltő nőkről 

 

Tanulás a közélet 

különböző 

szektorairól 

 

 

Társas és állampolgári 

kompetenciák 

A tanulás tanulása 

Célnyelvi kommunikáció 

 

Kommunikáció 

Csapatmunka 

Kritikus gondolkodás 

Kreativitás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
45 perc 

Akciók 2 
 

Poszter készítés 

 

Tevékenységek 4 
 
Mindegyik csoport egy-egy közéleti szektorra 
összpontosít és megkap minden, addig gyűjtött 
anyagot az adott szektorral kapcsolatban. 
A csoportok posztert készítenek, információt 
szolgáltatva a témájukról és kiemelni a legfontosabb 
nőket az adott területről. 

 
45 perc 
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Kurzus felépítése Feladatok, játékok Célok Célzott kompetencia 
Tanulási 

környezet 
Időtartam 

Akciók 3 
 
Poszterek bemutatása és 
rangsorolás 

Tevékenységek 5 

A résztvevők bemutatják a csoport poszterét. 
Elmondják a csoportnak, hogy az általuk kiválasztott 
nők hogyan járultak hozzá az adott szektorhoz. 
A résztvevők jegyzetelnek a többi csoporttól elhangzó 
információkról. A poszterek a fel vannak téve a falra. 
A résztvevők 5 darab post-it papírt kapnak, hogy az 5 
legfontosabb nőre szavazzanak. Ezt az 5 nőt minimum 
3 szektorból kell kiválasztaniuk. (A kiválasztott nők 
száma a csoportok számához illeszkedik) 
 

Célnyelven beszélni 

és információt 

átadni az osztály 

előtt 

 

Jegyzeteket 

készíteni 

 

Célnyelvi kommunikáció 

 

 

Kommunikáció 

Kritikus gondolkodás 

Ertékelés/reflektálás 

 

 

 
30 perc 
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Ez a kiadvány az Európai Unió Erasmus+ programjának pénzügyi támogatásával jött létre. A benne 

szereplő tartalom a CITI-VAL konzorciumi partnerek kizárólagos felelőssége, nem az Európai Bizottság 

nézeteit tükrözi. 

 

 

 

 

Ministerium der Justiz Rheiland-Pfalz 

Ernst-Ludwig Strasse 3 – 55116 Mainz - Deutschland 

Tel +06 131 16-4934 

Martin.Zaschel@jm.rlp.de 

 

 

Centro de Educación Permanente (CEPER) Retamar 

Carretera Los Úbedas, km 2’5, 04130, Almería - España 

Tel +34 950153102 

04500775.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

Euro-Compétences et Initiatives pour le Développement de l’Entrepreneuriat Solidaire 

Euro-CIDES (coordinating organism) 

67 Voie privée du vieux Chêne – 33125 LE TUZAN - France 

Tel +33 6 11 72 92 54 

www.euro-cides.eu           

contact@euro-cides.eu / dominique.antony@cegetel.net  
 

 

FORESEE / National University of Public Service Faculty of Law Enforcement 

H-1092 Budapest, Bakáts tér 3 

Tel +36 1 392 3547 

http://www.foresee.hu/en/ 

fekete.marta@uni-nke.hu 
 

 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Incitasi Caddesi MEB Besevler Kampusu I Blok 

Yenimahalle/06560 Ankara/TURKEY 

Tel +90 312 212 66 40 

https://ankaraarge.meb.gov.tr/ 
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