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Előszó 

Ezeket az állampolgári nevelési műhelyeket a myPart – Részvételi megközelítések 

az értelmi fogyatékos emberek állampolgári nevelésében és azok számára című 

projekt részeként fejlesztették ki. A projekt 2019 novemberétől 2022 áprilisáig az 

Európai Bizottságtól az ERASMUS+ keretén belül támogatást kapott, és négy 

európai ország szervezete valósította meg:  

 

Az ausztriai Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH fontos szolgáltató, amely segíti 

és elkíséri a fogyatékossággal élő és/vagy egyéb hátrányos helyzetű embereket 

és a társadalmat az akadályok lebontásában, a társadalmilag befogadó 

társadalomra összpontosítva. Lebenshilfe gyökerei az 1960-as években és a 

fogyatékosság területén vannak. Az elmúlt két évtizedben kibővítette a 

szolgáltatások körét a veszélyeztetett fiatalok (pl. NEET-fiatalok, iskolaelhagyók) 

felé, és manapság általában a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett vagy a 

társadalmilag kirekesztett személyekre összpontosít.  

 

A Zavod Risa, egy nem kormányzati szervezet, amelyet a fogyatékossággal élő 

emberek független és felhasználó vezérelt kutatási, fejlesztési, tanácsadási, 

kommunikációs, kulturális és oktatási tevékenysége céljából hoztak létre. A 

szervezet az emberi jogok területén dolgozik. Hangot adnak a hátrányos helyzetű 

embereknek, akik legtöbbször hallgatnak vagy kihallgatnak. Ez az első olyan 

szervezet Szlovéniában, amely szisztematikusan fejleszti a könnyen olvasható 

szlovén nyelvű koncepciót.  

 

A portugáliai FENACERCI több mint 50 szervezetet képvisel országszerte, amely 

azzal a céllal jött létre, hogy képviselje munkatársait, nevezetesen az intézményi 

tárgyalópartnereket és általában a közösséget. A Szövetség jogi segítséget és 

szakmai tanácsadást nyújt tagjainak, széles körű tájékoztatást, szakmai és 

pedagógiai dokumentációt biztosít, valamint többféle képzési és kutatási 

tevékenységet folytat. Az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek 

szükségleteinek kielégítése érdekében a FENACERCI arra törekedett, hogy 

megteremtse a feltételeket és egyben az állampolgárság gyakorlásában való teljes 

körű részvétel.  

 

A Laterna Magica, 1998-ban alakult, hogy igényes és egyedi kulturális és 

oktatási projekteket hozzon létre Magyarországon és külföldön egyaránt. 

Gyűjteményének (Magyar Diafilm Gyűjtemény) látogatottsága mellett a szervezet 

segítő kezet nyújt a kulturális és oktatási intézményeknek céljaik hatékonyabb és 

eredményesebb megvalósításában. A Laterna Magica projektjei és programjai 

megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködésre és a 

határon átnyúló közös munkákra.  
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A myPart projekt célja az értelmi fogyatékossággal élők politikai részvételének 

fokozása volt.  

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 29. cikke 

kimondja, hogy a fogyatékkal élőknek joguk van a politikai és közéletben való 

teljes körű részvételhez. Ennek ellenére az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

különféle helyzetek miatt súlyos korlátokkal szembesülnek politikai jogaik 

gyakorlásában. Ennek egyik oka a megfelelő és hozzáférhető anyag vagy 

információ hiánya. A politikai részvétel egyik legfontosabb követelménye, hogy a 

közéletben és a politikai életben való aktív részvételre jogosító állampolgárként 

értsük meg magunkat. A projekt hangsúlyozta minden ember állampolgári 

szerepét, és megerősítette ezt a megértést az értelmi fogyatékossággal élők és a 

társadalom körében.  

A projekt vezérelve a részvétel és a befogadás volt. Ezért a fogyatékossággal élő 

embereket bevonták az összes termék és eredmény fejlesztésébe a projekt teljes 

élettartama során. Minden partnerszervezet úgynevezett Együttműködési 

Csoportot hozott létre. Ezekben a csoportokban az értelmi fogyatékkal élők a 

projektpartnerekkel együtt dolgoztak a négy termék fejlesztésén:  

 

•  myPart Workshopok az állampolgári nevelésért: A tanterv az állampolgári 

jogok, a demokrácia alapjai, az európai értékek, a választási és 

döntéshozatali folyamatok, a politikai részvétel: a workshopok 

megszólaltatása témaköröket készíti elő öt modulból.  

• A myPart Kézikönyv gyakorlati eszköz a műhelyekhez és az önálló 

tanuláshoz, és könnyen olvasható formában is elérhető.  

• myPart videóklipek: Öt videó mutatja meg a műhely témáit az értelmi 

fogyatékossággal élőknek, és a nagyközönségnek is.  

• myPart szakpolitikai ajánlás: Ez a termék információkat és ajánlásokat 

gyűjt az értelmi fogyatékossággal élő emberek polgári részvételével 

kapcsolatban regionális, nemzeti és európai szinten.  

 

Bevezetés 

A myPart workshopok az állampolgári neveléshez egy tananyagot 

tartalmaznak az állampolgári neveléssel kapcsolatos workshopok sorozatához. 

Azoknak az értelmi fogyatékkal élőknek szól, akik szeretnének többet elsajátítani 

és/vagy új állampolgári kompetenciákat tanulni. Ezzel az eszközzel az értelmi 

fogyatékos emberek…  

 

• …javítani fogják állampolgári kompetenciáikat;  

• …megtanítják a kritikai gondolkodást;  
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• …problémamegoldó készségeket, érvelési és döntéshozatali készségeket 

szerez.  

 

A myPart Workshopok az állampolgári nevelésért az értelmi fogyatékossággal élő 

emberek igényeire szabottan készültek, és a kísérleti tanulás, a kooperatív tanulás 

és a közös munka szempontjait tartalmazzák.  

A workshopok öt modulból állnak, amelyek egy teljes műhelysorozatként vagy 

külön műhelyként is kivitelezhetők.  

 

A tanterv moduljaiban tárgyalt témák a következők:  

 

1. Emberi és állampolgári jogok (jogaim) 

2. Mi a demokrácia? 

3. Európai értékek 

4. Választás és döntéshozatali folyamatok 

5. Politikai részvétel – Hallasd a hangod! 

 

Az integrált megközelítés érdekében javasolt a myPart műhelymunkák és a 

myPart kézikönyv (könnyen olvasható) használata, amelyet a műhelyekkel együtt 

fejlesztettek ki, és a tartalmat az egyes modulokkal összehangoljuk. A myPart 

Kézikönyv önálló tanulási célokra alkalmas, és kiegészítő tanulási eszközként is 

használható a csoportban a műhelyfoglalkozások során. Ezenkívül erősen ajánlott 

az öt myPart Videoclip használata a tartalom lehetséges konszolidációjaként. A 

vitakérdéseket tartalmazó videoklipeket minden egyes modulban külön 

gyakorlatként vagy a megvalósítás kiegészítéseként kínáljuk.  

A kísérleti tanulás bizonyos típusai (szerepjátékok, improvizációs színházi részek 

és együttműködési részek) csak szemtől-szembe való szituációban jelenhetnek 

meg hatékonyan. A tananyag más részei is elvégezhetők online környezetben, 

például a tartalom bemutatása, a myPart videoklippekről szóló megbeszélések, a 

myPart kézikönyvvel való munka és néhány gyakorlat. A myPart projektet 

nagyrészt a COVID19-pandémia szakaszaiban fejlesztették ki, ezért olyan 

beállításokat tartalmaz, amelyeket már online teszteltek a résztvevőkkel.  

ÚTMUTATÓ A SEGÍTŐKNEK 

A műhelyek tanulási folyamata a felnőttképzés elvein alapul. A cél az, hogy a 

résztvevők olyan ismereteket, készségeket, értékeket és attitűdöket 

biztosítsanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy aktívabb állampolgárokká 

váljanak.  

 

 A műhelyek tanulási folyamata a felnőttképzés elvein alapul. A cél az a résztvevők 

olyan ismereteket, készségeket, értékeket és attitűd biztosítsanak, hogy kérd 

őket, hogy aktívabb állampolgárokká váljanak.  
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A MYPART WORKSHOPOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI NEVELÉS NÉGY LÉPÉSE  

 

1. lépés: Kezdeti jégtörő: Ez a lépés csapatépítő tevékenységeket tartalmaz, 

amelyek segítik a csoport tagjait abban, hogy megismerjék egymást, és elindítsák 

a közös tanulási folyamatot.  

 

2 lépés: Reflexiós tanulás: Ebben a lépésben a facilitátorok bemenetet adnak 

a tartalomhoz, amelyet prezentációval vagy gyakorlattal támogatnak. Továbbá a 

résztvevők egy reflexiós folyamatban kezdik el hozzárendelni a tanultakat saját 

életükhöz és tapasztalataikhoz.  

 

3. lépés: Középhaladó tanulás: A csoportban szerzett személyes tapasztalatok 

során, például egy esettanulmány közös kidolgozásakor vagy szerepjátékokban a 

résztvevők megvalósítják a tanultakat és alkalmazzák megszerzett készségeiket.  

 

4. lépés: Végső tanulás: A modul utolsó részében a tudás megszilárdulása és a 

tanult tartalom elmélyítése történik. Az olyan kísérleti tanulási módszerek 

segítségével, mint az improvizációs színház vagy egy kampány aktív kidolgozása, 

a résztvevők megtapasztalhatják a közéletben vagy a politikai életben való aktív 

részvétel lehetőségeit.  

 

A MYPART ÁLLAMPOLGÁRI NEVELÉSI MŰHELYEK TARTALMA  

 

Minden modul tartalmazza a tartalom leírását. Ez a leírás megtalálható a 

modulban „tartalomként” vagy egy myPart power point bemutató formájában. 

 A modulok tartalma átfogóan le van írva a tananyagban és a power point 

bemutatókban. Javasoljuk, hogy az előadások tartalmát szükség esetén 

lerövidítsék, és a résztvevők tudásához, készségeihez igazítsák a tanulói potenciál 

kiaknázása érdekében.  

 

A MYPART POLGÁRI NEVELÉSI MŰHELYMUNKA MEGTERVEZÉSE  

 

 A workshopok időtartama modulonként 6 óra, így összesen kb. 30 óra.  

A workshop sorozat lebonyolítható egy egészben, de lehetőség van arra is, hogy 

csak egyes modulokat kínáljunk. 

 A teljes műhelysorozat lebonyolítása esetén ajánlatos minden modul elején 

áttekinteni az előző modul tanulási tartalmát. Az áttekintés megkönnyíti a 

résztvevők számára a modulok közötti kapcsolatok kialakítását.  

A résztvevők közül maximum 10 fő javasolt. Minden modul egy áttekintő tervvel 

kezdődik, amely tartalmazza az összefoglalót, a célokat, a foglalkozástervet, a 

becsült időtartamot és az ajánlott erőforrásokat. 
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 A képzés megkezdése előtt a segítőknek ellenőrizniük kell az egyes modulok 

foglalkozástervét, hogy megismerkedjenek a tartalommal, a gyakorlatokkal és 

előkészítsék az egyes tanulók számára szükséges anyagokat.  

Erősen ajánlott elegendő szünetet betervezni a modulokon belül a résztvevők 

számára. Ezeket a tanterv nem határozza meg, de a segítőnek kell beállítania a 

résztvevők igényei szerint.  

Az anyagok és gyakorlatok egy részét a segítő rugalmasan használhatja, és a 

workshopok során is megismételhető.  

Minden modul végén a résztvevőknek lehetőségük van egy értékelő űrlap 

kitöltésére.  

 

A SEGÍTŐK 

 

A tananyagot olyan szakembereknek kell elkészíteniük, akik ismerik az emberi 

jogokat, a demokratikus folyamatokat és a politikát. Az integrált megközelítés 

érdekében célszerű lenne a következő myPart eszközökről tartalmat beszerezni: 

a myPart kézikönyv könnyen olvasható formában, a myPart videoklippek, valamint 

a myPart Policy Recommendations. Az ajánlások nem kapcsolódnak közvetlenül a 

kidolgozott tan- és tananyaghoz, mindazonáltal betekintést nyújtanak a segítők 

számára az európai politikai helyzetekbe.  

A segítőket a pedagógiai képességek figyelembevételével kell toborozni.  

 

• Az értelmi fogyatékkal élő felnőttek számára képzési tartalom 

eljuttatásának ismerete,  

• Kommunikációs készség, különösen a könnyen érthető nyelv tekintetében,  

• Szükség esetén megfelelő megoldások és tartalmak adaptálása,  

• Az egyéni tanulási tempó felismerése 

A TANULÓK 

 

A műhelyek azoknak a felnőtt értelmi fogyatékos embereknek szólnak, akik 

szeretnének többet elsajátítani és/vagy új állampolgári kompetenciákat tanulni. A 

tanulókat érdekelni kell…  

 

• ...jogaik megértése és gyakorlása,  

• ...magukért beszélnek,  

• …közügyekben vló részvétel,  

• …kritikai megértést szerezni a politikában,  

• …a méltányosság és a társadalmi igazságosság értékeinek fejlesztése. 
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1. Modul:  
 

Emberi jogok és állampolgári jogok  
(A jogaim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 1. TARTALOM 

 

Bevezető ................................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Célok ...................................................................................................... 14 

Idő és vázlat ........................................................................................... 14 

Tréning tartalom ..................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Ajánlott források ..................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Lépés 1. Jégtörők ..................................................................................... 15 

Lépés 2. Reflektív tanulás ......................................................................... 17 

Lépés 3. Intermediális tanulás ................................................................... 19 

Lépés 4. Végső feladatok .......................................................................... 22 

Tartalom ................................................................................................. 25 

Kiértékelés .............................................................................................. 32 

Referenciák ............................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

 



 

 
 

 

Műhelymunka 

Modul 1 14 

Összefoglaló 

Az emberi jogokkal kapcsolatos alapvető ismeretek áttekintése. A szerepjátékok 

során a résztvevők bővítik képességeiket az emberi jogokat sérthető helyzetek 

felmérésére és az ezekre való reagálásra.  

Célkitűzések 

▪ Csapatépítő tevékenységek a megismerkedés érdekében; 
▪ Tájékoztatás az emberi és az állampolgári jogokról; 

▪ Felismerni a saját életük és az emberi jogok közötti kapcsolatot;  
▪ Különös hangsúlyt fektetni arra, hogy mit lehetne még tenni a jogok elérése 

érdekében; 
▪ A nyitottság és az igazságérzet megteremtése és a történelmi ismeretek 

bővítése;  

Hossz és vázlat 

 

Köszöntő: a foglalkozás rövid ismertetése 10 perc 

Kezdő „jégtörő”: 2 lehetőség:  

1. lehetőség: négy sarok 
lehetőség: igaz vagy hamis?  

30 perc 

Haladó csoportos tanulás:  
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 

Gyakorlat: Emberi jogok biztosította jó élet 

60 perc 

A csoport által támogatott reflektív tanulás: Hogyan 

érhetem el a jogaimat?  

60 perc 

Záró csoportos tanulás:  

 rész: Szerepjáték: Emberi jogok 
 rész: Az emberi jogok harcosai 

 

 

120 perc 

 

A tréning tartalma 

A modul tartalma, prezentációval vagy bármilyen más eszközzel, amelyet a 

vezetők megfelelőnek éreznek; flipchart, filctollak, moderációs kártyák;  
Képek az 1. jégtörő forgatókönyveiről;  
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (UDHR) és az ENSZ egyezményének 

a fogyatékkal élő személyek jogairól (UNCRPD) könnyen olvasható példányai 

(képek és poszterek); a világ térképe. 
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Lépés 1. Jégtörő 

Két jégtörőt (bemelegítő gyakorlatot) javaslunk, de az ütemtervre tekintettel csak 

egyet választunk. Az első olyan résztvevők számára alkalmas, akik nem ismerik 

egymást. Ebben a gyakorlatban a résztvevők egy szobában mozognak. A 

másodikat azoknak a résztvevőknek javasoljuk, akik már ismerik egymást. 

Mozgás nélkül is teljesíthető.  

 

JÉGTÖRŐ 1: NÉGY SAROK 

 

MÓD ÉS IDŐ:   

Csoportos / 30 perc 

ESZKÖZÖK:  

Négysarkú szoba, képek/fotók az állításokban érintett témákról.  

Választható állítások:  
• Melyik évszakban születtek: tavasz, nyári, ősz, tél (egy kép a tavaszról, egy kép 

a nyárról…); 
• Szemszínük: kék, barna, zöld, egyéb; 

• Akiknek a kedvenc étele: pizza, tészta, hal, almás pite;  
• Akiknek a kedvenc időjárása: esős, napos, szeles, hóeséses. 
 

CÉLOK:  

A résztvevők megismerik egymást azáltal, hogy információkat szereznek 

egymásról, és együtt mozognak a feladatok végrehajtása során. 

FŐ GONDOLATOK:  

A foglalkozásvezető rámutat a szoba négy sarkára, és elmagyarázza, hogy a 

résztvevőknek a felolvasott állításokat követően el kell menniük a megfelelő 

sarokhoz. Ezen a ponton csak arra van szükség, hogy bevonja az embereket, hogy 

ellazuljanak, és megismerkedjenek egymással.  

KIVITELEZÉS: 

1. A vezetőnek négy képe van mindegyik témához, ezeket a szoba négy sarkában 

rögzítik. 

2. Ezután a vezető egyenként felolvassa az állításokat, és megkéri a résztvevőket, 

hogy menjenek a választott sarokhoz. 

3. Például az első kérdés esetén: Az egyik sarok a tavasz, a második a nyár, a 

harmadik az ősz és a negyedik a tél. Tehát a tavasszal született emberek az első 

sarokhoz, a nyáron a második sarokhoz mennek, stb.  

4.  Amikor a résztvevők a megfelelő saroknál vannak, biztosítsunk néhány 

percet arra, hogy jól érezzék magukat, és csevegjenek a választásról. 

 5.  Ezután a vezető elkezdheti felolvasni a második állítást, és a résztvevők 

ismét megkeresik a megfelelő választ és sarkot.  
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JÉGTÖRŐ 2: IGAZ VAGY HAMIS? 

 

MÓD ÉS IDŐ:   

Csoportos / 30 perc 

ESZKÖZÖK:  

Szoba székekkel és papírok 

CÉLOK:  

A résztvevők megismerik egymást azáltal, hogy információkat szereznek 

egymásról. 

FŐ GONDOLATOK:  

Ez a jégtörő olyan csoportok számára megfelelő, ahol a résztvevők egy része már 

ismeri egymást, mert akkor még szórakoztatóbb kideríteni a hamis állításokat. A 

vezető moderálhatja ezt a gyakorlatot azzal, hogy támogatja a résztvevőket 

néhány vicces félrevezető állítás megtalálásában.  

KIVITELEZÉS: 

1. A vezető megkéri a résztvevőket, hogy mutassák be magukat, és három 

dolgot mondjanak el magukról, vagy írják le ezeket a dolgokat egy papírra. 

Két állításnak igaznak, egynek hamisnak kell lennie.  

2. A csoport többi tagjának meg kell szavaznia, hogy a három állítás közül 

melyik hamis. 

 (Ahelyett, hogy papírra írnák őket, a résztvevők egyszerűen, hangosan is 

elmondhatják a kijelentéseiket a csoportnak.)  
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Lépés 2. Haladó tanulás 

JÓ ÉLET AZ EMBERI JOGOKKAL 

IDŐZÍTÉS: 60 perc 

1. rész: A foglalkozás elvárásainak és ötleteinek összegyűjtése.  

2.rész: Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 
Gyakorlat: Ember jogok biztosította jó élet 

 

ESZKÖZÖK: Tábla vagy flipchart, amelyre moderációs kártyák csatolhatók; 

moderációs kártyák; az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (UDHR) egy 

könnyen olvasható példánya: https://www.amnestyusa.org/wp-

content/uploads/2017/11/Simplified-UDHR.pdf; az UDHR cikkeit tartalmazó, 

könnyen olvasható kártyák vagy a falakon függő plakátok az UDHR képeivel.  

A modul tartalma, prezentációkkal vagy bármilyen más megközelítéssel, amelyet 

a vezető megfelelőnek érez.  

 

CÉLOK: Felmérjük a résztvevők elvárásait és hozzájáruljon az emberi jogokhoz. 

FŐ GONDOLATOK: Alapvető ismeretekkel kell rendelkezni az emberi jogokról. Bár 

az emberi jogok szinte minden modulban a tanterv középpontjába kerülnek, 

fontos, hogy ebben a modulban átadja az emberi jogokkal kapcsolatos alapvető 

tudnivalókat.  

  

KIVITELEZÉS: 

1. Elvárások: A vezető megkéri a résztvevőket, hogy magyarázzák el a 

képzéssel és az 1. modullal kapcsolatos elvárásaikat, és jegyzeteket készít 

a flipcharton.  

2. Biztosítsunk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatából (UDHR) egy 

könnyen olvasható példányt, például: ttps://www.amnestyusa.org/wp-

content/uploads/2017/11/Simplified-UDHR.pdf vagy kártyákat az UDHR 

egyszerű nyelvű cikkeivel vagy a falakon függő plakátokat az UDHR 

képeivel.  

3. Flipchart vagy PowerPoint segítségével mutassa be az emberi jogokkal 

kapcsolatos főbb tudnivalókat. Az alapvető információkat, melyeket 

ismertetni kell, valamint a további részletes információkat a modul végén 

a TARTALOM fejezetben találja meg.  

 

 

FEJLESZTÉSI gyakorlat 

Egy jó élet az emberi jogok által 

 Egy jó élet és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. 

https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/Simplified-UDHR.pdf
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/11/Simplified-UDHR.pdf
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 Gyűjtse össze a résztvevőkkel azokat a dolgokat, amelyek fontosak az 

egészséges és boldog élethez. 

 Egészítsék ki a következő mondatokat: „A boldogság érdekében 

mindenkinek meg kell ...”. Néhányuk válasza a következő lehet: 

„...menjen el dolgozni”, „… legyen elegendő ennivalója”, „… legyen 

lakhelye”, „… legyen barátja és családja”; „… képes legyen elmondani a 

véleményét”; „… képes legyen meglátogatni hétköznapi helyeket”.  

Írjuk le a válaszokat a moderációs kártyákra, és rögzítsük a táblára.  

 Adjon minden résztvevőnek egy példányt az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatából (UDHR), és tegye láthatóvá a kártyákat vagy posztereket 

a táblán.  

 Olvassa fel az UDHR egyszerűsített változatát, majd kérje meg a 

résztvevőket, hogy kapcsolják össze az UDHR valamelyik bekezdését az 

általuk készített listával, amit a boldogsághoz szükséges dolgokról 

készítettek.  

A gyakorlat értékelése: kérje meg a résztvevőket, hogy beszéljék át ezt a 

gyakorlatot.  

• Hogy tetszett ez a gyakorlat? 

• Volt-e olyan jog az UDHR-ben, amelyet egyáltalán senki sem említett?  

• Mely jogok nem szerepeltek benne? 

•  Vannak-e olyan jogok, amelyek nagyon fontosak a más országokban élő 

emberek számára?  

• Vannak olyan jogok, amelyekről nem tud?  

• Az UDHR magában foglalja a felelősség mellett a jogokat is?  

• Beszélje át a gyakorlat és az élete közötti kapcsolatokat.  
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Lépés 3. Intermediális tanulás  

HOGYAN ÉRHETEM EL A JOGAIMAT? 

IDŐZÍTÉS:  

45 perc 

 

ESZKÖZÖK:  

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, könnyen olvasható ENSZ-

egyezmény. 

 

CÉLOK:  

A résztvevők megértik, hogy a politikai és az állampolgári jogok jelentik a 

legfontosabb biztosítékot az emberi jogaik gyakorlásához és a társadalomban rejlő 

lehetőségekhez.  

 

FŐ GONDOLATOK:  

Egy bizonyos jog kiválasztása és a lehetőségek átgondolása, hogyan lehet ezt a 

jogot érvényesíteni. Ebben a reflekcióban a vezetőnek ösztönöznie kell egy 

gondolatfolyamatot az állampolgári és politikai jogok által kínált lehetőségekről a 

fogyatékossággal élő emberek támogatására.  

Például: az UNCRPD 27. cikkelye: A fogyatékkal élőknek joguk van dolgozni, 

egyenlő módon másokkal. Az országok többet fognak tenni a fogyatékossággal 

élők munkába állításáért, és ezt segítik azáltal, hogy olyan törvényeket hoznak, 

amelyek biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő embereket egyenlően és 

igazságosan kezeljék a munkahelyen.  

 

MEGVALÓSÍTÁS 

1. Mutassa be a résztvevőknek az UNCRPD könnyen olvasható nyelvezetű 

változatát. 

2. Erre a célra használjon kártyákat, és csoportosítsa azokat a faliújságra.  

3. Minden egyes résztvevő kiválaszthat egy jogot, amely a számára jelenleg 

a legfontosabb.  

4. Gyűjtse össze a kiválasztott jogokat, és írja fel őket a flipchartra.  

5. Kérje meg a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el saját tapasztalataikon 

és arról, hogy állampolgárként mit tehetnek e jog elérése érdekében.  

6. Írja le a résztvevők ötleteit a flipchartra.  

7. Mutassunk rá arra, hogy a kormányok vagy a hatóságok felelősek az 

emberi jogok megvalósításáért.  
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8. Mutassa be a résztvevőknek az állampolgári és politikai jogokat, és ehhez 

használja a kézikönyv 1. moduljának „Jogaim” könnyen olvasható anyagát.  

9. Beszélje meg a résztvevőkkel a következő kérdéseket: 

• Van már ilyen jogunk, vagy küzdenünk kell érte?  

• Lehetséges állampolgárként tenni valamit?  

• Van-e ombudsman vagy jogi tanácsadó, ahol segítséget kaphatunk?  

• Szeretné valaki megosztani a tapasztalatait egy olyan gyűlésről, ahol a 

jogokról tartottak beszédet? 

 

VIDEOKLIP „ASZTALOS MŰHELY” 

A myPart projekt honlapján megtalálható az „Az asztalosműhely” című videoklip. 

Ehhez a gyakorlathoz ezt a videoklipet használjuk. 

 

LEBONYOLÍTÁS: 

• Mutasd meg a résztvevőknek a videót a kezdőlapon. 

• Tegyen fel kérdéseket a résztvevőknek a videoklippel kapcsolatban: 

o Egyből megértettem, miről szól a videó? 

o Mi történt? 

o Első reakcióim a videóra! 

o Miért veszi el az egyik szereplő a szerszámokat? 

o Miért fontos, hogy elmagyarázzuk, hogy dolgozni akarunk, és jogunk van 

dolgozni? 

o Mit éreztél, amikor megláttad a videót? Hogyan éreznéd magad ebben a 

helyzetben? 

• Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel. 

 

 

 
  



 

 
 

 

Műhelymunka 

Modul 1 21 

 

Lépés 4. Végső tanulás 

ELSŐ RÉSZ 1. SZEREPJÁTÉK: EMBERI JOGOK 

IDŐ:  

60 perc, egy szerepjáték körülbelül 25 percet vesz igénybe.  

 

ESZKÖZÖK: 

Szerepjátékkártyák, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, könnyen 

olvasható ENSZ-egyezmény. 

CÉLOK:  

A résztvevők különböző szerepek által reflektálnak vagy változtatják meg az 

emberi jogokkal kapcsolatos attitűdjeiket. 

 

FŐ GONDOLATOK:  

A szerepjátéknak reális helyzetet kell tükröznie, és lehetőséget kell biztosítania a 

résztvevőknek az emberi jogokról való elmélkedésre. A résztvevők megtanulják, 

hogyan tudnak érvényesülni, és hogy különböző módokon állhatnak ki jogaikért.  

 

MEGVALÓSÍTÁS:  

 1. Magyarázat a résztvevőknek: Ha valakivel rosszul vagy igazságtalanul 

bántak, meg kell határoznunk, hogy megsértették-e az emberi jogaikat. 

2. Magyarázza el, mi a szerepjáték, és hogy a résztvevők egyszerű történeteket 

fognak eljátszani. 

3. Válasszon ki a résztvevőkkel közösen egy alaphelyzetet. Az ötlet átvehető a 

szerepjátékkártyákból, de a résztvevők javaslata is lehet, amennyiben az emberi 

jogokhoz kapcsolódik.  

4. Kérje meg az önkénteseket, hogy játsszák el a csoport előtt a történetet. 

Adjon elegendő időt az önkénteseknek arra, hogy előkészítsék szerepüket, és 

támogassa őket abban, hogy kitalálják, mit mondjanak. Rajtuk múlik, hogy a 

szerepjáték megoldással zárul-e, vagy sem.  

5. A javasolt megoldást a csoport megtárgyalja, és alternatív megoldásokat 

adhat.  

6. Kérdezze meg az összes résztvevőt, hogy a szerepjátékban megsértettek-e 

egy jogot, vagy sem.  

7. Derítsük ki közösen, mely emberi jogokat sértették meg az esetekben.   
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SZEREPJÁTÉKKÁRTYÁK:  

 

Egészségügyi ellátás  

Színész: kerekesszékes nő, aki egészségügyi ellátásra szorul  

Társszereplők: az illető barátja, aki támogatja 

Társszereplő: orvos 

Helyszín: helyi kórház  

A nő a karján lévő kisebb sérülés miatt szorul ellátásra. A seb rosszul 

gyógyul. Az orvos csak az illető barátjára néz. Az orvos megkérdezi a 

barátot a problémáról. Az orvos nem kérdezi meg azt a személyt, akinek 

problémája van. A kerekesszékes hölgy megpróbál beszélni, de az orvos 

továbbra is csak a barátjával kommunikál. 

 

Igazságot szerezni  

Színész: egy fiatal fiú (18 éves), sapkát visel, és tetoválások vannak a karján.  

Társszereplő: a rendőr  

Társszereplő: a fiatal fiú idősebb nővére (24 éves és diák) 

Helyszín: rendőrség  

A fiatal férfi azt akarja jelenteni a rendőrségen, hogy egy férfi csúnyán megütötte, 

amikor nem volt hajlandó abbahagyni a gördeszkázást a parkban. A rendőr 

nyilvánvalóan nem akarja elfogadni a panaszt, és megpróbálja meggyőzni a fiút 

arról, hogy senki sem hinné el ezt a történetet. Az idősebb nővér támogatja 

testvérét abban, hogy a jogát érvényesíthesse. 

 

 

Házasodni 

Színészek: nő és férfi tanulási nehézségekkel, akik házasodni szeretnének 

Társszereplő: anyakönyvvezető  

Helyszín: anyakönyvi hivatal  

A pár egy éve él együtt, és fél éve jegyesek. Most az anyakönyvi hivatalban 

vannak az első interjún. Az anyakönyvvezető általában nem tesz fel kérdéseket 

az esküvőről. A tanulási fogyatékosság miatt el akarja venni a kedvüket a 

házasságtól. 
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2. RÉSZ: AZ EMBERI JOGOK HARCOSAI 

IDŐ:  

60 perc 

 

ESZKÖZÖK:  
Történetek, képek vagy videó az emberi jogokért küzdőkről; egy nagy világtérkép.  

 
CÉLOK:  

A feladat általános célja a nyitott szellemiség és az igazságérzet megteremtése, 

valamint a történelmi ismeretek bővítése. Ennek a gyakorlatnak különös figyelmet 

kell fordítania az emberi jogok fontosságára.  

 

FŐ GONDOLATOK:  

Az emberi jogok nem volnának elfogadottak, ha az emberi jogi aktivisták nem 

küzdenének ezekért a jogokért. Ezért az egyes hősökről szóló történeteket el kell 

mesélni a résztvevőknek. A történetek megmutathatják, hogy a történelem során 

az emberek fontos jogok mellett álltak már ki. A tantervben öt emberi jogi 

aktivista található, de a segítőtől függ, hányukról tesz még említést. 

 

MEGVALÓSÍTÁS: 

1. Az előbbi gyakorlat alapján vizsgálja meg a résztvevőkkel a jogaik 

gyakorlásának a fontosságát.  

2. Mondjon el a résztvevőknek néhány történetet az emberi jogokért 

küzdő aktivistákról.  

3. Kérdezze meg a résztvevőket, hogy szeretnék-e kiegészíteni a 

hallottakat azzal, amit még tudnak az emberi jogi aktivistákról. 

 4. Egészítse ki a történeteket híres emberi jogi aktivisták képeivel és 

életrajzaival.   

           5. Mutassa meg a nagy térképen, hogy az aktivisták mely országokban 

éltek.  

           6. Beszélje meg a résztvevőkkel a következő kérdéseket:  

• Milyen tanulságokat vonhatunk le közösségeink számára?  

• Mit tudott meg az emberi jogi aktivistákról?  

• Mely országokban és kontinenseken éltek ezek a személyek?  

• Mit csináltak? Harcoltak, beszéltek, beszédeket tartottak…  

• Van-e bármi, amit tanulhatunk tőlük a saját életünkre vonatkozóan? 
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Keresse meg az információkat a kapcsolódó fejezetben: Emberi jogi aktivisták  

AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES NYILATKOZATA 

Legfontosabb dokumentumok az emberi jogokról 

 

• Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948) 

• Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya (1966) 

• Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya 

(1966) 

• ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól (2006) 

• Az emberi jogok európai egyezménye (1950) 

 

Az emberi jogok alapelvei: 

1. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata: Minden ember szabadon és egyenlő 

méltósággal és jogokkal születik.  

Az emberi jogok alapvető jogok és szabadságok, amelyek a világ minden táján 

minden emberre vonatkoznak. Ezek az emberek alapvető szükségleteit fedezik 

a biztonság, a jó élet és a társadalomban való teljes értékű részvétel érdekében. 

Az emberi jogok azok a jogok, amelyekhez mindenkinek joga van, függetlenül 

attól, hogy ki vagy, vagy hol születtél és élsz, vagyis egyetemes természetűek. 

 Az emberi jogokat nem lehet elvenni, ami azt jelenti, hogy 

elidegeníthetetlenek. 

Minden emberi jog egyformán fontos, nincs hierarchia, ami oszthatatlanná teszi 

őket. 

Hosszú múltra tekint vissza (kezdve az ókori görögökkel), de a második 

világháború után az emberi jogok védelme nemzetközi prioritássá vált.  

Miért olyan fontosak számunkra az emberi jogok? Védelmet nyújtanak, és 

előírják a társadalom viselkedését.  

Ki felel az emberi jogokért?  

• Az államok kormányai, minisztériumai és bíróságai  

Minden állam kormányának és állami hatóságának törvényben kötelező védenie 

ezeket a jogokat.  

Európai Emberi Jogi Rendszer  

o Az Emberi Jogok Európai Bírósága  
o A Szociális Jogok Európai Bizottsága 

o Az Európa Tanács emberi jogi biztosa  
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o Egyesült Nemzetek Szövetsége 
o Emberi Jogok Főbiztosának Hivatala 

o Emberi Jogi Tanács: 47 tagországból áll  
o Emberi Jogi Szerződés szervei  

 

AZ EMBERI JOGOK NYILATKOZATAI  

LEGFONTOSABB DOKUMENTUMOK 

A Universal Declaration of Human Rights-ot, amelyet az ENSZ 

kezdeményezett, 1948-ban 50 tagállam fogadta el.  

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1966-ban került 

elfogadásra. A paktum kimondja, hogy tartsák tiszteletben az egyének polgári és 

politikai jogait, ideértve az élethez való jogot, a vallásszabadságot, a 

szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, a választási jogokat és a 

tisztességes eljáráshoz való jogokat. 

 A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya, amelyet 1966-ban fogadtak el, arra kötelezi az országokat, 

hogy gazdasági, társadalmi és kulturális jogok biztosítását tegyék lehetővé, 

ideértve a munkajogokat, az egészséghez való jogot, az oktatáshoz való jogot és 

a megfelelő életszínvonalat.  

 

Európai Emberi Jogi Egyezmény (EJEE): Európában létezik az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye is, amelyet 1950-ben fogadtak el. Ezzel az egyezménnyel 

Európában megtették az első lépéseket ahhoz, hogy az alapvető állampolgári és 

politikai jogok mindenki számára biztosítva legyenek.  

 

Miért olyan fontosak számunkra az emberi jogok? Védelmet nyújtanak, és 

előírják a társadalmi normákat.  

Ki törődik az emberi jogok megvalósításával? 

• A tagállamok valamennyi kormányának és állami hatóságának 

kötelessége törvényekkel védeni ezeket a jogokat. A legtöbb országban az 

emberi jogokat az alkotmány határozza meg.  

Az alkotmány az állam legfontosabb dokumentuma, amelyben meghatározzák 

alapstruktúráját, a kormányra vonatkozó szabályokat és az állampolgárok 

alapvető jogait. Az alkotmány csak egy bonyolult módosítási eljárással 

változtatható meg, annak érdekében, hogy stabil alapszabályok legyenek az 

államban.  

Az Emberi Jogok Európai Bírósága:  

https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/what-universal-declaration-human-rights
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Ha valamelyik tagállamban megsértették az emberi jogokat, akkor az első lépés 

az összes felelős nemzeti hatósághoz fordulni. A következő lépés az, hogy 

közvetlenül a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.  

 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa: Az Emberi Jogi Tanács az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének legfontosabb szerve az emberi jogok világszerte történő 

előmozdításában és védelmében. Ez egy 47 tagországból álló kormányközi 

testület, amelynek fő feladata az emberi jogok védelme. Négyévente áttekinti az 

ENSZ valamennyi tagállamának emberi jogi kötelezettségeit, és ajánlásokat 

fogalmaz meg. 

Emberi Jogok Főbiztosa: Az Emberi Jogok Főbiztosának (ENSZ Emberi Jogok) 

Hivatala az ENSZ vezető szervezete az emberi jogok terén. Egyedülálló 

megbízatása van az emberi jogok előmozdítására és védelmére minden ember 

számára.  

Biztonsági Tanács: Felelősség a béke biztosításáért az egész világon. A 

Biztonsági Tanács dönt a békefenntartók (kék sisakos katonák) vagy büntető 

intézkedések alkalmazásáról egyes, a békét veszélyeztető országok ellen.  

 

 Covid–19: Mi történt az emberi jogokkal a koronavírus-válság idején? 

Az elmúlt évben a Covid–19-járvány globális egészségügyi kockázatot és 

vészhelyzetet jelentett számos európai országban.  

A nemzet életét veszélyeztető vészhelyzetekben az államok bizonyos emberi 

jogokat korlátozó intézkedéseket hozhatnak.  

A kormányoknak kivételes intézkedéseket kellett alkalmazniuk, és korlátozniuk 

kellett bizonyos emberi jogokat az emberek Covid–19 elleni védelme érdekében.  

Az intézkedésekre szükség volt az emberi élet védelme érdekében,  

de az emberi jogok főbiztosa (Michelle Bachelet Jeria) ebben az összefüggésben 

kijelentette az emberi jogok védelme szempontjából fontos szabályokat:  

• A korlátozásoknak szükségszerűeknek, a szükségességgel arányosaknak, 

megkülönböztetéstől menteseknek és időben korlátozottaknak kell lenniük.  

• Bizonyos jogok – ideértve az élethez való jogot, a kínzások és a 

bántalmazások tilalmát, a rabszolgaság elleni védelmet, a törvény általi 

elismeréshez való jogot, a gondolkodáshoz, a lelkiismerethez és a 

vallásszabadsághoz való jogot, valamint a jogot, hogy ne lehessen 

önkényesen fogva tartott – soha nem szabad korlátozni.  

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2543/2543770/ 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán kívül vannak más nemzetközi 

nyilatkozatok is:  

 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény:  

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2543/2543770/
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A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt 2006. december 13-

án fogadták el. Ez az első emberi jogi egyezmény, amelyet aláírásra nyitottak a 

regionális integrációs szervezetek. Az egyezmény 2008. május 3-án lépett 

hatályba. Az egyezmény célja a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos 

attitűdök és megközelítések megváltoztatása. A fogyatékossággal élő 

személyeket már nem tekintik a jótékonyság, az orvosi kezelés és a szociális 

védelem „tárgyainak”, hanem jogokkal rendelkező „alanyoknak” tekintik, akik 

képesek gyakorolni ezeket a jogokat, dönthetnek az életükről, valamint a 

társadalom aktív tagjai.  

Egyesült Nemzetek Egyezménye a Gyermekjogokról: A Gyermekjogi 

Egyezményt 1989-ben fogadta el az ENSZ közgyűlése. Elismeri a gyermekek 

emberi jogait, akiket 18 évesnél fiatalabb személyekként határoznak meg. A részt 

vevő államok biztosítják, hogy minden gyermek – bármilyen megkülönböztetés 

nélkül – részesüljön különleges védelmi intézkedésekben és segítségben; 

hozzáférhet olyan szolgáltatásokhoz, mint az oktatás és az egészségügyi ellátás; 

fejlesztheti személyiségét, képességeit és tehetségét; a biztonság, a boldogság, 

a szeretet és a megértés környezetében nőjön fel. Az egyezmény elismeri a 

gyermekek társadalmi, gazdasági, politikai, civil és kulturális életben betöltött 

szerepét.  

Az 1951. évi menekültügyi egyezmény és az 1967. évi jegyzőkönyv: Az 
egyezmény meghatározza a „menekült” fogalmát, és felvázolja ezen emberek 
jogait és az államok jogi kötelezettségeit az ő védelmükre. Az alapelv a 

visszaküldés tilalma, amely azt állítja, hogy a menekültet nem szabad egy olyan 
országba visszaszállítani, ahol életét vagy szabadságát komoly veszély fenyegeti.  

A Bécsi nyilatkozat és cselekvési program: Az emberi jogok 

világkonferenciájának eredménye. A Bécsi nyilatkozatot 171 állam fogadta el 

1993. június 25-én. Ez megerősítette az emberi jogi munkát világszerte.  

ÁLLAMPOLGÁRI ÉS POLITIKAI JOGOK: 

A polgári és politikai jogok garantálják a személyek szabadságát a kormányok, 

társadalmi szervezetek és személyek által elkövetett jogsértésekkel szemben. 

Biztosítják annak képességét, hogy megkülönböztetés és elnyomás nélkül részt 

vegyenek a társadalom civil és politikai életében. 

Az állampolgári jogok a civil jogok, melyek az egyéni jogokról és az állampolgári 

szabadságjogokról szólnak.  

 

Néhány állampolgári jog:  

• a szabadsághoz való jog, 

• az élethez való jog, 
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• a vallási szabadsághoz való jog, 

• a magánélethez való jog, 

• a tulajdonhoz való jog. 

Egy ország minden állampolgárának azonos jogokkal kell rendelkeznie. 

A politikai jogok biztosítják, hogy minden állampolgár részt vehessen a 

társadalomban, és a politikai jogokhoz tartozik a természetes igazságosság 

(eljárási tisztesség) is. 

 

• Jogorvoslat igénylésének joga  

• A választás joga 

• A tisztességes eljáráshoz való jog 

• Gyülekezési jog (másokkal való összejövetel) 

• A petícióhoz való jog  

• A megfelelő eljáráshoz való jog  
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Emberjogi aktivisták élete 

 

Martin Luther King, Jr.:  

 

Dr. Martin Luther King, ifj., az atlantai Georgiában (USA) született 1929-ben, 

baptista tiszteletes volt. Fiatalkorában a szegregációt – a rasszok elkülönítése 

olyan helyeken, mint iskolák, buszok és éttermek – írta elő a törvény. Faji 

előítéleteket tapasztalt, ezért életét annak szentelte, hogy egyenlőséget és 

igazságosságot érjen el minden színes bőrű amerikai számára. Úgy vélte, hogy a 

társadalmi változás elérésének legjobb módja a békés elutasítás. King és felesége, 

Coretta Scott King nagy tüntetéseket vezettek, amelyeken nagyon fontos 

beszédeket mondott. Az 1963 augusztusában megrendezett "Washingtoni menet", 

ahol Martin Luther King legjelentősebb beszédét tartotta ("Van egy álmom"), 

valóban fontos volt a polgárjogi mozgalom fejlődése szempontjából. Több mint 

250 000 ember, köztük fehér emberek is részt vettek ezen a békés tüntetésen. Ez 

a beszéd fontos volt az állampolgári jogok bevezetéséhez az egész világon. Martin 

Luther Kinget többször is letartóztatták. Végül meggyőzte a politikusokat, 

különösen John F. Kennedy elnököt, hogy gyakorolják az egyenlőséget és az 

igazságosságot minden ember számára. A faji elkülönítést törvénytelennek 

tekintették. 1964. július 2-án elfogadta a "Polgári jogokról szóló törvényt". 

Ugyanebben az évben Martin Luther King megkapta a Nobel-békedíjat, és a "Time" 

amerikai magazin "Az év emberének" választotta. Martin Luther Kinget – 

feltehetően fehér rasszisták – 1968. április 4-én meggyilkolták.  

 

Rosa Parks:  

Rosa Parks 1913. február 4-én született Alabamában (USA). Aktívan dolgozott a 

polgárjogi mozgalmak mellett, amelyek többek között a feketék egyenlőségéért 

kampányoltak. Akkor vált híressé, amikor 1955-ben nem volt hajlandó átadni 

ülőhelyét egy fehér férfinak a Montgomeryből Alabamába tartó buszon. Ebben az 

időben a faji szegregáció is domináns volt a nyilvános buszokon. Az első négy sor 

csak fehér embereknek szólt. A színes bőrű emberek csak a középső sorokat 

használhatták. Ha egy fehér utas le akart ülni oda, akkor minden színes bőrű 

embernek el kellett mennie a busz hátsó soraiba. Rosa Parks a busz egyik középső 

sorában ült, amikor egy fehér utas oda akart ülni. Rosának fel kellett volna állnia, 

és hátra kellett volna mennie, de ezúttal nem volt hajlandó erre. Letartóztatták, 

és "köznyugalom megzavarásával" vádolták. Letartóztatása az úgynevezett 

"montgomeryi buszbojkotthoz" vezetett, amelyet Martin Luther King támogatott. 

A színes bőrű emberek már nem jártak busszal, hanem gyalog mentek vagy 

telekocsikat szerveztek. A színes bőrű taxisok csökkentették áraikat, hogy 

támogassák ezt a kampányt. Az USA-ban élő színes bőrű emberek meg akarták 

mutatni, hogy nem értenek egyet a faji szegregációval. Szervezeteket alapítottak, 

és az ügyet a szövetségi bíróság elé vitték. 1956. november 13-án a bíróság 

kimondta, hogy Alabama buszain tilos a szegregáció. Ez fontos mérföldkő volt a 
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fekete polgárjogi mozgalom számára, és számos más tiltakozás kiváltója lett. 

1965-ben Rosa Parks az amerikai parlament tagjaként kezdett dolgozni. Később 

csatlakozott az emberek jogaiért és a jobb iskolákért kampányoló egyesületekhez. 

Arra próbált más embereket ösztönözni, hogy küzdjenek az igazságosságért. Rosa 

Parks 2005. október 24-én hunyt el 92 éves korában. Történetét nem felejtették 

el, még egy híres musicalt is írtak az életéről, amely a „Rosa” címet viseli. 

 
 

Eleanor Roosevelt: 

Anna Eleanor Roosevelt New Yorkban született 1884-ben. 1905-ben feleségül 

ment Franklin D. Roosevelthez, és aktív közszolgálati tevékenységet folytatott. 

Amikor férje 1933-ban elnökként megérkezett a Fehér Házba, ő volt az első First 

Lady, aki aktívan küzdött az emberi jogokért és a társadalmi igazságosságért. 

Támogatta a nők egyenlő jogait a munkahelyen, afroamerikaiak és ázsiai 

amerikaiak polgári jogait, valamint a második világháborús menekültek jogait. A 

férje 1945-ös halála után is aktív maradt. 1946-ban Harry Truman elnök őt 

nevezte ki az ENSZ küldötteként. Az Emberi Jogi Bizottság vezetőjeként részt vett 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megfogalmazásában, amelyet 

ezekkel a szavakkal nyújtott be az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűléséhez: „Ma egy nagy esemény küszöbén állunk mind az Egyesült 

Nemzetek Szervezetében, mind az emberiség történetében. Ez a nyilatkozat 

minden ember nemzetközi Magna Chartája lehet.”  

 

Nelson Mandela: 

Nelson Mandela a dél-afrikai apartheidellenes forradalom vezetője volt, majd 1994 

és 1999 között Dél-Afrika elnökévé választották. A dél-afrikai apartheidellenes 

mozgalom véget vetett egy faji uralom alatt álló kormánynak, ahol a nem fehérek 

kevesebb joggal rendelkeztek, mint más emberek. Ő volt az első fekete elnök Dél-

Afrikában, és az első, akit demokratikus választásokon választottak meg. Nelson 

Mandela a dél-afrikai Transkeiben született 1918-ban a törzsfőnök fiaként, később 

jogi egyetemi végzettséget szerzett. 1944-ben csatlakozott az Afrikai Nemzeti 

Kongresszushoz (ANC), és aktívan dolgozott a kormányzó Nemzeti Párt 

apartheidpolitikájának felszámolásán. Élete során sok évet töltött börtönben 

politikai tevékenysége miatt. Annak ellenére, hogy börtönben volt, Nelson 

Mandela az ellenállás fontos szimbólumává vált az egyre növekvő apartheidellenes 

mozgalom számára. Végül 1990 februárjában bocsátották szabadon. 1994 

májusában Mandelát megválasztották Dél-Afrika első fekete elnökévé, amely 

pozíciót 1999-ig töltött be. Kormánya az apartheid örökségének felszámolására 

összpontosított a rasszizmus, a szegénység, az egyenlőtlenség megszüntetésével 

és a faji megértés javításával Dél-Afrikában. 1996-ban elfogadta az új dél-afrikai 

alkotmányt, amely tiltja a nyelven, vallásos, hátrányos helyzeten és szexuális 

irányultságon alapuló mindenféle megkülönböztetést. Mandela 2013. december 5-

én halt meg a dél-afrikai Houghton Estate-ben.  
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Eunice Mary Kennedy Shriver: 

Eunice Mary Kennedy Shriver 1921-ben született és a Kennedy család amerikai 

tagja volt. Angliába járt iskolákba, és szociológiát tanult egy híres egyetemen, 

ahol 1943-ban végzett szociológiai alapképzéssel. Eunice Kennedy Shriver egyik 

nővére, Rosemary értelmi fogyatékos volt. Ő és Rosemary együtt nőttek fel. A 

nővérek úsztak, vitorláztak, síeltek, együtt fociztak. De azokban az időkben 

korlátozott programok és lehetőségek voltak olyanok számára, mint Rosemary. 

Meg volt győződve arról, hogy ha az értelmi fogyatékossággal élő emberek 

ugyanolyan lehetőségeket és tapasztalatokat szereznek, mint bárki más, sokkal 

többet érhetnek el az életükben, mint amit valaha is gondoltak. Ezért értelmi 

fogyatékkal élő fiatalokat hívott nyári napközis táborba kertjük hátsó udvarába.  

Ezt a helyet "Camp Shriver"-nek hívta. Célja az volt, hogy megtanítsa a 

gyerekeknek a különféle sport- és fizikai tevékenységek alapjait. Néhány évvel 

később, 1968-ban megalapították a világ legnagyobb, fogyatékkal élők számára 

szervezett eseményét, a chicagói Speciális Olimpiai Játékokat. Eunice Kennedy 

Shriver számos díjat nyert el Amerikában és Európában is a fogyatékossággal élő 

emberek iránti elkötelezettségéért.  
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ÉRTÉKELÉS 

 

Élveztem, hogy részt vettem a 

foglalkozáson. 
 

 

Fontos dolgokat tudtam meg az emberi 

jogokról. 
 

 

Most már értem, hogy az emberi jogok és az 

állampolgári jogok fontosak az életem 

szempontjából.  

 

 

Most már tudom, hogy tehetnék lépéseket 

jogaim elérése érdekében.  
 

 

Az elvégzett gyakorlatok hasznosak voltak.  

 

Most már sokat tudok az emberjogi 

aktivistákról és a történelemről 
 

Hozzászólások: 
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Összefoglaló 

A demokrácia történetével és annak alapelveivel kapcsolatos alapvető ismeretek 

kerülnek bemutatásra. Ismertetjük és kipróbálják a döntéshozatali folyamatokat. 

A résztvevők betekintést nyerhetnek a gyakorlati demokratikus folyamatokba, 

valamint a hatalom, a jogok és a felelősség közötti kapcsolatokba.  

Célok 

• Képet kapni a demokrácia történetéről; 

• A demokrácia főbb elveinek megismerése;  

• Különös hangsúlyt fektetni a képviseleti demokráciára; 

• Egy pillantást vetni a gyakorlati demokráciára: 

• Különös figyelmet fordítani az állampolgári jogokra;  

• A szabályok és törvények fontosságának megértése;  

• Összekapcsolni az állampolgári jogokat a felelősséggel;  

• Együttműködés és kritikus munka a döntéshozatali folyamatokon. 

Foglalkozás vázlat és hossz  

Az ajánlott idő 6 óra, de a résztvevők szerint változtatható. 

 

Köszöntő: 

A foglalkozás rövid ismertetése. 
 

10 perc 
 

Bemelegítés: 

1. lehetőség: Történetmesélés 

2. lehetőség: Jó kérdések 

30 perc 

 

Reflektív tanulás: 

Mi a demokrácia? 

 

60 perc 

 

Közbenső gyakorlatok:  

1. rész: Jogaim és felelősségem 

2. rész: Döntések 

 

80 perc 

 

Utolsó feladatok: 

1. lehetőség: Túlélők szigete  

2. lehetőség: Video klip "Szórakozóhely" 

 

90 perc 
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A foglalkozás tartalma  

• A demokrácia története 

• A demokrácia működésének megértése 

• A demokrácia alapelvei 

• Részvételi demokrácia 

• Közvetlen és közvetett demokrácia 

• A demokrácia keretei 

• A hatalom megosztása 

• Döntéshozatali folyamatok 

• Polgári jogok és felelősségek 

Ajánlott eszközök 

• PowerPoint-prezentáció: myPart Demokrácia; 

• myPart kézikönyv;  

• kérdés kártyák;  

• flipchart 

• laptop, projektor.  
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Első lépés. Bemelegítés 

ICE-BREAKER 1: TALL STORY 

IDŐZÍTÉS:  

30 perc / a csoport méretétől függ  

ESZKÖZÖK:  

Nincs szükség eszközökre.  

CÉLOK: 

Közösen létrehozott jó történet. 

FŐ ÖTLETEK:  

a csoportok egymást meghallgatva alkotnak. 

LEBONYOLÍTÁS: 

• A segítő novellát kezd olvasni. A következő példákat fel lehet használni.  

• “Hideg, téli éjszaka volt. Éppen megszólalt a telefon, én meg futottam 

amilyen gyorsan csak tudtam... ”  

• Minden résztvevőnek hozzá kell adnia egy mondatot a történethez.  

• A történet mindaddig folytatódik, amíg mindenki közreműködik.   
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BEMELEGÍTÉS 2: JÓ KÉRDÉSEK 

IDŐZÍTÉS:  

30 perc 

ESZKÖZÖK:  

Kártyák kérdésekkel.  

CÉL: 

A képzelet és a fantázia ösztönzése. 

KEY IDEAS: 

Megismerni egymást; konkrét információk megismerése egymásról  

 

MEGVALÓSÍTÁS  

 

A segítő támogatja a résztvevőket, hogy megnyíljanak egymás előtt. Van néhány 

szórakoztató kérdés, amely lehetővé teszi számukra, hogy kifejezzék 

személyiségüket vagy érdekes dolgokat velük kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket 

másolatként el lehet osztani 2 vagy 3 fős csoportnak, vagy fel lehet olvasni a 

csoport előtt. Ezután a résztvevők egyesével megbeszélhetik kedvenc válaszaikat, 

vagy csak megvitathatnak egy kérdést a csoport előtt. 

 

• Gyerekkorodban ki volt a kedvenc szuperhősöd, és miért?  

• Mi a kedvenc tevékenységed nyáron?  

• Ha valaki filmet készítene az életedről, miről szólna, és melyik színészt 

szeretnéd látni a te szerepedben?  

• Ha elutazhatnál a világ bármely pontjára, hova utaznál, és miért?  

• Ha három szóval kellene leírnod magad, akkor azok...  
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 2 lépés: Csoport által támogatott reflektív 

tanulás 

WHAT IS DEMOCRACY? 

MÓD ÉS IDŐ: 

60 perc 

ESZKÖZÖK  

PowerPoint myPart Demokrácia 

CÉLOK  

Hogy képet kapjon a történelemről, és megismerje a demokrácia főbb alapelveit. 

FŐ GONDOLATOK: 

Alapvető ismereteket kell átadni a demokráciáról. Az előadás a demokráciával 

kapcsolatos viták kiindulópontja. 

 

MEGVALÓSÍTÁS Bemutatni a PowerPoint-diákat 1-7-ig. A „képviseleti demokrácia” 

részt követően magyarázza el az országa rendszerét. 

 

Az Ön országában a politikai pártokra vonatkozó politikai célokra a nagyon 

általános ideológiák ismertetésével lehet válaszolni.  

• Liberalizmus: a klasszikus liberalizmusok elkötelezettek az 

individualizmus, a szabadság és az egyenlő jogok mellett. A liberalizmus a 

szabad gazdaságot támogatja, minimális kormányzati beavatkozással.  

• Konzervativizmus: kiáll a hagyományok mellett, és ellenzi a radikális 

változásokat. Meg akarja őrizni a társadalmi intézményeket, például a 

vallást, a parlamenti kormányt és a tulajdonjogokat.  

• Szocializmus: olyan politikai és gazdasági rendszert támogat, amelyben 

a termelést, az elosztást és a cserék módját részben az állami szektor 

vagy a kormány ellenőrzi. A gazdaságilag értékes tulajdonok vagy az 

erőforrások bizonyos formái az állami szektor vagy az állam tulajdonában 

vannak.   

• Zöldpolitika vagy ökopolitika: erősíti a környezetvédelemben, az 

erőszakmentességben, a társadalmi igazságosságban és a helyi 

demokráciában gyökerező, alulról építkező társadalmat.. 

Bemutatni a PowerPoint-diákat 8-15-ig.  
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3. lépés Haladó csoportos tanulás  

MEGTANULANDÓ: TÁRSADALMI JOGAIM, AZ ÉN FELELŐSSÉGEIM 

MÓD ÉS IDŐ:  

Csoportos / perc 

ESZKÖZÖK:  

29. sz. ENSZ-egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól, könnyen 

olvasható formában. 

CÉLOK:   

A gyakorlat elvégzésével a résztvevők információkat kapnak és adnak, és 

különféle lehetőségekkel rendelkeznek. A résztvevők elgondolkodnak polgári 

jogaikról és felelősségeikről. 

FŐ GONDOLATOK:   

A résztvevők megértik, hogy az állampolgári jogok megvalósításához 

információkra van szükségük, és az állampolgári jogok felelősséggel is járnak. 

MEGVALÓSÍTÁS: 

• Dolgozzon az egész csoporttal. Emlékeztesse a résztvevőket polgári 

jogaikra a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, könnyen 

olvasható ENSZ-egyezmény segítségével. Fókuszáljon a 29. cikkelyre. 

• A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, könnyen olvasható 

ENSZ-egyezmény 29. cikkelyét tegye láthatóvá a résztvevők számára. 

Használjon plakátot vagy nyomtatott kártyákat. 

• Helyezzen nagy flipchartpapírokat a szoba négy sarkába a következő 

kérdésekkel: 

 

Flipchart 1: Milyen információk szükségesek a szavazáshoz? Hol 

szerezhetek információkat? 

 

Flipchart 2: Hogyan léphetek be egy politikai pártba vagy egy nem 

kormányzati szervezetbe? Lehetséges ez az én városomban? Hol 

szerezhetek információkat pártokról vagy szervezetekről? 

 

Flipchart 3: Vannak-e polgári kezdeményezések vagy nyilvános 

találkozók a városomban? Hol szerezhetek információkat róluk? 

 

Flipchart 4: Ha érintettnek érzem magam, kihez fordulhatok a 

szervezetemnél? Hogyan tudom nyilvánosságra hozni a véleményemet? 
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• Szükség esetén támogassa a résztvevőket, hogy jegyzeteket készítsenek 

a flipcharton. A következő 5-10 perc elteltével változtasson, hogy minden 

csoportnak legyen ideje mindhárom témával foglalkozni. 

• Az idő lejárta után a csoportok továbblépnek a következő 

sarokba/flipcharthoz, és a következő kérdéssoron dolgoznak. Változtass 

még kétszer, hogy minden csoportnak lehetősége legyen az összes 

témával foglalkozni. 

• Kérje meg a csoportokat, hogy sorban mutassák be munkáikat. Fejtsék ki 

az eredményeket/válaszokat, és beszéljék meg. 

Tegyen fel további kérdéseket megbeszélésre. 

 

TARTALOM: 

Mit mond a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény a 

politikai életről? 

 

ART 29: Politikában való részvétel 

• Jogunk van részt venni a politikában úgy, mint mindenki másnak. 

• Szavazati jogunk van. Ha szükséges, jogunk van arra, hogy valaki 

segítsen nekünk szavazni. 

• A szavazási folyamat könnyen elvégezhető és érthető. 

• Ha akarjuk, részt vehetünk nem kormányzati szervezetek és politikai 

pártok munkájában. 

• Ha nyilvános találkozók vannak, információkat kell szereznünk róluk. 

• Csatlakozhatunk fogyatékossággal élők szervezeteihez.  

• Bele tudunk szólni az életünket érintő szabályokba és törvényekbe. 

• Jogunk van elindulni a választásokon. 
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2. LÉPÉS: CSOPORTOS DÖNTÉSEK 

MÓD ÉS IDŐ:  

Csoportos / 30 perc 

ESZKÖZÖK  

Kártyák, amelyek magyarázatot adnak a döntés különböző módjairól; flipchartok  

 

CÉLOK: 

Megtapasztalni a döntéshozatali folyamatokat; összekapcsolni a jogokat és a 

felelősségeket a mindennapi életben. 

KULCS ÖTLETEK:  

A lehetséges döntéshozatali módok kategorizálása és rangsorolása.  

MEGVALÓSÍTÁS:  

• Az elején magyarázza el a csoportnak a csoportban történő döntéshozatal 

három módját: 

AUTOKRATIKUS DÖNTÉS: egyetlen ember dönt az egész csoportból. 

• DEMOKRATIKUS / TÖBBSÉGI DÖNTÉS: mindenki elmondhatja 

véleményét, vagy szavazhat, de a végső döntés akkor születik meg, ha a 

résztvevők több mint fele mellette vagy ellene szavaz.  

• KONSZENZUSOS DÖNTÉS: a csoport tagjai megvitatják a lehetőségeket, 

és mindannyian megállapodásra jutnak. 

• A következő lépésben mutassa be a csoportnak a következő helyzeteket, 

és kérdezze meg tőlük, melyik döntésforma melyik helyzetnek lenne 

megfelelő. 

• Hagyja, hogy a résztvevők két szituációt válasszanak, és hajtsák végre 

azokat szerepjátékként. A szerepjáték végén döntést kell hozniuk.  

• A résztvevőkkel dolgozza ki a különböző döntéshozatali folyamatok 

előnyeit és hátrányait. Jegyzeteljen a flipchartra az alábbi táblázat 

segítségével. 

• Reakciók a foglalkozásra:  

o Hogy tetszett a feladat? 

o • Milyen típusú döntési szabályokra van szükség a közösségben 

élő emberek számára (pl. oktatás / iskolák, közúti és közlekedési 

szabályok, egészségügyi ellátás / kórházak)? 

o Ki felelős a döntések meghozataláért a közösségben? 

o … 
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TARTALOM:  

Lehetséges szituációk  (2. és 3.):  

• Ma délután te és a barátaid megpróbáljátok eldönteni, hogy kártyáztok-e, 

vagy elmentek együtt sétálni. 

• Két másik kollégáddal együtt megbíztak titeket, hogy vegyetek részt az 

önképviseleti műhelymunkában. Együtt kell elkészítenetek egy beszédet. 

Mindegyikőtöknek nagyon jó ötletei vannak, a kérdések mégis 

különbözőek. A műhelymunka holnap kezdődik, csak ma délután van idő 

felkészülni a beszédre. 

• Filmnézős este van a családoddal vagy a barátaiddal. Ki kell találnod, 

melyik filmet nézzétek. Szerencsére sok jó választás van. Csak tíz perc áll 

rendelkezésedre, hogy eldöntsétek, melyik filmet nézitek.  

• Csoportos tevékenységet tervezel néhány kollégával. Csak egy autó áll 

rendelkezésre. Néhányan sétálni akarnak, majd egy vidéki étteremben 

vacsorázni. A többiek egy termáluszodába és gyógyfürdőbe szeretnének 

menni.   

• Posztertáblát vásárolnátok csoportos munkához egy műhelybe. Az 

üzletben két szín közül választhattok, és gyorsan kell dönteni, mert az 

üzlet bezár 

 

Minta a döntéshez (4.): 

 

 
AUTOKRATIKUS 

DÖNTÉS 

DEMOKRATIKUS 

TÖBBSÉGI 

DÖNTÉS 

KONSZENZUSOS 

DÖNTÉS 

Előnyei 

 

 

 

  

Hátrányai 
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4. lépés: Záró csoportos tanulás 

1 LEHETŐSÉG: TÚLÉLŐSZIGET 

MÓD ÉS IDŐ:  

Csoportos / 90 perc 

ESZKÖZÖK:  

Egy nagyobb terem vagy két kisebb, két flipchart.  

CÉLOK:  

• Megtapasztalni a demokratikus folyamatot; 

• Összekapcsolni a jogokat és felelősségeket a mindennapi életben; 

• Hangsúlyozni a jogok létrehozásában és védelmében való részvételt; 

• Megállapított szabályok és felelősségek létrehozása a csoport számára. 

FŐ GONDOLATOK:  

A vezetés lehetséges megoldásainak kategorizálása és rangsorolása. Ez a 

szerepjáték különféle nehézségi szinteken hajtható végre. Javasoljuk az A, B, D 

és F kérdések megvitatását. A döntéshozatali folyamatok mélyebb megismerése 

érdekében a C és E tételek vitathatók meg.  

MEGVALÓSÍTÁS: 

• Az elején magyarázza el a csoportnak, hogy egy újonnan kitalált 

helyzetbe kerülnek, ahol döntéseket kell hozniuk.   

• Mondja el a következő történetet a csoportnak:  

 

Túlélősziget 

Csoportod egy csodálatos nagy szigetre tartó hajókiránduláson van. A 

hajó egy viharba kerül, és egy távoli szigeten rekedsz. Több hétbe telik, 

mire megmentenek. A hajó legénysége úgy döntött, hogy a legközelebbi 

szigetre megy segítségért. Csoportként most ki kell találnotok, hogyan 

próbáljon mindenki együtt élni és túlélni.  

• A csoportjával együtt találja ki, hogyan fogja megválaszolni a következő 

kérdéseket. 

o Annak érdekében, hogy ételt és menedéket találjon éjszakára 

(például sátrat építsen), mindenki együtt fog-e dolgozni, vagy kis 

csoportokban? Magyarázd el a választásod okait. 

o Szüksége lesz vezetőre / vezető csapatra? Ha igen, hogyan 

választják ki őket?  

o Szükség van-e szabályokra? Ha igen, mely szabályokra van 

szükség? 
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o Hogyan hozza meg a szabályokat? Ki vesz részt a döntésekben? 

(választható)  

o Lesznek következményei azok számára, akik megszegik a 

szabályokat? 

 

Visszajelzések tevékenységről: 

Kérd meg a résztvevőket, hogy beszéljék meg e foglalkozás tapasztalatait. 

• Könnyű volt-e a csoportjának a szabályok kidolgozása és a 

felelősségvállalás?  

• Könnyű volt-e együtt dolgozni egy csoportban?  

• Milyen előnyei és hátrányai vannak a csoportos együttműködésnek? 

• Voltak-e ötletek a jogokról vagy a felelősségekről, amelyekről nem 

mindenki értett egyet? Miért? 

• Mi lett azokkal az ötletekkel, amelyekben nem értettek egyet? 

Megpróbálta valaki meggyőzni a csoport többi tagját a megállapodás 

érdekében? 

• Mit tudott meg magáról ez alatt a foglalkozás alatt? 

Mit tanult a szabályokról és a felelősségekről? 

• Hogyon viszonyulnak a megtanult dolgok a demokráciához?  

2. LEHETŐSÉG: „SZÓRAKOZÓHELY” VIDEOKLIP 

A myPart projekt honlapján megtalálható a "Szórakozóhely" című videoklip. Ehhez 

a gyakorlathoz ezt a videoklipet használjuk. 

MEGVALÓSÍTÁS:  

• Mutasd meg a résztvevőknek a videót a kezdőlapon. 

• Tegyen fel kérdéseket a résztvevőknek a videoklippel kapcsolatban:  

o Egyből megértettem, miről szól a videó? 

o Mi történt? 

o Első reakcióim a videóra! 

o Miért tagadják meg a biztonsági őrök Ádám belépését a 

táncklubba? 

o Hogyan védekezhet Ádám ez ellen az egyenlőtlen bánásmód ellen? 

o Mit éreztél, amikor megláttad a videót? Hogyan érezted magad a 

helyzetben?  

• Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel.  
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Kiértékelés 

Élveztem, hogy részt vettem a 

foglalkozáson.   

Megismertem a demokrácia fő alapelveit. 
 

Most már értem a szabályok és a jogok 

fontosságát.  

Most már tudom, hogy demokráciában is 

felelősséggel tartozom.  

Az általunk elvégzett gyakorlatok 

hasznosak voltak  

A foglalkozáson lehetőségünk volt 

kipróbálni a különböző döntéshozatali 

folyamatokat. 
 

Megjegyzések: 
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Tartalom 

A 3. modul bemutatja az európai értékekkel kapcsolatos alapismereteket. A 

résztvevők kifejlesztik a képességüket arra, hogy megfelelően reagáljanak 

azokban a helyzetekben, amelyekben ezeket az értékeket semmibe veszik. 

Célkitűzések 

• Információk szerzése az Európai Unióról és az európai értékekről; 

• Megérteni a kapcsolatot saját élete és ezen értékek védelme között; 

• Különös figyelmet fordítani az emberi méltóság és az 

egyenlőség/diszkriminációmentesség európai értékeire; 

• A méltósággal kapcsolatos attitűdök kialakítása és tükrözése vagy 

megváltoztatása; 

• A diszkriminatív viselkedés felismerése; 

• Megismerni a diszkrimináció okait; 

• A diszkrimináció eseteinek felismerése és kezelése; 

• Az egyenlőséggel kapcsolatos tudatosság felkeltése. 

A munkamenet terve és időtartama   

Az ajánlott idő (több szünettel és értékelési fázissal) 6 óra, de ez a résztvevők 

szerint módosítható. 

 

Köszöntő: 

Jelentkezzen be a tréning rövid vázlatával 
 

10 perc 
 

Kezdeti jégtörő:  

1.lehetőség: Nevek eredete 

2.lehetőség: Bőröndök csomagolása  

30 perc 

 

Csoportos reflektív tanulás: 

Az európai értékek és a lisszaboni szerződés 

 

60 perc 

 

Haladó csoportos tanulás: 

Örökölt méltóság Filozófia és esettanulmány 

 

60 perc 
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Záró csoportos tanulás: 

1.lehetőség: Improvizációs színház 
2.lehetőség: Szerepjáték – Taxisofőr  

3.lehetőség Videóklip „Állásinterjú  

 

90 perc 

 

A képzés tartalma  

• Az Európai Unió alapértékei  

o Az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartása 

o Szabadság 

o Demokrácia 

o Egyenlőség és 

o Jogállam 
• Személyes/egyéni értékek; 

• Lisszaboni Szerződés; 

• EU Alapjogi Carter.  

Források ajánlott  

• PowerPoint-prezentáció myPart Európai értékek; 

• myPart kézikönyv; 

• A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

könnyen olvasható formában; 

• Flipchart, markerek, moderációs kártyák; 

• Képek/fotók példákkal; 

• Laptop/okostelefon/táblagép, projektor. 
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1 lépés: Kezdeti jégtörő 

LEHETŐSÉG “EREDETI NEVEK“ 

MÓD ÉS IDŐ:  

40 perc, csoportos 

ESZKÖZÖK:  

Laptop/ mobiltelefon / tablet; flipchart 

CÉLOK: 

Résztvevők megismerik egymást, és megismerik nevük eredetét.  

FŐ ÖTLETEK:  

A gyakorlat része az egyenlőség és a megkülönböztetéstől való mentesség 

témaköréhez kapcsolódik. A résztvevők meghallgatják egymást, és információkat 

kapnak a nevükről. A résztvevők aktívan kidolgozzák a nevük és eredetük 

jelentését. Ennek a gyakorlatnak a célja, hogy megismerkedjenek a résztvevők.  

MEGVALÓSÍTÁS: 

 
- Ez a gyakorlat megmutatja a saját nevének eredetét és jelentését. Magyarázza 

el, hogy a diszkriminációnak különböző dimenziói vannak, például kulturális 
eredetűek. 

- Tegye fel a következő kérdéseket a résztvevőknek: 
 a. Mi a neved? 

 b. Van beceneved? 
 c. Mit tudsz a nevedről?  
 d. Ki adta neked a nevet? 

 e. Honnan származik a neved?  
 f. Mi a neved jelentése? Tudod?  

- Tájékoztassa a résztvevőket:  
Ha segítségre van szüksége a kérdések megválaszolásához, előviheti 
okostelefonját, táblagépét vagy laptopját a kutatáshoz. A vezető segít, ha 

segítségre van szüksége. Mondja el a választ a segítőnek, aki kártyákra fogja 
írni a válaszokat. Kérem, mondja el, mit tud és mit talált a nevéről.  

Mindenki elmondja saját nevének eredetét.  
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JÉGTÖRŐ 2: PAKOLOM A BŐRÖNDÖMET  

IDŐ:  

30 perc  

ESZKÖZÖK:  

Nincs szükség eszközökre 

CÉLOK: 

A résztvevők megismerése 

FŐ ÖTLETEK: 

A résztvevők meghallgatják egymást. A jégtörő kellemes, családias légkört teremt 

a résztvevők között. Az emberek információkat kapnak a többiekről.  

MEGVALÓSÍTÁS 

 

Ismertesse a résztvevőkkel: 

 
Képzeld el, hogy elutazol. Három dolgot vihetsz magaddal.  

Ha elutaznál: 
Hova utaznál?  
Mennyi időre?  

Mi az a három kedvenc dolgod, amit magaddal vinnél?  
 

Úgy is kezdheti a játékot, hogy „Ide utazom el, és az alábbi dolgokat csomagolom 
a táskámba”. Minden résztvevő elmond egy nagyon rövid történetet, hogy hova 
utazik, és melyik három dolgot vinné magával, és miért pont azokat.  
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 2. LÉPÉS. Reflektív tanulás 

AZ EURÓPAI ÉRTÉKEK ÉS A LISSZABONI SZERZŐDÉS 

IDŐ 

60 perc 

ANYAGOK:  

myPart Európai Értékek Power Point és kézikönyv 

CÉLOK:  

A résztvevők képet kapjanak az európai értékekről, és megismerjék a 

legfontosabb európai intézményeket.  

FŐ ÖTLETEK: 

Alapvető ismereteket kell átadni az EU Alapjogi Chartájáról és az európai 

értékekről. A szabadsággal és a demokráciával kapcsolatos gyakorlatok és 

szerepjátékok az 1. és a 2. modulban érhetők el  

MEGVALÓSÍTÁS:  

• Power Point diák bemutatása: 1-10 képek 

• Magyarázza el a résztvevőknek, hogy ezen a műhelymunkán elmélyítik 

tapasztalataikat a következő európai értékek terén: méltóság és 

egyenlőség / megkülönböztetéstől való mentesség  

Az értékek jelentőségének mélyebb feldolgozása érdekében használja a 

myPart kézikönyvet. 
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 3. Lépés. Intermediális tanulás 

ESETTANULMÁNY: AZ EMBERI MÉLTÓSÁG 

IDŐ:  

60 perc: 10 perc az eset bemutatására, 40 perc a kérdések keretein belüli 

beszélgetésre, 10 perc az összefoglalásra. 

 

ESZKÖZÖK:  

A történet, az ENSZ egyezménye a fogyatékossággal élő személyek jogairól, 

könnyen olvasható verzióban 

 

CÉLOK:  

A résztvevők az emberi méltósággal kapcsolatos attitűdöket alakítják ki, 

reklektálnak rájuk, vagy változtatják meg őket 

 

FŐ ÖTLETEK:  

Az esettanulmány lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevőkkel felismerjen egy 

kihívást jelentő helyzetet, a megadott háttér-információkkal. Ezen információk és 

célzott kérdések felhasználásával a résztvevők kialakítják saját véleményüket és 

megoldásaikat az esetre. 

 

MEGVALÓSÍTÁS:  

Magyarázza el a résztvevőknek az emberi méltóság fogalmát:  

Az emberi méltóság sérthetetlen. Ezt tiszteletben kell tartani, és védeni kell (az 

EU Alapjogi Chartájának 1. cikke).  

Az emberi méltóság az emberi jogok alapja. Az emberi méltóság fogalma az a 

meggyőződés, hogy minden embernek különleges értéke van, amely kizárólag 

emberségéhez kötődik. Semmi köze társadalmi osztályukhoz, fajukhoz, 

nemükhöz, vallásukhoz, képességeikhez vagy bármely más tényezőhöz, azon 

kívül, hogy emberek.  

Mesélje el a történetet: „el kellett vinnem kórházba az apámat” 

Adjon meg annyi háttér-információt, amennyire a résztvevőknek szüksége van 

ahhoz, hogy megértsék a történetet  

Amikor elmeséli a történetet, ne mondja el a résztvevőknek, mit gondoljanak a 

történetről. Úgyis megalkotják a saját véleményüket.  

Válaszoljon a történet tartalmával kapcsolatban feltett minden kérdésre, amivel 

elengedhetetlen a történtek megértése.  

Indítsa el a feldolgozási folyamatot a következő kérdésekkel:  

• Mi történt itt?  

• Mit gondolsz a történtekről? 

A beszélgetés mélyebb rétegeinek feltárásához tegye fel a résztvevőknek a 

következő kérdéseket:  

• A rendőrök a törvényeknek megfelelően jártak el? 
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• Mi a probléma ebben a helyzetben Eszter és Tomi számára? 

• Mi érintette meg ennyire őket? 

• Tudtak-e volna másképp reagálni a rendőrök? 

• Mit tehettek volna helyette? 

• Te mit tettél volna a helyükben?  

Magyarázza el a résztvevőknek, hogy:  

Még akkor is, ha a rendőrség jogosult lépni, az ilyen helyzetekben fontos, hogy 

tiszteletteljes és körültekintő legyen. A lezárási helyzet illegálissá tette a normális 

élet részét képező helyzeteket is. Az állami szerveknek fel kell készülniük bizonyos 

helyzetekre, és érzékeny szemléletet kell kialakítaniuk az ehhez hasonló helyzetek 

értékeléséhez. Az emberi méltóság sérthetetlen, és meg kell őrizni, és ez minden 

hivatalos cselekedet szempontjából releváns.  

 

A történet:  

 

Eszter fiatal, fogyatékossággal élő nő, apjával él egy városi lakásában. Van egy 

barátja, Tomi, aki szintén tanulási nehézségekkel küzd. Nagyon gyakran együtt 

tölti az éjszakát vagy néhány napot Eszterrel. Szerelmesek egymásba. 2020 

márciusát írjuk, és ebben a hónapban lezárás van a városban a koronavírus-válság 

miatt. Tehát a Covid-19 miatt a következő szabályok vannak érvényben:  

•  Az emberek fontos ok nélkül nem hagyhatják el a házukat.  

•  A szabadban végzett tevékenységek csak egyedül vagy ugyanazon 

háztartásban élők társaságában végezhetők.  

• Kétméteres biztonsági távolságot kell tartani, ha más háztartásban élő 

emberekkel találkozik a szabadban.  

Eszter apja körülbelül 70 éves, és szívbetegségben szenved. Az éjszaka folyamán 

szívrohamot kap, amikor Eszter és Tomi otthon vannak. A szívroham azt jelenti, 

hogy nem jut elegendő vér a szívbe. Ez súlyos károkat okozhat a szívizomban, és 

életveszélyes lehet.  

Esztert és Tomit sokkolja a helyzet, az apának légszomja és általános gyengesége 

van. A lehető legjobban akarnak eljárni ebben a helyzetben, ezért mentőt hívnak.  

A mentők sürgősségi segítséget nyújtanak, és az apát a legközelebbi kórházba 

szállítják. Eszter számára engedélyezett, hogy vele együtt menjen a 

mentőautóban, Tomi úgy dönt, hogy taxival megy a kórházba, mert a barátnőjével 

akar lenni. Eszternek és Tominak órákat kell várniuk a kórházban, amíg jó híreket 

nem kapnak. Eszter apja fel fog épülni, de néhány napig a kórházban kell 

maradnia.  

Tehát a kora reggeli órákban Eszter és Tomi haza akarnak menni a lakásba, és 

úgy döntenek, hogy busszal indulnak. Leülnek a buszpályaudvarra, és ez az a 

pillanat, amikor Eszter sírni kezd, mert csökken a rá nehezedő nyomás, és nagyon 

fáradt és kimerült. Tomi átöleli és próbálja megnyugtatni.  

Egy járőrautóból két rendőr száll ki. Nem köszönnek, csak nagyon hangosan és 

durván szólnak: „Kijárási korlátozás van érvényben. Jelenleg nem hagyhatják el 

az otthonukat.” Tomi megpróbálja elmagyarázni a helyzetet Eszter apjával és a 
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kórházzal, de az egyik rendőr azzal szakítja félbe: „Ne találj ki nekem semmilyen 

történetet. Házasok vagytok? Együtt éltek?” Eszter azt válaszolja, hogy Tomi a 

barátja, és támogatta őt ezen a nehéz éjszakán. A tisztek nem törődnek Eszterrel, 

aki továbbra is feszült. Egyikük kéri a regisztrációs papírt, amely igazolja, hogy 

Eszter és Tomi törvényesen vannak bejegyezve egy lakásban.  

Amikor Eszter és Tomi azt állítják, hogy nincs ilyen papírjuk, a rendőrök kijelentik, 

hogy megbírságolják őket, mivel nem tartották be a szociális távolságtartás 

szabályait. A rendőrök 300 euró bírságot szabnak ki. További kérdések és vita 

nélkül a rendőrök arra kérték őket, menjenek haza, és tartsák be a biztonságos 

távolságot.  

Eszter és Tomi zaklatott, mert nem tudják megérteni, mi történt ezen az éjszakán. 

A lezáráskor hallottak a bírságokról, de most nem értik, miért bírságolták meg 

őket, mivel vészhelyzetben voltak. Nem értik, mit tettek rosszul. 
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 4. LÉPÉS. Végső tanulás 

DISZKRIMINÁCIÓ 

Minden egyént egyformán kell értékelni, és egyenlő esélyekkel kell rendelkezniük.  

Nem szabad megkülönböztetni őket sem szexuális irányultság, etnikai háttér, 

vallás, fogyatékosság, nemzetiség, állampolgárság vagy egyéb státus alapján. 

 A diszkrimináció az, amikor az ember nem biztosítottak ugyanazok a 

lehetőségeket, tisztességtelen bánásmódban részesül neme, kora, etnikai háttere, 

kultúrája, vallása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, társadalmi osztálya 

vagy bármely más jellemző miatt. A fogyatékossággal élőket a mindennapi 

életben és a munkahelyen gyakran érik diszkrimináció. 

IDŐ:  

40 perc 

ANYAGOK:  

• Választható képek és fotók: példákkal 

• Videóklip 

• Flipchart 

CÉLOK:  

A gyakorlat célja, hogy feltárja a diszkriminatív magatartás felismerésének és a 

diszkrimináció elleni tennivalók széles skáláját. A résztvevőkkel folytatott 

beszélgetés megmutatja, ha hasonló tapasztalatokat szereztek saját életükben, 

vagy láttak hasonló helyzeteket. A gyakorlat a megkülönböztetés különböző 

eseteit tárja fel, és ennek következtében a résztvevők megismerik a hátrányos 

megkülönböztetés okait és a helyzetekben való reagálás módjait. 

FŐ ÖTLETEK:  

A szerepjátéknak reális helyzetet kell tükröznie, és lehetőséget kell adnia a 

résztvevőknek arra, hogy elmélkedjenek a diszkriminatív viselkedésről és az 

egyenlő bánásmódról. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet felismerni a 

diszkriminációt, és hogy a diszkriminatív magatartás ellen hogyan lehet 

szembeszállni, és rámutatni a tisztességtelen bánásmódra, kirekesztésre és 

egyenlőtlenségre. Ebből a feladatból ki kell derülnie az egyenlő bánásmód 

elveinek. 

MEGVALÓSÍTÁS:  

• A vezető bemutatja a különböző helyzeteket. Megmagyarázza a 

résztvevőknek, hogy ha az embert nem kezelik megfelelően, vagy más 

alapon rosszul bánnak vele, az diszkrimináció. Együtt tehetünk valamit a 

különböző alapon / dimenziókban történő megkülönböztetés ellen. 

• Ismertesse a diszkrimináció alapjait/fajtáit (Treaty of Lisbon 2009):  
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o életkor 

o fogyatékosság  

o nemzetiség 

o nem 

o vallás 

o szexuális irányultság 

o vagy más státusz 

 

Kérdezze meg a résztvevőket:  

• Melyek a helytelen viselkedés formái? Hogyan ismerhetjük fel a 

tisztességtelen magatartást?  

• Magyarázza el a látható és láthatatlan jellemzőket (például a bőr színe, 

fogyatékosság, nem, életkor vagy intelligencia, fogyatékosság, szexuális vagy 

kulturális orientáció).  

Magyarázza el a résztvevőknek, honnan származik a diszkrimináció, és 

magyarázza el az előítéleteket és a sztereotípiákat.  

•  Honnan származik a diszkrimináció?  

A diszkrimináció szó eredete és jelentése. A diszkrimináció szó a latin 

„discriminare” szóból származik, és azt jelenti „megkülönböztet”. A diszkrimináció 

az a gyakorlat, hogy az embereket másként kezelik, bizonyos jellemzők alapján, 

pl. bőrszín.  

• Mik az előítéletek és a sztereotípiák?  

Az előítélet az emberekhez vagy dolgokhoz való hozzáállás, minden háttérismeret 

nélkül. Az emberek negatív tulajdonságokat rendelnek hozzájuk ezek alapján pl. 

külső jellemzők. Az előítélet társadalmilag megszerzett és diszkriminációhoz 

vezet, és gyakran félelemből ered. A mindennapi életben történő 

megkülönböztetés előítéletekkel társul, és szorosan összefügg a tudatlansággal. 

A „sztereotípia” görög szóból származik, jelentése „rögzített / merev típusú / 

minta”. A sztereotípia helytelen ötlet vagy meggyőződés, amelyet az emberek egy 

dologgal vagy csoporttal kapcsolatban megfogalmaznak. Ez az elképzelés az adott 

személy vagy dolog külső jegyei alapján fogalmazódik meg, ami valótlan lehet, 

vagy csak részben igaz.  

Kérdezze meg a résztvevőket, figyeltek-e meg valaha olyan helyzetet, amikor 

valakivel igazságtalanságtalanul vagy rosszul bántak a különbözősége miatt.  

Kérje meg őket, írják le röviden a helyzetet. 

 

I. LEHETŐSÉG: IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ  

 

Magyarázza el az improvizációs színház alapjait. Az improvizációs színház a 

színház egyik formája rendezés / produkció nélkül. Az improvizációs 
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színházban a résztvevők közös munkával spontán módon valósítják meg saját 

karaktereiket és jeleneteiket.  

Esetünkben a tématerületek a „megvalósítás 2. pontjában” vannak (a 

diszkrimináció alapjai / fajtái).  

Megjegyzés: A koordinátor eldönti, hogy ez lehetséges-e a résztvevők számára. A 

vezető segít kiválasztani a résztvevőket.  

Ötletgyűjtés következik: gyűjtse össze az ötleteket a többi résztvevővel 

együtt, és írja le őket.  

A sztori az ötletelésen alapszik: a karaktereket és a helyzetet együtt választjuk 

meg.  

Kérd meg az önkénteseket, hogy adják elő a történetet a csoport előtt.  

A résztvevők egyszerű történetet adnak elő.  

A színház után megkezdjük a reflektálási folyamatot és a csoportos 

beszélgetést. A feldolgozási folyamat elindításához tegye fel a következő 

kérdéseket:  

a. Tegyen fel kérdéseket a színészeknek.  

• Mi történt? 

• Milyen érzés volt? Kényelmes vagy kényelmetlen ez a helyzet a 

számodra? 

• Hogyan bántál másokkal? Tisztességesen vagy igazságtalanul?  

Tegye fel a reflektáló kérdéseket az egész csoportnak.  

• Mi a véleményed erről a jelenetről?  

• Ez diszkrimináció?  

• Milyen megkülönböztetésről van szó?  

• Mi lehet a diszkrimináció oka, és miért kezelik másképp az 

embereket?  

Ha valakit diszkriminatív módon kezelünk, mit tehetünk?  

Együtt próbálunk megoldást találni arra nézve, hogyan léphetünk fel 

a diszkrimináció ellen, és melyik módszer a megfelelő.  

 A reflexiós folyamat során ötleteket gyűjtünk az eljátszott példára, és most 

megpróbáljuk megoldani.  

• Mit tehetünk együtt a diszkrimináció ellen?  

• Milyen erőforrásaink vannak? Például: erőforrásainkkal dolgozunk, 

mint erkölcsi bátorsággal, kommunikációs készségekkel, 

tapasztalattal, tudással, önbizalommal, felelősséggel, támogatással.  

• Mit lehet mondani vagy tenni hasonló helyzetben? Például: 

Javaslatokat és érveket várunk diszkrimináció esetén. Tudatosítjuk 

a személyben a helytelen viselkedést pl. helytelen a viselkedésed.  

Gyűjtse össze az ötleteket egy flipcharton:  
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Gyűjtse össze az ötleteket a résztvevőkkel együtt egy ötletgyűjtő ülésen, és 

írja le őket egy táblára.  

Együtt rendszerezzük az ötleteket, és a végén legyen egy ábránk a 

megoldásokkal.  

 

II. Lehetőség: Taxisofőr  

 

Miért van „II. lehetőség”? A szerepjáték könnyebb, mint az improvizációs színház, 

mert van egy forgatókönyv a szerepjátékhoz.  

Mondja el nekik a következő történetet: Egy idős hölgy taxit hív. 

Megérkezik az első taxi, és a hölgy nem hajlandó beszállni a taxiba, mert 

a taxisofőr „színes bőrű”. Bosszúsan új taxit hív. Hosszú idő után új taxi 

érkezik. A taxi volánjánál egy nő (világos bőrű) ül. A hölgy boldogan száll 

be az autóba. Panaszkodni kezd az előző taxis miatt. Utána a taxisofőr 

beszélni kezd, akcentussal…  

Kérd meg az önkénteseket, hogy adják elő a történetet a csoport előtt. A 

résztvevők eljátsszák a történetet.  

A színház után megkezdjük a reflektálási folyamatot, és csoportos 

beszélgetést nyitunk. A feldolgozási folyamat elindításához tegye fel a 

következő kérdéseket:  

Tegye fel a szereplőknek a tájékoztató kérdéseket. 

• Mi történt? 

• Milyen érzés volt? Kényelmes vagy kényelmetlen ez a helyzet a 

számodra?  

• Hogyan bántál másokkal? Tisztességesen vagy igazságtalanul?  

Tegye fel a reflektáló kérdéseket az egész csoportnak.  

• Mi a véleményed erről a jelenetről?  

• Ez megkülönböztetés?  

• Milyen megkülönböztetésről van szó? 

• Mi lehet a diszkrimináció oka, és miért kezelik másképp ezeket az 

embereket? 

Ha valakit diszkriminatív módon kezelünk, mit tehetünk?  

Együtt próbálunk megközelítést találni arra nézve, hogyan tudunk 

fellépni a diszkrimináció ellen, és melyik lehetőség a megfelelő.  

A reflexiós folyamat során ötleteket gyűjtünk az eljátszott példára. És 

most megpróbáljuk megoldani.  

• Mit tehetünk együtt a diszkrimináció ellen?  

• Milyen erőforrásaink vannak?  

Például: olyan erőforrásokkal dolgozunk, mint az erkölcsi bátorság, 

a kommunikációs készség, a tapasztalat, a tudás, az önbizalom, a 

felelősség, a támogatás.  
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• Mit lehet mondani vagy tenni hasonló helyzetben? Például: 

Javaslatokat és érveket várunk diszkrimináció esetén. Tudatosítjuk 

a személyben a helytelen viselkedést pl. helytelenül viselkedsz.  

Gyűjtse össze az ötleteket egy táblán: Gyűjtse össze az ötleteket a 

résztvevőkkel együtt egy ötletgyűjtő ülésen, és írja le őket egy táblára.  

Együtt rendszerezzük az ötleteket, és a végén elkészül egy megoldást 

tartalmazó poszter.  

*Az embereket megkülönböztetik személyes / egyéni jellemzőik (pl. bőrszín, 

kulturális jellemzők, például név vagy a nyelv) miatt.  

 
3. LEHETŐSÉG: ÁLLÁSINTERJÚ VIDEOKLIP  
 

A myPart projekt honlapján megtalálható az „Állásinterjú” című videoklip. Ezt a 

videoklipet a gyakorlatban a III. lehetőséghez használjuk. 

• Mutasd meg a résztvevőknek a videót a kezdőlapon. 

• Tegyen fel kérdéseket a résztvevőknek a videoklippel kapcsolatban: 

o Egyből megértettem, miről szól a videó? 

o Mi történt? 

o Első reakcióim a videóra! 

o Felismerte-e a diszkrimináció formáit? 

o Mit éreztél, amikor megláttad a videót? Hogyan érezted magad a helyzetben? 

• Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel. 
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Kiértékelés 

Örömmel vettem részt a workshopon.  
 

Tanultam az Európai Unióról és az 

európai értékekről.  

Most már értem, hogy meg kell védeni az 

értékeket.  

Most már többet tudok az emberi 

méltóságról és a diszkriminatív 

viselkedésről. 
 

Megtanultam a diszkrimináció okait. 
 

Hasznosak voltak az általunk végzett 

gyakorlatok.  

A workshopon lehetőségünk volt 

kipróbálni a diszkriminációs esetekre 

adott reakciókat. 
 

Megjegyzés: 
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Összegzés 

A 4. modul bemutatja a választással és a döntéshozatali folyamattal 

kapcsolatos alapvető ismereteket. A résztvevők ráébrednek, hogy az 

életükkel kapcsolatos döntések meghozatala és választása nagyon fontos.  

 

Célkitűzések 

 

• Csapatépítő tevékenységeket használni, hogy az emberek 

megismerjék egymást.  

• Információt szerezni a választásról és a döntéshozatali folyamatról.  

• Megérteni a saját döntések meghozatalának és az eredményekről 

való gondolkodás fontosságát.  

• Különös figyelmet fordítani a döntéshozatal módjaira és 

struktúráira.  

• Elgondolkodni a választás jogán.  

• Személyes kompetenciák azonosítása saját döntéseik 

meghozatalához.  

• A támogatási és információs igények konkrét leírása a döntések 

szempontjából.  

• Betekintést nyerni a választási kampány munkájába.  

• Politikai jelöltként gondolkodni a társadalomban való aktív 

részvételről.  

• Fontos üzenet közvetítése mások felé.  

• Felhívni a figyelmet arra, hogy saját elképzelések kidolgozásával 

változást, fejlődést lehet elérni.  

A munkamenet terve és időtartama 

Az ajánlott idő (több szünettel és értékelési fázissal) 6 óra, de ez a 

résztvevők szerint módosítható.  

 
Üdvözöljük: 
Jelentkezzen be az edzés rövid vázlatával 
 

15 perc 
 

Kezdeti jégtörő: 

Vicces hír rólam 

30 perc 
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Reflektív tanulás 

Elkényeztetve – döntési folyamat 

 

60 perc 

 

 

 

 

Középfoku tanulás: 

Szeretnél inkább…? 
Videoclip “Coffee House” “Kávéház” 

 

 

 

 

 

60 perc 

 

Végső tanulás: 

Választási kampányt folytatunk 

 

120 perc 

 

A képzés tartalma 

• Választás és döntéshozatali folyamat; 

• Döntenem kell;  

• Választási kampány;  

• Jövőkép és üzenet. 

 

Ajánlott források 

• Meglepetés tojás minden résztvevőnek; 

• PowerPoint-Presentáció: Választási és döntéshozatali folyamat;  

• myPart Kézikönyv; 

• Flipchart, markerek, moderációs kártyák; 

• Feladatlap 66. oldal  

• Képek/fotók pédaként;  

• Laptop/tablet; projektor. 
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    1. lépés Kezdeti jégtörő 

JÉGTÖRŐ 1. VICCES HÍREK RÓLAM... 

IDŐTARTAM:  
30 perc 

ANYAGOK:  

Meglepetés tojás minden résztvevőnek 

CÉLOK: 
A résztvevők megismerik egymást, megismerik személyiségüket.  

KULCS ÖTLETEK:  
Ez a gyakorlat arról szól, hogy megosszon valamit a saját személyiségéről 

– mi késztet téged, és mit tudsz elmondani/mondani magadról, ha ránézel 

a meglepetéstojásban lévő figurára. A résztvevők magukra gondolnak, és 

egy rövid nyilatkozatban próbálnak elmondani valamit magukról. A 

résztvevők meghallgatják egymást, és információt kapnak egymásról. 

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a résztvevők megismerjék egymást.  

FEJLESZTÉS: 

• Magyarázza el a résztvevőknek, hogyan kell folytatniuk ezt a 

gyakorlatot.  

• Mindenki kap egy meglepetés tojást a segítőtől.  

• Kérdezd meg őket, hogy ki szeretné elkezdeni a gyakorlatot.  

• Ha nincs önkéntes, akkor a facilitátor elindítja a gyakorlatot:  

• „Mi az első dolog, ami eszembe jut, amikor meglátom ezt az alakot? 

Lehet valami kapcsolat velem vagy az életemmel? Mi határoz meg 

engem?”  

• Minden résztvevőnek sora van, és beszéljen magáról a 

meglepetéstojás figurájával kapcsolatban.  
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2. lépés: Reflexiós tanulás 

ELKÉNYEZTETVE – DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT 

IDŐTARTAM 
60 perc 

ANYAGOK:  
myPart PowerPoint-Presentation Választás és döntéshozatali folyamat: 

Információk és alapismeretek a témában és képek.  

CÉLOK:  
A döntéshozatal nem mindig egyszerű, ezért olyan struktúrára és/vagy lépésekre 

van szükségünk, amelyek hozzájárulnak a döntéshozatalhoz. A résztvevőket 

támogatni kell döntéshozatali folyamatukban.  

KULCS ÖTLETEK: 
A döntéshozatali folyamat kognitív folyamat. Általában két tényező vezet a 

döntéshez:  

1. A vágy, hogy kihasználjuk az új lehetőslget. 

2. Megoldani egy problémát 
Ez a gyakorlat azt mutatja, hogy fontos átgondolni, mit akarsz és miért akarsz 

valamit, és hogy vannak támogató módszerek (pl. lépések) a döntés 

megkönnyítésére. Egy döntési folyamat elején ki kell derítenem, mit akarok, hogy 

a végén dönthessek.  

Elméleti alapok és alapvető ismeretek/eszközök a saját döntés 

meghozatalához:  

Egy cél eléréséről vagy egy probléma megoldásáról szól. Rá kell jönnöm, hogy 

döntenem kell. Ehhez a problémával kapcsolatos releváns információk keresése 

történik, ezek az információk személyes aggályokat és egyéb információkat 

tartalmaznak. Ez magában foglalja azt is, hogy megkérdezem, miért akarom 

megoldani ezt a problémát, és miért fontos számomra ennek a célnak az elérése. 

A döntéshozatalban különböző technikák és eszközök használhatók.  

LEBONYOLÍTÁS:  

Döntenem kell 
These methods allow you to think more in detail about the advantages and 

disadvantages of the different options and to identify the benefits of the option. 

• To decide, you first have to analyse the situation.  
A döntéshez először elemeznie kell a helyzetet. A helyzet elemzése. 

(A facilitátor megkérdezi a résztvevőket):  

o Mit akarsz? 



2 

 

 
 

 

Workshop 

Modul 4 

o Mit vársz tőle?  
o Mit tudsz megvalósítani? 

• Magyarázza el a résztvevőknek, hogy ezen a workshopon a 

következő lépésekkel könnyebben tudják meghozni döntéseiket: 

Egy hasznos módszer bemutatása és leírása:  
o CAF – Vegye figyelembe az összes tényt: Ez egy hasznos módszer.  

Itt Edward de Bono döntéshozatali módszerére hivatkozunk.  

Ez egy előkészítő módszer. 
Ez egyfajta ellenőrző lista Edward de Bonotól, amelyben a 

döntést befolyásoló összes tényező (például probléma, kérdés 

és helyzetek) össze van gyűjtve.  

o PMÉ – Plusz Minusz Érdekes: A cél itt a pozitív és negatív 

szempontok azonosítása és rögzítése, majd ezek mérlegelése. Ez is 

Edward de Bono módszere.  
o Először végezze el a CAF-módszert, majd a PMI-módszert az 

ellenőrző listával, és meghozza a döntést. Hasznos 

definíciókat és magyarázatokat találhat a myPart 

PowerPointban  

Példa:  
Helyzet: Politikailag szeretnék részt venni. Szeretnék aktívan részt venni a 

politikában.  

Kérdés: Szeretnék politikus lenni? Mit kell tennem?  

 
CAF: A tényezők összegyűjtése:  

✓ időbeosztás (minden héten ott kell lennem);  
✓ cél (milyen politikai célokkal tudok azonosulni?) 
✓ párt (melyik politikai párthoz akarok tartozni?) 

 
PMI:  

PLUSZ +++ MÍNUSZ --- 

• Részvltel 

• érdekes témákt 

• társadalmi interakció és 

• hálózatépítés 

• elkötelezettség 

• nagy időbefektetés (heti 

rendezvények) 

 

További lépések súgó/tippek 
✓ Pro és kontra lista (az egyes opciók argumentumai; argumentumok 

száma). 
✓ Véletlenszerű dintések(érme feldobása). 
✓ Jó érzés / intuíció 
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✓ Pontok (kritériumok) 
 

Ezek a további lépések jól megfelelnek bizonyos helyzetekben és olyan 

döntéseknél, amelyekben még nem vagy teljesen biztosak, és csak 

támogatásra van szükséged, érmefeldobás pl.  

 

 

  



2 

 

 
 

 

Workshop 

Modul 4 

3. lépés.  INTERMEDIÁLIS TANULÁS 

SZERETNÉL INKÁBB…? 

IDŐTARTAM:  
60 perc 

ANYAGOK:  
Flipchart, munkalap 72. oldal minden résztvevő számára. .. 

CÉLOK:  
A résztvevők tudatosítják a mindennapi döntéseket és az életük szempontjából 

fontos döntéseket. Megértik, hogy nagyobb döntésekhez szükség lehet némi 

támogatásra, de ez nem akadályozhatja meg őket abban, hogy maguk döntsenek.  

KULCS ÖTLETEK:  
A résztvevők reflektálnak a választási jogukra, meghatározzák a saját döntéseik 

meghozatalához szükséges személyes kompetenciákat, és képesek lesznek 

konkrétan leírni a döntéshez szükséges támogatási igényeket.  

FEJLESZTÉS:  

 

•  Írja fel flipchart-ra és cetlikre a választási lehetőségekkel 

kapcsolatos alábbi kérdések listáját.  

Például:  
o Vidéken vagy városban szeretne élni?  

o  Szívesebben élsz távol vagy közvetlenül a családod 

szomszédságában? ◦ 

o  Egyedül élnél a lakásodban vagy barátokkal? 

o   Szeretne kirándulni, vagy kényelmesen otthon maradni a 

következő vakáció alkalmával?  

o Tömegközlekedési busszal vagy taxival szeretsz utazni? 

o  Inkább elmennél sétálni vagy úszni?  

o  Este inkább színházba vagy moziba mennél?  

o Szeretne új készségeket elsajátítani egy új munkához, vagy 

azonnal dolgozni szeretne?  

o  Inkább hangszert tanulsz vagy festőórára jársz? 
o  ◦Ma inkább húst vagy zöldséget eszel?  

o  Szeretné meghívni barátait otthonába, vagy találkozni velük 

a városban?  

o Csokoládét vagy kekszet ennél szívesebben?  

o Sört vagy vizet innál szívesebben?  
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•  Mutasd meg a listát a résztvevőknek, és motiváld őket a lista 

folytatására.  

•  Magyarázza el a résztvevőknek, hogy mi a különbség a kis és nagy 

döntések között.  

•  Rakj ki egy posztert a falra két nagy körrel. és magyarázza el a 

különbséget a kis és nagy döntések között.  

 

 

 

 

 

 

 

A nagy döntések olyan döntések, 

amelyek több gondolkodást 

igényelnek, mint pl: 

“Továbbra is iskolába fogok járni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kis döntések mindennapi 

döntések pl.: 

“Mit szeretnék reggelizni?” 

“Milyen ruhát veszek fel ma?” 

• Kérd meg a résztvevőket, hogy tegyék a cetliket a megfelelő körbe.  

• Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel, és emelje ki a következő 

fontos témákat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy 

döntések 

Kis 

döntések 

Tudok 

beszélni 

másokkal 

Tudok 

dönteni 
Vannak 

határaim  

Segítséget 

tudok kérni Próbálkozva 

tanulok 
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• Választási lehetőség: 

• Mutassa be a gyakorlatot, amely tükrözi, hogyan hozunk 

döntéseket. 

•  Osszuk ki a gyakorlati lapot minden résztvevőnek.  

• A fő gondolat az, hogy lehetővé tegyük a résztvevőknek, hogy 

elgondolkodjanak azon, hogyan hozhatók meg kis vagy nagy 

döntések, és mi a fontos a folyamat szempontjából.  

•  A gyakorlat elvégzéséhez a résztvevőknek át kell gondolniuk 

azokat a döntéseket vagy választásokat, amelyeket a mindennapi 

életükből ismernek.  

•  Minden résztvevőnek egy olyan helyzetet kell bemutatnia, 

amelyben döntést kellett hoznia.  

•  Foglalja össze a résztvevőkkel közösen döntéseik következő 

szempontjait:  

o A már meglévő tudásra vagy tapasztalatra gondolok. 

o  Milyen információkra van szükségem?  

o  Kitől kérhetek információt ebben a helyzetben?  

o  Hol kaphatom a legjobb támogatást ehhez a döntéshez?  

o  Vannak-e korlátozások a döntésemben, és ezek a 

korlátozások elfogadhatók számomra?  

o  Mindenkire vonatkoznak hasonló korlátozások?  

•  Mutassa be az alábbi táblázatot a flipchart-táblára vagy a papírra.  

•  Ösztönözze a résztvevőket az alábbi táblázat használatára és 

ötleteik összegyűjtésére.  
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Információ 

kérés 
Kit kérdezzek  

Határok 
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VIDEOKLIP  “KÁVÉHÁZ” 

A myPart projekt honlapján megtalálható a "Coffee House" című videoklip. Ehhez 

a gyakorlathoz ezt a videoklipet használjuk.  

LEBONYOLÍTÁS:  

Mutasd meg a videót a résztvevőknek 

• Tegyen fel kérdéseket a résztvevőknek a videoklippel kapcsolatban: 

Azonnal megértettem, miről szól a videó?  

•  Mi történt?  

•  Első reakcióim a videóra!  

• Miért dönt helyettem valaki más?  

• Milyen helyzetekben dönt helyettem valaki más?  

• Hogyan hozhatom meg a saját döntésemet?  

• Mit éreztél, amikor megláttad a videót?  

• Hogyan érezted magad a helyzetben?  

 

Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel.  
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4. lépés Befejező tanulás 

VÁLASZTÁSI KAMPÁNYT FOLYTATUNK 

A választási kampány fontos és elválaszthatatlan része demokráciánknak. A 

szavazás nagyon fontos ahhoz, hogy megszólaljunk társadalmunkban. Ebben a 

gyakorlatban áttekintjük, hogyan kell sikeres választási kampányt lefolytatni.  

IDŐTARTAM:  
60 perc.  

ANYAGOK:  

• Laptop/Projektor 

• Képek és fotók 

• Flipchart 

CÉLOK: 
A gyakorlat célja, hogy bemutassa, mennyire fontos a jövőkép és az üzenet 

egy választási kampányban. 

 Ez a tevékenység megmutatja a résztvevőknek, hogy miben tudnak 

személyesen javítani és változtatni, ha aktívan részt vesznek a 

társadalomban. A résztvevők elgondolkodnak azon, hogyan mutathatják be 

magukat, és miért ők a megfelelő személyek erre.  

 

 

KULCS ÖTLETEK:  
A választási kampány létrehozásának célja, hogy reális helyzetet mutasson 

be, és lehetőséget adjon a résztvevőknek, hogy elgondolkodjanak saját 

elképzeléseiken és jövőbeli céljaikon, valamint, hogy más választópolgárok 

hogyan látják őket. 

 A résztvevőknek meg kell tanulniuk, hogyan közvetítsenek egy fontos 

üzenetet mások felé. Arra is felhívják a figyelmüket, hogy saját 

elképzelésükön keresztül változást és javulást idézhetnek elő.  

FEJLESZTÉS:  
Ha meg akar választani, meggyőző érvekre van szüksége – és jó reklámanyagra!  

 

• A facilizátor (segítő) megkérdrzi a résztvevőket: 
o  Mi kell a sikeres választási kampány lebonyolításához 
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o Hogyan tudathatja másokkal az ötleteit?  

• Magyarázd el a résztvevőknek: Minden választási kampánynak 

szüksége van egy üzenetre és egy jövőképre. 

 Magyarázat: Jövőkép és üzenet (A könnyen áttekinthető magyarázathoz 

használja a myPart PowerPoint Choice és döntéshozatali folyamatot) 

o  Fontos, hogy értelmes üzenetet találjunk a választási kampányhoz. 

Az üzenet például egy olyan kijelentés, amely szerint a 

személy/jelölt úgy dönt, hogy felhívja magára a figyelmet, és arra, 

hogy miért ő a megfelelő személy. 

o  Az üzenet a választási kampány elején jön létre. Ennek az 

üzenetnek a megtalálásának és megfogalmazásának alapjául 

vízióval kell rendelkeznünk (a vízió egy ötlet), és információkat kell 

gyűjtenünk a személyről.  

▪ Milyen a jó üzenet?  
▪ Mit akarok közölni? 

o Magyarázat: A kampány lépései. …. 

 

• Üzenetet/víziót találunk a következő kérdésekkel együtt: Kérdezd 

meg a résztvevőket, és hagyd, hogy maguk találják meg a 

válaszokat, mielőtt továbblépnének a csoportba:  
o Miért akarsz indulni a választáson?  

o Személy szerint miben szeretne változtatni vagy fejlődni a 

városban?  

o Mi a témád?  

o Miért pont te vagy a megfelelő személy?  

 

• Ötletbörze következik: közösen dolgozunk ki érveket. Gyűjtsd össze az 

ötleteket minden résztvevőtől. 

•  A facilitátor  (segítő)támogatja a résztvevőket döntéseikben/ az érvek 

kiválasztásában.  

• Írd le az ötleteket.  

• Hogyan/hol terjesszem az üzenetemet? Hogyan akarjuk terjeszteni 

az üzenetet? 

 ◦ 1. javaslat: Készítsünk egy rövid videót az okostelefonnal. 

Közösen videót készítünk egy személyről (jelöltről) – a videóban a 

személy bemutatja magát egy nyilatkozattal. (A videó időtartama 

kb. 1-2 perc). 

 2. javaslat: Készítsünk plakátot.  

▪ A résztvevőkkel közösen (választási) plakátot készítünk. ◦ Egyéb 

(kiegészítő) lehetőségek: nyomtatott média, közösségi média, 

események; (pl. elajándékozzák). 

 • Bemutatjuk az eredményt.  
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Értékelés 

Örömmel vettem részt a workshopon. 
 

Megtanultam a választást és a 

döntéshozatali folyamatot.  

Most már értem, hogy fontos a saját 

döntések meghozatala és az eredményekre 

gondolni. 
 

Most már többet tudok a döntéshozatal 

módjairól és struktúráiról.  

Betekintést kaptam egy választási 

kampány munkájába  

Az általunk végzett gyakorlatok hasznosak 

voltak  

A workshopon lehetőségünk nyílt politikai 

jelöltként tevékenykedni. 

 
 

Hozzászólások: 
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5. Modul:  
 

Politikai részvétel– Hallasd a hangod 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Modul 5. tartalma 

 

Összefoglaló ........................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Célok ..................................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Vázlat és hossz ....................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Tréning  tartalma .................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Ajánlott anyagok ..................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Lépés 1. Jégtörők .................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Lépés 2. Reflektív tanulás ........................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Lépés 3. Intermediális tanulás .................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Lépés 4. Végső tanulás ............................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Értékelés ............................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Referenciák ............................................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 
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Összegzés 

A következő modul a politikai részvételről és a véleménynyilvánításról szól. 

Betekintést enged az önérvényesítésbe, és személyközpontú. A Résztvevők 

ráébrednek, mennyire fontos a saját hangjuk. Megvizsgáljuk a kérdést: 

Honnan tudhatom, és hogyan tudom érvényesíteni az érdekeimet?  

Célok: 

• Csapatépítő tevékenységek alkalmazása, hogy az emberek 

megismerjék egymást;  

• Áttekintést és tájékoztatást kapni az önérvényesítés témájában;  

• Az önérvényesítés és a saját érdekek közötti kapcsolat megértése; 

• Különös figyelmet fordítani a személyközpontú módszerekre.  

• Betekintést nyerni az aktív tanulásba;  

• Az aktív hálózatépítésre és a támogatásra való összpontosítás;  

• Annak felismeréséhez, hogy mennyire fontos, fel kell állni vagy 

beszélni a saját nevében;  

• Az önmeghatározás érzésének fejlesztése.  

• A szükségletek tudatosítása.  

A munkamenet terve és időtartama: 

Az ajánlott idő (több szünettel és értékelési fázissal) 6 óra, de ez a 

résztvevők szerint módosítható.  

 
Üdvözlés: 
A tréning rövid vázlata 
 

10 perc 
 

Kezdő jégtörő: 

Gyakorlatok az érzéseimről 

30 perc 

 

Reflektív tanulás: 

Gondolkodás 

 

60 perc 

 

Középfokú tanulás: 

Önérvényesítés és önismeret 

 

80 perc 
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Befejező tanulás: 

Támogató baráti kör 

Videóklip: “A kiállításon” 

90 perc 

 

A képzés tartalma 

• Politikai részvétel;  

• Önérvényesülés, Öntudatosság;  

• Legyen hangja;  

• Közvetítés – önismeret;  

• Személyközpontú tervezés.  

 

Ajánlott források 

• Kártyák kérdésekkel;  

• myPart kézikönyv;  

• Tájékoztató a kapcsolati kör számára;  

• Flipchart, markerek;  

• Kosár;  

• Fényképek/Képek;  

• Laptop/táblagép, projektor.  
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1. lépés: Kezdeti jégtörő 

1. JÉGTÖRŐ: GYAKORLATOK AZ ÉRZÉSEIMRŐL  

IDŐTARTAM:  
30 perc  

ANYAGOK:  

Fotók boritékban kosárban 

CÉLOK: 
A gyakorlat célja, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy megismerjék egymást, 

és felkészüljenek a kérdések megbeszélésére.  

KULCS ÖTLETEK:  
Ennek a modulnak a központi fogalmai a politikai részvétel, az 

önérvényesítés és a beleszólás, mert ahhoz, hogy ki tudjunk állni 

önmagunkért és másokért, fontos önmagunk megismerése. Szeretnénk 

feltárni erősségeinket, tulajdonságainkat, leírni személyiségünket, ehhez 

pedig a saját érzéseink is nagyon fontosak.  

FEJLESZTÉS: 

• Kérje meg a résztvevőket, hogy álljanak fel vagy üljenek körbe.  

•  Vezessen körbe egy kosarat borítékokkal. Minden résztvevő kivesz 

kettőt.  

• Minden borítékban van egy fénykép/kép. A résztvevőnek nyugodtan 

kell néznie a két fényképet.  

• Kérdezd meg a résztvevőket, hogy melyik fotón érzik magukat 

jobban.  

• Kérd meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el, miért ezt a 

fényképet választották, és miért érzik jobban magukat tőle. Ezen a 

fotón keresztül kifejezhetik jelenlegi érzéseiket, lesz személyes 

eszmecsere, és minden résztvevő mesél magáról.  
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2. lépés: Reflektív tanulás  

ELMÉLKEDÉS 

IDŐTARTAM: 
80 perc 

ANYAGOK:  
Felvevő, laptop, tablet, projektor, hangrögzítő, stb.. 

CÉLOK:  
Ezzel a gyakorlattal szeretnénk önmagunkat alternatív módon jobban megismerni. 

A közvetítésnek ismert pozitív hatása van a személyiségfejlődésre és az 

önismeretre és az önelfogadásra.  

KULCS ÖTLETEK: 
A közvetítés a mentális és fizikai jólét növelésére szolgáló technika. Ez a modul is 

az önismeretről és önismeretről szól, ezért itt tudatosan választottunk egy 

közvetítő gyakorlatot. A tanulmányok azt is kimutatták, hogy a meditáció javítja 

a tanulást és a memóriát, javítja az öntudatot, növeli az agyi aktivitást, javítja a 

figyelmet és az éberséget, valamint segít megőrizni az érzelmi egészséget. 

Esetünkben arra szeretnénk utalni, hogy a mediáció segít önmagunk jobb 

megismerésében. Az önismeretre és az énképre összpontosítunk.  

 

FEJLESZTÉS:  

A meditáció fogalmának bemutatása  

• Magyarázd el, mi az a meditáció. A meditáció az edzés és az 

éberségi gyakorlatok általános kifejezése. A múltban az ezotériához 

rendelték, és a valláshoz és a spiritualitáshoz kapcsolták. Számos 

idegtudományi tanulmány bizonyítja, hogy a rendszeres meditáció 

pozitív hatással van a kognitív folyamatokra. Köztudott, hogy a 

meditációt nagyon gyakran használják testi és lelki betegségek 

kezelésére, és fejlesztik az éberségi készségeket.  

• Magyarázza el a résztvevőknek, hogy a meditáció alkalmas módszer 

saját személyiségének és önmagunk jobb megismerésére, és arra, 

hogy összpontosítson magára. Érdemes megemlíteni, hogy a 

mediáció előnye, hogy bármikor és bárhol használható.  

• Magyarázza el, hogy a meditációnak két fő típusa van:  

o Fókuszált figyelem meditáció: A figyelmet egyetlen tárgyra, 

gondolatra, hangra vagy vizualizációra hívják fel. Az ilyen 

típusú közvetítés során az összpontosítást és a koncentrációt 
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gyakorolja. Például ebben a meditációban az ember csak a 

légzésre, egy mantrára vagy egy nyugtató hangra 

összpontosít.  
o  Nyílt megfigyelő meditáció: Elősegíti a környezet minden 

aspektusának kiterjesztett tudatosítását, a gondolkodás és az 

önismeret képzését. Ez a foglalkozás a gondolatok, érzések 

vagy impulzusok tudatosításáról szól.  

• A meditáció fogalmának ismertetése után a facilitátor rámutat, hogy 

gyakorlataink meditációs gyakorlatok. 

•  A gyakorlat elején megkeressük a megfelelő közvetítői gyakorlat 

formáját, annak illeszkednie kell az Ön személyes céljaihoz.  

•  A résztvevőktől függően a facilitátor kiválasztja a megfelelő típusú 

meditációs gyakorlatot. Itt még fontos megemlíteni, meditációink 

gyakorlatok, a professzionális meditációt szakember vezeti. 

•   Minden résztvevő ugyanazt a meditációt végzi. Csak egyet 

irányítanak. Ezt a választást a facilitátor hozza meg.  

Meditáció: 
A következő részben három meditációs lehetőséget mutatunk be. Kérem, 

válasszon egyet. Vezesd a résztvevőket hang, hangfájl formájában és/vagy olvasd 

el a következő szöveget. A gyakorlatokat lépésről lépésre irányítják. Az oktató 

bemutatja a gyakorlatot, és így aktívan részt vesz  

1. lehetőség: Légzőgyakorlat 

Ez egy fókuszáló légzőgyakorlat. A szabályozott légzés révén jobban érezhetjük 

testünket. Szeretnénk megtalálni a kikapcsolódást.  

• Vegyen fel egy kényelmes testtartást, amelyben szabadon tud 

lélegezni.  

• Csukd be a szemed.  

• A lélegzet a horgonyunk, és minden figyelmünket a légzésre 

összpontosítjuk.  

• Lélegezz mélyeket be és ki, légy tudatában a légzésednek, érezd, 

hogyan változik a hasad minden lélegzettel.  

• Próbáljon megszakadni és elengedni korábbi napi eseményeit. 

• Lélegezz be mélyen, és hagyd, hogy a lélegzet végigsuhanjon a 

testeden.  

• Amint kilélegzik, tisztán érzi a lélegzetét.  

• Ismételje meg a be- és kilégzést.  

• Nyisd ki a szemed, és térj vissza a jelenbe. Érezd magad jól és 

nyugodtan.  
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2 lehetőség: Telhetetlenségi gyakorlat 

Ez a gyakorlat telhetetlenségi gyakorlat, fejleszteni akarjuk 

tudatosságunkat és figyelmünket.  

• Vegyen fel kényelmes testtartást.  

• Csukja be a szemét egy percre.  

• Lélegezz be és ki mélyen.  

• Próbáljon megszakadni és elengedni korábbi napi eseményeit.   

• Menjen végig egy békés jeleneten. Érezze magát nagyon 

kényelmesen, és része a jelenetnek.  

• Néhány perc múlva nyissa ki a szemét, és térjen vissza a jelenbe.  

2. lehetőség: Telhetetlenségi gyakorlat irányított képekkel  

Ez a gyakorlat több időt és figyelmet igényel. Együtt indulunk egy vezetett 

utazásra. Élesíteni akarjuk érzékszerveinket és érzékelésünket. Tapasztaljon meg 

új benyomásokat, és engedjen érzéseknek.  
Az általunk választott gyakorlat az érzékszervekkel végzett éberségi gyakorlat. 

Irányított képek készíthetők egy olyan felvétellel, amelyen valaki hallgatja, aki 

végigvezeti Önt egy békés jeleneten.  

• Vegyen fel kényelmes testtartást. Csukd be a szemed. A légzés a 

horgonyod, és minden figyelmedet rá irányítod.   

• Próbáljon megszakadni és elengedni korábbi napi eseményeit. 

Érkezz gondolataiddal a terembe.  

• Szánjon egy percet az elengedésre.  

• Most együtt megyünk egy rövid nyaralásra egy boldog helyre. 

Megérkeztünk:  

• Képzelje el, hogy a tengerparton ül, és hallgatja a hullámokat és a 

tenger zaját. Hallod?  

• Érzed a tenger illatát? Hát nem csodálatos itt az illata?  

• Érzi a sós ízt a szájában?  

• Hagyja, hogy a keze átcsússzon a finom homokon. Érzed a homokot 

a körmeid alatt? Érzed milyen puha és finom a homok?  

• Élvezze a békét, és hagyja magát sodródni a hullámokkal.  

• Most koncentráljon a látásra, engedje, hogy tekintete végigsiklik a 

környezetén. Jól nézz körül magad körül. Mit látsz? Hol állt meg a 

szemed? Ez a ragyogó kék ég? Vagy a piros vitorlás... (?)  

• Most térjünk vissza gyakorlatunk kiindulópontjához. Lélegezz 

mélyeket be és ki. A légzés a horgonyunk.  

• Nyugodt vagy, vagy egy kicsit izgatott?  



95 

 

 
 

 

Workshops  

Modul 5 

•  Fogadja el jelenlegi testtartását, és lassan nyissa ki a szemét.  
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3. lépés: Középfokú tanulás 

ÖNÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ÖNISMERET 

IDŐTARTAM:  
100 perc 

ANYAGOK:  
Laptop, kártyák kérdésekkel. 

CÉLOK:  
Az első cél, hogy a résztvevők megismerjék személyes erősségeiket és érdeklődési 

köreiket. A második cél az, hogy kiderítsék, mire van szükségük amellett, hogy 

önállóan tudjanak cselekedni. A középpontban a közös vonások, a közös 

támogatás, az érdekek, a saját érdekek képviselete, a csapatmunka, a tolerancia 

és a másokért való kiállás áll. A gyakorlat megmutatja, hogyan fedezheti fel saját 

erősségeit és érdeklődési körét. Ez a szakasz, 3. lépés, két részből áll. Az első 

gyakorlat azt jelzi, hogy az önérvényesítés önismereten keresztül érhető el, a 

második gyakorlat pedig egy eszközt/kérdőívet használ az erősségein és az 

önismeretén való munkához.  

KULCS ÖTLETEK:  
A gyakorlat megmutatja az önismeret fontosságát. A kérdések feltevésével a 

résztvevők megismerik erősségeiket és érdeklődési köreiket. Ennek a modulnak a 

központi eleme, hogy összekapcsolja ezeket az erősségeket és érdeklődéseket a 

közös érdekekkel. Ezáltal a résztvevők megtudják, mennyire tudnak 

felszólalni/kiállni saját és mások érdekeiért.  
A myPart 1-4 moduljaiban fontos alapismeretek és inputok hangzottak el minden 

releváns témában, mint például az emberi jogok, a demokrácia, a döntéshozatal, 

a választások. Az 5. modul ezt a tudást önreflexív és felhatalmazó módszerekkel 

bővíti a személyközpontú megközelítés értelmében.  

FEJLESZTÉS  

1. rész: Önérvényesülés 

• Magyarázza el, mi az önérvényesítés, és mire van szüksége az 

önérvényesítéshez.  

Az önérvényesítés fogyatékos emberek független csoportjairól szól, 

és az egyéni önérvényesítésre is összpontosítanunk kell, mégpedig 

azért, mert a politikai részvétel egyéni cselekedet, és az 

igazságosságért való közös munka a segítségnyújtással. 

Megmutatják nekik, hogyan hozhatnak olyan döntéseket, amelyek 

befolyásolják az életüket, hogy függetlenebbé váljanak. Az 

embereket megtanítják a jogaikra, de azt is megtanulják, hogy mik 
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a kötelességeik. Megtanulnak kiállni önmagukért azáltal, hogy 

támogatják egymást, és megvan a magabiztosságuk, hogy 

kiálljanak hitük mellett (vö. Theunissen 2001, 1n; Dybwad 1996, 

2).  

Az önérvényesítés és a döntéshozatali folyamat összetartoznak. Az 

értelmi fogyatékossággal élőknek biztosnak kell lenniük abban, 

hogy hangjuk számít, és meghallják.  

 

„A befogadó közösségek jelentik a befogadó politikai részvétel 

alapját. Amíg és amíg nem kezelik a marginalizálódás kiváltó okait, 

az értelmi fogyatékossággal élő emberek politikai részvétele 

továbbra is alacsony lesz” (Inclusion International 2015, 26).  

 
Közösségi élet és részvétel: A közösségeket befogadóvá kell alakítani. 

Az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik elmondták nekünk, hogy a 

közösségben élni és benne lenni a választásról, a támogatásról és a 

közösségbe való beilleszkedésről szól. Döntés arról, hogy hol és kivel 

akarnak élni; egyének és családok támogatása; a közösségek (oktatási 

rendszerek, egészségügyi rendszerek, rekreáció, közlekedés stb.) pedig 

befogadó módon szerveződjenek (vö.: Inclusion International 2015, 27).   

 

• Kérdezd meg a résztvevőket, mit érhetünk el az önérvényesítéssel. 

Az ötleteket flipchart-ra gyűjtjük.  
o Együtt akarunk: politikailag aktívvá akarunk válni, magunkért 

beszélni, érdekeket érvényesíteni, érdekeket magunk 

szervezni… (példák)  

 

• Kérdezd meg a résztvevőket, hogy milyen készségekre van szükség 

az önérvényesítéshez. Az ötleteket flipchart-on is összegyűjtjük.  

1. Felhatalmazás, elismerés, kölcsönös támogatás, oktatás, 

önellátás, utazás, politikai cselekvés, tájékoztatás… (Ezek a 

példák támogathatják a segítőt).  

1. rész: Önismeret 
Az önismeret a szociális érzelmi tanulás kulcsfontosságú eleme. Az önismeret azt 

jelenti, hogy megtanuljuk megismerni önmagunkat, beleértve érdeklődéseinket, 

erősségeinket, irritációinkat, érzelmeinket, viselkedéseinket, identitásunkat, 

tetszéseinket, érzéseinket és lehetőségeinket.  
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• Kezdetben kérdezze meg a résztvevőket, hogy mit gondolnak az 

Önismerethez szükséges készségekről? Gyűjtsd össze az ötleteket 

flipchart-ra.  

o Bátorság, Elismerés, elszántság, képzettség, önbizalom, 

kölcsönös támogatás, büszkeség és tájékozottság (példák).  

• Magyarázza el, hogy ez a gyakorlat kérdőívet tartalmaz. Ha meg 

akarja ismerni az erősségeit, ezt úgy teheti meg, hogy rákérdez a 

személyiségére. Ez az eszköz alapvető információkat gyűjt magáról, 

és többet tud meg önmagáról.  

 

• Az érzéseiddel kapcsolatos kérdésekkel kezded.  

o  Hogy érzed magad?  
o  Mire gondolsz?  
o Mire van szüksége? (Ez a három kérdés a pillanathoz 

kapcsolódik – igazíthatók, hogy illeszkedjenek).  

 

•  Magyarázza el, hogy ezeket a kérdéseket magának kell feltennie. A 

következő kérdések alapvető információkat gyűjtenek az Ön 

személyiségéről  

o Mi a fontos számodra?  

o Mi tesz téged különlegessé?  

o Milyen dolgokat szeretsz?  

o Miért szereted őket?   

o Ismertesse képességeit ◦ Ismertesse erősségeit  

o Bátor vagy, miért?   

o Van valami jövőbeli célod?  

 

- Ismertesse a jövő lépéseit (3 lépésben)!  

- Írja le, hol élne a jövőben.  

• Magyarázd el, hogy ha megtudod magadról az alapokat, látni fogod, 

milyen könnyű megtalálni a közös nevezőt, az érdeklődési köröket 

és a nézőpontokat, és ez segít abban is, hogy kiállj másokért.  

o Kérdezd meg, hogy érzed magad most? Kérjen önkénteseket, 

hogy adjanak visszajelzést.  
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4. lépés: Végső tanulás 

TÁMOGATÓ BARÁTI KÖR 

IDŐTARTAM:  
100 perc 

ANYAGOK:  
Papírok a kapcsolati körökhöz 

CÉLOK:  
A résztvevők megtanulják a személyközpontú tervezés alapjait, és 

megtapasztalják, hogy ezek az alapok hogyan támogathatják az 

önérvényesítési folyamatot.  

KULCS ÖTLETEK:  
Mindenkinek vannak vágyai vagy álmai a jövővel kapcsolatban, néha az 

emberek változást szeretnének megvalósítani az életükben, és nem tudják, 

hol kezdjék. Ebben a gyakorlatban a résztvevők választhatnak, hogy saját 

álmaikon dolgoznak, vagy egy kollégát támogatnak, hogy közelebb 

kerülhessen jövőbeli kívánságai megvalósításához.  

 

FEJLESZTÉS:  
1. Kérdezze meg a résztvevőket kívánságaikról vagy álmaikról, vagy 

az életükben tervezett változásokról. Természetesen a gyakorlat 

ezen része teljesen önkéntes. Ha egy résztvevő semmilyen 

kívánsággal vagy álmával nem járul hozzá, ezt el kell fogadni. 

• Készítsen gyűjteményt ezekből a kívánságokból vagy álmokból 

kártyákra, és tegye a kártyákat egy flipchart-táblára.  

• Kérdezd meg a résztvevőket, hogy a csoportból valaki szeretne-e 

tovább dolgozni a kívánságán vagy álmán. 

• Magyarázd el nekik, hogy ebben az esetben beszélni fognak erről a 

csoporttal, és elkészítenek egy tervet vagy rajzot, ami segíthet 

nekik.  

• Magyarázza el a résztvevőknek, hogy ehhez a gyakorlathoz 

szüksége van néhány szószólóra is, akik támogatják a folyamatot 

azáltal, hogy meghallgatnak, gondolkodnak és támogatnak másokat 

kívánságaik megvalósításában.  

•  Ha egy vagy két ügye van a résztvevőktől, kérje meg az 

ügyvédeket, akik támogatják az ügyet.  



95 

 

 
 

 

Workshops  

Modul 5 

• Mutasd be a csoportnak azt a baráti kört, akik támogatják a 

kívánságot vagy tervet. 

•  Magyarázza el, hogy a résztvevőknek meg kell próbálniuk olyan 

indokokat találni, amelyek miatt az emberek támogathatják egy 

kívánságukat.  

• Az ügyintéző együttműködik az ügyvédeivel a támogató baráti 

körben.  

• Megtudják, kik a barátok, és miért támogatják az illető kívánságát.  

 

1.lehetőség: A kiscsoport azt kutatja, hogy az előterjesztett ügy összefügg-e 

valamelyik emberi joggal.  

 

2. lehetőség: Ha a csoportban senki sem akar beszélni nagy vágyáról vagy 

álmáról, mutassa be a következő esetet a csoportnak.  

 
Mark értelmi fogyatékos férfi, aki egy napközibe jár. Az a vágya, hogy 

szakács legyen. Márk úgy hallotta, hogy 4 hétig el tudna gyakorlatozni egy 

közeli étteremben, és ebből is lehet gyakornoki képzés, ha alkalmasnak 

bizonyul a gyakorlat során. Az álma az lenne, hogy egy igazi 

gyakornokságot végezzen, majd egy igazi állást kapjon.  

 

Támogató baráti kör 
A kör képet ad arról, hogy az emberek milyen közel állnak a személyhez. 

Az első körben a személy közelében azokat az embereket találja, akik 

szoros kapcsolatban állnak az illetővel vagy személyekkel, akik 

szabadidejükben rendszeresen találkoznak vele, és együtt csinálnak 

valamit; a második körben olyan emberek vannak, akik munkakapcsolatban 

állnak az illetővel. A harmadik körben olyan személyek lehetnek, akiket az 

illető régről ismer, vagy csak néha találkozik.  

Anya: Nagyon gyakran főzünk együtt, tudja, hogy tudok főzni, és vannak 

új ötletei.  

Nővér: Mindig támogatott, amikor valami újat akartam tanulni.  

Paul: Jó álláspályázatot tud írni. 

 Jan, asszisztens: Van tapasztalata a dolgok megszervezésében, és ő olyan 

valaki, aki nagyon jól ismer.  

Mary néni: Nyugdíjba vonulása előtt egy étteremben dolgozott A kedvenc 

fogadó házigazdája: Ő a példakép számomra. Labdarúgóedző: Mindig hisz 

az erősségeimben, és mindig arra motivál, hogy erős és magabiztos legyek.  

 

• Dolgozz a csoporttal azon, hogy a barátok hogyan támogathatják a 

tervet.   
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• Összpontosítson arra, hogy a személy barátai hogyan segíthetnek 

szót emelni és kiállni az ügy mellett.  

• Hagyja, hogy a kiscsoportok mutassák be eredményeiket.  
 

A gyakorlat utolsó gondolata: 
Beszéljétek meg a közös ülésen, milyen hasznos lehet támogatókat 

szerezni önvédőként jó érvekre.  

Kérdezze meg a résztvevőket tapasztalataikról.  
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Márkot támogató barátok köre 
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Anya 

Nővér 

Pali, a 

legjobb barát 

A napközi 

segítői 

Pincér a kedvenc 

kávézómban 

Foci edző 

Régi 

tanár 

Régi főnök 

Jani, 

asszisztens 
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VIDEÓKLIP “ A KIÁLLÍTÁSON ”  

A myPart projekt honlapján megtalálható a „Kiállításon” című videoklip. 

Ehhez a gyakorlathoz ezt a videoklipet használjuk.  

LEBONYOLÍTÁS:  

 

Mutasd meg a résztvevőknek a videót a weblapon.   

• Tegyen fel kérdéseket a résztvevőknek a videoklippel kapcsolatban 

• Azonnal megértettem, miről szól a videó?  

• Mi történt?  

• Első reakcióim a videóra!  

• Miért döbbent meg a biztonsági ember?   

• Miért fontos a saját hangod, és mindig beszéddel kell kifejezned 

magad? Milyen egyéb lehetőségei vannak?  

• Mit éreztél, amikor megláttad a videót? Hogyan érezted magad a 

helyzetben?  
Kezdjen beszélgetést a résztvevőkkel.
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Értékelés 

Örömmel vettem részt a workshopon.  
 

Fontos dolgokat tanultam az 

önérvényesítésről és az önismeretről.   

Most már tudom, miért fontos a politikai 

részvétel az életemben.  

 
 

Most már tudom, mit kell tennem, ha 

aktívan részt akarok venni.  

 
 

Hasznosak voltak az általunk végzett 

gyakorlatok   

Most már tudom, milyen fontos az 

önérvényesülés és a saját érdekeim 

közötti kapcsolat.  
 

Hozzászólások: 
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Modul 5 

Partnerség  

 

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH 
www.lebenshilfen-sd.at 

 

 

 

 

 

Zavod RISA  
www.risa.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENACERCI  

www.fenacerci.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laterna Magica  

www.laterna.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány 
elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 
jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők 
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem 
tehető felelőssé ezen információk bárminemű 

felhasználásáért. 
 

 

 

 

file:///C:/Users/kicker-frisinghelli/Desktop/www.lebenshilfen-sd.at
file:///C:/Users/kicker-frisinghelli/Desktop/www.risa.si
file:///C:/Users/kicker-frisinghelli/Desktop/www.fenacerci.pt
file:///C:/Users/kicker-frisinghelli/Desktop/www.laterna.hu

