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1.  MODUL 

Interperszonális készségek

Bevezetés

Az interperszonális készségek azok a tulajdonságaink és viselkedés fajtáink, amelyeket 

más emberekkel való kölcsönhatások során mutatunk ki. A lecke ennek körében foglalko-

zik az önértékelés, az öntudatosság és az önismeret közötti különbségekkel. A résztvevők 

megismerhetik az erősségeiket és gyengeségeiket, felismerhetik a személyes készségeiket 

és azt, hogy miben tehetségesek. Ennek a tudásnak a megszerzésével a résztvevők jobban 

megérthetik személyiségüket, ami növelheti az önértékelésüket, és megtanulhatják, hogyan 

kell tudatosan kezelni saját érzelmeiket és reakcióikat. Emellett megtanulhatják a hatékony 

kommunikációs készségeket, a kommunikáció típusait, megismerhetik személyes határai-

kat és az egészséges és káros kapcsolatok közötti különbségeket.

A modul bemutatása:
az „Interperszonális készségek” leckében 

az oktatók bemutatják az interperszonális 

készségeket és a hatékony interperszonális 

kommunikáció fogalmát. Ez a lecke három 

leckere oszlik. Mindegyik lecke felépítése 

azonos, és bemutatásuk körülbelül 4 órát 

vesz igénybe.     

A modul tartalma:
1. lecke – Mi az önértékelés, az öntudat és 

az önismeret?

2. lecke – Hatékony interperszonális kap-

csolatok és kommunikációs készségek

3. lecke – Érzelmek és dühkezelés

Fejlesztette: SIRIUS
Pszichológiai tanácsadó,  
képző és kutató központ
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Tanulási eredmények:
A lecke befejezését követően:

	Æ A résztvevők képesek lesznek megér-

teni az önértékelés, az öntudat és az 

önismeret közötti különbségeket

	Æ A résztvevők növelhetik az öntudatos-

ságukat és önismeretüket

	Æ A résztvevők könnyebben meghatá-

rozzák erősségeiket és gyengesége-

iket

	Æ Megtudják, mi az interperszonális 

kommunikáció és az aktív hallgatás

	Æ Megtanulják a különbséget a passzív, 

agresszív és magabiztos kommuniká-

ciós módok között

	Æ Megtanulják magunk körül azonosíta-

ni a támogatói hálózatunkat

	Æ Megismerik az egészséges és a káros 

kapcsolatok közötti különbségeket

	Æ Megtudják, hogyan lehet véget vetni 

egy rossz, káros kapcsolatnak

	Æ Megtudják, mik a személyes határa-

ik, és mi az a személyes tér

	Æ A résztvevők képesek lesznek meg-

magyarázni az érzéseiket és meg-

határozni személyes erősségeiket, 

és szükségleteiket valamint az igé-

nyeiket

	Æ A résztvevők képesek lesznek meg-

érteni az érzelmeik, gondolataik és 

cselekedeteik közötti kapcsolatokat, 

beleértve azt is, amit mondanak

	Æ A résztvevők meg fogják érteni, hogy 

érzéseik miként befolyásolhatják 

mindennapi teljesítményüket
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1. lecke: 
Mi az önértékelés, az öntudat  
és az önismeret?

Tanulási eredmények:
A lecke teljesítése után a résztvevőkre jel-

lemző: 

	Æ Az önértékelés, az öntudat és az önisme-

ret közötti különbségek megértése

	Æ Fokozott öntudat és önismeret

	Æ Erősségek és gyengesége meghatározása

	Æ Személyes képességek és tehetség felis-

merése

	Æ Személyes határok körvonalazásának 

képessége

	Æ Segítség kérés képességének elsajátítása

Tartalom:
A műhely rámutat az önbecsülés, öntudat és 

önismeret közötti különbségekre. A résztve-

vők megismerik erősségeiket és gyengesé-

geiket, felismerik személyes készségeiket 

és tehetségüket. Az ismeretek megszerzése 

révén a résztvevőknek jobb személyes meg-

értése lesz, ami növeli az önbecsülésüket. 

1. FELADAT (10 perc): 
„Jégtörő” gyakorlat

Feladat neve: „WC papír játék”

Feladat típusa: önálló

A konkrét célok leírása: A feladat célja a 

résztvevők egymással való megismerkedé-

sére irányul.

Szükséges eszközök / források: WC papír

Feladat leírása: A résztvevőknek be kell 

csukniuk a szemüket, és a tréner addig te-

kercseli a papírt, amíg a résztvevők azt nem 

mondják neki, hogy álljon meg. Miután min-

denki kapott a letekercselt papírból, a tré-

ner bejelenti, hogy minden személynek a 

letépett lapok számával megegyező meny-

nyiségű dolgot kell megosztania magáról a 

csoporttal.

Kulcsszavak: önbecsülés, 
öntudat, önismeret
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2.FELADAT (10 perc): 
”Jégtörő” gyakorlat 

Feladat neve: „Három dolog a csoportunkban”

Feladat típusa: kiscsoportban

A konkrét célok leírása: A feladat célja a cso-

port kohézió kialakítására összpontosul.

Szükséges eszközök / források: nincs

Feladat leírása: Osszuk fel a résztvevőket 

két / három csoportra (körülbelül 5-6 részt-

vevő egy-egy csoportban). Minden csoport-

nak három közös dolgot kell találnia; mint 

például: kedvenc évszaka, film, ünnep, és 

így tovább. A csoport egyik tagja bemutatja 

a csoportot, és megosztja a megbeszélt há-

rom közös dolgot a többi csoporttal.

PREZENTÁCIÓ (PPT: 10 perc): 
Az öntudatosság megértése

Szükséges eszközök / források:  

A tananyag ezen részében a tréner 

a 1. lecke Önismeret PPT-t mutatja 

be, az első diától a hetedikig.

Mindannyiunknak van valamilyen énképe, még 

akkor is, ha azt gondoljuk, hogy ez nincs így. 

Ez az énkép befolyásolja az életünket – meg-

határozza, hogy zaklat fel minket, és mi nem, 

milyen célokat törekszünk a jövőben elérni, 

vagy hogy mások milyen jellemzőit értékeljük. 

Ha tudjuk azt, hogyan viselkedtünk a múltban 

és hogyan fogunk a jelenben, megjósolhatjuk, 

hogyan fogunk viselkedni a jövőben.

Ha világos énképpel rendelkezünk, akkor 

tisztában vagyunk mindezek előnyeivel, és ha 

jobban ismerjük magunkat, jobb döntéseket 

tudunk hozni. Például, ha értékeljük barátain-

kat akikkel szívesen együtt töltjük az időnket, 

akiknek a társaságában kényelmesen érezzük 

magunkat, akkor a jövőben is az ilyen emberek 

társaságát keressük majd. Énképünk alapja az 

önértékelésünknek.

Mielőtt mélyebben elmerülnék az énkép-

be és az önbecsülésbe, van még egy foga-

lom, amely fontos a magunk megismerése 

szempontjából, ezt pedig öntudatnak hívják. 

Az öntudat a saját karakterünk és érzéseinek 

tudatos ismerete. Az öntudatosság azt jelenti, 

hogy képesek vagyunk megérteni gondolata-

inkat, érzelmeinket, hiedelmeinket, tulajdon-

ságainkat és motivációnkat, és azt, hogy ezek 

milyen módon befolyásolják a teljesítmé-

nyünket. Minden helyzetben el tudjuk mon-

dani, mit gondolunk, látunk, tapasztalunk. Így 

tudunk az adott pillanatra összpontosítani, és 

abban a pillanatban magunkra koncentrálni.

Íme néhány példa arra, hogyan lehet fej-

leszteni öntudatunkat:

1. Sétálj, különösen a békés természet-

ben!Gondolataink hajlamosak elkalan-

dozni. Egy kisebb tudatos, de békés séta 

közben elgondolkodhatunk olyan dolgokon, 

amelyek a nap folyamán történnek velünk, 

és megvizsgálhatjuk azokat.
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2. Légy jelen! Az éberség hasonló az öntuda-

tossághoz, ami azt jelenti, hogy tudatában 

kell lennünk belső állapotunknak, megfi-

gyelhetjük gondolataink és hiedelmeink 

alakulását, észrevehetjük, mi váltja ki az 

érzelmeinket, stb. Alapvetően a koncentrált 

figyelem az a pillanat, amikor arra figye-

lünk amit csinálunk, vagy történik velünk. 

Az éberség gyakorlására például történhet 

meditációval, vagy pusztán csak egy-egy 

tevékenységünk lépéseinek átgondolásá-

val. Talán néhány új érdekes dolgot is ész-

reveszünk magunkról ez idő alatt.

3. Légy jó megfigyelő! Ha más emberekre 

is összpontosítunk, megálljt parancsolha-

tunk az önpusztító gondolkodás spiráljá-

nak. Ha készen állunk valaki más gondo-

latainak befogadására, megtanulhatjuk, 

hogyan lehet objektíven hallgatni, és meg-

tanulunk odafigyelni arra, hogy mi a másik 

ember kívánsága és vágya. Ilyen módon 

megtanulhatjuk azt is, hogyan tudunk job-

ban figyelni önmagunkra.

4. Írj! A gondolataink és ötleteink megírásá-

val elkezdhetünk mélyebbre ásni önma-

gunkban. Ilyen módon szóba állhatunk a 

saját tudatalattinkkal, és felfedezhetjük, mi 

az ami igazán fontos számunkra. Menjünk 

mélyebbre az írott élettörténetünkben, és 

tudjunk meg ez által többet önmagunkról. 

Egyes kutatások kimutatták, hogy a nehéz 

élettapasztalatok ismerete, és általában 

az élettörténet ismerete javítja a fizikai és 

mentális egészséget.

5. Kérj visszajelzést másoktól! Mások ob-

jektív véleménye hasznos lehet önérté-

kelésünk során. Ha elég bátrak vagyunk, 

kérdezzünk meg olyan embereket, akikben 

megbízunk, hogy mondják meg véleményü-

ket rólunk. Kérdezzük meg, mit gondolnak, 

hogyan tudunk csoportban együttműködni, 

hogy kezeljük a stresszt, a hallgatást stb. 

3. FELADAT (15 perc): 
Az öntudatosság növelése

Feladat neve: „Fókusz”

Feladat típusa: csoportos

Szükséges eszközök / források: nincs

Feladat leírása: A résztvevők leülnek, pi-

hennek, be kell csukniuk a szemüket, és 

gondolkodniuk kell a tréner által feltett kér-

désekről. A válaszok átgondolása után át 

kell gondolniuk milyen érzések kavarognak 

bennük az adott pillanatban, milyen han-

got hallanak, vagy illatokat éreznek.  

A résztvevők ezután közösen megbeszélik 

az érzéseiket, amelyeket a gyakorlat köz-

ben éreztek. 

Kérdések:

	z Korai élettörténetedet áttekintve, milyen 

emberek befolyásolták a legjobban sze-

mélyiséged alakulását?



10 Gyakorlatszerzés
SZOCIÁLI

	z Időről időre változtak a körülötted lévő 

emberek azóta, amióta felnőttél? Kik a 

legfontosabbak a számodra most?

	z Milyen események és tapasztalatok befo-

lyásolták a legjobban a személyiségedet? 

Melyik élményekben találtál rá későbbi 

szenvedélyeidre? Mi volt olyan különle-

ges azokban a élményekben?

	z Melyek voltak a legnagyobb hátrányok, 

amelyeket le kellett küzdened? Hogyan 

sikerült legyőznöd őket?

	z Most nyisd ki a szemed, és oszd meg mit 

tanultál.

	z Most ülj néhány percig, és gondold át, 

amit ebben a pillanatban érzel, amit hal-

lottál és átéltél. Miért érzed magad úgy 

ahogy? Honnan jönnek a fejedben lévő 

gondolatok? Érzel valamit a bőrünkön? 

Most nyisd ki a szemed, és oszd meg, 

amit éreztél.‘’

ELŐADÁS (PPT: 15 perc): 
Az öntudatosság megértése

Szükséges eszközök / források: A 

tananyag ezen részében a tréner a 

„1. Önismeret” PPT-t mutatja be, a 

kilencedik diától a tizenkettedikig

Amikor önképről beszélünk, akkor három 

területre gondolunk: önismeret, saját elvá-

rások és önértékelés.

Az önismeret a saját képességeinek, ka-

rakterünk, érzéseinek vagy motivációnk is-

merete.

Minél jobban ismerjük magunkat, annál 

jobban tudjuk irányítani az életünket. Tud-

juk, miért haragudtunk meg másokra, miért 

lettünk szomorúak, miben sérült a lelkünk 

vagy miért lettünk boldogok. Röviden: tud-

juk, hogy miért viselkedésünk úgy ahogy. 

Alapvetően ez azt jelenti, hogy például ha 

nem érezzük magunkat jól, akkor meg tud-

juk fogalmazni ennek az okát, például mert 

betegek vagyunk, vagy valami nagyon fon-

tos nem ment a terveink szerint, vagy valaki 

bántott bennünket. Vagy például ha ideges-

séget érzünk, akkor tudjuk, hogy ez azért 

van, mert nem szeretjük a nem becsületes, 

vagy a nagyon hangos, túl zajos embereket. 

Azaz tisztában vagyunk képességeinkkel, 

tudjuk, hogy miben vagyunk jók és miben 

nem.

A saját elvárásainkat fel lehet osztani: va-

lódi ‚én’, ideális ‚én’ és elvárt ‚én’ -re. A valódi 

„én”mi vagyunk, a magunk valójában, erős-

ségeinkkel és hibáinkkal együtt. Az ideális 

„én” az, amire vágyunk; álmaink, céljaink és 

kívánságaink. Fontos, hogy reálisan állítsuk 

fel céljainkat. Például, ha tudod, hogy nem 

vagy jó matekból, akkor valószínűleg nem 

jó ötlet, hogy programozó legyél. Ha nagyon 

szégyenlős vagy, soha sem fogod jól érezni 
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magad egy hatalmas buliban. Az elvárt „én” 

pedig az, amit elvárunk magunktól, illetve 

amit a környezetünk elvár tőlünk. Például, 

ha a szüleid mondjuk tanárként képzelik el 

a jövődet.

1 Forrás: https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/manual-psychosocial-skills

Az önértékelés az az értékelési folya-

mat, amely során megállapítjuk mennyire 

tiszteljük, fogadjuk el és szeretjük önma-

gunkat. Ezen értékelések eredménye az 

önértékelés. 

4. feladat (25 perc): 
Az önismeret fejlesztése, a személyes 
erősségek és gyengeségek felismerése 

Feladat neve: „Életvonal”1

Feladat típusa: önálló és csoportos

Szükséges eszközök / for-

rások: üres papírlap, ceru-

za, filctoll, PPT „1. Önisme-

ret” (14. dia)

Feladat leírása: A résztve-

vők készítenek egy életvonalat egy A4-es 

lapon. Születésüktől a mai napig fel kell raj-

zolniuk életük alakulását. A tréner bemutat 

egy példát. Ezt követően a résztvevők a kö-

zépső vonal alatti részből választanak egy 

nehéz helyzetet. El kell gondolkodniuk azon, 

mik segítették elő számukra az adott hely-

zet leküzdését. Miután elvégezték az önál-

ló munkát, alkossanak párokat, és osszák 

meg egymással ezt a kellemetlen helyze-

tet, valamint azokat a tényezőket, amelyek 

segítettek nekik leküzdeni ezt a negatív 

életeseményt. A tréner kihangsúlyozza a 

segítő tényezők fontosságát, valamint azok 

jövőbeni stresszhelyzetekben való felhasz-

nálási lehetőségét. Összeírja a résztvevők 

által felsorolt tényezőket. A résztvevőket 

arra ösztönzi, hogy olvassák el a listát, és 

próbálják meg megtalálni a számukra leg-

inkább hasznos erőforrásokat.

„Sok különböző tapasztalatot gyűjtünk az 

életünk során. Néhány pozitív, mások negatí-

vak. Gondoljunk át minden fontos eseményt, 

amely velünk történt a születésünk napjától 

napjainkig. Gondoljunk az előző feladat ese-

ményeire. A ti feladatotok, hogy hozzatok lét-

re egy ilyen életvonalat a saját életetekből. 

A pozitív eseményeket a középső vonal fölé, 

a negatív eseményeket az alá kell helyezni. 

Lerajzolhatjátok, vagy leírhatjátok ezeket az 

eseményeket.‘’

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/manual-psychosocial-skills
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5. feladat (20 perc): 
A személyes készségek és 
tehetségek megismerése

Feladat neve: „Rejtett tehetségek”

Feladat típusa: önálló és csoportos 

Célzott kompetenciák: A feladat 

célja az önismeret növelése, a sze-

mélyes erősségek és gyengeségek, 

személyes készségek és tehetsé-

gek felismerése

Szükséges eszközök / források: flip-

chart tábla, ceruza, munkalap: 1.1.2. 

rejtett tehetségek, munkalap 1.1.3. 

rejtett tehetségek listája

Feladat leírása: A résztvevők különféle kérdé-

seket tartalmazó lapot kapnak. A tréner elma-

gyarázza, miért fontos ismerni rejtett tehetsé-

geinket.

Az életvonal készítése közben az erős sé ge-

inkre összpontosítottunk, amelyek segítettek a 

nehéz időkben. Ebben a tevékenységben meg-

próbáljuk megtalálni a rejtett tehet sé geinket. 

Amikor a tehetségekről beszélünk, sok ember 

csak a művészetekre vagy a sportra gondol. A 

tehetségek sokkal szélesebb és változatosabb 

területeken találhatóak meg. Ezeket természe-

tes képességekként határozzuk meg.

Tehetségesek lehetünk számos olyan te-

rületen, mint a művészet, a sport, a kommu-

nikáció, az adminisztráció, a gondolkodás, a 

vezetés, a marketing, a csapatmunka, tech-

nológia stb. Például, könnyen felismerjük 

mások érzéseit,vagy hamar ráérzünk egy 

gyakorlati probléma hatékony megoldására. 

Esetleg nagyon jók vagyunk titoktartásban, 

így mások könnyen nyitnak felénk. Vagy 

tudjuk, hogyan lehet rávenni az embereket, 

hogy fogadják el ötleteinket vagy vásárolja-

nak meg egy terméket. Lehet, hogy az em-

berek élvezik a velünk való közös munkát, 

mert kényelmesen érzik magukat velünk, 

Életvonal példa

a testvérem 
születése

szakítás  
a barátnőmmel

nagyszerű kirándulás 
a legjobb barátommal

nagypapa halála

első szerelem
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vagy elképzelhető az is, hogy mindig valami-

lyen vé válunk bármilyen megbízásnál. Le-

het, hogy nagyon jó kézügyességünk van, és 

nagyon szeretünk különféle dolgokat építe-

ni. Ha ismerjük rejtett tehetségeinket, akkor 

tudjuk, milyen területeken vagyunk jók, és 

azt is tudhatjuk, hogyan irányíthatjuk ezek 

által jobban az életünket.

Miután elvégezték az önálló munkát, vi-

tassák meg tehetségüket és fejlődési lehe-

tőségeiket 5-6 fős csoportokban. A tréner 

összeállít egy listát a rejtett tehetségek, 

illetve azok fejlesztésének lehetőségeiről. 

Végül az egész csoport megvitatja, mely 

rejtett tehetségek hasznosak a különféle 

munkákban.

6. FELADAT (20 perc): 
Találjunk erősségeket 
gyengeségeinkben

Feladat neve: „Mi a jó a gyen-

geségeinkben?”

Feladat típusa: önálló

Szükséges eszközök / forrá-

sok: PPT „1. lecke Önismeret” 

(16 – 17. dia), ceruzák, munka-

lap: 1.1.4. mi a jó a gyengesé-

geinkben?

Feladat leírása: A résztve-

vőknek kapnak egy lapot, 

amelyen minden erősségüket és gyengesé-

geiket fel kell sorolniuk. A tréner kivetít egy 

diát, amelyen különféle jellemzőket mutat be, 

amelyek pozitív és negatív tulajdonságok is 

lehetnek. A tréner elmagyarázza, hogy sokan 

az erősségekről és a gyengeségekről két kü-

lönálló csoportként gondolnak, amelyek köny-

nyen elhatárolhatóak egymástól. Sok esetben 

ez nem teljesen igaz. Számos hiányosságunk 

a különböző helyzetekben akár erősséggé is 

válhat, vagy fordítva. A résztvevők és a tréner 

együtt átnézik a diákon lévő példákat. 

Ezután a résztvevők összeírják saját 

erősségeiket és gyengeségeiket. Ezután 

megpróbálják pozitív jellemzőkké változtat-

ni a gyengeségeiket. Végül, kis csoportok-

ban, megpróbálnak olyan helyzeteken gon-

dolkodni, amelyekben gyengeségeik jó tulaj-

donságokká válhatnak. A trénerrel együtt a 

csoport megvitatja a válaszokat. 
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Előadás (PPT: 10 perc): 
Az önbecsülés megértése

Szükséges eszközök / források: Eb-

ben a részben a tréner a rendelke-

zésre álló PPT-t (1.lecke Önismeret) 

használja, a 19. diától a 22. diáig

Az önbecsülés az a módszer, amellyel érté-

keljük saját magunkat, mennyire szeretjük 

és kedveljük magunkat, mennyire tartjuk 

értékesnek magunkat, milyen érzéseink 

vannak önmagunkkal szemben.

A magas önértékelésű emberek azt gon-

dolják, hogy ugyanolyan értékesek, mint má-

sok; jók valamiben, hogy érdemes új dolgokat 

kipróbálniuk, és nem feladniuk, valamint fon-

tos, hogy vigyázzanak magukra. Azt is tudják, 

hogy a másokkal való összehasonlítás nem 

feltétlenül jó vagy hasznos, mindent meg le-

het tanulni, és joguk van boldognak lenni.

A magas önértékelésű emberek nem 

csak a jót látják meg önmagukban, vagy gon-

dolják, hogy tökéletesek. Ismerik a hibáikat, 

az erősségeikkel együtt, de nyitottak a válto-

zásokra, mert tudják, hogy megéri számukra 

a változás. Ha értékesnek és talpraesettnek 

tartjuk magunkat, akkor, ha valamivel nem 

vagyunk elégedettek, erőteljesebben pró-

bálkozunk. Mindenkinek, aki elért valamilyen 

célt, először el kellett, hogy higgye, hogy meg 

tudja csinálni. Minél inkább hiszünk saját 

magunkban, annál valószínűbb, hogy siker-

rel járunk. Például munka közben a magas 

önbecsüléssel rendelkező személy nagyobb 

kockázatot vállal és magasabbra törekszik. 

Fontos megjegyezni, hogy a magas önérté-

kelés nem jelent fölényt és hiúságot. Ezek a 

dolgok többnyire csak a negatív érzelmek el-

fedésére szolgálnak.

Az alacsony önértékelésű emberek azt 

hiszik, hogy kevesebbet érnek, mint mások, 

kevésbé képesek dolgokra másokhoz képest, 

és keveset fognak elérni, akármilyen kemé-

nyen próbálkoznak. Azt gondolják, hogy több 

hibájuk van, mint másoknak.

Ha az alacsony önértékelésű személy va-

lamit elér, úgy gondolja, hogy csak a jó sze-

rencsén múlt, vagy a feladat volt túl könnyű. 

Ezeket az embereket mások könnyebben 

befolyásolják, önképük mások véleményétől 

függ, mások jóváhagyását keresik.
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7. FELADAT (15 perc): 
Az önismeret fokozása, az 
erősségeinek megismerése

Feladat neve: „Én”

Feladat típusa: önálló

Szükséges eszközök / for-

rások: ceruzák, munkalap: 

1.1.4. Mi a jó a gyengesége-

inkben, ppt 1. Lecke: Ismerd 

meg önmagad (16-17. diasor)

Feladat leírása: A résztve-

vőknek 10 pozitív mondatot 

kell írniuk, amelyekkel sa-

ját magukat jellemzik. Hár-

mat ezek közül ki kell vá-

lasztaniuk, és hangosan fel kell olvasniuk 

őket a csoport előtt. A mondatok kijelentő 

mondatok legyenek. Ezáltal lehetőségük 

van dicsérni magukat mások előtt, ami 

fontos az öntudat és az önbecsülés szem-

pontjából. 

8. FELADAT (20 min): 
Az önismeret fejlesztése

Feladat neve: „Fordítsd meg”’

Feladat típusa: önálló és csoportos

Szükséges eszközök / for-

rások: munkalap: 1.1.6. for-

dítsd meg, ceruzák

Feladat leírása: A résztve-

vők kapnak egy-egy mun-

kalapot, amire le kell írniuk a kudarcaikat 

és hibáikat. A lap elején található egy pél-

da, amely segít a feladat megértésében.  

A bal oldali oszlopban található példa: 

‚’Elfelejtettem befizetni a villanyszámlát”  

A jobb oldali oszlopban bemutatjuk ennek 

a viselkedésnek a megváltoztatására irá-

nyuló tervet: ‚’Legközelebb állítok be egy 

emlékeztetőt”

A tréner elmagyarázza, hogy a kudarcok 

az élet részét képezik, és sokat tanulha-

tunk belőle. Az önértékelés szempontjából 

rendkívül fontos az a tény, hogy megtanul-

juk méltón bukni, és a bukás ellenére is jó 

érezni magunkat. Mindenki kudarcot vall 

időnként, ami igazán számít az az, hogy mit 

fogunk ezzel kezdeni. Valaki csak ül és el-

fogadja a rossz helyzetet, és van aki meg-

próbál tanulni belőle, és úgy gondol rá mint 

értékes leckére.
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9. FELADAT (15 perc): 
Céljaim

Feladat típusa: önálló

Szükséges eszközök / források: ce-

ruzák, munkalap: 1.1.7. céljaim

Feladat leírása: Az önértékelés 

kiépítéséhez fontos a célok meg-

határozása, és az elérésük érde-

kében végzett munka.

2 https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/manual-psychosocial-skills

Ebben a feladatban a résztvevőknek meg 

kell határozniuk céljaikat. Ugyanakkor gon-

dolniuk kell az esetlegesen útjukba kerülő 

akadályokra, és az ezen akadályok leküz-

désére szolgáló stratégiákra. Ily módon a 

résztvevők kisebb célokat érhetnek el, ön-

bizalmat érezhetnek, és a nagyobb célok 

felé törekedhetnek. Ha növelik önismereti 

tudásukat, jobban befolyásolhatják saját 

életüket. 

10. feladat (20 perc): 
Az önvédelem és a kockázati 
tényezők megismerése

Feladat neve:„Önvédelem és koc-

kázat”2

Feladat típusa: önálló és csoportos

Szükséges eszközök / források: 

ceruzák, munkalap: 1.1.8. önvéde-

lem és kockázat, munkalap 1.1.9. 

kockázatok és önvédelmi stratégi-

ák felsorolása, PPT 1. lecke Önis-

meret (27. dia)

Feladat leírása: Mindenki kap egy 

listát önvédelmi és a kockázati 

tényezőkkel. A résztvevők 

mindegyiket megvitatják. Le-

het, hogy néhány résztvevő 

nem ért egyet azzal, hogy 

egyes körülmények miért 

jelentenek kockázatot, vagy 

önvédelmi tényezőt.

Utána a feladat az, hogy megteremtsék 

saját körüket ezekkel a tényezőkkel. Hár-

mas csoportokban kell találniuk olyan ön-

védelmi tényezőket, amelyek elősegítik a 

kockázati tényezők leküzdését. Fontos az 

is, hogy tisztában legyenek környezetünk-

kel, hogyan védi meg őket ezektől a fájó 

körülményektől.

https://www.tdh.ch/en/media-library/documents/manual-psychosocial-skills
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11. feladat (10 perc): 
Kitől és hol kérhetünk segítséget

Feladat neve: „A biztonsági 

hálóm”

Feladat típusa: önálló

Szükséges eszközök / for-

rások: ceruzák, munkalap: 

1.1.10. biztonsági hálóm – 

fiúk, munkalap 1.1.10. bizton-

sági hálóm – lányok

Feladat leírása: A résztvevők 

megtanulják, hogy ahhoz, 

hogy jól érezzék magukat, találniuk kell egy 

olyan környezetet, amelyben az emberek 

tisztelik egymást, határaikat és hiedelmeiket, 

egymás mellett állnak, és mindenki jól érzi 

magát. Megteremtik saját biztonsági háló-

jukat. Az első hálókörben (a legközelebbi a 

figurához) a résztvevők olyan embereket ír-

nak fel, akikben leginkább bíznak, mint pél-

dául a barátok és a családtagjaik. A második 

körben olyan embereket írnak, akik szükség 

esetén támogatást és információt nyújthat-

nak számukra. Például tanár, szomszéd, 

munkahelyi kolléga stb. Az utolsó körben 

intézményeket és szakmákat sorolnak fel, 

amelyek hasznosak lehetnek, mint például 

a rendőrség, a mentők, a foglalkoztatási in-

tézetek, a tűzoltóság, a szociális gondozási 

rendszer, a pszichológiai segítségnyújtás 

stb.
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2. lecke: 
Hatékony interperszonális 
kapcsolatok és kommunikációs 
készségek

Tanulási kimenetel: 
	Æ A hatékony kommunikáció és az aktív 

hallgatás megismerése

	Æ Bizonyos képességek fejlesztése arra, 

hogy megoldjuk a konfliktusainkat má-

sokkal.

	Æ Az interperszonális konfliktusok fizikai 

erőszakkal történő megoldásától való 

tartózkodás 

	Æ A ‚nemet mondás’ képességének gyakor-

lása, olyan társnak, aki megpróbál min-

ket rávenni, hogy tegyünk valami rosszat.

	Æ Előre látása annak, hogy a döntések mi-

lyen következményekkel járhatnak, má-

sok korlátozott hozzájárulásával.

	Æ A bántó vagy veszélyes kapcsolatok fel-

ismerése és elkerülése

	Æ A cselekedetek és a következmények 

közötti kapcsolat leírása.

	Æ Ha nem vagyunk képesek egyedül meg-

oldani az interperszonális konfliktusain-

kat, tudjuk hová fordulhatunk. 

	Æ A személyes határaink megismerése, 

személyes terünk védelme.

Tartalom:
Ebben a leckében a résztvevőknek bemu-

tatják a hatékony interperszonális kommu-

nikációt és megtanulják a kommunikáció 

három alapvető stílusát: passzív, agresszív 

és magabiztos kommunikációt. A figyelem 

a hálózati támogatás azonosításán lesz: 

egészséges és káros kapcsolatokon. Ez 

szintén tartalmazza a problémák azonosítá-

sát, melyet viselkedésünk hatásának meg-

értése által szerzünk. Néhány irányvonalat 

is tartalmaz a lecke olyan helyzetekre, me-

lyekben bizonytalanul érezhetjük magunkat. 

Kulcsszavak: kommunikációs 
stílusok, konfliktuskezelési 
technikák, kapcsolatok
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1. FELADAT (15 perc): 
Jégtörő feladat

Feladat neve: „Értő hallgatás”

Feladat típusa : csoportban

Célzott kompetenciák: A fókuszban álló tanu-

lási célok az aktív hallgatás, a hatékony kom-

munikáció, a barátok megismerése és az új 

társadalmi tevékenységekben való részvétel

Szükséges eszközök / forrá-

sok: Tréning anyag (2. lecke 

gyakorlati feladat: Jégtörő 

feladat)

Feladat leírása: A következő 

tevékenység során a koncentráció gya-

korlására összpontosítunk majd; a szóbeli 

üzenetet osztatlan figyelemmel hallgatják a 

résztvevők. Először kérjük meg az ösz-

szes résztvevőt, hogy üljenek körbe. Az 

első ember elkezd elmondani egy törté-

netet (bármit, amit szeretne). 3-5 mon-

dat után, állítsuk meg, és véletlenszerű-

en válasszunk egy másik résztvevőt a 

folytatáshoz. Ennek a személynek meg 

kell ismételnie az utolsó mondatot, majd 

folytatnia kell a történetet. Ha öt másod-

perc után nem tudja helyesen megismé-

telni az utolsó mondatot, akkor kiesik.  

A játék ugyanazokkal a szabályokkal folyta-

tódik, és a győztes az utolsó, aki mindenki 

kizárása után maradt.

Ez a játék versenyképes változata. Játszha-

tó kizárások nélkül is vagy más, hasznosnak 

ítélt elemek hozzáadásával.

ELŐADÁS: (PPT: 15 min): 
Bevezetés a hatékony 
interperszonális kommunikációba 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: A workshop ezen részé-

hez a PPT 1-4. diája haszná-

landó.

Mi az interperszonális kapcsolat? Ket-

tő vagy több ember közötti szoros kötelék 

jelenti a személyközi kapcsolatot. A rokon-

szenv két egyén között közel hozza őket 

egymáshoz, és ennek eredményeképpen 

létrejön egy erős személyközi kapcsolat. 

Amikor közeli személyközi kapcsolatba va-

gyunk kommunikálnunk kell egymással. Mi-

ért nagyon fontos a hatékony kommuniká-

ció? A kommunikáció segít az egyéneknek, 

hogy a legmeggyőzőbb módon tudják kife-

jezni magukat. A gondolataidat, érzéseidet 

és ismereteidet a legkívánatosabb módon 

kell átadni, ebben is segít a hatékony kom-

munikációs készség. Ezeket demonstráljuk, 

amikor részt veszünk a verbális és nonver-

bális kommunikációban. 

Nem mindenki van megáldva tökéletes 

kommunikációs készséggel; de idővel és 

sok gyakorlással elsajátíthatják ezt a ké-

pességet. Azok akiknek jó a kommunikációs 
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készségük könnyen társalognak más embe-

rekkel, legyen az tanár, kortárs, vagy csa-

ládtag. A hatékony kommunikációs készsé-

gek erősítik a köteléket az egyének között. 

Az egyik leghatékonyabb kommuniká-

ciós készséget Értő figyelemnek hívják. Ha 

értő figyelemmel fordulsz valaki felé, azt 

figyeled amit a másik mond és lefordítod 

magadban, vagy megpróbálod megérte-

ni az üzenete jelentését. Az értő figyelem 

segít a beszélgetés folyamatában és ab-

ban, hogy jobban megismerhesd a mási-

kat. Sose hozd fel a saját élményeidet – az 

értő figyelem csak arról szól, amit a másik 

mond neked. 

Az értő figyelemnek négy alapvető lépé-

se van: 

1. Jelenlét: A jelenlét azt jelenti, hogy meg-

hallgatod, és megértsd a másikat. A másik a 

testbeszédedből – az arc mimikádból, a meg-

felelő szemkontaktusból, és gesztusaidból, 

illetve a bátorító bólintásaidból tudja, hogy 

figyelsz rá.

2.Körülírás: Miután meghallgattad a másik 

felet, körülírod, vagy a saját szavaiddal el-

mondod , amit hallottál. Például, ha valaki 

elmondja neked, hogy mérges volt, amiért 

megfeledkezett a kulcsokról, te elmondod, 

hogy „Mérges voltál, amiért otthon felejtet-

ted a kulcsaidat.”

3. Tisztázás: azt jelenti, hogy még több in-

formációt kérsz annak érdekében, hogy 

biztosan megértsd, amit a másik fél neked 

elmondott. Azt kérdezheted: „Tudnál nekem 

mondani még valamit arról, hogy... ?” vagy 

„Hogy érzel azzal kapcsolatosan, hogy...?”

 4. Visszatükrözés: a visszatükrözés során 

visszacsatolást adsz arra vonatkozóan, amit 

megértettél a másik fél érzéseivel kapcso-

latban. A korábbi példát alkalmazva meg-

kérdezheted: A kulcsok otthonfelejtése mi-

att aggódsz, hogy bajba kerülsz. Nem érzed 

úgy, hogy felelős lennél értük.”

2. FELADAT (15 perc): 
Gyakorold, hogy (ne) kommunikálj

A feladat neve: „Három mód, arra hogyan 

(ne) kommunikálj”

Feladat típusa: párokban

Célzott kompetenciák: A fókuszban álló tanu-

lási célok az aktív hallgatás, a hatékony kom-

munikáció, a barátok megismerése és az új 

társadalmi tevékenységekben való részvétel

Szükséges eszközök / források: gyakorlati 

anyag (Három mód, arra hogyan (ne) kom-

munikálj

Feladat leírása: Kérd meg a csoportot, hogy 

alkossanak párokat, A forduljon B felé, A egy 

sorban egymás mellett, B egy másik sorban 

vele szemben. Kérd meg őket, hogy találja-

nak ki egy történetet, anekdotát vagy álmot, 

és kérd meg őket arra, hogy meséljék el a 

partnerüknek.
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	Æ A) A és B egyszerre mondják el egymás-

nak a történetet ( 1 perc) .

Visszacsatolás: Hogy érezted magad? 

Hogy reagáltál?

	Æ B) A mondja el a történetet B-nek, úgy 

hogy B nem figyel, valami mást csinál, 

máshova néz. (1 perc). Cseréljenek 

szerepet, és ismételjék meg a felada-

tot. (1 perc)

Visszacsatolás: Milyen érzés volt annak, 

aki beszélt? És milyen a hallgatónak, aki 

nem figyelt?

	Æ C) A mondja el a történetét, úgy hogy 

B aktívan figyel rá (1 perc). Cseréljenek 

szerepet és ismételjék meg a feladatot. 

(1 perc)

Visszacsatolás: Hogy érezte magát a 

mesélő? És a hallgató? Beszéljétek meg 

a csoporttal. 

ELŐADÁS: (PPT: 30 min): 
A kommunikáció három alapvető 
formája 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: A workshop ezen részében 

a PPT (2. lecke, Interperszonális 

kapcsolatok és a kommuniká-

ció) 5-10. dia használandó

A különböző kommunikációs stílusok beazo-

nosítása – és annak felismerése, hogy me-

lyiket használod a leggyakrabban a minden-

napi barátokkal, családtagokkal, kollégákkal 

való kommunikációban – alapvető, ha fej-

leszteni szeretnénk a hatékony és asszertív 

kommunikációs készségeinket. 

A három alapvető kommunikációs stílus:

1. A PASSZÍV KOMMUNIKÁCIÓ: az egyének 

által fejlesztett minta arra, hogy elkerüljék a 

saját véleményük, vagy érzéseik kifejezését, 

megvédjék a jogaikat, meghatározzák, felis-

merjék a szükségleteiket. Ennek eredménye-

képpen a passzív egyének nem reagálnak jól 

a nyíltan bántó, vagy haragot kiváltó helyze-

tekre.

A passzív kommunikációt folytató egyének 

gyakran:

	z nem tudják kifejezni magukat 

	z nem tudják kifejezni érzéseiket, szükség-

leteiket, véleményüket

	z hajlamosak csendesen és bocsánatkérő-

en beszélni

	z gyenge szemkontaktust tartanak fenn, 

testtartásuk görnyedt

A passzív kommunikációs minta hatására 

ezek az egyének: 

	z gyakran aggódnak, hogy elvesztik az irá-

nyítást az életük felett

	z gyakran depresszívek mert úgy érzik, 

hogy elakadtak és reményvesztettek 

	z gyakran bosszúsak (de nincsenek tudatá-

ban), mert a szükségleteik nem teljesülnek 
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	z gyakran zavartak, mert nem vesznek tu-

domást a saját érzéseikről 

2. AZ AGRESSZÍV KOMMUNIKÁCIÓ egy olyan 

kommunikációs stílus, amelyben az egyén ki-

fejezi az érzéseit és a véleményét, érvényre 

juttatja a szükségleteit olyan módon, hogy az 

veszélyezteti mások jogait. Így az agresszív 

kommunikációt alkalmazók verbálisan/fiziká-

lisan bántalmazók. 

Az agresszívan kommunikálók gyakran:

	z megpróbálnak uralkodni mások felett

	z megaláztatással igyekszenek másokat 

kontrollálni 

	z kritizálnak, hibáztatnak, vagy támadnak 

másokat, nagyon lobbanékonyak

	z  alacsony a frusztrációval kapcsolatos 

megértési képességük 

	z hangos, meggyőző és erőszakos a hangjuk 

	z nem figyelnek

	z félbeszakítanak

	z használja a „te” kifejezést

	z erőszakos és megfélemlítő a testtartásuk

 Az agresszív kommunikációs minta hatására 

ezek az egyének:

	z elidegenedetté válnak 

	z félelmet és gyűlöletet ébresztenek má-

sokban

	z mindig másokat hibáztatnak ahelyett, 

hogy elismernék a saját hibáikat

3. AZ ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ: az a tí-

pusú kommunikáció, amelyben az egyén tel-

jesen biztos a saját véleményében és tisztán 

látja az érzéseit, és határozottan kiáll a saját 

jogaiért, anélkül, hogy mások jogait veszé-

lyeztetné. Ezek az egyének értékelik saját 

magukat, az idejüket, az érzelmeiket a lelki 

és testi szükségleteiket, és erősen érvénye-

sítik saját érdekeiket, miközben tiszteli má-

sok jogait. 

Az asszertív módon kommunikálók:

	z szükségleteiket és igényeiket világosan, 

megfelelően és tiszteletteljesen közlik

	z érzéseiket világosan, megfelelően és tisz-

teletteljesen fejezik ki

	z Az „én” kifejezést használja

	z tiszteletteljesen kommunikálnak másokkal

	z értően figyelnek, anélkül, hogy félbeszakí-

tanának

	z kontrollálják saját magukat

	z szemkontaktust tartanak fenn

	z nyugodt, csendes hangszínen beszélnek 

	z kiegyensúlyozott testtartással kommuni-

kálnak 

	z tudnak másokhoz kapcsolódni

	z kompetensnek érzik magukat

	z nem engedik, hogy más bántsa vagy ma-

nipulálja őket 

	z kiállnak a jogaikért 

Az asszertív kommunikációs minta hatására 

ezek az egyének: 

	z tudnak másokhoz kapcsolódni

	z saját életüket képesek kontrollálni 

	z érettek arra, hogy foglalkozzanak a saját 

hibáikkal és problémáikkal, amikor azok 

felmerülnek 

	z tiszteletteljes környezetet teremtenek 

mások számára a növekedéshez és az 

érett élethez
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Az asszertív módon kommunikálók úgy be-

szélnek, vélekednek és viselkednek, mintha 

azt mondanák:

	z ”Egyenlően jogosultak vagyunk, arra hogy 

egymás felé tiszteletteljesen fejezzük ki 

magunkat „

	z ”Rájöttem, hogy van választásom az élet-

ben és megfontolhatom a választásaimat. 

	z ”Őszintén, egyértelműen, lényegre törően 

fogalmazok.”

	z ”Nem kontrollálhatok másokat, de kont-

rollálhatom saját magamat.”

	z ”Nagy hangsúlyt fektetek rá, hogy a jogai-

mat tiszteljék.” 

	z  „Felelős vagyok azért, hogy a szükségle-

teim kielégítése tiszteletteljes módon va-

lósuljanak meg.”

	z ”Tisztelem mások jogait.”

	z ”Senki nem tartozik nekem semmivel, ki-

véve azzal, amit nekem akarnak adni. 

	z ”100 %-ig felelős vagyok a saját boldog-

ságomért.”

Az asszertív kommunikáció lehetőséget 

biztosít a számunkra, hogy vigyázzunk 

saját magunkra, és megalapozza a men-

tális egészséget, és az egészséges kap-

csolatokat. 

3. FELADAT (20 perc):
A passzív, az asszertív és az agresz-
szív kommunikáció felismerése 

A feladat neve: „Öt példa a kommunikációra”

A feladat típusa: csoportos

Konkrét célok leírása: A hang-

súlyban lévő tanulási ered-

mények a másokkal folytatott 

in ter per szo nális kon flik tu sok 

meg ol dását célozzák, kom mu-

ni  ká  ciós képességek, asszer-

tív vi sel kedés, viselkedésük 

másokra gyakorolt hatásának 

megértése

Szükséges eszközök / források: gyakorlati 

adatlap Öt példa a kommunikációra (Függelék 

2.1) és egy táblázat a kommunikációs stílusok 

magyarázatával. (Függelék 2.2)

A feladat leírása: Először osszuk meg a 

résztvevőkkel a táblázatot a kommunikáci-

ós stílusok magyarázatával. (Függelék 2.2). 

Ezután 3-5 fős csoportokat alakítanak ki, 

kapnak egy gyakorló lapot rajta öt szituáci-

óval, amelyekben három különböző típusú 

kommunikációs reakciót találnak; beszéljék 

meg kis csoportokban, hogy melyik típusú 

kommunikációt ismerik fel. 10 perc múlva a 

megfigyeléseiket és reflexióikat megbeszé-

lik a többi résztvevővel
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ELŐADÁS (15 perc): 
Az egészséges és egészségtelen 
kapcsolatok felismerése

Szükséges eszközök / források: A 

workshop ezen részéhez a PPT (2. 

lecke, Interperszonális kapcsola-

tok és a kommunikáció) 11-14. diái 

használandóak.

„Tudod, hogy az öntudat és a kapcsolatok között 

van összefüggés?” „Az, ahogyan érzel saját ma-

gaddal kapcsolatosan, befolyásolja azt, ahogy 

viselkedsz másokkal, illetve ahogy mások ke-

zelnek téged?” Beszéljük meg a csoporttal.

Az egészséges kapcsolatokban van egy 

konstans spirálja a pozitív interakcióknak, 

amely növeli az önértékelést és fejleszti az 

önállóságot. Egy egészségtelen kapcsolat-

ban egy folyamatos lefelé tartó spirálja van 

a negatív interakcióknak, amely az önérté-

kelés csökkentésére szolgál és egyensúly 

hiányt teremt.

Önmagunk és mások tiszteletben tartá-

sa az egészséges kapcsolatok kulcseleme. 

Ezzel szemben, az egészségtelen kapcsola-

tokban az egyik fél megpróbál kontrollt gya-

korolni a másik fölött, és hatalmat gyakorol 

a másik felett fizikai, szexuális és/vagy ér-

zelmi szempontból. 

Egy új kapcsolatba kerülés izgalommal, 

boldogsággal, és a hatalom érzésével tölt 

el. Teljesen helyénvaló, hogy örömmel tölt 

el minket, ha kapunk egy bókot, ha külön-

legesnek érezzük magunkat, vagy nagyobb 

biztonságérzettel, önbizalommal töltődünk 

fel. De a kapcsolatok változhatnak és nehéz 

felismerni, hogy a dolgok mikor kezdenek 

elromlani. 

Egy egészséges kapcsolatban nem pró-

bál meg senki kontrollálni téged. Az ellenőr-

ző, vagy fenyegető magatartás lehet fiziká-

lis, szexuális, érzelmi, anyagi vagy pszichés 

jellegű. 

Ha a kapcsolatodat nem érzed jónak, talán 

itt az ideje, hogy véget vess neki. 

4. FELADAT (20 perc): 
Önálló feladat; Az egészséges 
és egészségtelen kapcsolatok 
felismerése

A feladat neve: „Kapcsolat Quiz”

Feladat típusa: önálló

Konkrét célok leírása: A fókuszban levő tanu-

lási eredmények mentén felismerhetővé és 

elkerülhetővé válnak az olyan 

kapcsolatok, amelyek bántó-

ak, vagy veszélyesek lehetnek. 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: Függelék 2.3..”Kapcsolat 

Quiz”

A feladat leírása: Mindenki megérdem-

li, hogy biztonságos és egészséges kap-

csolata legyen. Tudod, hogy a kapcsolatod 
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egészséges-e? Válaszolj az alábbi kérdésekre 

igennel, vagy nemmel, hogy kiderítsd. A négy-

zetekbe jelölve tudod rögzíteni a válaszaidat.  

A végén megtalálod, hogyan pontozd a 

válaszaidat. Ezután, lesz egy rövid beszélge-

tésünk a válaszokról és tanácsot kapsz arra, 

hogy mit csinálj akkor, ha nem érzed bizton-

ságban magad a kapcsolatodban.

PREZENTÁCIÓ: (PPT: 15 perc): 
Mit tegyél, ha nem érzed magad 
biztonságban a kapcsolatodban? 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: A workshop ezen részéhez 

a PPT (2. lecke, Interperszonális 

kapcsolatok és a kommuniká-

ció) 14-15 diái használandók. 

Egy kapcsolatnak véget vetni nagyon nehéz, 

és van néhány dolog, ami további nyomást 

helyezhet rád. Ezek többek között az ápolás, 

a zsarolás vagy az érzelmi nyomás. 

Ha a barátod, vagy barátnőd, vagy valame-

lyik haverod félelmet okoz a kapcsolatotok-

ban, fontos, hogy támogatást kapj. Próbálj 

beszélni egy felnőttel, akiben megbízol, 

vagy a tanácsadóddal. 

Tanácsok, hogy hogyan vess véget egy rosz-

sz, káros kapcsolatnak:

1. Tervezd meg, hogy mit akarsz mondani. 

Koncentrálj a saját érzéseidre, és ne fe-

ledd, egyértelműen nyilvánítsd ki, hogy 

véget akarsz vetni ennek a dolognak.

2. Találj egy semleges helyet. Találkozza-

tok egy semleges helyen, ahol mások is 

vannak. Ez fontos, hogy biztonságban tud-

hasd magad. 

3. Tervezd meg, hogy hogyan kerülsz haza. 

Tervezd meg, hogyan jutsz haza biztonsá-

gosan még a találkozást megelőzően. Az 

is jó ötlet, ha egy barátnak, vagy család-

tagnak elmondod, hogy hová mész. 

4. Beszélj olyanokkal, akikben megbízol.  

A családodtól, barátaidtól és a számodra 

megbízható emberektől kapott támogatás 

segít, hogy jobban érezd magad. 

5. Tereld el a figyelmed. Tölts időt olyan dol-

gokkal, amiket szeretsz. Találd ki miben 

vagy jó, vagy próbálj csatlakozni egy cso-

porthoz. 

6. Vigyázz magadra. Vigyázni magadra ma-

gában foglal olyan dolgokat, mint példá-

ul, hogy nem jársz el sokat, nem iszol túl 

sok alkoholt. Sebezhetőnek érezheted 

magad.

7. Ne felejtsd el, hogy ez nem a te hibád. Ha 

újra kapcsolatba lép veled juttasd eszébe, 

Egy biztonsági terv 
készítése is segíthet, hogy 
biztonságban érezd magad
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hogy tiszteletben kell tartania a dönté-

sedet. Ha nyomást helyeznek rád, vagy 

fenyegetnek, beszélj egy felnőttel, akiben 

megbízol.

ELŐADÁS: (PPT: 30 perc): 
Mik a személyes határok?

Szükséges eszközök / források:  

A workshop ezen részében a PPT (2. 

lecke, Interperszonális kapcsolatok 

és a kommunikáció)16-20. diái hasz-

nálandóak.

A személyes határok azok a korlátok és sza-

bályok, amelyeket a kapcsolatokban saját 

magunknak állítunk fel. Egy egészséges ha-

tárokkal rendelkező ember tudja azt monda-

ni másnak, hogy „nem”, amikor csak akarja, 

de ugyanúgy komfortosan tudja érezni magát 

ha egy intim, közeli kapcsolat kialakításakor. 

Annak, aki mindig távolságot tart másoktól 

(akár érzelmi, akár fizikális, vagy egyéb) me-

rev határai vannak. Ennek alternatívája az, ha 

valaki túlzottan megnyílik másoknak, az ilyen 

személynek porózus határai vannak. 

A M E R E V,  P O R ÓZ US É S EG É S Z S ÉG E S H ATÁ R O K J E L L E M VO N Á S A I

Merev Határok Porózus Határok Egészséges Határok

Kerüli az intimitást és a szoros 
kapcsolatokat.

Túlzottan megosztja a személyes 
információkat

Értékeli a saját véleményét

Nem szeret segítséget kérni. Nehezen mond nemet mások 
kéréseire.

Nem veszélyezteti az értékeit 
mások miatt 

Kevés szoros kapcsolata van. Túlzottan el van foglalva mások 
problémáival

Megfelelően osztja meg a sze-
mélyes információkat (se nagy-
mértékben, se kevéssé)

Nagyon védi a személyes infor-
mációit 

Mások véleményétől függ Tudja, hogy a másik mit akar, és 
mire van szüksége, és képes a 
velük való kommunikációra.

Egyedülállónak tűnik még egy 
párkapcsolatban is.

E Elfogadja a bántalmazást és a 
tiszteletlenséget.

Elfogadja, ha nemet mondanak 
neki.

Távol tartja magát másoktól, 
hogy elkerülje az elutasítást.

Fél az elutasítástól, nehogy ne 
feleljen meg másoknak.

Értékeli a saját véleményét.

	z A legtöbb ember életében vegyesen van-

nak jelen a különböző típusú határok. Pél-

dául van akinek egészséges határai van-

nak a munkában, porózusak a párkapcso-

latban, és a három keveréke jelenik meg a 

családjában.

	z A határok megfelelősége nagyban függ 

a személyes beállítottságtól. Amit lehet 
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mondani A barátokkal való szórakozás 

során mondottak, például lehet, hogy nem 

felelnek meg a munkahelyen. 

	z Néhány kultúrában nagyon különböző el-

várások vannak a határokkal kapcsolato-

san. Például néhány kultúrában rendkívül 

helytelennek tekintik az érzelmek nyilvá-

nos kifejezését. Más kultúrákban ezzel 

ellentétben az érzelmek kifejezését kilec-

keten ösztönzik.

A HATÁROK TÍPUSAI: Számos terület van, 

ahol határokat alkalmazunk: 

	z Érzelmi határok megkülönböztetik az 

érzelmeidet és a felelősségedet a má-

sokétól. Olyan, mint egy képzeletbeli 

vonal vagy erőtér, amely elválaszt má-

soktól. Az egészséges határok megaka-

dályozzák, hogy tanácsot adj, hibáztass 

mást, vagy a hibáztatást elfogadd. Meg-

véd attól, hogy vétkesnek érezd magad 

valaki más negatív érzései, vagy prob-

lémái miatt, vagy hogy mások megjegy-

zését magadra vedd. A kiélezett reak-

ció alacsony érzelmi határokat sugall. 

Az egészséges érzelmi határok világos 

belső határokat igényelnek – az érzése-

id és felelősséget ismeretét magaddal 

és másokkal szemben.

	z Fizikai határok utalnak a személyes térre 

és a fizikai érintésre. Az egészséges fi-

zikai határok között szerepel a megfele-

lő, és nem megfelelő viselkedési formák 

tudatosítása, különböző körülmények 

között, eltérő kapcsolattípusokban (öle-

lés, kézcsók, csók?). A fizikai határokat 

megsértheti, ha valaki megérint, amikor 

nem akarod, vagy amikor valaki megsér-

ti a személyes teredet (például: átosonva 

a hálószobádon)

	z Szexuális határok a szexualitás érzel-

mi, intellektuális és fizikális aspektusaira 

utalnak. Az egészséges szexuális hatá-

rok a szexuális partnerek korlátainak és 

vágyainak kölcsönös megértésén és a 

tiszteletén alapulnak. A szexuális határok 

megsérthetőek egy nem kívánt szexuális 

érintéssel, egy szexuális cselekményre 

kényszerítéssel, fixírozással, vagy szexu-

ális megjegyzésekkel.

	z Anyagi határok a pénzre és a tulajdon-

tárgyakra utalnak. Az egészséges anyagi 

határok meghatározzák, hogy kivel mit 

osztunk meg. Például rendben van, ha köl-

csön adod az autód egy családtagnak, de 

az nem, ha valaki olyannak adod kölcsön, 

akivel aznap reggel találkoztál. Az anyagi 

határainkat megsértik, ha ellopnak tőlünk 

valamit, vagy megrongálják a tulajdonun-

kat, esetleg arra kényszerítenek, hogy ad-

juk oda, vagy adjuk kölcsön tulajdonunkat. 

	z Időbeli határok arra utalnak, hogy egy 

ember hogy tölti el az idejét. Ahhoz, hogy 

valakinek egészséges idő határai le-

gyenek, az embernek elegendő időt kell 

fordítania életének minden egyes aspek-

tusára, például a munkára, a kapcsola-

tokra, illetve a hobbijára. Az időhatárok 

megsérthetőek, ha valaki a másik idejét 

túlságosan igénybe veszi. 
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5. FELADAT (20 perc): 
„Megfelelő érintkezés forgatókönyve”

A feladat típusa: önálló

Konkrét célok leírása: A fókuszban lévő ta-

nulási célok lényege az egészséges határok 

kialakítása, hogy ezzel beazonosíthatóak és 

elkerülhetőek legyenek az ártalmasak vagy 

veszélyes kapcsolatok.

Szükséges eszközök / for-

rások: Megfelelő érintkezés 

forgatókönyve (Függelék 2.4.)

A feladat leírása: A résztvevők 3-5 fős csa-

patokat alkotnak, kapnak egy gyakorlati lapot 

4 szituációval, a fizikai határokkal és a meg-

felelő érintkezéssel kapcsolatosan, és kis 

csoportokban megbeszélik, melyik választ 

válasszák. 10 perc után a megfigyeléseiket 

és reflexióikat megbeszélik a többi részt-

vevővel.

Olvasd fel a következő forgatókönyvet a di-

ákjaidnak majd tedd fel a forgatókönyvben 

található kérdést. 

1. Jack bácsi és Joan néni látogatóba érkezik Taylor és Sam otthonába. Taylor és Sam na-

gyon izgatottak, mert a nagybátyjuk és a nagynénjük nagyon közel állnak hozzájuk. Taylor 

megöleli Joan nénit, amíg Sam megöleli Jack bácsit.

a. Honnan tudod, hogy ezek megfelelő érin-

tések-e? (Válasz: Az érintések tisztelettel-

jesek és gondoskodóak.) 

b. Mit gondolsz mit érzett volna Taylor és 

Sam, ha nem a nagybátyjuk és nagynén-

jük akarta volna megölelni őket, hanem 

valaki, akit nem ismernek? (Válasz: ké-

nyelmetlen, stb.) 

c. Rendben van az neked, hogy nem ölelsz 

meg valakit, még akkor sem ha nagyon 

jól ismered? (Válasz: Rendben van, ha 

nem öleld meg akkor sem ha jól ismered. 

A tested a sajátod!)

2. Joana és Luke nagyon közeli barátok. Egy nap játékból piszkálódásba kezdenek és Joana 

elkezdi csiklandozni Luke-ot. Joana nem hagyja abba a csiklandozást, annak ellenére, hogy 

Luke könyörög, hogy hagyja abba. 

a. Honnan tudod, hogy egy érintés helyén-

való? (Válasz: Az érintés tiszteletteljes, 

kedves biztonságos és gondoskodó.)

b. Mit gondolsz mikortól vált helytelenné a 

Joana és Luke játéka? (Válasz: Amikor az 

érintés a tiszteletteljesből és gondoskodó-

ból átváltozott tiszteletlenné és fájóvá.)

c. Mit csinálhatsz egy ilyen helyzetben?
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3. Jane anyukájának van egy új barátja, Sal, aki gyakran jön hozzájuk látogatóba. Jane ked-

veli Salt, mert Sal mesét olvas, vicceket mond, és sok időt tölt Jane-nel. Egy nap Sal egy 

érintős játékot akar játszani. Sal megpróbálja rávenni Jane-t, hogy érintse meg a testének 

egy intim területét, de Jane nem akar játszani. Sal cukrot ad Jane-nek, ha játszik vele ilyen 

játékot. Jane zavarba jön.

a. Mit akar Sal, hogy Jane megtegyen a cu-

korért cserébe? (Válasz: Sal azt akarja, 

hogy Jane játsszon vele érintős játékot.) 

b. Mit gondolsz az érintős játékról? Egy já-

ték, amelyben tiszteletteljes, gondosko-

dó és helyénvaló érintések vannak? (Vá-

lasz: Nem)

c. Miért jöhetett Jane zavarba attól, hogy 

cukrot kapott? (Válasz: Jane akarta a cuk-

rot, de nem akart játszani.) 

d. Miért nem helyénvaló, hogy Sal arra kéri 

Jane-t, hogy játsszon vele érintős játékot 

és cukrot ajánl föl a játékért cserébe? 

(Válasz: Senki sem próbálhat megveszte-

getni téged, azért, hogy megérintsd az ő 

vagy a saját intim zónádat. 

e. Mit tehetsz egy ilyen helyzetben?

4. Mark szeret időt tölteni a számítógép előtt, játszani rajta és e-mailezni barátokkal. Online 

barátai közül néhánnyal még nem találkozott soha. Mark csak a levelezésen keresztül ismeri 

őket. Valaki Mark barátai közül, akivel még sosem találkozott, megkéri Markot, hogy küldje el, 

neki a telefonszámát és a címét, hogy tudjanak találkozni egy Mark otthonához közeli plázában.

 

a. Mit tehet Mark, amikor egy e-mailen ke-

resztül megismert barát arra kéri, hogy 

adja meg a címét és a telefonszámát? 

(Válasz: Mark mondhatja, hogy nem adhat 

ki személyes információt számítógépen 

keresztül. Személyes információnak szá-

mít a telefonszám, cím, életkor, stb.)

b. Kellene Marknak találkoznia az e-mailen 

keresztül megismert baráttal?(Válasz: 

Nem)

c. Hogy döntöd el, hogy amit a számítógé-

pen olvasol, vagy azon keresztül hallasz 

az igaz-e? (Válasz: meg kell kérdezned va-

lakitől, akiben megbízol.)
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6. FELADAT (15 perc): 
Az én személyes terem 

A gyakorlat típusa: önálló

A konkrét célok leírása: A feladat célja az 

egészséges határok kialakítása és a tá-

maszt nyújtó társas közeg beazonosítása.

Szükséges eszközök / források: 2. 

lecke, Függelék 2.5. „Az én szemé-

lyes terem”

A feladat leírása: Ebben a feladat-

ban a következő instrukciót adjuk a 

résztvevőknek: Bármikor, ha egy másik em-

berrel vagy, meg kell kérdezned magadtól: 

„Megvan az elegendő személyes terem?” 

Az alul lévő vonalakra írd le, kikkel éreznéd 

magad kényelmesen, ha egymás személyes 

terén belül beszélgetnétek. 

Visszacsatolás: Úgy tekintünk a saját terünk-

re, mint egy részünkre. Ez egy rész belőlünk, 

amint magunkénak tudunk. Biztonságérzetet 

ad. „Helyet” ad levegőt venni. Másokat távol 

tart tőlünk, távolságot tart közöttünk. Azok, 

akiket közel engedünk magunkhoz, különle-

gesek a számunkra. Nagyon különlegesek 

a számunkra, ha beengedjük őket a szemé-

lyes terünkbe. Ők azok az emberek, akikben 

bízunk – közeli és személyes kapcsolatunk 

van velük; Úgy érezzük, hogy hűségesek hoz-

zánk, és nem élnek vissza a pozíciójukkal; így 

közel engedjük őket magunkhoz.

Amikor valaki olyan közel jön hozzánk, hogy 

az nekünk már nem komfortos, számos 

dolog van, amit tehetünk. Tartsuk azonban 

észben, hogy a közvetlenségünkkel lehet, 

hogy megsértjük egy másik ember érzéseit, 

úgyhogy mielőtt elmondjuk a véleményün-

ket, gondoljuk át, hogy érdemes-e felvetni a 

kérdést. 

A személyes térbe történő belépés kezelé-

sének módjai:

	Æ Elfogadod. 

	Æ Kiállsz az adott ember útjából, vagy hát-

ralépsz egyet, remélve, hogy veszi az 

adást.

	Æ Kihátrálsz és közlöd, hogy nem kényel-

mes neked ez a közelség.

	Æ Elmagyarázod, hogy miért van szüksé-

ged több térre.
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3. lecke: 
Érzelmek és haragkezlés

Tanulási kimenetel:
A lecke teljesítése után, a résztvevő:

	Æ Az érzelmek okának és pillanatának 

megértése;

	Æ Az érzelmek, gondolatok és viselkedé-

sek közötti kapcsolat megértése, bele-

foglalva a mondanivalót is;

	Æ Az érzelmek teljesítményre gyakorolt 

hatásának megértése.

	Æ A harag és más erős érzelmek címké-

zése, megfelelő kifejezése, a problémák 

„kibeszélése”.

Tartalom: 
Ez a lecke az érzelmeknek, a jelentésüknek 

és szakaszaiknak, és relaxációs technikák-

nak van szentelve. Érzelmeink egészséges 

kezelése több lépést foglal magába: idő-

be telik felismerni őket, megtanulni nem 

elfojtani őket, amikor megjelennek; megér-

teni a kielégítetlen szükségleteket, illetve a 

szükségletek kielégítése céljából elrejteni 

vagy kifejezni azokat. 

1. FELADAT (45 perc): 
Jéghegy 

Feladat típusa : önálló, csoportos megbeszé-

léssel

Specifikus célok leírása: A 

feladat célja az érzelmek és 

jelentésük tudatosítása 

Szükséges eszközök / for-

rások: Jéghegy feladatlapok 

alapérzelmekkel (Függelék 3.1), Flipchart táb-

la, filctollak

Aktivitás leírása: A résztvevők kapnak egy 

feladatlapot, amelyre egy Jéghegyet raj-

zoltunk az öt alapérzelemmel. Az instruk-

ció, hogy a jéghegy víz alatti üres részét 

töltsék ki az érzelmek jelentésével. Az ér-

zelmek: félelem, harag, szomorúság, öröm 

(boldogság), undor és meglepődés. Kb. há-

rom percük jut egy-egy érzelemre. Amikor 

Kulcsszavak: érzések, 
érzelmek, harag
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végeztek, olvassák fel a jelentéseket han-

gosan, majd a foglalkozás je felírja azokat a 

flipchart táblára. 

Visszajelzés: kérdezzük meg őket, hogy 

nehéz volt-e a különböző jelentéseket át-

gondolni? 

Néhány rejtett jelentést (például ami a 

felszín alatt van) könnyebb kitalálni, mint 

másokat, és néha az érzelmek egy kicsit 

összezavaróak lehetnek. 

ELŐADÁS (PPT: 45 perc): 
Érzelmi állapotok és az érzelmek 
kezelése 

Szükséges eszközök / anyagok: 

PPT bemutató az Érzelmek keze-

léséről (2-8. diasor) )

Kezdjük el a beszélgetést (PPT Érzelmek ke-

zelése, 3. dia) az érzés és az érzelem közötti 

különbség megvitatásával, az első feladat-

ra alapozva, más érzelmekre is kiterjesztve 

a beszélgetést (Érzelemkerék – Függelék 

3.2.). Készítsünk egy listát a flipchart táblán 

az úgynevezett „pozitív” és „negatív” érzel-

mekről. 

Érzelem: A tudatosság komplex állapota, 

általában hirtelen és pillanatnyi, amelyet fi-

ziológiai jelek kísérnek (sápadtság vagy bőr-

pír, a pulzus megemelkedése, szívdobogás, 

rosszullét, remegés, mozgásképtelenség, 

agitáltság). Egy érzés, amelyet érzékenyen 

értékelünk (pl. öröm, harag, szomorúság, 

félelem, undor, meglepetés, szeretet). 

Érzés: Egy komplex érzékeny állapot, nagy-

jából állandó és fenntartott, amely mentális 

megjelenítéshez köthető (pl. frusztráltság, 

bűntudat, szégyen). 

Beszéljünk a résztvevőkkel arról, hogy min-

den érzelemnek megvan a maga célja, füg-

getlenül attól, hogy mi pozitívan, vagy nega-

tívan éljük-e meg őket. Az, hogy hogyan éljük 

meg az érzelmeiket és hogyan reagálunk rá-

juk, minden személy esetében különböző és 

egyedi, de ami általában mindannyiunkban 

közös, azok az érzelmi szakaszok. 

Érzelmi szakaszok: 
1. Feltöltődés

az érzelem testi szinten jelenik meg. Az 

izgatottság energia formájában érződik. 

Egyesek könnyebben töltődnek fel, mint má-

sok; őket könnyen elárasztják az érzelmeik, 

de lehet éppen ellenkezőleg is; vannak akik 

olyan mélyen elfojtják az érzelmeiket, hogy 

szinte közönyösnek tűnnek. 

2. Feszültség

a feltöltődés után a feszültség jelenik meg 

fizikai szinten, összeszorított állkapocs 
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formájában, vagy torokban érzett gombóc-

ként, heves szívdobogásként, stb. Ezt a fe-

szültséget egészségtelen dolog fenntartani, 

mert magától nem szokott elmúlni. 

3. Megkönnyebbülés

egy érzelmi megkönnyebbülés felszabadítja 

a személy érzelmi energiáit szavakon, vagy 

tetteken keresztül. Fontos, hogy a megköny-

nyebbülés teljes folyamata végbemenjen, 

hogy az érzelemnek egy része se vándorol-

jon a test valamely részébe, például fájdalom 

formájában. 

4. Relaxáció

a teljes megkönnyebbülés eredménye a 

nyugalmi állapot, amely kellemes a testnek 

és az léleknek is. Ez egy tökéletesen pihen-

tető állapot, amely lehetővé teszi a személy 

számára, hogy bármikor újra készen álljon 

a cselekvésre. 

3 https://www.tdh.ch/en/working-terre-des-hommes 

Az érzelmek kezelésének folyamata 
Az érzelmek kezelésének egészséges folya-

mata három lépésből áll: elfogadás – elem-

zés – kifejezés. 

Ne felejtsük el, hogy minden kényelmetlen 

érzelem egy kielégítetlen szükséglethez 

kapcsolódik. Először is fogadjuk el az ér-

zelmet anélkül, hogy elutasítanánk, majd 

elemezzük és próbáljunk meg felfedezni az 

érzelem és a kielégítetlen alapvető szükség-

letünk közötti kapcsolatot (ha dühös vagyok, 

az azért van, mert nem tartottak tiszteletben 

és figyelmen kívül hagytak? Vagy azért, mert 

már nem tudom tovább elviselni ezt a konflik-

tushelyzetet, és szeretném, ha megváltozna?), 

és végül eresszük ki az érzelmi energiát, 

hogy ezt a szükségletet beteljesítsük, akár 

egy felszólításon keresztül is. 

Az érzelmek kezelésének folyamata3

1. ÉRZELEM
Felismerés, elfogadás

2. KIELÉGÍTETLEN SZÜKSÉGLET
Felismerés, megértés

3. VÁLASZ
Az érzelem elengedése szóban, cselekedetben, vagy kérdés formájában

https://www.tdh.ch/en/working-terre-des-hommes
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Az érzelmek három lépésben történő ke-

zelése egyszerű és direkt módon végezhe-

tő a reaktív érzelmek esetében. Megoldja a 

problémát, és azonnal felszabadítja az ér-

zelmi energiákat. 

Másrészt, amikor egy érzelem nem tűnik 

helyénvalónak, vagy eltúlzottnak tűnik, nagy 

esély van rá, hogy elasztikus érzelemmel van 

dolgunk. Amikor valami olyan történik a jelen-

ben, ami egy fájdalmas múltbeli történésre 

emlékeztet minket, a reakció lehet indokolat-

lanul és mások számára érthetetlenül erős. 

Az érzelmek gyakran összefüggenek egy-

mással, és néha össze is keverjük őket, amit 

már említettünk az Jégheggyel végzett első 

feladat során. 

Ezt hívjuk helyettesítő érzelemnek. Például a 

szomorúság egy olyan érzelem, ami kulturá-

lisan elfogadott, de álcázhatja a haragot, ami 

bizonyos helyzetekben nem elfogadott. Fon-

tos, hogy az események sorrendjét megfele-

lően kövessük ahhoz, hogy valóban megért-

sük, mi az, amit érzünk, és hogyan reagálha-

tunk helyesen. Ehhez a folyamathoz szükség 

van dekódolásra, és empatikus támaszra is. 

Ahogy azt már említettük, bármilyen ér-

zelemről is legyen szó, az normális és hasz-

nos; ne félj, és ne szégyelld a saját, vagy 

mások érzelmeit; azok csak tiszta energiák, 

amelyekre figyelmet kell fordítani, és fel kell 

őket szabadítani. Légy türelmes, mielőtt 

cselekednél, és ne reagálj túl gyorsan; várd 

meg, hogy az érzelmi intenzitás az idővel 

arányosan csökkenjen. 

2. FELADAT (20 perc): 
Érzelemtérkép 

Feladat típusa: önállóan, csoportos megbe-

széléssel 

A célok leírása: A feladat célja a testben érzett 

érzelmek tudatos megértése, az érzelmek 

helyének érzékelése, valamint annak megér-

tése, miért fontos az érzelmek feloldása 

Szükséges eszközök / források: Fel-

adatlapok érzelmek a testben rajz-

zal (Függelék 3.3.), kréta

Feladat leírása:  A résztvevők-

nek odaadjuk a feladatlapokat az 

érzelmek a testben rajzzal, és megkérjük 

őket, hogy próbálják felidézni az adott érzel-

met (alapérzelmek – félelem, harag, öröm 

(boldogság), szomorúság, undor és megle-

petés), és rajzolják be színekkel arra a test-

tájékra, ahol az érzelmet érzik (kb. 10 perc). 

Amikor elkészültek, megoszthatják a többi-

ekkel a rajzukat. 

Beszéljünk a résztevőkkel, hogy milyen 

fontos odafigyelni, hogy ne halmozzuk fel a 

negatív érzelmeket azáltal, hogy elnyomjuk 

őket. Az érzelem tiszta energia, ezért érez-

zük a testünkben. Meg kell próbálnunk olyan 

hamar kifejezni őket, amilyen hamar csak 
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lehetséges a helyzettől függően. Ha nem fe-

jezzük ki, hogy valamitől épp szenvedünk, az 

szokatlan viselkedésformákhoz (elvonulás, 

magányosság, agresszió), vagy akár beteg-

séghez is vezethet. 

Mindenkinek megvan a maga módsze-

re az érzelmek kifejezésére: írás, rajzolás, 

sportolás, séta a természetben, stb. Nagy 

segítség lehet, ha beszélünk valakivel, aki-

ben megbízunk. 

ELŐADÁS (PPT: 20 perc): 
Az érzelmek szerepe és  
a helyénvaló válaszok 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: PPT prezentáció Az ér-

zelmek szerepe és a helyén-

való válaszok (9-15 dia)

Alapérzelmek és megfelelő válaszok 

1. A FÉLELEM gyakran a biztonság utáni 

vágyhoz köthető. A félelem a közeli jövő 

felé irányul azzal a céllal, hogy egy közvet-

len veszélyt elhárítsunk. A menekülés egy 

elfogadott válasz annak érdekében, hogy 

elkerüljünk valamilyen fenyegetést. A re-

megés, támaszkeresés és segítségkérés is 

lehetséges reakció. Egy személy félelem-

érzetének felismerésekor a legjobb meg-

oldás, ha megkérdezzük az adott személyt 

mit tehetünk azért, hogy biztonságban 

érezze magát (Tudom, hogy félsz. Hogyan 

tudok neked segíteni, hogy kevésbé legyél 

megijedve?). Az adott személy a cselekvő, 

ő tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, 

hogy biztonságban érezze magát. Ha a fé-

lelmet nem értjük meg, vagy nem fejezzük 

ki, szorongássá változik, amelynek a gyó-

gyulása hosszabb ideig tart. Másrészt, ha 

a félelmet valamilyen múltbeli esemény 

kapcsán érezzük, az annak a jele, hogy az 

érzelem elvesztette elsődleges szerepét, 

és diszfunkcionálissá vált (fóbiák, félelem 

a kutyáktól, alagutaktól, amelyek egy múlt-

beli eseményhez köthetők). Ebben a hely-

zetben a legjobb, amit tehetünk, hogy külső 

segítséget kérünk. 

2. A SZOMORÚSÁG gyakran a vigasztalás 

utáni vágyhoz köthető. Az emberek szo-

morúak szoktak lenni, amikor elveszítik 

egy szerettüket, egy szeretett tárgyat, vagy 

egy helyet, ami fontos volt számukra. A 

szomorúság lehetővé teszi számunkra, 

hogy elfogadjuk, amit nem tudunk meg-

változtatni. A gyász folyamatának ez az 

egyik alapvető szakasza. A szomorúság 

egy múltbeli eseményre irányul, és fon-

tos mélységében átélnünk, hogy utána az 

elfogadás és új kapcsolatok megalkotása 

felé tudjunk fordulni. Ennek a folyamat-

nak a hossza egyénileg változik, és attól is 

függ, hogy az egyén milyen súlyosnak éli 

meg a veszteségét. A jövőhöz kapcsoló-

dó szomorúság nem segíti az egyént, épp 
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ellenkezőleg: megakadályozza, hogy az 

illető előremozduljon, és inkább arra ösz-

tönzi, hogy visszavonuljon, és depresszió-

ba merüljön. Mint érzelem, a szomorúság 

az, ami társadalmilag leginkább elfogadott, 

ezért könnyen leplezheti a haragot. Gyak-

ran találunk egészséges haragot a vissza-

térő bánat mögött. 

3. AZ ÖRÖM gyakran a másoktól való elis-

meréshez kapcsolódik. Fontos felismerni 

és megosztani a saját sikereinket ahhoz, 

hogy fel tudjuk őket használni az elkövet-

kező kihívások és projektek során. Nem 

éppen egészséges azonnal a következő 

feladaton gondolkodni anélkül, hogy az el-

végzett munkával elégedettek lennénk, és 

átélnénk a büszkeség és öröm érzését. Fo-

gadd el a sikereidet, és teremts időt arra, 

hogy ezt megoszd másokkal is, mert ez 

adja az energiát ahhoz, hogy előrehaladj a 

feladataiddal. 

4. AZ UNDOR, a félelemhez hasonlóan egy 

olyan érzelem, amely közvetlenül kapcso-

lódik a túlélési ösztönünkhöz. Feladata ma 

éppoly fontos, mint évezredekkel ezelőtt 

volt: arra szolgál, hogy távol tartson minket 

azoktól az anyagoktól, amelyek megfertőz-

hetnek vagy megbetegíthetnek minket. Bár 

maga az érzelem egy ösztönös reakció, a 

dolgok, amik elindítják, jobbára tanultak, 

és részben a kulturális hagyományainktól 

és egyéni különbségeinktől függnek. Bár 

az undor többnyire fizikai tárgyakkal kap-

csolatban nyilvánul meg, olyan elvontabb 

„dolgokkal” kapcsolatban is megjelenhet, 

amelyektől az egyén szeretné távol tarta-

ni magát. Ilyenre lehetnek példák az esz-

mék (pl. visszataszító politikai nézetek) és 

viselkedésformák (pl. bizonyos szexuális 

preferenciák vagy cselekedetek). Az ilyen 

helyzetekben megjelenő érzelmet általá-

ban „erkölcsi undornak” hívjuk. 

5. A MEGLEPETÉS a csodálkozásnak, csodá-

latnak, ámulatnak az érzése, amit valami 

hirtelen, vagy váratlan dolog okoz. A megle-

petés élménye változik a kimenetelének fon-

tosságával, és a kimenetellel kapcsolatos hi-

edelmekkel együtt. Ha a meglepetés egy ér-

zelem, annak meglehetősen szokatlan: lehet 

pozitív vagy negatív, és drámai mértékben 

formálja a többi érzelmiünket, a reakciónkat, 

a meglepetés jellegétől függően. 

6. A HARAG gyakran a tisztelet iránti vágy-

hoz kapcsolódik. A harag a változáshoz, 

vagy problémamegoldáshoz szükséges 

energiák mozgatásának egy nagyon hasz-

nos módja. A jelenre irányul azzal a céllal, 

hogy a dolgokat a lehető leghamarabb vál-

tozásra bírja. A haragnak legalább három 

forrása lehet: a saját tér megsértése, a 

frusztráció, és a szabadság korlátozása. A 

harag figyelembevétele segít abban, hogy 

hatástalanítsuk azt. A működő harag prob-

lémákat tud megoldani, a diszfunkcionális 

harag viszont a múltra irányul, könnyen 

összegyűlik, és bűntudat, szenvedés és de-

presszió jellemzi. Nagyon fontos elfogad-

ható módon kifejeznünk ezt az érzelmet, 

amint beazonosíthatóvá válik, vagy elönt 

bennünket. 
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Ugyanakkor épp ez az érzelem az 

egyik legnehezebben kifejezhető, mi-

vel általában úgy tekintenek rá, mint 

ami veszélyt jelent a kapcsolatokra, 

és sokszor kulturálisan is elutasítják. 

Ezért is még fontosabb, hogy megért-

sük a szerepét és hasznát. 

3. FELADAT (15 perc): 
Haragkezelés 

Feladat típusa: önálló, csoportos megbeszé-

léssel

A célok leírása: A feladat célja, a harag, va-

lamint a haragra adott reak-

ciók és a haragkezelés fon-

tosságának tudatosítása 

Szükséges eszközök / források: Harag fel-

adatlap (Függelék 3.4.)

A feladat leírása: A résztvevőknek odaadjuk 

a feladatlapot, hogy értékeljék a haragjukat 

olyan példákkal, amelyekhez érzelmileg 

kötődni tudnak, és felszólítjuk őket, hogy ír-

ják le a reakciójukat az elképzelt helyzetre 

vonatkozóan. Amikor végeztek, megoszt-

hatják a reakcióikat, és a lehetséges harag-

kezelési módszereiket. 

ELŐADÁS (PPT: 30 perc): 
Haragkezelés 

Szükséges eszközök / forrá-

sok: PPT Haragkezelés (16-22. 

dia), Relaxációs technikák fel-

adatlap (Függelék 3.5.

Már a korábbi prezentációban beszéltünk 

a haragról és annak magyarázatáról, és a 

gyakorlatok során értékeltük a reakcióin-

kat is. 

Most bevezethetünk olyan módszereket, 

amelyekkel hatékonyan tudjuk kezelni a ha-

ragunkat. 

Amikor egy olyan helyzettel találod ma-

gad szemben, ami kiváltja a haragodat, 

tanulj meg megállni, és önmagadra fi-

gyelni, mielőtt válaszolnál. Kövesd ezeket 

a lépéseket: 

	z Abban a pillanatban, hogy észrevetted, 

hogy kezdesz dühbe gurulni, azonnal 

hagyd abba az adott cselekvést, vagy hes-

segesd el a gondolatot. Ha vizuális típus 

vagy, képzelj magad elé egy nagy piros 

STOP táblát. 

	z Gyakorold a mély lélegzetvételeket, és/

vagy ismételgess egy relaxációs utasítást 

(például ismételgesd a ‚nyugodt’, szót). 
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	z Figyelj magadra, és próbáld meg azono-

sítani az érzelmi indítékot, ami feldühített. 

Kérdezd meg magadtól: 

	z Milyen gondolatok járnak a fejemben? 

	z Hogy érzem magam? 

	z Mit csinál a testem? 

	z Valódi problémára reagálok, vagy egy hiá-

nyos első benyomásra?

	z Mit akarok attól a helyzettől, amiben va-

gyok? (Ha a válaszod „bosszú”, kérdezd meg 

magadtól, hogy igazán megéri-e az adott 

helyzet, hogy ennyire feldühítsd magad?)

	z Milyen lehetséges következményei vannak, 

ha agresszívan, dühösen cselekszem?

	z Milyen egyéb módokon reagálhatok erre 

a helyzetre, hogy ahelyett, hogy rontanék 

rajta, inkább megoldjam? 

	z Válaszd ki, hogy hogyan szeretnél vála-

szolni. Dolgozz azon, hogy asszertív vá-

laszt adj, agresszív helyett.

	z Ezután (és csakis ezután)...Válaszolj. 

Gyakran egy dühítő helyzet hevében úgy érez-

heted, hogy a dolgok túl gyorsan történnek, és 

nincs időd arra, hogy ezeket a haragkezelő lé-

péseket kövesd. Ez az érzés maga valószínű-

leg egy illúzió, amit a haragod által kiváltott in-

tenzív izgalmi állapot okoz. Talán mégsem kell 

gyorsan válaszolnod. Talán több időd van a vá-

laszod megfogalmazásában, mint gondolnád. 

Ha úgy találod, hogy túlságosan felindult 

lelki állapotban vagy, lehet, hogy érdemes 

„időt kérned”, és kilépned a helyzetből, hogy 

nyugodtan végigmehess a fentebb felsorolt 

haragkezelő lépéseken. Fejezd ki magad egy 

udvarias mondattal, mint például „Nagyon 

ideges vagyok. Pár percen belül visszatérek, 

hogy beszélhessünk arról, ami az imént tör-

tént.” Az „időkérő” alkalmak csodálatos mód-

szerek arra, hogy félbeszakítsd a haragod 

folyamatát. Amikor visszatérsz a helyzethez, 

friss leszel, és képes leszel új szemlélettel 

szemlélni a történéseket; agresszív helyett 

asszertív megközelítéssel. 

Ha nem tudsz szünetet kérni, próbáld meg 

ezeket a lépéseket: 

	z Teremts szemkontaktust azzal a személy-

lyel, akivel konfrontálódsz. De ne bámuld! 

A bámulást sokszor agresszívnak értel-

mezik. Egy közepes mértékű szemkon-

taktus azonban bátorságot és határozott 

kiállást sugall. 

	z Használj én közléseket hogy kifejezd az ér-

zéseidet, vagy kéréseket fogalmazz meg. 

A cél az, hogy a másik megismerje az ál-

láspontodat, nem pedig az, hogy elnyomd, 

vagy megalázd őt. 

	z Amikor hallgatod a másik mondandóját, 

figyelj aktívan! Ne szólj közbe, hogy „igen, 

de”! Amikor valaki felé az „igen, de” üzene-

teket közvetíted, elvonod róla a figyelmet, 

és visszatéríted önmagadra. 

	z Fejezd ki a szükségleteidet és a vele közös 

céljaidat. Ez nehéz lehet, amikor dühösnek 

és defenzívnek érzed magad, de alapvető 

fontosságú az empatikus hangulat megte-

remtéséhez. 

	z Értékeld, hogy meghallgatnak-e. A sze-

mély, akivel konfrontálódsz, meghallja és 
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megérti, amit mondasz? Ha igen, folytasd 

a beszélgetést. Ha túl dühös ahhoz, hogy 

meghallja, amit mondasz, próbáld megfo-

galmazni a mondandódat máshogy. Tartsd 

észben, hogy akivel beszélsz, valószínűleg 

szintén küzd a haragja irányításával, és le-

het, hogy neki nincsenek birtokában azok a 

módszerek, amik neked igen. Ha úgy tűnik, 

hogy a kommunikáció lehetetlen, lépj ki a 

helyzetből, és próbáld meg később befe-

jezni a beszélgetést. 

	z Utasítsd vissza, hogy egy túl korai reagá-

lásba kényszerítsenek. Ha több időre van 

szükséged, húzd az időt. Ha választhatsz, 

hogy elveszíted az irányítást, vagy elha-

gyod a helyzetet, akkor válaszd a szituáció 

elhagyását. Jobb, ha nálad marad az irá-

nyítást. 

A 22. dián négy relaxációs technikát mutatunk be. A képzőre van bízva, hogy a fennmaradó idő 

és a saját érdeklődése függvényében a négy közül melyik technikát mutatja be a résztvevőknek. 

A képző utasítsa a résztvevőket, hogy a gyakorlatokat elolvashatják és kipróbálhatják a kapott 

munkafüzetük alapján (Relaxációs technikák, Függelék 3.5.). 

A harag, vagy más erős érzelem kezelése-

kor hasznosnak találhatjátok a következő 

technikákat: 

1. Autogén tréning 
Adjunk egy rövid magyarázatot: Ez a mód-

szer megpróbálja szabályozni az autonóm 

idegi működéseidet, pontosabban a pa-

raszimpatikus idegrendszeredet (többek 

között a szívritmust, vérnyomást, légzést) 

ahelyett, hogy az izmokat próbálná ellazí-

tani. Az autogén tréning közben az elmé-

det használod, hogy a tested belső stresz-

sz-szintjét szabályozd. Az autogén tréning 

a szuggesztió erejére támaszkodva indít be 

fiziológiai változásokat. Ezek a szuggeszti-

ók mentális képek, amelyeket a tudatalattid 

megragad, és a tested felé közvetít. Elég 

csak egy bizonyos változásra gondolnod a 

testedben, és a tested valóban változni fog. 

Ennek eredményeképp a relaxációnak az 

érzését tapasztalhatod meg. 

Ezt kell tenned: 

1. Helyezkedj el kényelmesen. Ülhetsz 

vagy fekhetsz is, de figyelj rá, hogy a tes-

ted megfelelően alátámasztott, kényelmes 

helyzetben legyen. Próbálj lassan és egyen-

letesen lélegezni.

2. Passzívan koncentrálj. Ahhoz, hogy ez 

a megközelítés sikeres legyen, egy befoga-

dó, laza passzív koncentrációra van szük-

séged. Éber szeretnél lenni, nem akarsz 

álomba merülni, de nem kéred az elmé-

det, hogy túl keményen dolgozzon. Nem 

tudod ráerőltetni magadra a nyugalmat. 

Csak hagyd megtörténni. Légy tudatában a 

testednek és az elmédnek, de ne elemezz 

mindent aktívan, vagy aggódj azon, hogy 
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éppen mit csinálsz. Ha egy zavaró gondolat 

jelenik meg a fejedben, észleld a jelenlétét, 

és engedd el. Ha a relaxáció nem sikerül 

elsőre, ne aggódj! Kicsit több gyakorlással 

bele fogsz jönni. 

3. Érezd, hogy a különböző testrészeid 

melegek és nehezek. Bár az autogén tré-

ning sokféle szuggesztiót és képet hasz-

nál, a két leghatékonyabb kép a melegség 

és a súly. Kezdd a jobb karoddal. Most las-

san és lágyan mondd magadnak: Nyugodt 

vagyok...békés vagyok...a jobb karom me-

leg...és nehéz... a jobb karom meleg...és 

nehéz... a jobb karom meleg...és nehéz...

érzem a melegséget és a súlyt áramlani a 

jobb karomban...érzem, ahogy a jobb ka-

rom egyre melegebb és nehezebb... érzem, 

ahogy a jobb karom egyre melegebb és ne-

hezebb... érzem, ahogy a jobb karom egyre 

melegebb és nehezebb... békés vagyok...

nyugodt vagyok...békés vagyok...nyugodt 

vagyok.

Hagyj időt magadnak, hogy átéld, amit a 

karodban, és a kezedben érzel. Érezd, hogy 

a karod egyre melegebb és nehezebb. Ne si-

ettesd a folyamatot. Élvezd a változásokat, 

amiket a tested tapasztal. 

4. Miután befejezted a mondatokat, maradj 

csöndes és nyugodt 30 másodpercig, és 

hagyd a relaxációt mélyülni; majd összpon-

tosíts a bal karodra. Ismételd meg a fenti 

mondatokat, ezúttal a jobb kar helyén, bal 

kart ismételgetve. 

5. Mozdulj el más testrészeidre is. Össz-

pontosíts más területekre, ugyanazokat a 

mondatokat ismételve, de behelyettesítve 

más testrészeid neveivel. Íme a teljes sor-

rend: jobb kar, bal kart, mindkét kar, jobb 

láb, bal láb, mindkét láb, nyak és vállak, 

mellkas és has, és végül az egész tested. 

2. Imagináció
Az egyik legjobb módja az elméd meg-

nyugtatásának és az akaratlan, kitartó 

aggodalmak megállításának az, ha a kép-

zeletedet használod. Ha a stressz-ter-

melő gondolatot vagy képet képes vagy 

helyettesíteni egy olyannal, ami pihentet, 

valószínűleg sokkal jobban fogod érezni 

magad!

 1. Keress egy helyet, ahol zavartalanul el-

helyezkedhetsz pár percre, egy széken ülve, 

vagy akár fekve. 

2. Gondolj egy képre – ez lehet egy hely, egy 

jelenet, vagy egy emlék – ami megnyugtat 

téged. Használd minden érzékedet, hogy 

életre hívd ezt a jelenetet. Kérdezd meg ma-

gadtól: Mit látok? Mit hallok? Milyen szago-

kat érzek? Mit érez a bőröm? 

3. Hagyd magad teljesen elmerülni a kép-

ben, engedd, hogy teljesen ellazítson. 

Próbáld ki ezt a képzeletbeli nyaralást: 

Képzeld el, hogy a strandon vagy. Az idő-

járás tökéletes. A hűvös homokon fekszel, 

és érzed, hogy a langyos szellő simogatja 
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a testedet. Hallod az óceán hullámainak 

morajlását, ahogy a partot érik, és hallod 

a madarak csicsergését a pálmafákon. A 

kedvenc italodat kortyolgatod. Csodásan 

érzed magad. Kipihent vagy. Az elméd tö-

kéletesen békés. 

3. Meditáció
Készítsd fel magad a meditációra

1. Keress egy csöndes helyet, ahol senki 

sem fog zavarni egy darabig. Se telefon, se 

mobil, se TV –se semmi. 

2. Találj magadnak kényelmes ülőpozíciót.

3. Irányítsd a figyelmed egy hangra, szóra, 

érzésre, képre, tárgyra vagy gondolatra. 

4. Összpontosíts, és alkalmazz passzív, 

elfogadó attitűdöt. Amikor meditálsz, za-

varó gondolatok vagy képek léphetnek be 

az elmédbe, és elterelhetik a figyelmedet. 

Amikor ezek a gondolatok megjelennek, 

vedd őket észre, fogadd el a jelenlétüket, 

és engedd el őket: Ne húzd fel magad, ne 

légy ideges, ne utasítsd rendre magad. 

Próbálj meg nem az időre koncentrálni. 

Meditálj tizenöt-húsz percig. Ha kezded 

magad kényelmetlenül érezni, nyugod-

tan hagyd abba, és próbáld meg újra, egy 

másik alkalommal. Ne feledd, ez nem egy 

nyomasztó gyakorlat. Miután minden a 

helyére kerül, készen állsz a meditáció el-

kezdésére. 

Meditatív lélegzés

A légzésszámláló meditáció a meditáció 

egyik leggyakrabban használt formája. 

1. Ülj le kényelmesen. Elhelyezkedhetsz a 

padlón, vagy egy székben is. Tartsd a hátad 

egyenesen, a fejedet magasan. Öltözz fel ké-

nyelmesen – mellőzd a szoros cipőket, öve-

ket, nyakkendőt, fehérneműt, vagy bármi 

mást, ami feszélyezhet. 

2. Csukd be a szemed, és figyeld a tested-

ben a feszültséget. Nézd végig a tested az 

egyperces test-elemző technikával, amit 

már korábban alkalmaztál, és engedj sza-

badjára minden feszültséget, amit találtál. 

3. Kezdj nyugodtan lélegezni. Lazíts néhány 

hasi légzés segítségével (a rekeszizmod 

használatával való légzés). Lélegezz lassan 

és mélyen az orrodon keresztül. Segít, ha 

elképzelsz egy kicsi léggömböt a köldököd 

alatt. Ahogy belélegzel az orrodon keresz-

tül, képzeld el, hogy a léggömb egy kicsit 

felfújódik; ahogy kilélegzel az orrodon ke-

resztül, képzeld el ahogy a léggömböt egy 

kissé leereszt. 

4. Figyelj a légzésedre. Most a légzésed vá-

lik a figyelmed középpondjává. Amikor bel-

élegzel, számold azt a lélegzetvételt „egy”-

nek. A következő lélegzeted lesz a „kettő”, 

és így tovább, amíg el nem érsz tízig. Ekkor 

kezd az elejétől, egytől. Számolj csendesen 

magadban, és ha eltéveszted a számolást, 



42 Gyakorlatszerzés
SZOCIÁLI

egyszerűen kezdd az elejétől, egytől. Ne ag-

gódj, ha eltéveszted a számolást � a számok 

csupán dolgok, amikre fókuszálhatsz, itt 

nincs jó, vagy rossz szám. 

5. Ha egy zavaró gondolat vagy kép lép be 

az elmédbe, engedd el, és térj vissza a szá-

moláshoz. 

Most ki fogunk próbálni néhány mantrát. A 

mantrák általában személyesek, és az ösz-

szpontosításban segítenek. A mantra egy 

hang vagy szó, amit ismételgetsz; ami segít 

az összpontosításban, és segít megakadá-

lyozni a figyelem elterelődését. Miután ki-

választottad a mantrád, tedd ezt: 

	z 1. Ülj nyugodtan a széken, vagy a földön. 

Szüntess meg minden zavaró tényezőt. 

Csukd be a szemed, és lazíts, amennyire 

csak tudsz

	z 2. Kezdj el mélyen lélegezni, és próbáld 

meg megtisztítani az elméd a nap gond-

jától-bajától. Ne feledd, ne csak a mellka-

soddal lélegezz. Lélegezz, amíg úgy nem 

érzed, hogy sokkal kipihentebbnek érzed 

magad. 

	z 3. Figyeld a tested, hogy bujkál-e még 

benne valahol feszültség. 

	z 4. Figyelj a légzésedre, és kezdd el is-

mételni magadban a mantrádat, akár 

csöndben, vagy halkan kimondva. Ahogy 

kimondod a mantrádat, jelenítsd meg a 

szót a fejedben. Újra és újra ismételd meg 

a mantrát. Találj egy ritmust és időzítést, 

ami számodra kényelmes. Ahogy koráb-

ban is, ha érzed, hogy elterelődik a fi-

gyelmed, egyszerűen csak tudatosítsd a 

történést, és gyöngéden tereld vissza az 

elméd a mantrádhoz. 

Végezd ezt a gyakorlatot kb. 20 percig, vagy 

próbálj meg a lehető legtöbbször meditálni a 

heted során.

4. Mindfulness – Tudatosság
Adjunk egy rövid magyarázatot: A mindful-

ness eredete Hindu és Buddhista írásokig ve-

zethető vissza. A szó maga az ősi kelet-indiai 

„sati” szó fordítása, ami tudatosságot jelent, 

és Buddha ezt egy fontos tényezőnek tartot-

ta a megvilágosodáshoz úton. A tudatosság 

fogalma fontos része annak a megértésé-

nek, hogy egy tudatos megközelítés hogyan 

segíthet nekünk megküzdeni stresszhelyze-

teinkkel. A mindfulness a jelen pillanatban 

történő teljes tudatosságról szól. „Mindful-

nak” lenni azt jelenti, hogy a pillanatnyi ta-

pasztalatunkra figyelünk, leválasztva azt a 

gondolatokról és érzésekről; csupán egyfajta 

nyitottsággal, kíváncsisággal és együttérzés-

sel megfigyelve azokat; és elfogadva azokat 

ítélkezés nélkül. A „mindfulness” mesterévé 

válni azt jelenti, hogy fenntartod az összpon-

tosítást, bármi is váljon a figyelmed tárgyává. 

A „mindfulness” azt jelenti, hogy a pillanat-

ban, a jelenben tudatos tudsz lenni. Ahelyett, 

hogy a világot ítélkező módon kisarkosítva 

szemlélnéd, (pl. jó-rossz, helyes-helytelen, 

kedvelni-utálni, stb.) elkezdhetsz nyitottab-

ban és elfogadóbban tekinteni rá. A stressz 
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nagy része a tudatosság hiányából fakad. Az 

elméd folyamatosan gondolatokat, érzelme-

ket, érzéseket és viselkedéseket dolgoz fel, 

amelyek már megtörténtek a múltban, vagy 

talán majd a jövőben fognak megtörténni. 

Könnyen eláraszthat téged ez a sok történés, 

és az aggodalmaid, félelmeid, haragod és 

idegességed rabjává válhatsz. Bár ezeknek 

a folyamatoknak egy jelentős része tudatos, 

sok gondolat és érzés automatikus. Ha hát-

rébb tudsz lépni és egy kicsivel több tudatos-

ságot nyerni az elméd működésével kapcso-

latban, hatékonyabban fogsz megküzdeni a 

saját stresszhelyzeteiddel is. A „mindfulness” 

ennek egy hasznos módja. 

Most itt egy egyszerű gyakorlat, ami csak 

egy-két percet fog igénybe venni, és meg-

mutatja, hogy milyen a „mindfulness”. 

1. Hagyd abba, bármit is csinálsz, vegyél 

egy mély levegőt, és próbálj lazítani. 

2. Most fogj meg egy könyvet (vagy valami 

más tárgyat) mindkét kezeddel. Próbálj úgy 

tudatában lenni a könyvnek, mintha most 

látnál életedben először könyvet. Légy kí-

váncsi, akarj többet tudni erről a dologról, 

aminek könyv a neve. Ahogy a kezedben tar-

tod, irányítsd minden figyelmed a könyvre. 

3. Figyelj a könyv súlyára a kezedben. Ne-

héznek vagy könnyűnek érzed? 

4. Figyeld a papír textúráját, ahogy végig-

simítod az ujjaddal az egyik lapot. Teljesen 

simának érzed, vagy érzel rajta valami re-

césséget? 

5. Anélkül, hogy a szöveget olvasnád, figyelj 

oda a nyomtatásra – a használt betűtípusra, 

a betűk méretére és a szavak mintázatára. 

 6. Nézd meg a könyv borítóját, és vedd 

észre a különböző színeket és alakzatokat. 

Figyeld meg, hogyan veri vissza a borító a 

fényt. Most tapintsd meg a borítót. Ahogy 

végighúzod rajta az ujjaidat, vedd észre a 

fényes simaságát. 

Ez csak megfigyelés, nem volt benne ele-

mezés vagy túlgondolás. A tudatosságod 

fókuszált volt, jelen voltál a pillanatban. Ez 

a képesség lehetővé teszi számodra, hogy 

elszakadj az automatikus gondolkodás, ér-

zés és viselkedés világától. Ez a kiszakadás 

elfogadó, nem-ítélkező hangulatba hoz, ahol 

az egyszerű létezést választod. Ezt a han-

gulatot pedig felhasználhatod arra, hogy fel-

fedezz jobb és jobb módszereket arra, hogy 

megküzdj a stresszel. 
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Fejlesztette: TEGYESZ

2.  MODUL 

Jogi ismeretek  
és emberi jogok

Bevezetés 

Az alapvető készségek, és tudás fejlesztése a nagykorúsággal. állampolgársággal, valamint 

európai állampolgársággal kapcsolatban. Hasznos információk a személyes okmányokról.

A modul bemutatása:
Ez a modul 4 leckére oszlik. Mindegyik lecke 

egyforma felépítésű, és körülbelül 4 tanóra 

anyagát foglalja magába. 

A modul tartalma:
1. Lecke: Te, mint újdonsült felnőtt – A nagy-

korúság betöltése 

2. Lecke: Te, és a munkahelyed

3. Lecke: Elsődleges segélyszolgáltatások

4. Lecke: Te, a színes társadalomban

Tananyag részei: 
Az egység teljesítését követően:

	Æ A résztvevő képes értelmezni a nagyko-

rúság jelentését. 

	Æ A résztvevő megérti, hogy mit jelent eu-

rópai uniós állampolgárnak lenni 

	Æ A résztvevő tisztában lesz azzal, melyek 

a fontos és szükséges okmányok 

	Æ A résztvevő alapvető jogi ismereteket 

sajátít el 

	Æ A résztvevő megismerkedik a rend-

őrség, bíróság és a nem kormányzati 

szervezetek munkájával. 
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1. lecke: 
Te, mint újdonsült felnőtt –  
A nagykorúság betöltése

Tananyag részei: 
Az egység teljesítését követően, a résztvevő: 

	Æ Képes értelmezni a nagykorúság jelen-

tését

	Æ Megérti, hogy mit jelent európai uniós 

állampolgárnak lenni

	Æ Megismeri a szükséges és fontos jogi 

dokumentumokat 

	Æ Alapvető jogi ismereteket sajátít el 

	Æ Megtudja, hogy szükség esetén, hová 

fordulhat jogsegélyért 

Tartalom: 
Ez a workshop segít a résztvevőknek a 

„nagykorúság” jogi fogalmának értelme-

zésben (mit tehetünk, és mit nem tehetünk 

meg) illetve, hogy hol szerezhetők be a fon-

tos személyes dokumentumok (Fontos tud-

ni, mit jelent európai uniós állampolgárnak 

lenni. Felnőttként tisztában kell lennünk a 

fontos jogszabályokkal, tudnunk kell értel-

mezni azokat, ugyanakkor ismernünk kell 

a azokat a szervezeteket, amelyek szükség 

esetén jogi segítséget nyújthatnak) 

Források: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_en

https://www.verywellfamily.com/happy-18th-birthday-new-adult-3570791

https://simple.wikipedia.org/wiki/Citizenship_of_the_European_Union

Kulcsszavak:  
nagykorúság, európai 
uniós állampolgárság
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1.FELADAT: 
A nagy változás 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: személyes

Konkrét célkitűzés leírása: A tanulás célja az 

öntudat és önismeret erősítése 

Szükséges anyagok/források: papír, ceruza, 

flipchart tábla

	Æ Úgy gondolod hogy több minden is 

megváltozik, amikor eléred a felnőtt 

kort? 

	Æ Írd le mi változik meg, ha 18 éves leszel! 

Mit tehetsz meg mostantól? 

	Æ 5 perc utána tréner összegzi a válaszo-

kat a flipchart táblán.

LECKE
Mit jelent 18 évesnek lenni? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Egy olyan korban, ahol a gyerek-, és a fel-

nőttkor közötti különbség homályosabb 

mint eddig valaha, nehéz megmondani mi-

kor lesz valaki felnőtt? Ez egy nehéz kérdés. 

A legtöbb országban, ha egy gyermek eléri 

a 18 éves kort, attól a naptól fogva jogilag 

felnőttnek minősül.

Elérni a nagykorúságot, annyit jelent 

hogy a fiatalkorú nagykorúvá válik, és nagy-

korúvá válásának napjától teljes jogkörrel 

rendelkezik. Ez annyit tesz, hogy ettől a 

naptól, minden jogosultságot megszerzünk, 

azonban a jogi kötelezettségekért már ön-

magunk felelünk. Amikor valaki jogilag fel-

nőtté válik, hatalmas kiváltságokat kap, ko-

moly jogi következményekkel együtt.

18 évesen tehát a legtöbb államban pél-

dául köthetünk szerződéseket, házasodha-

tunk, szavazhatunk, munkát vállalhatunk, 

szolgálhatunk a hadseregben, vásárolha-

tunk/birtokolhatunk fegyvereket, vezethe-

tünk, utazhatunk külföldre, vásárolhatunk 

alkoholos italokat, dohánytermékeket, 

nemi életet élhetünk, játszhatunk szeren-

csejátékot, jelentkezhetünk a választások-

ra mint jelölt, és így tovább. Mondhatjuk, 

hogy ha valaki eléri a 18. életévét, akkor 

az emberek az Európai Unió területén be-

lül majdnem mindenhol jogi értelemben is 

felnőttnek számítanak, kivéve Skóciában, 

ahol a gyermekek jogilag már 16 évesen 

elérik a felnőtt kort. 

Ha a gyermek szülő lesz, vagy meghá-

zasodik mielőtt jogilag felnőtté válna, né-

hány Uniós országban már 18 éves kora 

előtt jogilag felnőtté válik. Más tagorszá-

gokban a házas fiatalkorú csak részben 

válik jogilag felnőtté. Például: már nem 

tartoznak szülői felügyelet alá, és saját 

akaratukból cselekedhetnek, de még nem 

rendelkezhetnek ingatlannal, vagy vehet-

nek fel kölcsönt.
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Szexuális visszaélések: Az unió tagálla-

mainak ezzel kapcsolatos szabályai drámai 

változásokon mentek át. Van olyan cseleke-

det, ami az egyik tagországban legális, és 

megengedett, egy másikban azonban bör-

tönbüntetéssel jár! Éppen ezért, a végre-

hajtás kiszámíthatatlan, és a „beleegyezés” 

kora országonként jelentősen eltér. Volt 

példa olyan esetre, ahol egy 17 éves fiatalt 

10 év börtönbüntetésre ítéltek, amiért egy 

15 éves fiatallal létesített szexuális kapcso-

latot . Ezért is fontos egy 18 éves számára, 

hogy ezekkel a jogszabályokkal tisztában 

legyen, hiszen a középiskolások körében 

gyakran előfordul, hogy nálunk fiatalabbal 

randevúznak. 

2. FELADAT: 
12 csillag 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: csoportos

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja a 

résztvevők bemutatkozása, egymással való 

megismerkedése, és az Európai Unióval 

kapcsolatos ismereteik bővítése 

Szükséges anyagok/források: papír, ceruza

	Æ Csoportos beszélgetés az Európai Uniós 

állampolgárságról, az EU jogszabálya-

iról, az utazásról, munkáról, és az EU 

tagállamairól. 

	Æ Írjátok le mit tudtok az Európai Unióról.

Kik az Európai Unió állampolgárai? Európai 

Uniós állampolgárság az alábbiak szerint 

határozható meg: Minden személy, aki egy 

Európai Uniós tagország állampolgára, az 

egyben ez Unió állampolgára is. Ez az Uni-

ós állampolgárság csak kiegészíti, és nem 

helyettesíti a nemzeti állampolgárságunkat. 

Az Európai Unió jogszabályai a követke-

ző jogokat biztosítják az állampolgára-

iknak:

Az azonos bánásmódra vonatkozó jog, 

amely megegyezik azoknak az állampol-

gároknak a jogaival, ahol az érintett sze-

mély él. Az EU-n belüli szabad mozgásra, 

életvitelszerű tartózkodásra, és munka-

vállalásra vonatkozó jog. Az EU állampol-

gárainak joga van más országok kormány-

zati szerveinél munkát vállalni, van azon-

ban néhány olyan terület, amely ez alól 

kivételt képez (rendőrség, hadsereg). Egy 

EU-s állampolgárnak joga van arra, hogy 

választható legyen, vagy szavazhasson az 

Európai Uniós választásokon bármelyik 

országban, az adott ország szabályainak 

megfelelően. Egy EU-s állampolgár jogo-

sult más tagországok diplomáciai, és kon-

zuli védelmére, ha egy olyan nem Uniós 

országban van szüksége segítségre, ahol 

a saját országának nincs diplomáciai kép-

viselete.
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További előnyök az Uniós állampolgárok 

számára:

	z Az EU-n belül bárhol használhatod a te-

lefonodat, és az online szolgáltatásokat 

extra költségek nélkül. Biztonságosan 

használhatod a különböző online videó 

és zenemegosztó applikációkat ugyan-

úgy, mint otthon, hiszen a személyes 

adataidat az Unió jogszabályai védik.

	z Jogaid utazás során is védelmet élveznek: 

Az EU jogszabályok védik a személyes 

jogaidat, késés, vagy járattörlés esetén. 

Utazz bármivel: repülővel, vonattal, hajóval 

vagy busszal – kártérítésre vagy jogosult.

	z Munkavállalóként az EU Alapjogi Chartá-

ja véd a tisztességtelen bánásmódtól a 

munkahelyeden is. A Charta tiltja a meg-

különböztetést, többek között a fizetés és 

az elbocsátások terén.

3. FELADAT: 
Klubkártya vagy személyi igazolvány 
[Szükséges időtartam: 5 perc]

Feladat típusa: pármunka

Konkrét célkitűzés leírása: 

A feladat célja a résztvevők 

Európai Unióval kapcsolatos 

ismereteinek feltérképezése 

Szükséges anyagok / források: https://en.wi-

kipedia.org/wiki/National_identity_cards_in_

the_European_Economic_Area

https://europa.eu/youreurope/citizens/tra-

vel/entry-exit/eu-citizen/index_en.htm

	Æ Összegezzétek párokban, milyen okmá-

nyokra van szükségesek az életetek so-

rán? Milyen okmányok szükségesek, és 

melyek azok amik nem szükségesek, de 

hasznosak?

	Æ 5 perc után a tréner összegzi a válaszo-

kat a flipchart táblán.

A személyi azonosításra szolgáló okmányt, 

azaz a személyi igazolványt a legtöbb Euró-

pai Uniós ország kormánya biztosítja állam-

polgárai számára, kivéve Dániát, Írországot, 

az Egyesült Királyságot, és Liechtensteint. Az 

EGT-, vagy svájci állampolgársággal rendel-

kező állampolgárok nem csak a saját orszá-

gunkban használhatják fel az okmányt sze-

mélyi azonosítás céljára, hanem az Európai 

Gazdasági Térségen belüli, valamint svájci 

utazásaik során úti okmányként szabad moz-

gáshoz való joguk gyakorlása során. A sze-

mélyi azonosításra szolgáló okmányt a világ 

más részein is elfogadják nem hivatalos azo-

nosítás céljából (például alkoholfogyasztásra 

szolgáló vagy – kereskedést folytató helye-

ken az életkor ellenőrzése, vagy szállodák-

ban történő azonosításra), és néha hivatalos 

célokra, például a személyek személyiségé-

nek igazolására (például a repülőtereken, a 

géppel olvasható adathordozók esetében). 
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Országonként különböző szabályok vo-

natkoznak erre a fajta okmányra. Egyes 

országok kötelezővé teszik a személyi iga-

zolvány vagy az útlevél használatát. Más 

országokban lehetséges más okmánnyal 

helyettesíteni a személyi igazolványt, pél-

dául i engedéllyel. Egyes országokban, pél-

dául Ausztriában, Finnországban és Svéd-

országban a nemzeti személyazonosító 

igazolványok teljesen önkéntesek, és nem 

kötelező mindenkinek, mivel az olyan más 

típusú igazolványokat, mint a i engedély, 

az országon belül elfogadják. Ezekben az 

országokban csak kevesen rendelkeznek 

nemzeti személyi igazolvánnyal, mivel 

többségük útlevéllel és vezetői engedéllyel 

rendelkezik, és nincs szükségük további 

személyazonosító okmányra.

Ahány ország, annyi szokás. Például, 

Svédországban, egy svéd állampolgár a 

személyazonosságának igazolására hasz-

nálhatja a hitelkártyáját is. Amennyiben 

ez a személy, Spanyolországba utazik, 

bajba kerülhet, ha a spanyol hatóságok a 

személyazonosságát szeretnék ellenőriz-

ni, mivel az egyetlen helyi hatóságok ál-

tal elismert érvényes személyazonosító 

okmány, a svéd hatóságok által kiállított 

nemzeti személyi igazolvány vagy útlevél. 

Ebből kifolyólag, különösen ajánlott a sze-

mélyazonosítással kapcsolatos helyi jog-

szabályok áttekintése, mielőtt egy adott 

tagállamba utazunk.  

De mindezek közül a legfontosabb, a sze-

mélyes adataid védelme! Minden alkalom-

mal, amikor használnod kell őket, például 

amikor használod a bankkártyádat, akár 

egy bank automatánál, mindig figyelj oda, 

hogy senki se tudja leolvasni a PIN kódodat! 

Ha elhagyod a személyes okmányaidat, hívd 

azonnal a rendőrséget! Ha a bankkártyádat 

veszíted el, hívd fel a bankod, és kérd meg 

őket, hogy tiltsák le a bankkártyádat. 

Mint azt láthatjuk, a személyes okmányok 

felhasználása országonként más, és más, de 

az egyik legfontosabb dolog velük kapcso-

latban, hogy ne adjuk át őket bárkinek! Csak 

hivatalos szervezetek alkalmazottai (példá-

ul: önkormányzat, rendőrség, kormányzati 

szervek, vagy konzulátusok) vagy a pénzinté-

zetek alkalmazottai kérhetik el tőled és hasz-

nálhatják legálisan!

Mit kell tenni ha elveszítjük az okmánya-

inkat egy külföldi országban? Nos, ez nem 

egy szerencsés helyzet, azonban van meg-

oldás: fel kell keresned az országod helyi 

konzulátusát, ahol segítséget kaphatsz.

A legtöbb személyes okmánynak (főleg 

azoknak a fajtáknak, amik a személyiséged 

azonosítására szolgálnak) van egy lejárati 

dátuma. Fontos, hogy ezeket rendszeresen 

ellenőrizd. Ha például repülőgéppel szeretnél 

külföldre szeretnél utazni, a légitársaságok-

nak joga van arra, hogy a lejárt személyazo-

nosító okmány vagy útlevél miatt megtagad-

ják a felszállást. 
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4. FELADAT: 
Kihez forduljak most? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: kis csoportokban 

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

önismeret fejlesztése, a személyes erőssé-

gek és gyengeségek felismerése 

Szükséges anyagok / for-

rások: https://ec.europa. 

eu/info/aid-development- 

cooperation-fundamen-

tal-rights/your-rights-eu/

know-your-rights 

https://fra.europa.eu/en/

about-fundamental-rights/

where-to-turn

https://www.lawtechnologytoday.org/2017/ 

08/top-five-free-legal-apps-smartphone/

	Æ Kiscsoportos beszélgetések a következő 

rövid történetekről.

1. Egy tömött buszon vagy, úton az is-

kolába, amikor észreveszed hogy a tele-

fonod, és az okmányaid eltűntek. Kihez 

fordulhatsz ebben a helyzetben?

2. Egy hónap munka után nem érkezik 

meg a bankszámládra a fizetésed. Elő-

ször is megpróbálod felhívni a főnökö-

det, de a telefonja ki van kapcsolva. Ki-

hez fordulhatsz ebben a helyzetben?

	Æ A kiscsoportos beszélgetéseket követő-

en a tréner a csoport segítségével ösz-

szegzi a válaszokat.

LECKE: 
A személyiségi jogaid 
[Szükséges időtartam: 10 perc] 

Szükséges, hogy tisztában legyünk szemé-

lyiségi jogainkkal! Tudtad, hogy egy személy-

nek más jogai lehetnek például Hollandiában, 

mint Magyarországon? Ezek általában nem 

nagy különbségek, mivel az alapvető emberi 

jogok megegyeznek az Unión belül.

De felkutatni, és értelmezni ezeket a jo-

gokat nem egyszerű feladat! Hogyan találha-

tod meg őket? Nemzeti panaszkezelési me-

chanizmusok: az egyének panaszt nyújthat-

nak be a nemzetek hivatalos testületeihez. 

Minden EU-tagállam létrehozott olyan szer-

vezeteket, amelyek a megkülönböztetés 

mentességgel és/vagy az alapvető jogokkal 

kapcsolatos kérdésekre specializálódtak, 

emellett jogi tanácsadást nyújtanak. Előfor-

dulhat, hogy egy ilyen szervezet a panaszok 

elbírálására is jogosult, de ezt magánál a 

szervezetnél kell ellenőrizni.

Szerencsére több olyan nemzetközi em-

berjogi szervezet létezik, amelyek rendszere-

sen kínálnak pompás belépő szintű munkale-

hetőségeket. Ez azt jelenti, hogy ezek a nagy 

szervezetek is szívesen várják olyan kezdő 

emberi jogi szakemberek jelentkezését, akik-

nek a tudását, képességeit és céltudatosságát 
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kiaknázva jelentős a társadalmi változásokat 

tudnak foganatosítani. Noha a nem kormány-

zati szervezetek többsége nem foglalkozik 

közvetlenül az egyes panaszokkal, értékes 

információ- és kapcsolati forrás lehet azok 

számára, akik valamilyen formában kénytele-

nek megtapasztalni hátrányos megkülönböz-

tetést vagy az alapvető jogaik csorbulását.

Ha jogi problémád akad külföldön (amelyet 

te magad nem tudsz megoldani, vagy ha nem 

tudod kellő mértékben elmagyarázni a prob-

lémát a hivatalos szervezetek tisztviselőinek), 

kérhetsz segítséget az országod nagykövet-

ségétől. Légy körültekintő: lehetséges, hogy 

időpontot kell foglalnod online (a nagykövet-

ség honlapján), vagy telefonon kell előre idő-

pontot egyeztetned. Ha utánanézel ezeknek 

a webhelyeknek, gyakran kétféle telefonszá-

mot találhatsz: vannak olyan telefonszámok, 

amelyeket ügyfélfogadási időben lehet hívni, 

és vannak segélyhívó telefonszámok is.

Ha külföldön dolgozol, a hivatalos ügyeid 

egy részét helyben intézheted a konzulátuso-

kon, de először ellenőrizd a nagykövetség hon-

lapján, vagy hívd fel őket, és tájékozódj előzete-

sen, segíthetnek-e vagy sem az adott ügyben.

Mint azt már láthatod, a törvények 

fontos részei a mindennapi életünknek. 

Ugyanakkor elég bonyolultak is. A jognak 

ez a bonyolult jellege megmagyarázza, 

hogy a joghallgatók miért végeznek olyan 

széles körű tanulmányokat, mielőtt jogá-

szokká válnának. Másrészről mindenkinek 

kell tanulnia, és el kell sajátítania bizonyos 

szinten a jogokat. Akár orvos, családanya, 

mérnök vagy várostervező az ember, akkor 

ismernie kell a rá vonatkozó jogokat, kö-

telezettségeket, és a különféle szakmákra 

alkalmazandó törvényeket. Szerencsére a 

törvény tanulmányozása lehet könnyű is. 

Ügyvédek, ügyfelek és más szakemberek 

olyan telefonos jogi alkalmazásokat talál-

hatnak, amelyek megfelelnek az igényeik-

nek. Itt találod a legnépszerűbb okostele-

fonra ingyenesen letölthető jogi alkalmazá-

sokat: Fastcase, Picture It Settled Lite, Ask 

a Lawyer, BernieSez.

Néha a biztonság megőrzésének leg-

jobb módja az, ha felhívjuk a rendőrséget 

– különösen, ha úgy érzed, hogy közvetlen 

veszélyben van, vagy valaki megsebesített. 

Ha bármilyen kétséged merül fel más, vagy 

saját biztonságodat illetően, hívd fel a ren-

dőrséget – még akkor is, ha a veszély nem 

fenyeget fizikai jellegű, vagy bármilyen más 

jellegű sérüléssel.
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2. lecke: 
Te és a munkahelyed 

Tananyag részei:
Az egység teljesítését követően, a résztvevő: 

	Æ Megismeri alapvető munkavállalói jogait 

és felelősségét (munkaidő, részmunka-

idős munka, teljes munkaidős munka, 

fizetett szabadság, társadalombiztosítás, 

határozott idejű munkaszerződés vs. ha-

tározatlan idejű munkaszerződés, biz-

tonság, zaklatás, stb.) 

	Æ Megismeri a nemzeti minimálbér fogal-

mát és jelentését 

Tartalom:
Minden gazdasági társaságnak be kell tarta-

nia az irányadó jogszabályokat és rendelke-

zéseket. Amennyiben munkáltató vagy, győ-

ződj meg arról, hogy mindent megfelelően 

teszel. 

Ugyanakkor munkavállalóként, neked is 

tisztában kell lenned a kötelességeiddel és 

a jogaiddal, illetve azzal, hogy a munkálta-

tód mit tehet és kell, hogy tegyen, például a 

fizetés, munkaszerződés, szabadnap vagy 

munkaidő tekintetében.

Ez az egység az alapvető munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket 

ismerteti. 

1. FELADAT: 
Kulcsszavak 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: önálló munka 

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

öntudat és önismeret fejlesztése 

Szükséges anyagok/források: 

https://www.mightyrecruiter.com/recrui-

ter-guide/an-overview-of-

basic-employee-rights/

https://assets.publishing.

service.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/

Kulcsszavak: munkáltató és 
munkavállaló, munkaszer-
ződés, munkavállalói jogok, 
minimálbér, táppénz, mun-
kaórák, felelősségek, fize-
tésnap, részmunkaidő, teljes 
munkaidő, fizetett szabad-
ság, munkaidő, fizetés, teljes 
munkaidős állás, részmunka-
idős állás, társadalombiztosí-
tás, határozott idejű munka-
szerződés, határozatlan idejű 
munkaszerződés zaklatás, 
biztonság, munkaerő, szerve-
zetek
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attachment_data/file/32184/10-

1202-starting-out-your-employ-

ment-rights.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/

Sick_leave

	Æ Mi jut eszedbe az alábbi kifejezések hal-

latán: „jogok”, „kötelezettségek”, „jogo-

sultság”,”jogszabály szerinti”. 

	Æ 5 perc után a tréner összegzi a válaszo-

kat a flipchart táblán.

TANANYAG: 
Bevezetés a munkavállalói jogokba 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Fontos, hogy tisztában legyünk a munkavál-

lalói jogainkkal és kötelezettségeinkkel.

A munkáltatók és a munkavállalók egya-

ránt rendelkeznek jogokkal és felelősségek-

kel munkájukra vonatkozóan. Ha ismered a 

rád vonatkozó jogokat, elkerülheted, hogy 

tisztességtelen módon bánjanak veled, vagy 

hogy elmulaszd valamilyen jogosultságodat. 

Ha megérted a kötelezettségeidet, akkor te 

és a munkáltatód is tisztában lesz azzal, ki 

mire számíthat a másiktól. Ez az lecke a fog-

lalkoztatással kapcsolatos alapvető jogok öt 

területét ismerteti: országos minimálbér, 

betegszabadság és táppénz, fizetett sza-

badság és fizetés, részmunkaidő, és mun-

kavállalói jogok. 

Minden munkavállalónak számos alapvető 

munkahelyi joga van, mint például a zaklatás-

tól való mentesség, a tisztességes bérek és 

a magánélethez való jog. Például a munkál-

tatók nem utasíthatják el a jelölteket nemük 

vagy faji hovatartozásuk alapján. A cégek 

üzletpolitikájának kidolgozásakor ügyelniük 

kell ezekre a munkavállalói jogokra.

A munkavállalói jogok Európában orszá-

gonként kissé eltérnek, a helyi rendeletektől 

és jogszabályoktól függően. A legtöbb ál-

lamban az alkalmazottak az alapvető szintű 

magánszférájuk védelmére jogosultak, ide-

értve a személyes üzeneteket, vagy e-ma-

ileket, és a személyes munkahelyi tároló 

szekrényeket. Másrészről a munkavállalók 

sokkal kiszolgáltatottabbak a privát szférá-

jukat tekintve, ha a munkájukkal kapcsolat-

ban e-mailekhez közös számítógépes rend-

szereket használnak. Az alkalmazottaknak 

olyan alapvető jogai vannak, mint például:

	z Mentesség minden típusú zaklatástól, és 

hátrányos megkülönböztetéstől 

	z Biztonságos munkakörnyezet, veszélyes 

üzemi körülmények, méreganyagok vagy 

indokolatlan biztonsági veszélyek nélkül 

	z A megtorlástól való mentesség a mun-

káltatójukkal szembeni, diszkriminációval 

összefüggő követelések vagy panaszok 

benyújtása esetén 

	z A munkavégzésért járó méltányos bérezés 
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2.FELADAT: 
Minimálbér 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: kis csoportban

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

résztvevők általános tudásának feltérképe-

zése hazájukra vonatkozó munkatapaszta-

latait illetően 

Szükséges anyagok/források: nincs 

	Æ Mennyi a minimálbér a te országodban? 

Mit jelent ez? 

	Æ Nevezzetek meg érveket a minimálbér 

mellett, és ellen! 

	Æ Mit tudtok a következőkről: munkaóra, 

táppénz, fizetett szabadság? 

	Æ 5 perc után a tréner összegzi a válaszo-

kat a flipchart táblán.

TANANYAG: 
Minimálbér 
[Szükséges időtartam: 5 perc]

Szinte mindenki, aki Európában legálisan 

dolgozik, jogosult minimálbérre. Ezt nevezik 

a nemzeti minimálbérnek. Szinte mindenki-

nek jogosult a nemzeti minimálbérre. Azok 

is akik ideiglenes szerződéssel, részmunka-

időben dolgoznak, az alkalmi munkaválla-

lók, az otthonról dolgozók, és a más orszá-

gokból származó munkavállalók is.

Munkaidő: minden országnak van külön sza-

bályozása a munkaidőt illetően, fontos, hogy 

tisztában legyünk ezzel! A szokásos munka-

idő mellett vannak még egyéb munkaidőnek 

számító tevékenységek is, amik beletartoz-

nak a munkaidőnkbe, például:

	z munkával kapcsolatos képzés

	z munkával kapcsolatos utazás

	z fizetett túlóra

A legtöbb munkahelyen, az alábbiak nem 

számítanak bele a munkaidőbe:

	z ebédszünet

	z ingázás a munkahelyre

	z fizetetlen túlóra (a munkavállaló saját 

döntése alapján)

A táppénz a munkától távol töltött időre (be-

tegszabadságra) vonatkozó juttatás, amely 

során a munkavállaló a felgyógyulása ér-

dekében otthon tartózkodik. A táppénz kifi-

zetése a világ számos országban törvényi 

előírás. Az összes európai ország rendelke-

zik törvényi előírásokkal a betegszabadság 

megfizetésére vonatkozóan.

Ha dolgozol, fizetett szabadságra is jogosult 

vagy. Nem számít, milyen típusú munkát vé-

gezel – például teljes munkaidős, részmun-

kaidős, ügynökségi vagy alkalmi munkát. 

Az egyetlen helyzet, amely esetében nem 

vagy jogosult fizetett szabadságra az az, ha 
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egyéni vállalkozóként tevékenykedsz (sa-

ját vállalkozást működtetsz). Te választ-

hatod meg, hogy mikor veszed ki a fizetett 

szabadságod, ugyanakkor a munkáltató is 

meghatározhatja, mely időpontokban él-

hetsz a fizetett szabadság jogával. 

3.FELADAT: 
Miért fontos ez? 
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Feladat típusa: csoport munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

öntudat és önismeret fejlesztése.

Szükséges anyagok/források: 

http://www.schwarzkopf-profes-

sionalusa.com/skp/us/en/home/

education/ask/business/0614/

the-importance-of-an-emp-

loyment-contract.html

https://www.howellslegal.

co.uk/news/post/The-Impor-

tance-of-Contracts-for-Emp-

loyees-and-Employers

	Æ Miért fontos, hogy egy munkavállaló ren-

delkezzen munkaszerződéssel és mit 

kell a szerződésnek tartalmaznia? 

	Æ A tréner elmagyarázza a résztvevőknak 

a munkaszerződés legfontosabb elemeit 

TANANYAG: 
Munkaszerződés 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

A jó munkaszerződés mind a munkavállaló, 

mind a munkáltató számára elengedhetet-

len. Magába foglalja a szerződő felek jogait 

és kötelezettségeit, a munkavállaló számára 

foglalkoztatás-biztonságot teremt, a munkál-

tatót pedig megóvja bizonyos kockázatoktól, 

például a bizalmas információk kiszivárog-

tatásától a munkavállaló foglalkoztatási 

idejének lejárta után. Egyes jogrendszerek 

bizonyos pozíciók betöltése esetén kötelező 

tartalmú munkaszerződéseket írnak elő.

Időtartam
A legtöbb munkaszerződés határozott 

időtartamot határoz meg. Ez garantálja a 

munkavállalók számára a munkavégzés 

lehetőségét, mindaddig, amíg nem sérti 

meg a munkaszerződésben meghatározott 

feltételeket, ugyanakkor lehetővé teszi a 

munkáltató számára, a munkavállaló elbo-

csátását, a jog által meghatározott időtar-

tam lejáratát követően, a munkaszerződés 
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lejártakor. Ezt az időtartamot kellő körül-

tekintéssel kell megtárgyalni.

Munkaszerződés felbontása
Egy jó munkaszerződés meghatározza, hogy 

pontosan mely szerződésszegések vezet-

hetnek el a munkavállaló elbocsájtásához. 

Ez mindkét szerződő fél számára segítséget 

nyújt, mivel a munkavállaló számára infor-

mációt nyújt a szükséges és nem megen-

gedett tevékenységekkel kapcsolatban, így 

kevésbé valószínű, hogy a súlyos jogsértés 

következik be. Az adott ország joghatósága 

által előírt munka törvénykönyvét érdemes 

áttekinteni, nem áll-e fenn ellentmondás az 

adott munkaszerződés feltételei és az adott 

ország jogi követelményei között. 

Rengeteg munkaszerződés-sablon található 

az interneten. Érdemes előzetesen átolvasni 

néhány szerződést, és utánanézni néhány jó 

gyakorlatnak. 

Bruttó és nettó fizetés
A munkavállalói szerződésben találkozhatsz 

egy mágikus számmal, amelyet bruttó fize-

tésnek hívnak. A bruttó fizetés tartalmazza 

azt az összeget, amelyet a munkáltató a 

kormánynak fizet (állami adók, egészség-

biztosítás stb.). Figyelem: a bruttó fizetés 

nem egyenlő a számodra kifizetett, nettó 

fizetéssel, de magában foglalja azt. A fize-

tésed nettó fizetés. Ez alacsonyabb, mint 

a bruttó fizetés. A bruttó fizetés összege 

azonban azért fontos, mert például, ha sze-

retnél egy banknál kölcsönt felvenni, a pénz-

intézet a bruttó fizetésed összegét ellenőrzi. 

Ha emelkedik a fizetésed, a munkáltatónak 

ennek megfelelően kell módosítania a mun-

kaszerződésedet.

A munkavállalói szerződésben megtalálha-

tók az előző leckében megtanult kifejezések 

is, mivel a munkaszerződésnek tartalmaznia 

kell a munkaidőt, a munkavégzés helyét, a 

munkaköri leírást, valamint a betegszabad-

ság és a fizetett szabadság feltételeit. Arról is 

rendelkezik, hogyan tudsz a munkahelyeden 

felmondani: ez azt jelenti, hogy előzetesen 

felmondólevelet kell írnod a munkahelyi ve-

zetőnek. Előfordulhat, hogy a munkaszerző-

désed kiköti, hogy egy adott ideig még végez-

ned kell a munkád a szerződés szerinti mun-

kakörben a felmondást követően (általában a 

felmondást követően még egy hónapig); ez az 

úgynevezett felmondási idő. 
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4.FELADAT: 
Zaklatás a munkahelyen? 
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Feladat típusa: csoport munka

Konkrét célkitűzés leírása: A fel-

adat célja az öntudat fejlesztése, 

valamint a személyes erősségek 

és gyengeségek felismerése.

Szükséges anyagok/források: 

https://assets.publishing.service.

gov.uk/government/uploads/sy-

stem/uploads/attachment_data/

file/32184/10-1202-starting-out-

your-employment-rights.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/

Trade_union

https://waronwant.org/media/nine-

reasons-why-unions-are-important

	Æ Mit jelent a zaklatás? Mik a zaklatás főbb 

típusai? Mit tehetsz, ha valaki zaklat a 

munkahelyeden? 

	Æ A tréner összefoglalja és elmagyarázza 

a résztvevőknak a zaklatással kapcsola-

tos legfőbb tényeket.

Zaklatás a munkahelyen
A zaklatást, mint bűncselekményt, nagyon 

nehéz jogilag meghatározni egy munkahe-

lyi környezetben, mivel sok esetben átfe-

dés van az egyes területek között. A mun-

kavállalókat, ennek elkerülése érdekében 

több jelenlegi jogszabály védi, amelyek:

	z biztosítják a munkavállaló számára az 

egyenlő bánásmódot, nemi-, faji-, val-

lási- hovatartozás, meggyőződésbeli 

vagy szexuális irányultság, vagy életkor 

szerint.

	z bűncselekményként kezelik a szándékos 

zaklatást 

	z kötelezik a munkáltatókat – a munkahe-

lyi egészségvédelemről és biztonságról 

szóló törvény értelmében – az alkalma-

zottak egészségének, biztonságának és 

jólétének védelmére.

Az ‚Egyenlő Munkahelyi Bánásmód’ elneve-

zésű, 2008-as tanulmány bizonyítékokkal 

szolgált a munkahelyi zaklatás létezéséről. 

Megállapította, hogy:

	z A válaszadók körülbelül egyharmada 

találkozott olyan munkahelyi problé-

mákkal, amelyek elsősorban a foglalkoz-

tatási jogokra (29%), a tisztességtelen 

bánásmódra (13%), a diszkriminációra 

(7%) vagy a zaklatásra (7%) terjedtek ki. 

A vizsgálat szerint a nők valamivel na-

gyobb valószínűséggel szembesültek 

zaklatással, mint a férfiak.

	z Figyelembe véve a válaszadók munka-

helyét, személyes tulajdonságait, a nők 

73% -kal nagyobb valószínűséggel ta-

pasztaltak zaklatást, mint a férfiak; a 

régóta fennálló betegségben vagy fogya-

tékosságban élők kétszer nagyobb va-

lószínűséggel tapasztaltak egyenlőtlen 

bánásmódot, míg a homoszexuális/lesz-
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bikus vagy biszexuális válaszadók eseté-

ben csaknem négyszer valószínűbb volt, 

hogy tapasztaltak már a zaklatást.

- A munkahelyi zaklatások legtöbbjét a mun-

káltató, a munkavezető vagy a felső vezetés 

tagjai követték el.

5.FELADAT: 
Szakszervezetek, civil szervezetek, 
és külföldi munkavállalás 
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Feladat típusa: csoportmunka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

Európai Unióval kapcsolatos ismeretek-, és 

saját országukban szerzett tapasztalataik 

bővítése.

Szükséges anyagok/források: nem szükséges 

	Æ Mit tudtok a szakszervezetekről?

	Æ Mely civil szervezetek, miben lehetnek 

segíthet a segítségünkre? 

	Æ Mik a feltételei a külföldi munkavállalás-

nak az EU-n belül?

	Æ A tréner összegzi a fenti kérdésekkel 

kapcsolatos lényeges információkat.

A szakszervezetek olyan munkavállalói egye-

sületek, amelyek egységesítik a munkaválla-

lókat, és jogi védelmet nyújtanak nekik. Álta-

lában „alkuegységnek” is nevezik, tekintettel 

arra a szerepére, hogy tárgyaló szervezetként 

és munkavállalói egység jogi képviselőjeként 

működik, például a kollektív szerződés vagy 

annak végrehajtása során felmerülő minden 

jog kérdés, és annak végrehajtása tekinteté-

ben. A szakszervezetek a hivatalos szerveze-

ti, székhelyi és jogi csoportokat rendszeres 

díjak vagy szakszervezeti díjak útján finanszí-

rozzák. A szakszervezetet képviselő tagokat 

az önkéntes munkavállalók közül választják 

meg, demokratikus választások útján.

Íme néhány érv a szakszervezetek mellett:

1. Egységben az erő – a szakszervezetek 

erőteljes, kollektív érdekképviseletet jelen-

tenek a vezetőséggel szemben a munka-

vállalók elégedetlensége és frusztrációja 

esetén

2. A szakszervezetek jobb feltételeket tud-

nak elérni. A munkahelyi élet minden te-

rülete lehet tárgyalási téma a szakszerve-

zet védelme alatt álló munkavállalók és a 

munkáltató között. A szakszervezet képzett 

képviselői vezetik ezeket a tárgyalásokat a 

munkavállalók nevében.

3. Szakszervezetekkel rendelkező munka-

helyeken több nap éves fizetett szabadság 

is megilletheti a munkavállalót. A szak-

szervezeteknek sikerült kialkudniuk, hogy 

a munkavállalókat megillesse a fizetett 
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szabadságra vonatkozó jogosultság. Az 

Egyesült Királyságban egy átlagos szak-

szervezeti tag évente több mint 25% -kal 

több éves szabadságot kap, mint egy nem 

szakszervezeti alkalmazott.

4. Jobb foglalkoztatás-biztonság. A szak-

szervezeti tagok nagyobb valószínűséggel – 

átlagosan 5 évvel hosszabb ideig maradnak 

munkahelyükön, mint a nem szakszervezeti 

munkavállalók.

5. Van valaki aki melletted áll, amikor szük-

ség van rá. Szakszervezeti tagként, egy na-

gyobb egység részévé válsz, amely szükség 

esetén biztos támaszt nyújt.

6. A szakszervezetek az esélyegyenlősé-

gért küzdenek a munkahelyen. Az egyenlő 

fizetés és bánásmód elérése mellett, kiáll-

nak a diszkrimináció ellen is. 

Mi van akkor, ha nem akarsz csatlakozni 

egy szakszervezethez?

A munkavállalói jogképviseleti szerveze-

tek a szakszervezeteken kívüli szerveze-

tek, amelyek előmozdítják a munkavállalók 

jogérvényesítését. Példaként említhetőek a 

munkajogi törvények betartatására hiva-

tott jogi szervezetek, valamint az emberi 

jogi szervezetek, amelyek a munkaválla-

lók jogainak megsértésének felderítésé-

re, és az ilyen lehetőségek ellehetetlení-

tésére törekszenek. Számos nemzetközi 

emberi jogi szervezet rendszeresen kínál 

munkalehetőséget pályakezdő munkavál-

lalók számára. Ez azt jelenti, hogy ezek a 

nagy szervezetek olyan emberjogi szakem-

berek jelentkezését várják, akik tudásuk-

kal, készségeikkel és céltudatosságukkal 

jelentős társadalmi változásokhoz járulhat-

nak hozzá. Noha ezek a nem kormányzati 

szervezetek többségében nem foglalkoz-

nak közvetlenül személyes panaszokkal, 

értékes információ- és kapcsolati forrást 

jelentenek azok számára, akik munkájuk 

során hátrányos megkülönböztetést, vagy 

az alapvető jogsérelmet tapasztaltak.

Ha úgy döntünk, külföldön szeretnénk 

munkát vállalni, előzetesen mindenképpen 

érdemes tájékozódni a külföldi foglalkoz-

tatás szabályairól. Ha egy EU-tagállamból 

származó állampolgár egy másik EU-tagál-

lamban kíván életvitelszerűen tartózkodni, 

és munkát vállalni, akkor nagyon kedvező 

helyzetben van.

Azok az állampolgárok, akik egy má-

sik EU-tagállamban állnak alkalmazásban, 

életvitelszerűen tartózkodhatnak a foglal-

koztatottságuk országában. Az álláskeresők 

munkakeresés céljából – annak időtartama 

alatt – szintén tartózkodhatnak egy másik 

tagállamban. A fogadó ország előírhatja, 

hogy a „más uniós tagországból odatele-

pült munkavállalók” regisztrálják magukat 

a helyi hatóságoknál ott tartózkodóként. Az 

egyéb jogi, és adminisztratív követelmények 

a tartózkodás időtartamától függenek – en-

nek kategóriái a következők: legfeljebb 3 

hónapig vagy több mint 3 hónapig történő 
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tartózkodás, valamint az állandó jellegű tar-

tózkodás.

Legfeljebb 3 hónapig történő külföldön 

tartózkodás esetén: az állampolgárnak 

nemzeti hatósága által kiállított személy-

azonosító okmánnyal vagy útlevéllel kell 

rendelkeznie. EU-állampolgárként egy má-

sik EU-tagállamban történő tartózkodás-

hoz – a 3 hónapnyi időtartamnál rövidebb 

ideig tartó tartózkodáshoz – mindössze egy 

érvényes személyi igazolvány vagy útlevél 

szükséges. Ezeket az okmányokat mindig 

magunknál kell tartanunk a külföldi tartóz-

kodásunk alatt!

3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás 

esetén:

Jogunk van bármelyik EU tagállamban élni, 

ha ott dolgozunk.

Tartózkodásunk első 3 hónapja alatt a 

fogadó ország nem követelheti meg, hogy 

regisztráljuk a tartózkodási helyünket. Ezt 

megtehetjük, ha akarjuk, de 3 hónapig nem 

szükséges. Három hónap elteltével a foga-

dó ország előírhatja, a tartózkodási helyünk 

regisztrációját a helyi hatóságoknál, annak 

érdekben, hogy igazolni tudjuk külföldi mun-

kavállalásunkat, és hogy megkaphassuk azt 

az okmányt, amely igazolja az ott tartózko-

dásunk jogalapját. Amennyiben elveszítjük a 

munkahelyünket a másik tagállamban tör-

ténő tartózkodás során, továbbra is a tagál-

lamban maradhatunk feltéve, ha:

	z betegség vagy baleset miatt ideiglenesen 

nem tudunk dolgozni

	z az illetékes hatóságnál jelezzük, hogy ön-

hibánkon kívül munkanélkülivé váltunk. 

Ha ezt megelőzően, az elmúlt egy évben 

volt munkaviszonyunk, akkor jogot for-

málunk arra, hogy legalább 6 hónapig az 

ország saját állampolgáraival megegyező 

bánásmódban részesüljünk.

	z szakmai képzésen veszünk részt. Ha nem 

önhibánkon kívül válunk munkanélkülivé, 

a képzésnek kapcsolódnia kell az előző 

munkakörünkhöz. 

Állandó tartózkodási engedély

Ha 5 évig folyamatosan egy másik EU-tag-

államban dolgozik valaki munkavállalóként, 

akkor az a személy automatikusan meg-

szerzi az ott tartózkodás jogát. Ez azt jelenti, 

hogy az adott tagállamban maradhat. 

A tartózkodás folyamatosságát nem befo-

lyásolják a következők:

	z ideiglenes távollét (évente kevesebb, mint 

6 hónap)

	z hosszabb – kötelező katonai szolgálat mi-

atti távollét 

	z egy 12 hónapot meghaladó távollét olyan 

fontos okok miatt, mint a terhesség és a 

szülés, súlyos betegség, munkavégzés, 

szakképzés vagy egy másik országba tör-

ténő kiküldetés

Azonban fontos tudni, hogy elveszíthetjük 

az állandó tartózkodáshoz való jogunkat, 

ha két évet meghaladóan az országon kívül 

éltünk. 
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3. lecke: 
Elsődleges segélyszolgáltatások 

Tananyag részei: 
Az egység teljesítését követően, a résztvevő:

	Æ fontos információk birtokába jut a jog-

sértésekről és azok jogi következmé-

nyeiről 

	Æ tudatában lesz mit kell tennie vészhely-

zetben 

	Æ tudatában lesz hogyan, és miként kérhet 

jogi segítséget 

Tartalom: 
A törvény nem mindenki számára kifeje-

zetten érdekes. Nehezen olvasható és ér-

telmezhető, mégis fontos része az életünk-

nek. Szerencsére nincs szükségünk arra, 

hogy minden hazai és uniós törvényt és 

szabályt ismerjünk. A mindennapi élethez 

elegendő csak az alapokat ismerni. Ebben 

a modulban hasznos információkat szerez-

hetünk a vészhelyzetekről, a törvényelle-

nes cselekedetekről, és megtanulhatjuk, 

hol és hogyan kaphatunk segítséget, ha 

szükségünk van rá. 

1.FELADAT 
Kulcsszavak 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: önálló munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

általános ismeretek bővítése a segélykérés 

területén.

Szükséges anyagok/források:

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/

Digitization/147822NCJRS.pdf

https://eena.org/112-info/

http://www.emergencycare-

foryou.org/emergency-101/

when-to-call-911/#sm.0000012 

bwgq1b1cooxcipuv003bte

Kulcsszavak: 112, 
vészhelyzet, mentők, 
rendőrség, tűzoltóság, 
jogsértés, bűntény, 
bírság, büntetés, 
ügyvéd, jogi segítség
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	Æ Milyen veszély esetén hívható telefon-

számokat ismertek? Mit jelent, vagy mi 

a vészhelyzet? 

	Æ 5 perc elteltével a tréner összegzi a vá-

laszokat a flipchart táblán.

TANANYAG: 
112 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Sok országban a nyilvános telefonhálóza-

tok egyetlen segélyhívószámmal rendel-

keznek, amely lehetővé teszi, hogy a hívó 

fél segítségért forduljon a helyi segély-

szolgálatokhoz. A segélyhívó szám orszá-

gonként eltérő; de általában egy háromje-

gyű szám, így könnyen megjegyezhető, és 

gyorsan tárcsázható. Néhány országban 

különböző segélyhívó számok vannak a kü-

lönböző segélyhívó szolgálatok számára; 

ezek gyakran csak az utolsó számjegyben 

térnek el egymástól.

Mi is az a 112?
A 112-es segélyhívószám mind a 28 EU-tag-

államban, valamint más európai országok-

ban is elérhető. A veszélyben lévő szemé-

lyek a hét minden napján, bármikor felhív-

hatják a 112-es telefonszámot, hogy ezáltal 

elérjék a tűzoltóságot, a mentőszolgálato-

kat, és a rendőrséget. Az európai segély-

hívó szám ingyenes, vezetékes és mobil-

telefonnal is elérhető. Az EU-n belül utazó, 

és más tagállamokban dolgozó európaiak 

növekvő száma azt eredményezte, hogy az 

EU Tanácsa valamennyi államban közös se-

gélyhívó számot vezetett be, hogy elkerülje 

annak szükségességét, hogy a más tagál-

lamban tartózkodóknak meg kelljen jegyez-

niük az adott tagállam segélyhívó telefon-

számát. A 112-es szám könnyen megjegyez-

hető, így elég ezt az egyetlen számot fejben 

tartanunk egy EU-n belüli utazás során. Ez 

az egyszerű szám kifejezetten hatásos se-

gítség lehet, főleg, ha figyelembe vesszük a 

vészhelyzetben lévők lelki állapotát. 

Mit tegyünk ha tárcsázni kell a 112-es 
telefonszámot?
Maradjunk nyugodtak – A 112-es telefonszám 

hívásnál fontos, hogy nyugodtak maradjunk. 

A segélyszolgálatoknak releváns információ-

kat kell megadnunk.

Ha lehetséges, mi magunk intézzük a hí-

vást – Senki sem magyarázhatja el jobban a 

helyzetet, mint mi magunk.

Várjuk meg, amíg a szolgáltató válaszol a 

hívására – eltarthat egy kis ideig amíg kap-

csolnak minket, de minden megismételt hí-

vást újnak tekint a rendszer, és így azt a sor 

végére helyezi, ezért a kapcsolás ideje meg-

hosszabbodhat.

Mondjuk meg nevünket, magyarázzuk el 

mi történt, ki az érintett, valamint jelezzük az 
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incidens helyszínét. Amikor a kezelő válaszol 

a hívására, mondjuk meg a nevünket, próbál-

juk megmagyarázni, mi történt pontosan és 

kivel. Ezenkívül próbáljuk meg a lehető leg-

jobb módon megjelölni a tartózkodás helyét, 

ami megkönnyíti a mentőszolgálatoknak a 

helyszín elérését.

Kövessük a kezelő utasításait – Válaszol-

junk a kérdésekre, és kövessük a kezelő út-

mutatásait. Ne tegyük le a telefont, amíg a ke-

zelő azt nem mondja. Addig tartsuk szabadon 

telefonvonalunkat, amíg a sürgősségi szolgá-

lat a helyszínre nem ér. Lehetséges, hogy a 

diszpécsernek még további információkért 

kapcsolatba kell lépnie velünk.

Ha valami megváltozik, akkor ismét érte-

síteni kell a 112-t – Ha a helyzet változik, jobb 

vagy rosszabb lesz, akkor ismét hívni kell a 

112-t, és jelenteni mi változott.

A vészhelyzet olyan helyzet, amely a tűz-

oltóság, a rendőrség vagy a mentők azonnali 

segítségnyújtását igényli. Néhány példa ezek-

re a helyzetekre:

	z Tűz

	z Bűncselekmény, különösen ha folyamat-

ban van

	z Autóbaleset, különösen, ha valaki megsé-

rült benne

	z Sürgős orvosi beavatkozást igénylő hely-

zet, különösen ha például valaki eszmé-

letlen, légszomjtól szenved, vagy nem 

lélegzik, allergiás reakciót produkál, erős 

mellkasi fájdalmat tapasztal, elállíthatat-

lanul vérzik, vagy bármilyen más, azonnali 

orvosi ellátást igénylő személy esetében.

Mi számít orvosi vészhelyzetnek?
Az orvosi vészhelyzet olyan esemény, amely 

tapasztalásakor az sejthető, hogy az saját, 

vagy valaki más életét, vagy testi épségét 

veszélyezteti oly módon, hogy azonnali or-

vosi ellátásra van szükség a halál, vagy az 

egészség súlyos károsodásának megelőzése 

érdekében. Az orvosi vészhelyzet jellemzője 

a súlyos fájdalom, súlyos sérülések, súlyos 

betegség vagy olyan egészségügyi állapot, 

amely gyorsan sokkal rosszabbá válhat be-

avatkozás nélkül. 

Annak eldöntése érdekében, hogy felhív-

juk-e, a 112-es telefonszámot, vagy sem, vála-

szoljuk meg a következő kérdéseket (legjobb 

tudásunk szerint):

	z A jelenlegi állapot veszélyes az életre?

	z Lehetséges-e, hogy az állapot gyorsan 

romlani kezd a kórházba vezető úton 

szakszerű segítség nélkül?

	z Ha megmozdítjuk a sérültet, okozunk-e to-

vábbi sérülést ezzel?

	z Szüksége van-e olyan személyre, olyan 

készségekre vagy felszerelésre, amelye-

ket egy szakszerűen felszerelt mentőau-

tóban elérhetőek?

	z A távolság vagy a forgalom késleltetné a 

személy kórházba jutását?

Ha a válasz a fentiek közül bármelyik kérdésre 

igen, hívja a 112-es telefonszámot. 

Mi van, ha nem vagyunk biztosak magunkban?

Ha nem vagyunk biztosak a fenti kérdések 

megválaszolásában, hívjuk fel a 112-őt, és a 

képzett diszpécser segít majd eldönteni, hogy 
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szükség van segítségre, vagy sem. Sokkal 

jobb, ha megbizonyosodunk, és hagyjuk, hogy 

a 112-es hívásfogadó meghatározza, szükség 

van-e sürgős segítségre vagy sem. Jobb fél-

ni mint megijedni, ahogy mondani szokás. Ha 

kétségeink vannak, telefonáljunk inkább.

Mi a helyzet a hamis bejelentésekkel?

A hamis 112 hívások nem csak időt és pénzt 

pazarolnak, hanem megakadályozhatják, 

hogy valaki más, vészhelyzetben lévő személy 

segítséghez jusson. A rendőrség részére 

továbbküldik a 112 beszélgetéseket ellenőr-

zésére. Ez időbe telik, és megakadályozza, 

hogy a tisztviselők a valós segélyhívásokkal 

foglalkozzanak. Minden segélyhívó központ-

nak korlátozott számú 112-es telefonvonala 

van, amelyek normál körülmények között ele-

gendőek a vészhelyzetek kezelésére. Ha több 

112-es vonalat kötnek le hamis bejelentések-

kel, az folyamatosan akadályozza a vészhely-

zetben lévő személyek segítséghez jutását.

2.FELADAT: 
Mi ez a helyzet? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: csoport munka

Konkrét célkitűzés leírása: 

A feladat célja az öntudattal 

kapcsolatos általános isme-

retek és alapvető jogi tudni-

valók bővítése.

Szükséges anyagok/források:

https://en.wikipedia.org/

wiki/Violation_of_law

https://lawhandbook.sa.gov.

au/ch12s01.php

https://www.open.edu/open-

learn/society-politics-law/

criminology/what-crime

	Æ Csoportbeszélgetések a következő kis 

történetekről. 

1. Ha egy járművezető áthajt egy piros 

jelzésű lámpánál, akkor bűncselek-

ményt követ-e el, vagy csak szabály-

sértést?

2. Ha egy járművezető áthajt egy piros 

jelzésű lámpánál, és az autója balese-

tet okoz, akkor bűncselekményt kö-

vet-e el, vagy csak szabálysértést?

3. Ha egy járművezető áthajt egy piros 

jelzésű lámpánál, és autójával elüt 

valakit, akkor bűncselekményt követ-e 

el, vagy csak szabálysértést?

	Æ A kis csoportos beszélgetések után az 

egész csoport a tréner segítségével ösz-

szefoglalja a válaszokat:
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TANANYAG: 
Bűncselekmény és szabálysértés
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Minden bűncselekmény szabálysértés, de 

nem minden szabálysértés bűncselekmény! 

Jogsértésnek minősül minden olyan cse-

lekedet (vagy esetenként a cselekedet hiá-

nya), amely ellentétes a hatályos törvények-

ben előírtakkal. A jogsértések általában ma-

gukban foglalják mind a bűncselekményeket, 

mind a szabálysértéseket. Egyes cseleke-

detek, például a csalás, akár mindkettőnek 

számíthatnak. A szabálysértések általában 

polgári szankciókhoz vezetnek, mint például 

pénzbírság, a bűncselekmények súlyosabb 

büntetéseket vonnak maguk után.

Például:

	z Szabálysértésnek minősül, különféle sza-

bályok vagy jogok megsértése, amelyeket 

általában a szellemi tulajdonnal össze-

függésében használnak, pl. szerzői jogok 

megsértése

	z Szerződésszegés

	z Közlekedési szabályok megsértése: bár-

milyen szabálysértés, amelyet gyalogos, 

vagy a járművezető a jármű mozgása 

közben elkövetett, valamint a parkolási 

szabályok megsértése, a gépjármű korlá-

tozott helyen történő parkolása vagy jogo-

sulatlan módon történő parkolás, stb.

Bírságok: A pénzbírságok a különféle bűncse-

lekmények vagy szabálysértések, különösen 

az első alkalommal elkövetett kevésbé súlyos 

cselekmények általános büntetései. Az álta-

lában pénzbírsággal büntetendő kihágások 

közé tartoznak például a szabályszegés, a 

bolti lopások vagy a közlekedési szabálysér-

tések. Súlyosabb szabálysértések esetén, 

vagy ha az alperes büntetett előéletű, a bírók 

sok esetben más büntetésekkel kombinálják 

a bírságot, így olyan súlyos büntetéseket is ki-

szabhatnak, mint például börtönbüntetés, kö-

zösségi szolgálat, vagy próbaidőre bocsájtás.

A bűnözés alapvetően vitatott fogalom. 

Nincs egyetemesen elfogadott meghatáro-

zás arról, hogy mi is a bűncselekmény. A 

bűncselekmény legegyszerűbb értelmezési 

módja, a cselekedet jogi szövegkörnyezetbe 

helyezése – ennek értelmében a bűncselek-

mény jogellenes cselekedet, ami törvényel-

lenes. Különösen, ha a büntetőjoggal ellen-

tétes. Ilyen tekintetben a cselekedetnek van 

egy bűnügyi ártalmakra utaló aspektusa, 

illetve a büntetőjogi felelősségre vonatkozó 

aspektusa is. 

Érdekes módon azonban sokan meg-

kérdőjelezték ezt a jogszabályokhoz kötött 

meghatározást. Mindenekelőtt ennek az az 

oka, hogy mindig többértelmű lesz, és egy 

nagyon konkrét és korlátozott kritérium-

rendszer alapján határozza meg, hogy mi 

a bűncselekmény. Ha egy adott cselekedet 

nem illegális, akkor bár hibásnak, proble-

matikusnak vagy károsnak tekintjük azt, 

ettől még nem lesz olyan cselekmény, ame-

lyet bűncselekményként határoznak meg. 



67

Sok kriminológus szerint fontos lenne ala-

posabban értelmezni a jogi meghatározást, 

és azt az alapvető fogalmat megkérdőjelez-

ni, hogy mi bűncselekmény, és mi nem az. A 

kriminológusok között vitatottak még egyéb 

más bűncselekmény körüli fogalmak is. 

Bűncselekmény és büntetés
A helyedben nem tennénk ilyesmit. Miért? 

Mert törvénytelen. Nem gondoltál a követ-

kezményekre? Minden elkövetett bűncse-

lekménynek következményei vannak, ame-

lyek pozitívak vagy negatívak a bűncselek-

mény elkövetésének okától függően.

Az egyéni viselkedési formák azok, amik 

a leginkább meghatározó tényezők az em-

ber bűnelkövetési hajlandóságát tekintve. 

Különféle tényezők járulnak hozzá a viselke-

dés kialakulásához és az egyéniségünkhöz: 

a gazdasági helyzetünk, a származásunk, 

családi neveltetésünk, az illegális anyagok-

hoz való hozzáférésünk és azok használata, 

valamint iskolázottságunk, és ismereteink 

mértéke.

Ezek a tényezők befolyásolják az egyén 

viselkedését, és bűnelkövető magatartáshoz 

vezethetnek a fent említett tényezők kombi-

nációjának függvényében. Van olyan környe-

zeti háttér, amely előmozdítja a bűnelköveté-

si gyakorlatot, és ennek általános hatása az, 

hogy a bűncselekmények elkövetése, termé-

szetes viselkedési formává válhat. 

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a bűn - 

cse lekmények leg nyil ván va lóbb le gá li san ki-

szab ható kö ve tkez mé nyeit. Igaz ság szol gál- 

 tatási rend sze rünk szerint a bí ró sá gok nak joga 

van bün tet ni minket a törvény meg sér tése 

miatt. Ez a büntetés általában kétféle formá-

ban fordul elő. A büntetés for máj ában, mint 

szabadságvesztés vagy pénz bír ság, vagy a 

személyes jogok kor lá to zá sában. Alapvetően 

a törvény megsértésével elveszíthetjük jogun-

kat, hogy közügyekben állampolgárként részt 

vehessünk. 

Gyakori módszer még a próbaidő kisza-

bása, amely a bíróság határozatának meg-

felelő viselkedési kötelezettséget ír elő.  

A próbaidőben lévőknél elrendelhetik, hogy 

tartsanak be bizonyos szabályokat, például, 

ne fogyasszanak alkoholt, ne lépjék át az 

államhatárokat, ne vegyenek részt szeren-

csejátékban, tartsák távol magukat bizonyos 

személyektől, ugyanakkor olyan végzéseket 

is hozhatnak ennek részeként, mint például a 

vezetéstől való eltiltás. Az elkövetőket tehát 

próbára bocsátják a börtönbüntetés helyett, 

vagy a börtönbüntetés egy részének teljesí-

tése után, a feltételes szabadlábra helyezést 

követően. De ez egy komoly jogi felelősség. 

Ha nem tartjuk tiszteletben a bíróság pró-

baidőszakra kiszabott rendelkezéseit, akkor 

nagyjából garantált, hogy visszazárnak ben-

nünket a börtönbe.

És így jutunk el a büntetőjog másik fő for-

májához, a szabadságvesztéshez, amely-

nek következtében az elkövetőt kizárják a 

társadalomból. Törvényeink, illetve szinte 

minden más modern ország törvényei értel-

mében az igazságszolgáltatásnak joga van 

elvenni szabadságunkat, amennyiben súlyos 
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bűncselekményt követtünk el. Azok a bűncse-

lekmények, amelyek maximális büntetése ke-

vesebb, mint egy év, kevésbé súlyos bűncse-

lekményeknek minősülnek, míg azok a bűn-

cselekmények, amelyek maximális büntetése 

legalább egy év, súlyos bűncselekményként 

tartják nyilván, és azokat nagyon komolyan 

veszik.

Gazdasági következmények:
A bűncselekmény elkövetése a jogi követ-

kezményeken kívül súlyos gazdasági kö-

vetkezményekkel is járhat. Egyrészt csak 

az ügyvédek díjának, a bírósági illetékek-

nek nyilvánvaló költségei vannak. A bíró-

ság ugyanakkor előírhatja, hogy bírságot 

fizessünk, vagy térítsük meg a tett tárgyát 

képező értékeket az eredeti tulajdonosnak. 

A bűncselekmény áldozatai kártérítési kere-

setet is indíthatnak, lényegében a gazdasági 

veszteség vagy lelki sérülés megtérítését 

kérve ezáltal. Ha nem tudjuk megfizetni eze-

ket, akkor a bíróság lefoglalhatja a meglévő 

vagyonunkat, legyen az pénzvagyon, ház, 

vagy autó, tulajdonképpen bármi,ami a tu-

lajdonunkban áll.

3.FELADAT: 
Mikor forduljak ügyvédhez? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: kiscsoportos munka

Konkrét célkitűzés leírása: A fela-

dat célja az öntudattal kapcsola-

tos általános ismeretek és alapve-

tő jogi tudnivalók bővítése.

Szükséges anyagok/források: 

https://en.wikipedia.org/wiki/

Lawyer

https://e-justice.europa.eu/

content_legal_aid-55-en.do

https://www.legalaid.vic.

gov.au/sites/www.legalaid.

vic.gov.au/files/vla-resour-

ce-young-people-and-the-

law.pdf

	Æ Kiscsoportos beszélgetések a következő 

kérdésről Mikor forduljunk ügyvédhez? 

	Æ 5 perc elteltével a tréner összegzi a vá-

laszokat a flipchart táblán.
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TANANYAG: 
Mit csinál egy ügyvéd? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Az ügyvédek különféle területeken dolgoznak, 

a büntetőjogi képviselettől kezdve, a család-

jogon át, ahol például válóperekben segéd-

kezhetnek, olyan területekig, mint például a 

szabadalmi jog, ahol segítik ügyfeleik jogsze-

rű eligazodását. Ha ügyvéd szeretnél lenni, 

egyetemi jogi diplomát kell szerezned, és rá-

termettnek kell lenned, hogy eligazodj a ver-

senykörnyezetben.

Munkaköri leírás: munkájuk során az ügy-

védek ügyvédként, vagy tanácsadóként képvi-

selik az ügyfeleiket, akik erre megbízzák őket. 

Az ügyvédek munkája beletartozik az ügyfe-

leknek nyújtott tanácsadás jogi ügyekkel kap-

csolatosan, illetve ügyfeleik képviselete bün-

tetőjogi vagy polgári bírósági eljárásokban. A 

bíróságon belüli munkájuk a leglátványosabb 

része a munkájuknak, de a bíróságon kívül is 

sok feladatot kell elvégezniük, ideértve a ku-

tatást, az ügyek előkészítését és az ügyfelek 

számára nyújtott tanácsadást. Az ügyfelek 

gyakran magánszemélyek, de lehetnek vállal-

kozások vagy akár szervezetek is.

Röviden tehát, az ügyvéd az, aki jogi segít-

séget nyújt. Az ügyvéd jogi diplomát szerzett, 

és rendelkezik engedéllyel arra vonatkozó-

an, hogy egy adott területen jogi segítséget 

nyújtson.

Ha az embernek bármilyen jogi problé-

mája van, ügyvédhez fordulhat tanácsért. 

A jogi problémát esetnek nevezzük. Egy 

személy ügyvédet bízhat meg azzal, hogy 

valaki mással szemben pert indítson, vagy 

segítsen egy olyan ügyben, amelyet vele 

szemben indítottak el. Ha az ügy bíróság elé 

kerül, az ügyvéd képviseli az általa megbí-

zott ügyfelet a bíróság előtt. Az ügyvéd a 

jogi ismereteit felhasználva próbálja megy-

győzni a bíróságot arról, hogy az ügyfele az, 

akinek igaza van az adott ügyben. Az ügyvé-

dek segítik az embereket ‚a bíróságon kívüli 

egyezségek’ rendezésében”, ami azt jelenti, 

hogy az üggyel kapcsolatban mindkét fél be-

leegyezik abba, hogy idő előtt alkut kösse-

nek, megállapodjanak egy rendezési mód-

ban, így nem kell bíróságra menniük.

Amikor egy személyt bűncselekménnyel 

vádolnak meg, a védőügyvédnek a feladata 

az, hogy bebizonyítsa ügyfele nem követett el 

bűncselekményt. Ügyésznek hívják azt az jo-

gászt, aki azzal érvel, hogy a megvádolt sze-

mély követte el a bűncselekményt.

Az ügyvédek ezeken kívül jogi dokumen-

tumokat készítenek elő ügyfeleik számára. 

Például: ingatlanvásárlás vagy eladás esetén, 

vagy akár a végrendelet elkészítéséhez szük-

séges dokumentumokat. Egyes ügyvédek jogi-

lag kötelező érvényű tanúvallomásokat tehet-

nek, amelyeket be lehet nyújtani a bírósághoz.

Az ügyvédek különböző körülmények kö-

zött dolgoznak. Néhányan egyénileg dolgoz-

nak, míg mások ügyvédi irodákban. Néhány 

ügyvéd kórházakban, vagy vállalatoknál dol-

gozik. A magánvállalatoknál dolgozó ügyvé-

deket általában házon belüli tanácsadónak 

hívják.
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Az ügyvédek általában díjat számítanak 

fel az elvégzett munkáért, de néha szabadon 

adnak tanácsot, amelyet „pro bono”-nak, azaz 

„közjó érdekében” tett szolgálatnak nevezünk. 

Sok országban, ha egy személyt bűncselek-

ménnyel vádolnak és nem tud fizetni az ügy-

védért, a kormány fizeti az ügyvédet a befize-

tett adók felhasználásával. 

A ‚Your Europe Advise’ Egy Pro Bono szer-

vezet. A YEA egy online uniós tanácsadási 

szolgáltatás, amelyet az Európai Bizottsággal 

kötött szerződés alapján működő jogi szak-

értői csoport biztosít. Ez a csoport körülbelül 

60 ügyvédből áll, akik lefedik az EU mind a 24 

hivatalos nyelvét, és ismerik az EU valameny-

nyi közös törvényét, illetve EU tagállamainak 

nemzeti jogszabályit is. Az Your Europe Ad-

vise ingyenesen ad választ a polgárok vagy 

vállalkozások személyes jogaival kapcsolatos 

kérdéseire. A szakértők egy héten belül ingye-

nesen és a felhasználó által választott nyelven 

válaszolnak a kérdésekre. A kérdéseket online 

űrlapon vagy telefonon is be lehet nyújtani. A 

Your Europe Advise szakértők évente mintegy 

21 000 kérdésre adnak választ.

Jogsegély
A jogi segítségnyújtás az országok jogrend-

szerének és a társadalmának alapvető eleme. 

Jogi segítség mindenkinek jár, aki nem rendel-

keznek elegendő anyagi forrással, a bírósági 

eljárás vagy a jogi képviselet költségeinek fe-

dezésére. A jogsegélyt nyújtó rendszerek az 

Európai Unió valamennyi tagállamában létez-

nek, mind polgári, mind büntetőeljárásokban.

Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor 

vitás helyzetbe kerülünk valakivel a saját or-

szágunkban vagy külföldön, és az ügyet bíró-

ság elé akarjuk vinni, vagy esetleg egy olyan 

szituációt, amely során meg kell védenünk 

magunkat, ha egy másik fél kezdeményez egy 

pert ellenünk. Képzeljünk el egy olyan helyze-

tet, amikor saját országunkban vagy külföldön 

bűncselekmény elkövetésével vádolnak meg 

minket, de nem engedhetjük meg magunk-

nak a jogi tanácsadást és/vagy képviseletet a 

büntetőbíróság előtt. E példák mindegyikében 

költségmentességért folyamodhatunk.

A jogi segítségnyújtáshoz való jogot a kö-

vetkező szabályozások biztosítják:

az Emberi Jogok Európai Egyezménye ga-

rantálja a jogsegélyhez való jogot, ha az alpe-

resnek nincs elegendő anyagi forrása a jogi 

segítségnyújtás kifizetésére, így jogosult in-

gyenes jogi segítségnyújtásra, ha az igazság-

szolgáltatás érdeke ezt megköveteli.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája kimond-

ja, hogy a költségmentességet azoknak kell 

rendelkezésre bocsátani, akik nem rendelkez-

nek elegendő forrással, amennyiben ez a se-

gítség szükséges az igazságszolgáltatáshoz 

való hatékony hozzáférés biztosításához.

Nemzeti viták: A költségmentesség rend-

szere az EU minden tagállamában létezik. Ha 

vitád van egy vállalkozással, egy szakember-

rel, egy munkáltatóval vagy más adott ország-

ban élő személlyel, de nincs elegendő pénz-

ügyi forrásod a bírósági eljárás lefolytatásá-

hoz, a meglévő nemzeti jogszabályok alapján 

költségmentességért folyamodhatsz.
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4. lecke: 
Te, a színes társadalomban 

Tananyag részei: 
Az egység teljesítését követően, a résztvevő:

	Æ tudatában lesz az alapvető emberi jo-

goknak 

	Æ megismeri a kultúrák, etnikumok, fajok 

és ideológiák közötti különbségeket 

	Æ megismerkedik a kritikus gondolkodással 

	Æ tudatában lesz a sztereotípiák létezésének

	Æ megismeri a tolerancia fontosságát. 

Tartalom:
A legbonyolultabb, de egyben legérdeke-

sebb jogok közé tartoznak az emberi jogok. 

Nem egyszerű beszélni és gondolkodni az 

emberek közötti különbségekről, de fontos 

része életünknek, hogy megismerjük a tole-

rancia fontosságát, a sztereotípiák elutasí-

tását, és a kritikus gondolkodást. Ezt fogjuk 

gyakorolni ebben a modulban! 

1.FELADAT: 
Párosítsd a jogokat

Feladat típusa: önálló munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

emberi jogokkal és saját jogainkkal kapcsola-

tos általános ismeretek bővítése.

Szükséges anyagok / forrá-

sok: https://www.legalaid.

vic.gov.au/sites/www.legalaid.

vic.gov.au/files/vla-resource-young-people-

and-the-law.pdf

http://www.psychologydis-

c u s  s i o n . n e t / i n d i v i d u -

al-differences/individu al-

differences-meaning-and-

causes-educational-psy cho-

logy/1841

https://en.wikipedia.org/

wiki/Human_rights

Kulcsszavak: emberi 
jogok, egyéni különbségek, 
kultúra, fajok, etnikumok, 
sokszínűség, ideológiák, 
tolerancia, sztereotípiák, 
kritikusgondolkodás, 
fejlesztői gondolkodás, 
források
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	Æ Találd meg az emberi joghoz tartozó (bal oldali oszlop) leírt esetet (jobb oldali oszlop). 

Élelemhez és vízhez való jog. A helyi újság szerint egy hatéves fiú egyedül maradt 
otthon, és a rendőrség elvitte egy gyermekotthonba.

A fogyatékossággal élő gyermekek 
különleges gondozáshoz és 
képzéshez való jogai.

Egyes iskolák reggelit biztosítanak azoknak a 
gyermekeknek, akiknek odahaza nem telik rá. 

A gyermekeknek joguk van arra, 
hogy munkaerőként vagy katonaként 
ne használják ki őket.

Mark öt éves. Kerekes széket használ. Jövőre egy 
helyi iskolában fog tanulni. Az előkészítés során az 
iskola rámpákat helyez az osztályterembe és az egyéb 
helyiségekbe.

Egészségügyi ellátáshoz való jog. Az országgyűlési képviselő kérdéseket tesz fel a 
parlamentben arról, hogy egy helyi szupermarket miért 
dolgoztat 13 és 14 éves gyermekeket?

A gyermekeknek joguk van 
a családjukban nevelkedni, 
vagy azokkal, akik a legjobban 
gondoskodnak róluk.

Zoét véletlenül szemen találja játék közben egy labda. 
Elviszik a helyi orvoshoz kezelésre.

A fiataloknak sokszor nagyon világos elképze-

léseik vannak arról, hogy mik azok az az em-

beri jogok, de lehet, hogy nincsenek tisztában 

azok származásával és létezésének miértjével.

Az emberi jogok azok az alapvető jogok 

és szabadságjogok, amelyek minden embert 

megilletnek születésétől a haláláig. Alkalma-

zásuk független attól, hogy ki honnan szár-

mazik, miben hisz, vagy hogyan éli az életét. 

Ezektől a jogoktól senkit nem lehet megfosz-

tani, bár bizonyos esetekben korlátozhatók 

– például ha valaki törvénysértést követ el, 

vagy amennyiben a nemzetbiztonság érde-

kében erre van szükség. Ezek az alapvető jo-

gok olyan közös értékeken alapulnak, mint a 

méltóság, a méltányosság, az egyenlőség, a 

tisztelet és a függetlenség. A nemzetközi jog 

határozza meg és védi ezeket a jogokat. 

Az emberi jogokról: Az emberi jogok olyan 

alapvető jogok, amelyek megilletnek minket, 

emberi mivoltunk miatt. Nem számít, honnan 

származunk, vagy mi a hitünk, mindannyian 

emberi jogokkal rendelkezünk. Sokféle em-

beri jog létezik. A „polgári” és a „politikai” 

jogok magukban foglalják a szabadsághoz 

és a véleménynyilvánításhoz való jogot. A 

„gazdasági”, „szociális” és „kulturális” jogok 

magukban foglalják az egészségügyi szolgál-

tatásokhoz, a menedékhez, az élelmiszerhez, 

a vízhez, a társadalombiztosításhoz, az okta-

tás- és a foglalkoztatás lehető legjobb szín-

vonalához való jogot. Ezen jogok elismerése 

elősegíti a hátrányos helyzetű és szélsősé-

ges helyzetben élő személyek védelmét. Az 

emberi jogokat nem lehet megadni vagy el-

venni, azonban korlátozásukra van lehetőség. 
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Például korlátozhatják a szabadsághoz való 

jogunkat, ha egy bűncselekmény elkövetésé-

ben bűnösnek találnak. A nemzetközi közös-

ség megállapodott az emberi jogok alapvető 

értékeiben:

	z egyetemes – a világon mindenkit megillet

	z elidegeníthetetlen – nem foszthatók meg 

tőle az emberek

	z elválAszthatatlan és egyetemleges – 

az emberi jogok mindegyike fontos és 

összefüggő, így lehetővé teszi az em-

beri lét virágzását és a társadalom 

működését.

A jogokkal együtt a felelősségek is felme-

rülnek. Ez azt jelenti, hogy vannak jogaink, 

de kötelezettségeink is más emberekkel 

szemben. A kormányoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az emberek élhessenek emberi 

jogaikkal.

2.FELADAT: 
Szabadidő 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: önálló munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja 

a saját és más kultúrák megismerése és 

azokkal kapcsolatos általános ismeretek 

bővítése.

Szükséges anyagok/források: 

	Æ Ha egy olyan munkavállalói csoportot 

irányítasz, amely a világ különböző or-

szágaiból és vallási felekezeteiből álló 

emberekből áll, hogyan ütemeznéd a 

szabadidejüket? 

	Æ 5 perc elteltével a tréner összegzi a vá-

laszokat a flipchart táblán.

A különbség a természet alapelve. Nincs két 

egyforma ember. Az egyének sok szempont-

ból különböznek egymástól. Ugyanazon szü-

lők gyermekei, sőt még az ikergyermekek 

sem egyformák. Ezek a különbségek, olyan 

mindenki számára ismert fizikai formákban 

ismerhetőek fel, mint a magasság, súly, szín, 

arcbőr, intellektuális különbségek, érdeklő-

dési kör, hozzáállás, különböző dolgokhoz 

való alkalmazkodás, tanulási szokások és 

egyéb képességek. Minden embernek van 

intellektuális képessége, amelynek a segít-

ségével tanul és tapasztalatokat szerez.

Az egyéni különbségeknek számos oka 

van, és itt található néhány példa:

1. Öröklődés (természet)

Az embereknek számos képességét és tu-

lajdonságát az örökletesség határozza meg, 

az szab irányt az egyéni fejlődés útjának. Az 

örökletesség hozzájárul bizonyos képessé-

gekhez, mint például intelligencia, magas-

ság, hajszín, stb.

2. Környezet (nevelés)

A környezet szintén kulcsszerepet játszik az 

egyéni különbségekben. Egyik személy sem 
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kerül ugyanabba a környezetbe születés-

től halálig. Egyéni különbségeket okozhat a 

belső és külső környezetből érkező ingerek 

különbözősége. Ebbe beletartozik a családi 

környezet, kortárscsoportok, gazdasági stá-

tusz, kultúra, oktatás, stb.

Az vitatható, hogy a természet vagy a ne-

velésnek van nagyobb szerepe az egyéni fej-

lődés bizonyos irányba történő alakulására. 

Mindkettőnek erős hatása van arra, hogy az 

egyének egymástól megkülönböztethetőek 

legyenek.

Néhány egyszerű meghatározás:

	z A KULTÚRA: a kultúra az emberi élet nem 

biológiai jellegű aspektusait foglalja ma-

gába. Mindent, amit az egyének képvisel-

nek vagy tanulnak, a kultúra részét képezi. 

	z A RASSZ: a rassz/faj biológiai és megfi-

gyelésen alapuló meghatározás. Legtöbb-

ször kívülállók általi meghatározás, de 

történhet önazonosítás révén is.

	z AZ ETNIKUM: az etnikum nem a fizikai tu-

lajdonságokra és megjelenésre, hanem 

a társadalmi jellemzőkre összpontosít. 

Gyakran utal egy csoport közös eredetére

	z történelmi és kulturális összetartozásra. 

Az etnikum gyakori megkülönböztető je-

gyei a nemzetiség, törzs, vallás, valamint 

a közös nyelvvel, kultúra és hagyományok.

A kultúra, az etnikai hovatartozás és a rasz-

sz olyan kifejezések, amelyeket gyakran 

összekeverünk, mert azt gondoljuk, hogy 

ugyanazt jelentik, pedig valójában nagyon 

is különböznek egymástól. A kultúra olyan 

dolog, amit más emberektől sajátítunk el. 

Kultúránkat általában az idősebb emberek-

től, tanulás útján sajátítjuk el. Azoktól az 

emberektől, akik generációról generációra 

adnak át valamilyen tudást. Az etnicitás a 

származásunkhoz kapcsolódik, hogy hon-

nan, milyen kulturális közegből szárma-

zunk. Vannak ázsiai emberek, ám eltérő 

etnikai hovatartozásúak, például koreaiak, 

kínaiak vagy filippínók. Mindegyikük ázsi-

ai, de különböző etnikumokba tartoznak. 

Egyes országokban a történelem során a 

rassz, vagy a faj szavakat használtuk arra, 

hogy az egyik embercsoportot nagyobb 

privilégiumokkal és hatalommal ruházzuk 

fel, mint egy másikat. Ez egy szégyenletes 

igazság, amelyről nem szeretünk beszélni. 

De a valóságban a faji kérdések nagyon is 

fontosak, amiről meg kell tanulnunk be-

szélni egymással az egész társadalomban. 

Ha nem fogjuk tudni megtanulni és segíteni 

a gyermekeinket abban, hogy megtegyék 

ezt, azt kockáztatjuk hogy ők is a rassziz-

mus áldozatai lesznek.
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TANANYAG: 
Ideológiák megismerése 
[Szükséges időtartam: 15 perc] 

Szükséges anyagok/források:

https://en.wikipedia.org/wiki/

Ideology

ht tps ://w w w.to lerance .

org/magazine/do-you-tea-

ch-about-ideological-diversity

h t t p s : // w w w. m o n s t e r.

com/career-advice/article/

stop-stereotyping

Az ideológia egy embercso-

port által képviselt ötletek 

vagy hiedelmek gyűjtemé-

nye. Ez lehet összekapcsolt 

ötletek halmaza, gondolko-

dási stílus vagy egyfajta világkép is.

Az ideológiáknak két fő típusa van: poli-

tikai ideológiák és ismeretelméleti ideológi-

ák. A politikai ideológiák olyan etikai ötletek 

halmazát foglalják magukba, amelyek egy 

ország irányításáról szólnak. Az ismeretel-

méleti ideológiák a filozófiáról, az univer-

zumról és arról szólnak, hogy az emberek-

nek miként kellene döntéseket hozniuk, és 

gondolkodniuk.

Sokféle típusú ideológia létezik. A kom-

munizmus, a szocializmus és a kapitalizmus 

politikai / gazdasági ideológiák.

Számos politikai párt politikai fellépé-

sét és programját egy ideológiára alapoz-

za. A társadalomtudományban a politikai 

ideológia nem más mint egy társadalmi 

mozgalom, intézmény vagy osztály bizo-

nyos etikai értékrendje, alapelve, doktríná-

ja, mítosza vagy szimbóluma, amely meg-

mutatja, hogy a társadalomnak hogyan kel-

lene működnie. Politikai és kulturális tervet 

kínál egy bizonyos társadalmi rend szá-

mára. A politikai ideológia nagyrészt arra 

vonatkozik, hogy hogyan lehet elosztani 

a hatalmat, és milyen célokra kellene azt 

felhasználni. Egyes pártok nagyon szoro-

san követnek egy bizonyos ideológiát, míg 

mások széleskörű inspirációt szerezhetnek 

a kapcsolódó ideológiák egy csoportjától 

anélkül, hogy bármelyiket is kifejezetten 

magukénak tudnák. 

A politikai ideológiáknak két dimenziója van:

	z Célok: a társadalom működésének (vagy 

felépítésének) módja.

	z Módszerek: az ideális elrendezés elérésé-

nek legmegfelelőbb módjai.

Az ideológia egy ötletgyűjtemény. Általában 

minden ideológiának megvannak az ötletei 

arra vonatkozóan, hogy melyik kormányzati 

forma a legideálisabb (pl. demokrácia, teok-

rácia stb.), és melyik gazdasági rendszer (pl. 

kapitalizmus, szocializmus stb.). Időnként 

ugyanazt a szót használják az ideológia és 

az ideológia fő gondolatának azonosításá-

ra. Például a „szocializmus” egy gazdasági 

rendszerre is utalhat, illetve az ideológiára 

is, amely támogatja azt a fajta gazdasági 

rendszert.
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Az ideológiák azonosíthatóak még a politi-

kai spektrumban fennálló helyzetük alap-

ján (mint például a bal, a középső vagy a 

jobb oldali), bár ez az azonosítás gyakran 

ellentmondásos. Végül, az ideológiák azo-

nosíthatóak a politikai stratégiák tekin-

tetéből is (például a populizmus), vagy az 

egyedi kérdésektől, amelyekre akár egy 

egész párt épülhet (például a marihuána 

legalizálása).

A tolerancia elsősorban a türelmet jelen-

ti, valamint a mindenkivel azonos bánásmó-

dot, még abban az esetben is, ha véleménye 

eltér a miénktől, más fajhoz tartozik, vagy 

más vallást gyakorol.

A világ különböző háttérrel rendelkező 

emberekből áll, akik különböző nyelveken 

beszélnek, és különféle szokások és vallások 

szerint élnek. Bármelyik ember, akár Európá-

ban, akár másutt él, olyan személyekkel fog 

találkozni élete során, akiknek a vallása, faji 

hovatartozása nem azonos a sajátjával. A mai 

társadalomban, különösen a mai globalizált 

világunkban, fontos, hogy megtanuljuk mások 

elfogadását. A tolerancia és a mások iránti 

tisztelet kulcsfontosságú a sikeres élethez. 

3.FELADAT: 
Sztereotípiák 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: kiscsoportos munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

öntudat és az önismeret fejlesztése.

Szükséges anyagok/források: papír/kártya, 

ceruza

	Æ Kérjük meg a résztvevőkat, hogy írja-

nak le egy általuk ismert sztereotípiát 

a kártyára. Például: Minden tinédzser 

lázadó., A taxi sofőrök mind szörnyen 

vezetnek. 

	Æ Kiscsoportokban vitassák meg a véle-

ményüket a sztereotípiákról 

	Æ Kapcsoljuk össze a bemutatott sztereo-

típiákat az elméleti tudással.

A sztereotípia egy téves feltételezés vagy hi-

edelem, amely sok emberben felmerül egy 

dologról vagy csoportról, annak külső meg-

jelenése alapján, ami lehet valótlan, vagy 

csak részben igaz. Az emberekről alkotott 

sztereotípia az előítélet egy formája, mivel 

az, ami kívülről látszik, csak kis része an-

nak, amilyenek az adott emberek valójában. 

Más szélsőséges véleményekhez hasonlóan 

a sztereotípiák is felhasználhatók más sze-

mélyek megkülönböztetése, vagy kifigurá-

zása céljából. 

Szabadulj meg tőlük – Még a leginkább so-

kat látottak is nehezen hagynak fel bizonyos 

sztereotip gondolatokkal, amelyek révén 

biztonságosabbnak és ellenőrzöttebbnek 

érzik a körülöttük lévő világot. A következők 

segítségével lehet ezektől megszabadulni: 



77

Sztereotípiák azonosítása: A sztereotípi-

áktól való megszabadulás egyik nehézsége 

az, hogy nem tudjuk, mik is azok valójában. 

Fontos hogy ne ítélkezzünk azonnal, amikor 

egy etnikai vezetéknevet hallunk, valamilyen 

bőrszínt látunk, akcentust hallunk, fogyaté-

kosságot látunk,vagy valakiről megtudjuk, 

hogy homoszexuális, stb..

Keressünk következetességeket: Ugyan-

az-e a reakciód minden egyes alkalommal, 

amikor találkozol egy adott csoport tagjai-

val? Kérdezd meg magadtól: „Mikor alakul-

nak ki bennem ezek a reakciók? Az előtt vagy 

az után, hogy lehetőségem nyílt megismerni 

az egyént?” Ha ez a reakció már korábban 

jelen van, akkor sztereotípia. Figyeljünk oda 

ezekre az automatikus válaszokra amiket 

sztereotípiákként azonosítunk magunkban, 

és emlékeztessük magunkat, hogy soha 

sem jó út az egyén karakterét, képességeit 

vagy személyiségét ezekkel jellemezni.

Tegyük félre a sztereotípiákat: Miután 

azonosítottuk a sztereotípiákat, tanuljuk meg 

őket legalább annyi időre félresöpörni, hogy 

ezek befolyása nélkül szemlélhessük és is-

merhessük meg az egyént. A sztereotipizálás 

egy rossz szokás. Akárcsak az elsajátítása, 

a tőle való megszabadulás is ismétlés révén 

érhető el. Minden alkalommal, amikor megje-

lenik egy sztereotip gondolat, hessegessük el.

4.FELADAT: 
Hamis vagy sem? 
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: csoportos munka

Konkrét célkitűzés leírása: A feladat célja az 

öntudat és az önismeret fejlesztése.

Szükséges anyagok / for-

rások: https://collegein-

fogeek.com/improve-criti-

cal-thinking-skills/

https://www.youthemploy-

ment.org.uk/young-prof- 

ar tic le/critical-thinking-what-

is-it-and-how-do-you-do-it/

https://fra.europa.eu/en/

char ter pe dia/article/11-fre-

edom-expression-and-infor-

mation

	Æ Mit gondol a csoport az álhírekről? 

	Æ A közösségi média oldalai biztonságos 

hírforrások, vagy sem? 

	Æ Honnan lehetünk ebben biztosak?
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TANANYAG: 
Kritikus gondolkodás 
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. 

cikke kimondja:

1. Mindenkinek joga van a szólásszabadsá-

gához, és ez a jog magában foglalja a véle-

ménynyilvánítás szabadságát, valamint az 

információk és eszmék átvételének és át-

adásának szabadságát, a közhatóságok be-

avatkozása nélkül és határoktól függetlenül.

2. A tömegtájékoztatás szabadságát és a 

sokszínűséget tiszteletben kell tartani.

Amikor megjelenik az álhír kifejezés, az 

emberek általában a közösségi média tar-

talmakra, az ott megjelenő fantasztikus és 

hihetetlen történetekre gondolnak. Egy kö-

zösségi médiában megosztott poszt az ál-

hír legkifejezőbb formája, azonban amikor 

álhírről beszélünk, sokkal többről van szó, 

mint eltúlzott szalagcímek megjelenéséről 

a hírfolyamban. 

De mi is az az álhír?

Sok olyan dolog, amelyet online olvasunk, 

különösen a közösségi média hírcsator-

náiban, még ha hihetőnek is tűnik, gyakran 

nem az. A hamis hírek olyan hírek, történe-

tek vagy csalások, amelyek célja az olvasók 

szándékos félreinformálása vagy megté-

vesztése. Ezeknek a történeteknek a célja az 

emberek véleményének, politikai nézetének 

befolyásolása, esetleg a zavarkeltés, amely 

gyakran jövedelmező üzlet lehet az azt ki-

ötlők számára. A hamis hírüzenetek meg-

téveszthetik az embereket, ha megbízható 

webhelyeknek álcázzák azokat, vagy hason-

ló neveket és webcímeket használnak, mint 

a jó hírű hírcsatornák. 

Mi az a kritikus gondolkodás?

„A kritikus gondolkodás egy intellektuálisan 

fegyelmezett folyamat, amelynek során ak-

tívan és ügyesen a megfigyelésből, tapasz-

talatból, reflexióból, érvelésből vagy kom-

munikációból összegyűjtött vagy az az által 

létrehozott információk aktív és ügyes meg-

fogalmazására, alkalmazására, elemzésére, 

szintetizálására és értékelésére kerül sor, a 

hit és cselekvés útmutatójaként. .„- A kriti-

kus gondolkodás alapja

Manapság a legtöbbször nem gondolko-

dunk kritikusan.

Ha gondolkodunk rajta, akkor kell hogy ta-

láljunk értelmet benne. Ha tudatosan kel-

lene gondolkodnunk minden egyes csele-

kedetünkkor (például ha csak levegőt ve-

szünk), akkor nem maradna elegendő kog-

nitív energiánk a fontos dolgokhoz. Jó, hogy 

gondolkodásunk nagy része automatikus. 

Problémákba ütközhetünk azonban akkor, 

ha hagyjuk, hogy automatikus mentális fo-

lyamatok irányítsák a fontos döntéseinket. 

Kritikus gondolkodás nélkül könnyen ma-

nipulálhatóvá válunk, és ez mindenféle ka-

tasztrófát eredményezhet.
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De a kérdés az, hogyan lehet jobban megis-

merkedni a kritikus gondolkodásmóddal?

Sok információt kapunk sok különböző 

helyről, képesnek kell lennünk arra, hogy 

eldöntsük, mely állítások igazak, és az infor-

mációt közlő egyéneknek milyen mögöttes 

motivációi lehetnek .

Ha soha nem kérdőjelezzük meg, amit 

hallunk, vagy látunk, akkor nem tudunk 

tisztességes döntéseket hozni. Az összes 

információ megismerése segít a megala-

pozottabb döntések meghozatalában, és a 

dolgok más szemszögből történő szemlélé-

sében. Nem mindenkinek kell egyetértenie a 

másikkal, de annak megértése, hogy mások 

miért gondolnak másképp, segít minket ab-

ban, hogy megértőbbek lehessünk. 

A kritikus gondolkodási készségek fejlesz-

tése

	z Végezz kutatást: gondolj egy témára, és 

olvass különböző megbízható helyekről 

származó információkat. Meg kell vizs-

gálnod, ki nem ért egyet, és ki az, aki más-

ként alakítaná a dolgokat.

	z Kérdezz: soha ne félj kérdezni. Kezdd az 

alapokkal, és kérdezd meg mindazt, amit 

még tudnod kell, hogy elegendő informá-

ció álljon rendelkezésedre a döntéshoza-

talhoz

	z Értékeld a bizonyítékokat – Gondolj arra, 

milyen bizonyítékok állnak a különféle 

nézetek mögött, illetve, hogy mennyire 

értékesek és megbízhatóak ezek a bizo-

nyítékok.
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Fejlesztette: SIRIUS
Pszichológiai tanácsadó, képző- és kutatóközpont

3.  MODUL 

Karrierrel és 
munkavállalással 
kapcsolatos készségek

Bevezetés:
Karrierrel és munkavállalással kapcsolatos készségek azon fontos ismeretek körébe tar-

toznak, melyek egy számunkra megfelelő munka megszerzését és megtartását segítik elő, 

kialakítva ezzel a függetlenség és önértékelés érzését. Ebben a leckében olyan fogalmakkal 

foglalkozunk, melyek egyrészt segítenek az egyénnek felfedezni a számára helyes szakmát 

és/vagy képzést, illetve tudatosabban szemlélni a helyi közösségek kínálta lehetőségeket. 

Ezen kívül számos gyakorlati információt és eszközt mutatatunk be annak érdekében, 

hogy segítsük a fiatalokat a hatékony álláskeresésben és elhelyezkedésben. A munkavál-

lalással összefüggő megfelelő magatartásformák és a munkáltatói elvárások is említésre 

kerülnek, így a fiatal álláskeresők bepillantást nyerhetnek a munka világába. 

A fejezet bemutatása:  
1. Lecke: A munkaerőpiac és oktatás közötti 

kapcsolat

2. Lecke: Oktatási és/vagy munkavállalási le-

hetőségek keresése a helyi közösségben

3. Lecke: Álláskeresési készségek

4. Lecke: Megfelelő munkavállalói viselke-

dés és kommunikáció
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Tanulási eredmények:
A résztvevő…

	Æ ismereteket szerez szakmai érdeklődé-

sét illetően

	Æ megismeri azon tényezőket, amelyek 

szükségesek a megfelelő szakma/ mun-

ka kiválasztásához (oktatás, képessé-

gek, érdeklődés) 

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

munkakörnyezetben szeretne dolgozni 

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

interakciót szeretne munkatársaival 

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

tevékenységeket szeretne folytatni 

	Æ megérti, hogy milyen készségek szük-

ségesek a kiválasztott munkához 

	Æ racionálisan fel tudja mérni, melyek a 

számára ideális és elérhető foglalkozá-

sok 

	Æ ismeri azokat az oktatásformákat, ame-

lyek a közösségében elérhetők (felnőtt-

képzés, szakmunkás képzés, egyetem, 

tanfolyamok…) 

	Æ ismeri az önkéntes munka lehetőségét, 

valamint szakmai gyakorlati lehetősé-

geket saját környezetében

	Æ ismeri az adott közösségben keresett 

munkalehetőségeket 

	Æ ismeri az állami/magán munkaerő-köz-

vetítő pontok funkcióját, és képes a velük 

való kapcsolatfelvételre 

	Æ kapcsolatba tud lépni alkalmi munkát 

kínáló szervezetekkel

	Æ ismeri az elérhető munkaerőpiaci ösz-

tönzőket

	Æ érti a különbséget a különböző oktatási 

lehetőségek között (tanfolyamok, akkre-

ditáció, képzés, alapfokú diploma, mes-

terfokú diploma) 

	Æ érti a különbséget a kölcsön és a hitel 

között

	Æ tudja, hogy hol keressen információt 

pénzügyi támogatásokról/ösztöndíjak-

ról a kiegészítő oktatáshoz 

	Æ érti az összefüggést a képzettség, spe-

ciális készségek és állás, valamint az 

életszínvonal között. 

	Æ tudja, hol találhat, és hogyan ismerhet 

fel megfelelő álláshirdetéseket, munka-

helyi üresedéseket

	Æ meg tud írni egy szabvány önéletrajzot 

és motivációs levelet 

	Æ meg tud írni egy önéletrajzot sztenderd 

forma szerint 

	Æ meg tud írni egy motivációs levelet, és 

azt önállóan elküldeni egy potenciális 

munkáltatóknak 

	Æ megismeri a munkáltatói adatbázisokat, 

amelyeket álláskeresésre tud használni 

	Æ tudja, hogy hogyan készüljön fel egy ál-

lásinterjúra

	Æ tudja, hogy milyen a megfelelő öltözet 

egy állásinterjún 

	Æ tudatában van a lehetséges kérdések-

nek, amelyek egy állásinterjún felmerül-

hetnek. 

	Æ képes sikeresen szerepelni egy állásin-

terjún



83

	Æ tudja, hogy hol és hogyan keressen in-

formációt az egyéni vállalkozási lehető-

ségekkel és ösztönzőkkel kapcsolatban 

	Æ felismeri a jogi különbségeket a vállal-

kozási formák között 

	Æ képes éretten felmérni egy állás előnye-

it, egy másik állással szemben 

	Æ képes éretten felmérni egy állás előnye-

it és hátrányait 

	Æ ismeri a pontos munkahelyi érkezés 

fontosságát 

	Æ képes elkerülni a konfliktusokat a fel-

sőbb vezetőivel és/vagy munkatársaival 

asszertív módon 

	Æ képes megfelelően kommunikálni a po-

tenciális ügyfelekkel és/vagy kollégák-

kal e-mailen és telefonon keresztül 

	Æ érti a munkavállalás előnyeit

	Æ érti a jogi diszkrimináció lényegét (visz-

szaélés, kizsákmányolás), és tudja, hogy 

hol kaphat segítséget, ha jogtalan diszk-

rimináció éri. 
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1. lecke: 

1 A szöveg forrása: https://www.careerkey.org/choose-a-career/hollands-theory-of-career-choice.html

A munkaerőpiac és az oktatás 
közötti kapcsolat

Tanulási eredmények:
A résztvevő…

	Æ ismereteket szerez szakmai érdeklődé-

sét illetően

	Æ megismeri azon tényezőket, amelyek 

szükségesek a megfelelő szakma/ mun-

ka kiválasztásához (oktatás, képessé-

gek, érdeklődés) 

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

munkakörnyezetben szeretne dolgozni 1.

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

interakciót szeretne munkatársaival 

	Æ meg tudja határozni, hogy milyen típusú 

tevékenységeket szeretne folytatni 

	Æ megérti, hogy milyen készségek szük-

ségesek a kiválasztott munkához 

	Æ racionálisan fel tudja mérni, melyek a 

számára ideális és elérhető foglalkozá-

sok 

Tartalom leírása:1

Ebben a leckében azokkal a témákkal fog-

lalkozunk, melyek összekötik az egyének 

oktatási rendszerben és munkaerőpiacon 

szerzett tapasztalatait a megfelelő szakma/

oktatás kiválasztási folyamatával. A fő jel-

lemzők ebben a folyamatban: szakmai ér-

deklődés és munkaértékek. Ez a lecke két 

órát vesz igénybe.

A karrierváltási modell szerint, az egyén sze-

mélyes jellemzői (szakmai érdeklődés, mun-

kaértékek, célok, alap önértékelés, személyi-

ség), és életkörülményei (társas támogatás, 

társadalmi-gazdasági státusz, iskolai ered-

ményesség), felelősek a sikeres pályamó-

dosításért serdülőkorban, illetve a szakmai 

érettség és karrieralakítási készségekért. 

Kulcsszavak: szakmai 
érdeklődés, megfelelő 
szakma kiválasztása, 
munkaértékek, oktatási 
követelmények
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Szakmai érdeklődés
A szakmai érdeklődés egyik leginkább elterjedt és vizsgált elmélete ’Holland’ szakmai 

érdeklődésről szóló elmélete. John Holland megalkotott egy hatszögletű modellt, amely be-

mutatja az egyes személyiségtípusok és a munkakörnyezet közötti kapcsolatot. 

Itt található néhány alapadat Holland Szak-

mai Érdeklődés Modelljéből: 

A mi kultúránkban a legtöbb ember hat sze-

mélyiségtípus egyikébe sorolható: realista, 

vizsgálódó, művészi, társas, felfedező és 

konvencionális. Legtöbben úgy utalnak ezek-

re a személyiségjegyekre, mint a Holland Kód 

vagy RVMTFK. A továbbiakban megtalálod az 

egyes személyiségtípusok leírását. 

1. REALISTA
Szeret állatokkal, eszközökkel vagy gépek-

kel dolgozni; általánosságban elkerüli a 

társas feladatokat, mint például tanítást, ta-

nácsadás, ápolást, vagy tájékoztató jellegű 

tevékenységeket. Jó érzéke van eszközök-

kel, gépi alkatrészekkel vagy állatokkal való 

munkához. Értékeli a gyakorlatias dolgokat, 

amiket lát és megérinthet – mint például nö-

vények és állatok, melyek nőnek, fejlődnek, 

vagy olyan dolgokat, melyeket meg tud épí-

teni vagy javítani; önmagát gyakorlatiasnak, 

mechanikusnak és realistának látja. 

2. VIZSGÁLÓDÓ
Szeret tanulni és matematikai vagy tudo-

mányos problémákat megoldani; általános-

ságban kerüli az irányító, értékesítő, vagy 

mások meggyőzését igénylő munkákat. Jó 

érzéke van tudományos és matematikus 

problémák megoldásához. Értékeli a tudo-

mányokat, önmagát precíz, tudományos és 

intellektuális embernek látja. 

3. MŰVÉSZI
Szeret kreatív feladatokat végezni, szere-

ti a művészetet, drámát, kézműveskedést, 

REALISTA

KONVENCIONÁLIS

VÁLLAKOZÓ TÁRSAS

MŰVÉSZ

VIZSGÁLÓDÓ
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táncot, zenét vagy kreatív írást; általános-

ságban elkerüli az erősen szabályozott vagy 

ismétlődő, monoton feladatokat. Jó művészi 

érzéke van – például kreatív íráshoz, drámá-

hoz, kézművességhez, zenéhez vagy művé-

szethez. Értékeli a kreatív feladatokat, mint 

például a drámát, zenét, művészetet vagy 

kreatív írók munkáját; és önmagát egy kife-

jező, eredeti és független embernek látja. 

4. TÁRSAS
Szeret olyan dolgokat csinálni, mely so-

rán embereknek segíthet – például taníta-

ni, tanácsot adni, ápolni vagy tájékoztatást 

nyújtani. Általánosságban elkerüli a gépek 

használatát, eszközöket vagy állatokat cél-

jai eléréséhez. Jó érzéke van a tanításhoz, 

tanácsadáshoz, ápoláshoz vagy tájékozta-

táshoz. Értékeli a segítségnyújtást és társas 

problémák megoldását; önmagát egy segí-

tőkész, barátságos és megbízható ember-

nek látja. 

5. VÁLLALKOZÓ
Az erős vállalkozó személyiségtípusra jel-

lemző, hogy szívesen irányítanak vagy 

győznek meg másokat, jó tudnak különböző 

tárgyakat és eszméket eladni; általánosság-

ban elkerülik azokat a feladatokat, amelyek 

alapos megfigyelést és tudományos, anali-

tikus gondolkodást igényelnek. Értenek az 

emberek irányításához, és dolgok vagy esz-

mék eladásához. Értékelik a politikai sikert, 

irányítást vagy vállalkozást; önmagukat 

energikus, céltudatos és társaságkedvelő 

embernek látják. 

6. KONVENCIONÁLIS
Szeretnek számokkal, dokumentumokkal 

vagy gépekkel dolgozni meghatározott és 

rendszerezett módon; általánosságban ke-

rülik a homályos, strukturálatlan feladato-

kat. Jó érzékük van az írásos adatokkal vagy 

számokkal való munkához rendszerezett, 

szabályos módon. Értékelik az üzleti sikere-

ket; önmagukat rendszerető embernek lát-

ják, aki jól dolgozik egy előre meghatározott 

terv végrehajtása érdekében. 

Az ugyanolyan személyiségtípusú em-

berek személyiségtípusuknak megfelelő-

en dolgoznak együtt. Például amikor „mű-

vész” személyiségtípusba tartozó embe-

rek dolgoznak együtt, akkor úgy alakítják 

munkakörnyezetüket, hogy az elősegítse a 

kreatív gondolkodást és viselkedést – azaz 

egy „Művészi” munkakörnyezetet. Hat alap 

munkakörnyezeti típus létezik, melyek meg-

egyeznek a hat személyiségtípussal: realis-

ta, vizsgálódó, művészi, társas, vállalkozó és 

konvencionális. A „munka” magába foglalja 

acél eléréséhez szükséges tevékenységet, 

például fizetett vagy nem fizetett munka, 

önkéntesség, sport vagy hobbi. Az emberek 

olyan környezetet keresnek, ahol használni 

tudják saját készségeiket és képességei-

ket, illetve ki tudják fejezni saját értékeiket 

és attitűdjeiket. Például a vizsgálódó típu-

sú emberek vizsgálódó munkakörnyezetet 
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keresnek, a művészi típusú személyek mű-

vészi környezetet, és így tovább. 

Azok az emberek, akik munkakörnye-

zetüket személyiségtípusukhoz hasonlóan 

választják meg, összességében sikeresek 

és elégedettek. Például a „művészi” embe-

rek sikeresebbek és elégedettebbek, ha egy 

művészi munkakörnyezetet választanak, 

mint például tánctanári pozíciót egy táncis-

kolában – tehát egy olyan környezetet, ahol 

a „művész” típusú emberek vannak több-

ségben, és ahol kreatív képességeiket és 

kifejezőkészségüket méltányolják. 

Munkaértékek
Az értékek a legmélyebb meggyőződéseink, 

melyek viselkedésünket vezérlik és dönté-

seinket alakítják. Az értékeink táplálják az 

saját életcéljaink hierarchiáját. Munkaér-

tékeink közé azok az értékeink tartoznak, 

melyek kapcsolódnak szakmai életünk-

höz. Vannak olyan mérföldkövek, amelye-

ket munkánk során el szeretnénk érni, és 

amelyek következésképpen elégedettséggel 

töltenek el minket. Ezen kívül folyamatosan 

keressük a harmóniát, egyensúlyt az életér-

tékeink és munkaértékeink között. 

Minden embernek vannak számára 

fontos értékei. A te értékeid talán nem tel-

jesen ugyanazok, mint barátaidé vagy a 

munkatársaidé, mégis sok dolog van, amit 

értékelhetsz. Az alábbiakban olvashatsz né-

hány példát a személyes értékekre vonatko-

zóan: 

	z Oktatás

	z Spiritualitás vagy vallás

	z Család

	z Művészet vagy kreativitás

	z Pénzügyi siker

	z Kapcsolatok

	z Igazságosság

	z Függetlenség

	z Biztonság

	z Hírnév vagy elismerés

A munkaértékek fontossága a különböző 

életszakaszainkban változhat. Nem minden 

értéket tudsz a napi munkád során teljesíte-

ni. Éppen ezért, az embernek olyan munká-

ra van szüksége, amely a számukra legfon-

tosabb értékekhez többnyire illeszkedik. Ha 

tudatában vagyunk ezeknek az értékeknek 

– fontosság, érték, hasznosság – nagyobb 

eséllyel elkerüljük azokat a munkákat, ame-

lyek boldogtalanná tennének, ellenkezőleg, 

segíthetnek egy örömteli munka megtalálá-

sában – ez az a két dolog, amelyre minden 

álláskereső vágyik. Ez az oka annak, hogy 

boldogabbak azok az emberek, akiknek az 

értékrendszere egyezik munka- és karrier-

választásukkal. 
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1. FELADAT
Szakmai érdeklődési köröd és 
munkaértékeid meghatározása  
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: önálló vagy csopor-

tos feladat

Konkrét célok leírása: A feladat cél-

ja, hogy a résztvevő szakmai ér-

deklődési körét és munkaértékeit 

meghatározza annak érdekében, 

hogy elősegítse a megfelelő szak-

ma kiválasztásának folyamatát. 

Szükséges eszközök / források: 3.1.1. 

PPT – Mit vegyünk számításba, okta-

tás-vagy szakmaválasztáskor? 

3.1.2. Feladatlap – szakmai érdek-

lődés2

3.1.3. Feladatlap – munkaértékek

Feladat leírása:  A tréner elmagyarázza az 

alapjait a szakmai érdeklődés és munkaérté-

kek fontosságának a karrierépítés területén, 

az elkészített PPT alapján. Ezt követően a 

tréner kiosztja a szakmai érdeklődés és mun-

kaértékekről szóló leltárjegyzékez, amelyet a 

résztvevőknek önállóan kell kitöltenie. 

A szakmai érdeklődésről szóló feladat-

lapot tekintve, a résztevőknek a következő 

feladatokat kell megoldaniuk: 

1. A lap bal oldalán található magyaráza-

tok folytatásával a résztvevőknek vá-

lasztania kell hármat a hat csoportban 

2 Átdolgozva: Tipovi ličnosti i okolina Babarović & Šverko – toni.babarovic@pilar.hr i iva.sverko@pilar.hr

található állítások közül, melyeket legin-

kább saját magára illőnek talál. 

2. Ezután a résztvevőknek meg kell hatá-

roznia a személyiségtípusokat, melyek 

Holland hatszögletű személyiségmodell-

jében találhatóak, követve a vizsgálati 

lap instrukcióit. 

Az azonosított személyiségtípusok leképe-

zik az ismert Holland Kódot, amely segíthet 

az ideális oktatási forma és/vagy álláslehe-

tőségek felismerésében.

A tréner kérdéseket tesz fel reflexió 

céljából, melyek megválaszolása történhet 

önállóan vagy kis csoportban is. 

1. Mennyire vagy elégedett az eredmények-

kel?

2. Más személyiségtípusokat is vonzónak 

találsz és/vagy informatívnak önmagad-

ra nézve? 

3. Milyen munkakörnyezet lenne megfelelő 

számodra az eredmények alapján? 

A munkaértékek feladatlapot tekintve, 

a résztevőknek a következő feladatokat 

kell megoldaniuk: 

1. A résztvevőknek választania kell legalább 

3 értéket a leltár minden egyes részéből, 

amelyek rendkívül fontosként jelölnek 

meg. 

2. Ezt követően a résztvevőknek le kell szű-

kítenie a listát maximum 5-6 értékre, 

melyeket a legfontosabbnak találnak. 

A megalkotott lista tisztán tükrözi, hogy ki 

ez az ember, és melyek azok a legfontosabb 
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dolgok, melyeket szeretne megélni munkája 

során. 

A tréner kérdéseket tesz fel reflexió 

céljából, melyek megválaszolása történhet 

önállóan vagy kis csoportban is. 

1. Hogyan sikerült meghatároznod, hogy az 

életedben melyek a legfontosabb értékek 

számodra? 

2. Mely események vagy tapasztalatok já-

rultak ehhez hozzá?

3. Mennyire jól sikerült illeszkednie az érté-

keidnek a tanulmányaidhoz?

4. Milyen lehetséges szakmatípusok illesz-

kednek a legfontosabb értékeidhez? 

2. FELADAT 
Megfelelő foglalkozás keresése
időkeret: 1 óra

Feladat típusa: önálló, kis csoportokban

Konkrét célok leírása: Ennek a feladatnak 

a célja, hogy az azonosított 

személyes tulajdonságok 

kapcsolódjanak a potenci-

álisan alkalmas foglalkozá-

sokhoz. 

Szükséges eszközök/források: 

http://www.chroniclecareer-

library.com/CGP/CGP/2ndpg-

hoc.html

https://www.onetonline.org/

find/descriptor/browse/In-

terests/

Feladat leírása: A leltárok elkészítése után, 

mely a résztvevőket szakmai érdeklődésük 

és munkaértékeikkel ismertette meg, a tré-

ner bemutatja azokat az online forrásokat, 

melyek különböző foglalkozások hatalmas 

– a Holland Kód különböző kombinációi 

alapján rendszerezett és kategorizált – adat-

bázisát tartalmazzák. A résztvevők kiscso-

portokat alkotnak, és az instrukció alapján 

meg kell keresniük azokat a szakmákat, 

amelyek megegyeznek a korábban kapott 

eredményekkel. A feladat lényege, hogy 

minél több lehetséges foglalkozást találja-

nak, amely a Holland Kód alapján alkalmas 

számukra, vagy legalábbis közel megfelelő. 

Ezt követően a résztvevők kis csoportokban 

ismertetik egymással az eredményeket, és 

megbeszélik egymással a feladatot, a tréner 

vezetésével, a következő kérdések alapján: 

1. Milyen számodra alkalmas foglalkozáso-

kat találtál?

2. Ismersz valakit, aki jelenleg ilyen munkát 

végez?

3. Mit gondolsz, milyen munkafeladatokat 

végez egy személy ebben a szakmában? 

4. Tudod, hogy milyen tanulmányokra van 

szükség egy ilyen munka betöltéséhez? 

5. Tudod, hogy milyen a munkaerőpiaci 

helyzet ebben a szakmában a helyi kö-

zösségben? 
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2. lecke: 
Tanulmányi és munkavállalási 
lehetőségek keresése a helyi 
közösségben

Tanulási eredmények:
A résztvevő…

	Æ ismeri azokat az oktatásformákat, ame-

lyek a közösségében elérhetők (felnőtt-

képzés, szakmunkás képzés, egyetem, 

tanfolyamok…) 

	Æ ismeri az önkéntes munka lehetőségét, 

valamint szakmai gyakorlati lehetősé-

geket saját környezetében

	Æ ismeri az adott közösségben keresett 

munkalehetőségeket 

	Æ ismeri az állami/magán munkaerő-köz-

vetítő pontok funkcióját, és képes a velük 

való kapcsolatfelvételre 

	Æ kapcsolatba tud lépni alkalmi munkát 

kínáló szervezetekkel

	Æ ismeri az elérhető munkaerőpiaci ösz-

tönzőket

	Æ érti a különbséget a különböző oktatási 

lehetőségek között (tanfolyamok, akkre-

ditáció, képzés, alapfokú diploma, mes-

terfokú diploma) 

	Æ érti a különbséget a kölcsön és a hitel 

között

	Æ tudja, hogy hol keressen információt 

pénzügyi támogatásokról/ösztöndíjak-

ról a kiegészítő oktatáshoz 

	Æ érti az összefüggést a képzettség, spe-

ciális készségek és állás, valamint az 

életszínvonal között. 

	Æ tudja, hogy mit jelent a minimálbér fo-

galma

Tartalom leírása:
Ebben a leckében megmutatjuk azokat a lehe-

tőségeket, melyek segítségével a résztvevők a 

helyi közösségükben kereshetnek képzési-, ön-

kéntes- és egyéb álláslehetőségeket. A cél, hogy 

a résztvevők tudása bővüljön a helyi lehetősé-

gek feltérképezésekor. A lecke három gyakorlati 

feladatra van felosztva, melyek egyenként egy 

órát vesznek igénybe. 

Kulcsszavak: tanulmányi 
erőforrások, önkéntes 
munkalehetőségek, 
állásajánlatok, ösztöndíjak
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1. FELADAT 
Önkéntesség felfedezése
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kis csoportokban, párokban, önállóan

Konkrét célok leírása: A feladat célja, hogy ke-

retet nyújtson a résztvevőknek, mellyel önkén-

tes munkalehetőségeket tudnak feltérképezni, 

valamint potenciális személyes haszonra te-

hetnek szert.

Szükséges anyagok/források:

3.2.1. Önkéntes lehetőségek 

feladatlap

Feladat leírása: 

Az önkéntesség bemutatása a 

csoport számára:

Mit jelent pontosan az önkéntesség?
	Æ Az önkéntesség egy altruista feladat, 

melyben az egyén (vagy egy csoport) 

saját személyes idejét, erőfeszítését, 

tudását és készségeit befekteti egy má-

sik személy, vagy egy csoport céljainak 

elérésére a közös jó érdekében anélkül, 

hogy bármilyen pénzügyi hasznot elvár-

na érte cserébe. 

Az önkéntesség három-dimenziós 
előnye
	Æ Az önkéntességnek pozitív haszna van 

nemcsak egy egyén vagy közösség szá-

mára, hanem általánosságban a társa-

dalom számára is, valamint egyúttal az 

önkéntes személy számára is. 

1. Az egyén és a közösség számára nyúj-

tott haszon: 

	z a szükséges segítséget és szolgáltatáso-

kat biztosítja

	z a helyi közösséget és a benne élő embe-

rek életét jobbá teszi 

2. A társadalom számára nyújtott haszon:

	z fiatal felnőttek aktív részvétele a közös-

ségben

	z növekvő tolerancia / csökkenő diszkrimi-

náció a különböző társadalmi csoportok 

között

	z nagyobb szolidaritás-érzés, empátia és 

felelősségvállalás 

	z emberi jogok támogatása és védelme

	z interkulturális tanulás és tapasztalatcsere

3. Az önkéntes egyén számára nyújtott 

haszon:

	z önbecsülés javulása

	z társas készségek tanulása

	z változtatás lehetősége

	z új ismeretek szerzése, új készségek tanu-

lása

	z új barátságok és lehetséges üzleti kap-

csolatok létrejötte

	z hasznosság és valahova tartozás érzése

	z szakmai tapasztalat

	z érzelmi érettség

	z elégedettség érzése

	z szabadidő hasznos eltöltése

…és még sok más!
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Hogyan lépjek be az önkéntesség világába?
Keress információt a lakóhelyed környeze-

tében tevékenykedő helyi vagy regionális 

önkéntes központokról. Az önkéntesség le-

hetőségeiről és a megpályázható önkéntes 

pozíciókról az önkéntességről szóló webol-

dalakon is találhatsz információt, vagy akár 

személyesen is kaphatsz tájékoztatást, ha 

elmész egy önkéntes központba. Ezen kívül, 

ha érdekel, közvetlenül felveheted a kapcso-

latot non-profit szervezetekkel, mivel gyak-

ran szerveznek önkéntes programokat. 

Az önkéntes munkalehetőségek területe 

rendkívül változatos: gyermekek, fiatal fel-

nőttek, idősek és fogyatékkal élők, egész-

ség, környezetvédelem, állatvédelem, mű-

vészet és kultúra, oktatás, sport, emberi 

jogok, békefenntartás és demokrácia. Ke-

ress egy területet, ami érdekel, és kérdezz 

utána az önkéntes munkalehetőségeknek 

az önkéntes központokban, vagy keress on-

line szervezeteket és intézményeket ezen a 

területen. 

Ezen kívül tartsd észben, hogy tudsz tevékenykedni helyi, nemzeti vagy akár nemzetközi 

szinten is! 

A bevezető után a résztvevők kis csopor-

tokba vagy párokba rendeződnek, és meg-

ismerkednek az „Önkéntes lehetőségek” 

feladatlappal. A résztvevők ezután az in-

ternet segítségével kereshetnek szerveze-

teket és/vagy weboldalakat, melyek három 

szinten nyújtanak információt az önkéntes 

munkalehetőségekről: HELYI, NEMZETI ÉS 

NEMZETKÖZI szinten. A résztvevőknek kü-

lönböző, számukra megfelelő vagy érdekes, 

önkéntes munkalehetőségeket, pozíciókat 

kell keresniük. Ezt követően a következő 

kérdéseket kell megválaszolniuk: 

1. Miért választottad ezt a pozíciót? Mit 

tetszik benne leginkább?

2. Miért hasznos ez a pozíció a társada-

lom számára?

3. Miért hasznos számodra? Mit gondolsz, 

mit fogsz tanulni a pozícióban betölté-

sével? 

4. Milyen módon tudnád használni a min-

dennapi életedben, vagy munkádban 

azokat a dolgokat, amiket önkéntesként 

megtanulsz? 

5. Milyen emberekkel fogsz ott találkozni?

6. Van olyan pozíció, ami megijeszt téged? 

Ha igen, miért?

Minden választ csoportokban beszélnek meg 

egymással a résztvevők, a tréner segítségével. 
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2. FELADAT 
Álláslehetőségek feltérképezése
időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kis csoportokban, párokban, ön-

állóan

Konkrét célok leírása: A feladat célja, hogy a 

résztvevőknek keretet nyújtson a helyi mun-

kalehetőségek feltérképezéséhez. 

Szükséges anyagok / forrá-

sok: 3.2.2. Munkalehetősé-

gek feladatlap; Papírlapok, 

ceruzák

Feladat leírása:  A helyi közösségben meglévő 

munkalehetőségek feltérképezéséhez, egy di-

agram szerkesztésére van szükség, melyben 

az egyén önállóan számításba vesz minden 

fontos helyi közösségben fellelhető erőforrást. 

Ez a diagram egyfajta iránymutatásként szol-

gál, és önállóan, párokban és kis csoportban 

is használható. 

Ebben a feladatban, példaként felhasz-

nálhatunk egy képzeletbeli fiatal felnőttet 

(Jura). Miután a résztvevők elkészítették a 

diagramot, az összegyűjtött információkat 

megosztják egymással a csoportok. Ez jó 

kiindulási pont lehet az álláskeresési straté-

giákkal kapcsolatos beszélgetéshez. 
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3. FELADAT
Tanumányi lehetőségek 
feltérképezése
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kis csoportokban, párokban, 

önállóan

Konkrét célok leírása: A feladat célja, hogy 

a résztvevőknek keretet nyújtson a helyi ta-

nulmányi lehetőségek feltérképezéséhez. 

Szükséges anyagok / for-

rások: 3.2.3. Oktatási lehe-

tőségek lapja; Papírlapok, 

ceruzák

Feladat leírása: A helyi közös-

ségben meglévő tanulmányi 

lehetőségek feltérképezéséhez, egy diagram 

szerkesztésére van szükség, melyben az 

egyén önállóan számításba vesz minden fon-

tos helyi közösségben fellelhető erőforrást. Ez 

a diagram egyfajta iránymutatásként szolgál, 

és önállóan, párokban és kis csoportban is 

használható. Miután a résztvevők elkészítet-

ték a diagramot, az összegyűjtött informáci-

ókat megosztják egymással a csoportok. A 

tréner további információkkal egészítheti ki az 

elhangzottakat, vagy megkérheti a résztvevő-

ket, hogy keressenek további információkat az 

ebben a leckében említett források felhaszná-

lásával. 

Kiegészítő források:

Minden résztvevőnek választania kell annyi 

lehetséges internetes forrást, amely egy he-

lyi szituációban lefedi a tanulmányi, munka-

vállalási és önkéntes lehetőségeket.
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3. lecke: 
Álláskeresési készségek

Tanulási eredmények:
	Æ tudja, hol találhat, és hogyan ismerhet 

fel megfelelő álláshirdetéseket, munka-

helyi üresedéseket

	Æ meg tud írni egy szabvány önéletrajzot 

és motivációs levelet 

	Æ meg tud írni egy önéletrajzot sztenderd 

forma szerint 

	Æ meg tud írni egy motivációs levelet, és 

azt önállóan elküldeni egy potenciális 

munkáltatóknak 

	Æ megismeri a munkáltatói adatbázisokat, 

amelyeket álláskeresésre tud használni 

	Æ tudja, hogy hogyan készüljön fel egy ál-

lásinterjúra

	Æ tudja, hogy milyen a megfelelő öltözet 

egy állásinterjún 

	Æ tudatában van a lehetséges kérdések-

nek, amelyek egy állásinterjún felmerül-

hetnek. 

	Æ képes sikeresen szerepelni egy állásin-

terjún

	Æ tudja, hogy hol és hogyan keressen in-

formációt az egyéni vállalkozási lehető-

ségekkel és ösztönzőkkel kapcsolatban 

	Æ felismeri a jogi különbségeket a vállal-

kozási formák között 

Tartalom leírása:
Ebben a leckében olyan témákkal és isme-

retekkel foglalkozunk, amelyek a megfelelő 

állás megtalálásával függnek össze. Ebben 

a leckében a résztvevők megismerik az ak-

tív álláskeresés folyamatában alkalmazott 

fogalmakat, valamint az álláskereséshez 

szükséges eszközök elkészítésének módját 

is megtanulják (motivációs levél, önéletrajz). 

A potenciális munkáltatóval folytatott kom-

munikáció keretében bemutatásra kerülnek 

az állásinterjú előkészületi munkálatai, és az 

azon való részvétel. Azok számára, akik mo-

tiváltak egy egyéni vállalkozás elindításában, 

az alapvető fogalmakat a lecke utolsó részé-

ben mutatjuk be. Ennek a leckének az időtar-

tama 5 és fél óra.

Kulcsszavak:
Álláshirdetések, pályázat, 
önéletrajz, állásinterjú, 
saját vállalkozás
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1. FELADAT
Aktív munkakeresés 
Időkeret: 30 perc

Feladat típusa: kiscsoportos

A feladat célja:

	Æ Álláskereső készségek fejlesztése

	Æ Az állás szempontjából releváns infor-

mációk megszerzésének készsége 

Szükséges eszközök / források: 

3.3.1. PPT – Munkakeresési készsé-

gek, flipchart papír, színes filctollak

Feladat leírása:  A cél, hogy a részt-

vevők számára bemutassuk az ál-

láskeresés folyamatát és, az ennek 

során alkalmazható technikákat és módszere-

ket, valamint betekintést nyújtsunk a lehetsé-

ges munkahelyekről szóló információk meg-

szerzésének módjaiba. A résztvevőket kisebb 

csoportokra kell osztani (3-6 fő csoporton-

ként). A feladat az, hogy ötletbörze módszer-

rel flipchart papíron keressék meg az összes 

lehetőséget a következő két kulcskérdésre: 

Hogyan keressünk munkát?

	z Milyen eszközökre van szükségünk? 

	z Mi az, amiben tevékenyen részt kell vennünk? 

Hol találunk információt?

	z Mik a potenciális állások információ-forrá-

sai? 

	z Kivel tudunk ennek kapcsán elbeszélgetni? 

	z Hogyan lehet segítségünkre a közösségi 

hálónk? 

	z Milyen lehetőségeink vannak a foglalkozta-

tás terén?

A gyakorlatot követően az egész csoport 

együttesen beszéli meg az összegyűjtött vála-

szokat. A tréner, szükség esetén több választ 

is felvázolhat. A feladat előkészítéséhez át kell 

nézni a feladathoz tartozó PPT-t, az 1-től a 

7-es diáig. Ennek a feladatnak az a célja, hogy 

tudatosítsa az aktív szerep fontosságát az ál-

láskeresési folyamatban, a környezetünkben 

rendelkezésre álló összes erőforrás felhasz-

nálásával. Ugyancsak hangsúlyozni kell az 

információ fontosságát az álláskeresési fo-

lyamatban, mivel a több információ nagyobb 

esélyt jelent az álláskeresés folyamatában.

2. FELADAT
Motivációs levél és önéletrajz
időkeret: 3 óra

Feladat típusa: önálló

A feladat célja:

	Æ A résztvevők készségeinek fejleszté-

se abból a célból, hogy a résztvevők 

megtanuljanak megírni egy motivációs 

levelet, illetve egy szakmai önéletrajzot 

szabványos formanyomtatvány segítsé-

gével, valamint az ahhoz tartozó kísé-

rőlevelet, amelyet el tudnak elküldeni a 

potenciális munkaadóknak.
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Szükséges eszközök / források:

3.3.1. PPT – Álláskeresési készségek PPT

3.3.2. Szakmai önéletrajz minta

3.3.3. Álláskeresési példa

3.3.4. Általános személyiségjegyek – feladatlap

3.3.5. Átruházható készségek – feladatlap

A feladat leírása: 

A lecke ezen részében a PPT diái közül, a 

8-tól 29-ig terjedő diákat kell használni, a 

„fontos információk a munka-pályázatokhoz” 

és az „önéletrajz írása” részeket. A álláspá-

lyázat és a szakmai önéletrajz a potenciális 

munkáltatókkal folytatott kommunikáció leg-

fontosabb eszközei, ezért ezeknek az elemeit 

meg kell ismertetni a képzés résztvevőivel. A 

PPT bemutatja az összes ezzel kapcsolatos 

részletet, és a lecke mellékleteiben megta-

lálható az összes szükséges eszköz. Az ösz-

szes rendelkezésre álló példa inspirálhatja a 

résztvevőket saját eszközök készítésére. 

Azok számára, akik nagyobb érdeklődést 

mutatnak, vagy szeretnék, hogy az önéletrajzuk 

eltérjen a szokásos önéletrajzoktól, további 

eszközöket mutathatunk be az 

önéletrajzok létrehozásához:

	z Előkészített sablonok ön-

életrajz vagy motivációs le-

vél létrehozásához a web-

helyen (Google Sheets).

	z Canva.com – grafikus on-

line program, amely szá-

mos sablont tartalmaz 

önéletrajzok elkészíté-

séhez

	z Novoresume.com – kitű-

nő ingyenes online esz-

köz önéletrajzok készí-

téséhez, fejlett grafikai 

opciókkal

	z Spark Adobe –személyre szabott prog-

ram, portfólió szerű weboldalak készí-

téséhez

A lehető legjobb álláslehetőségek meg-

szerzéséhez jó önértékelésre van szükség. 

A jó önértékelés azt jelenti, hogy képesek 

vagyunk felismerni saját erősségeinket, re-

leváns tapasztalatainkat (az élet, a munka, 

és a tanulmányok területén, illetve a sza-

badidős tevékenységeinkben) és elsajátított 

kompetenciáinkat. E célból a résztvevők 

önértékelési kérdőíveket kapnak a releváns 

készségek, tulajdonságok és tapasztalatok 

feltérképezésére. A következő eszközöket 

fogják használni:
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	z Általános személyiségjegyek – feladatlap

	z Átruházható készségek – feladatlap

A korlátozott idő miatt a résztvevőknek egy 

óra áll rendelkezésére az önéletrajz és az 

állás pá lyázat elkészítéséhez, a trénerek folya-

matos visszajelzése, és támogatása segítsé-

gével. Azok, akik már rendelkeznek szakmai 

ön é let rajzzal, átnézhetik, és szükség esetén 

módosíthatják azt.

3. FELADAT
Állásinterjú
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kiscsoportos

A feladat célja: Ennek a feladatnak az a cél-

ja, hogy felkészítse a résztvevőket egy állá-

sinterjúra, és az állásinterjún várható kér-

désekre, annak érdekében, hogy sikeresen 

részt tudjanak venni egy ilyen eseményen.

Szükséges eszközök / források:

3.3.1. PPT – Álláskeresési készségek PPT

3.3.6. Gyakori kérdések példái

3.3.7. Állásinterjú – ellenőrző lista

3.3.8. Álláshirdetés példa. 

A feladat leírása: A lecke ezen részében a 

PPT diái közül a 30-tól 41-ig számozott di-

ákat mutatjuk be, amelyek bemutatják a 

sikeres kommunikáció kulcsfontosságú 

elemeit az állásinterjú folyamán. A részt-

vevők megtanulják egy sikeres állásinterjú 

alapelveit, valamint begyakorolják a folya-

mat során feltett általános kérdéseket. A 

csoportos beszélgetés a kérdésekre adott 

válaszok megbeszélésének folyamata. Ezt 

követően modelleznek egy állásinterjút. Ezt 

a gyakorlatot kétféle módon lehet elvégezni, 

a rendelkezésre álló időtől és a résztvevők 

számától függően. Az első módszerben a 

tréner a munkáltató szerepét tölti be, és az 

egyik résztvevő tölti be az álláskereső sze-

repét, míg a csoport többi része az interjút 

figyeli.

Ha van elég rendelkezésre álló idő, és a 

résztvevők száma is lehetővé teszi, a részt-

vevőket három csoportra lehet osztani, és 

mindenki eljátssza mindkét szerepet.
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4. FELADAT
Vállalkozói szellem3

Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kiscsoportos

A feladat célja: Ennek a feladatnak az a célja, 

hogy bemutassa a résztvevőknek az egyé-

ni vállalkozások különböző jogi kereteit, és 

hogy önértékelési segítséget nyújtson az 

egyéni vállalkozások készségeikről, ambíci-

ókról.

Szükséges eszközök / for-

rások:

3.3.9. PPT – Alapvető infor-

mációk a vállalkozásokról

3.3.10. A vállalkozói készsé-

gekkel kapcsolatos önérté-

kelés

fehér tábla / flipchart, szí-

nes filctollak

Feladat leírása: A főfeladat 

megkezdése előtt a tréner 

csoportbeszélgetést vezet a következő té-

mákról, és az összes elhangzó választ felírja 

egy táblára:

	z Hogyan lehetséges, hogy az egyik ember 

sikeresen kihasznál egy lehetőséget, míg 

egy másik, ugyanolyan tájékozott ember 

nem?

	z Milyen személyes tulajdonságok szük-

ségesek egy hatékony vállalkozáshoz? 

(Pl. ambíció, kitartás, kockázattolerancia, 

3 Adaptálva a „From Youth to Work” nevű projektből

stressz tűrő képesség, optimizmus és ön-

bizalom ...)

	z Milyen készségek fontosak egy hatékony 

vállalkozóhoz? (pl. Időgazdálkodás, dön-

téshozatal, tárgyalási készség, kommuni-

káció, feladatmegosztás stb.)

	Æ A tréner röviden bemutatja a vállalkozói 

készség főbb jellemzőit egy rövid PPT 

segítségével. A tréner elmagyarázza a 

különbséget a vállalkozások különböző 

típusai között: mikro-, kis-, és közép-

vállalkozások. A hallgatókkal folytatott 

csoportbeszélgetésben feltárják a vál-

lalkozói készségek lehetséges előnye-

it és hátrányait. Fontos megjegyezni, 

hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy 

vállalkozóként tevékenykedjen: őszinte 

önvizsgálatot kell tartani ahhoz, hogy 

meghatározzuk a vállalkozóvá válás 

lehetőségeit. A tréner bemutatja a ha-

tékony vállalkozói készséghez elenged-

hetetlen legfontosabb képességeket, és 

bemutatja a kulcsfontosságú készségek 

tesztelésének folyamatát.

	Æ Az összes releváns anyagot a szakem-

berek lehetőségeik szerint felhasznál-

hatják a fiatalokkal folytatott jövőbeli 

napi munkájuk során. Ezenkívül a „From 

Youth To Independent Life” online játék-

ban elérhetőek lesznek, amelyet maguk 

a fiatalok is használhatnak.
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	Æ A tréner minden résztvevőnek odaadja 

a kérdőív egy példányát. Elmagyarázza 

a kérdőív kitöltésének menetét. Minden 

résztvevőnek fel kell mérnie, hogy a 

bemutatott állítások mennyiben írják le 

őt. 15-20 perc elteltével, miután az ösz-

szes résztvevő kitöltötte a kérdőívet, a 

tréner kiadja a kiegészítő papírt, amely 

ismerteti az eredmények kiszámításá-

nak menetét. Minden résztvevő kiszá-

molja a saját eredményét. Azok, akik 

szeretnék, megoszthatják pontjaikat a 

többiekkel. Ezt a tréner moderálja.

	Æ A tréner összefoglalja az előző tevé-

kenységet: A jó hír az, hogy a vállalko-

zói szellem számára fontos készsége-

ket, mint bármely más készségeket, tu-

datos gyakorlással lehet fejleszteni. A 

tréningnek ebben a részében ötvözzük 

a legfontosabb vállalkozói készségek 

fejlesztésének hatékony módszereit.

	Æ A csoport 3 kisebb munkacsoportra 

oszlik. Mindegyikük elemzi a kulcs - 

kész ségek fejlesztésének lehetséges 

módjait:

	Æ Az eggyes csoport ezt az Interperszoná-

lis készségekkel fogja megtenni (irányí-

tás, kommunikációs készségek, meg-

hallgatás, tárgyalási készségek)

	Æ A kettes csoport a kritikus és kreatív 

gondolkodással kapcsolatos készsé-

gekkel dolgozik (kreatív gondolkodás, 

problémamegoldás és lehetőségek 

felismerése)

	Æ A harmadik a gyakorlati készségek cso-

portja (célok kitűzése, tervezés és szer-

vezés, döntéshozatal).

	Æ Mindegyik csoport színes papírra írja el-

képzeléseit (az egyes csoportoknak kü-

lönböző színűek a feladatlapjai). 10 perc 

elteltével minden csoport bemutatja öt-

leteit az összes résztvevőnek, és azokat 

egy flipchart papírra tehetik ki. A tréner 

megjegyzéseket fűz az ötletekhez, és 

további javaslatokat tesz, amelyeket a 

fiatalok még nem tártak fel.
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4. lecke:
Megfelelő munkahelyi viselkedés 
és kommunikáció

Tanulási eredmények:
	Æ képes éretten felmérni egy állás előnye-

it, egy másik állással szemben 

	Æ képes éretten felmérni egy állás előnye-

it és hátrányait 

	Æ ismeri a pontos munkahelyi érkezés 

fontosságát 

	Æ képes elkerülni a konfliktusokat a fel-

sőbb vezetőivel és/vagy munkatársaival 

asszertív módon 

	Æ képes megfelelően kommunikálni a po-

tenciális ügyfelekkel és/vagy kollégák-

kal e-mailen és telefonon keresztül 

	Æ érti a munkavállalás előnyeit

	Æ érti a jogi diszkrimináció lényegét (visz-

szaélés, kizsákmányolás), és tudja, hogy 

hol kaphat segítséget, ha jogtalan diszk-

rimináció éri.

Tartalom leírása:
Ebben a leckében olyan témákkal és téma-

körökkel foglalkozunk, amelyek kapcso-

lódnak a megfelelő munkahelyi viselkedés-

hez, és a konfliktusok kezelésének módja-

ihoz. A résztvevőknek példákat mutatnak 

a megfelelő személyi- és munkahelyi hely-

zetről, diszkriminatív magatartásról stb., 

az ilyen típusú problémák megoldásának 

lehetőségeivel.

Kulcsszavak: Asszertív 
kommunikáció, megfelelő 
üzleti kommunikáció



102 Gyakorlatszerzés
SZOCIÁLI

TANANYAG: 
Mit keresnek a munkaadók egy 
alkalmazottban?
[Szükséges időtartam: 15 perc]

A szöveg adaptálva, forrása: https://www.

thebalancecareers.com/top-work-values-

employers-look-for-1986763

Ha valakit érdekel egy munka megszer-

zése és annak megtartása, fontos tudnia, 

hogy pontosan mit keresnek a munkáltatók, 

amikor új, teljes munkaidős alkalmazotta-

kat szeretnének foglalkoztatni. A megfelelő 

készségeken túl a munkáltatók olyan alkal-

mazottakat keresnek, akiknek a személyes 

értékei, tulajdonságai és személyiségjegyei 

sikeres jellemeket mutatnak.

A jó személyes értékek alkotják a jó 

alkalmazottak alapját. A szakmai gyakor-

latok kiváló alkalmak arra, hogy megmu-

tassuk a munkaadóknak, hogy megvan-

nak bennünk azok a személyes vonások, 

amelyeket a munkáltatók értékelnek. Ne 

kövessük el azt a hibát, hogy elmulasztjuk 

a lehetőségét annak, hogy megmutassuk 

a vezetőink számára a szakmai gyakorlat 

során, hogy megvan minden képességünk 

ahhoz, hogy sikeresek legyünk a munka 

folyamatában, és hogy rendelkezünk az 

általuk értékelt személyes jellemzőkkel. A 

gyakornoki lehetőség lehetőséget kínál a 

készségeink bemutatására, és a helyes vi-

selkedés megtanulására, valamint a mun-

kahelyi értékekhez való alkalmazkodásra, 

amelyek szükségesek a munkahelyünkön 

való sikerességhez.

Az erős munkahelyi etika
A munkaadók értékelik azokat a munka-

vállalókat, akik megértik a fontosságát a 

kemény munkának, és hajlandóak kemé-

nyen dolgozni. A kemény munka mellett az 

okos munka is fontos. Ez azt jelenti, hogy 

meg kell tanulni a feladatok elvégzésének 

leghatékonyabb módját, és meg kell találni 

az időmegtakarítás optimális módszereit a 

napi feladatok elvégzése közben. Fontos az 

is, hogy törődjünk a munkánkkal, és minden 

projektet befejezzünk, miközben fenntartjuk 

a pozitív hozzáállást.

Függőség és felelősség
A munkáltatók értékelik azokat az alkalma-

zottakat, akik időben jönnek dolgozni, ott 

vannak, amikor ott kell lenniük, és felelősek 

a tevékenységeikért és magatartásukért. 

Megbízható és felelősségteljes munkavál-

lalóként megmutathatjuk a munkáltatónak, 

hogy értékeljük a munkalehetőséget, és fe-

lelősek vagyunk azért, hogy lépést tartsunk 

a projektekkel, és folyamatosan tájékoztat-

juk őket a dolgokról, amelyekről tudniuk kell.

Pozitív hozzáállás
A munkáltatók olyan munkavállalókat ke-

resnek, akik kezdeményező készek és mo-

tiváltak arra, hogy ésszerű időn belül elvé-

gezzék a munkájukat. Pozitív hozzáállással 

könnyebb elvégezni a munkát, és ez arra 
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ösztönöz másokat is, hogy felülemelkedje-

nek a kihívásokon, amelyek minden munka 

során elkerülhetetlenül felmerülnek. A lelkes 

munkavállalók teremtik meg a jó munkakör-

nyezetet, és pozitív példaképként szolgálnak 

mások számára. A pozitív hozzáállás olyan, 

amelyet a munkahelyi vezetők és munkatár-

sak is értékelnek, és ez minden nap kelleme-

sebbé és szórakoztatóbbá teszi a munkát.

Adaptációs készség
A munkaadók alkalmazkodó alkalmazotta-

kat keresnek, akik rugalmasan reagálnak a 

folyamatosan változó munkahelyi feladatok 

elvégzéséhez. A változásokra és fejlődésre 

való nyitottság lehetőséget nyújt a munkafel-

adatok hatékonyabb elvégzésére, miközben 

további előnyöket kínál a munkahelynek, az 

ügyfeleknek és még az alkalmazottnak is. Az 

alkalmazkodóképesség azt is jelenti, hogy al-

kalmazkodunk a munkatársak és a munka-

helyi vezetők személyiségéhez és munkahe-

lyi szokásaihoz. Minden embernek megvan-

nak a saját erősségei, és a személyes ma-

gatartásunk adaptálása a másokhoz való al-

kalmazkodáshoz része annak, hogy hatékony 

legyen a munkahelyi csapat. Ha a változást a 

munkafeladatok hatékonyabb teljesítésének 

lehetőségeként tekintjük, akkor a változáshoz 

való alkalmazkodás pozitív élmény lehet.

Őszinteség és integritás
A munkáltatók azokat az embereket értéke-

lik, akik az őszinteség és az integritás érté-

keit fenntartják. A jó kapcsolatok a bizalomra 

épülnek. Amikor egy munkáltatónál dolgo-

zunk, tudni akarják majd, hogy bízhatnak-e 

abban, amit mondunk, és amit csinálunk.

Motiváció
A munkaadók kevés felügyeletet és irányí-

tást igénylő alkalmazottakat keresnek ah-

hoz, hogy a munkát időben és profi módon 

végezzék el. Azok a munkahelyi vezetők, 

akik motivált alkalmazottakat foglalkoztat-

nak, óriási előnyben részesítik magukat. A 

motivált alkalmazottak nagyon kevés út-

mutatást igényelnek a munkahelyi vezetők-

től. A munkáltatók biztonságos, támogató 

munkakörnyezetet kínálva nyújthatják a 

részüket, amely lehetőséget kínál az alkal-

mazottaknak a tanulásra és a fejlődésre. A 

támogató munkakörnyezetben való munka 

és az ön-irányítás ösztönzése jobban segíti 

a munkavállalók teljesítményét és növeli az 

önértékelésüket.

Motiváció a fejlődésre és a tanulásra
Az állandóan változó munkafeladatokhoz a 

munkáltatók olyan alkalmazottakat keres-

nek, akik érdeklődnek az új fejlesztések és 

ismeretek követése iránt. Megállapították, 

hogy az egyik legfontosabb ok, amiért a 

munkavállalók elhagyják a munkáltatóikat, 

a szervezeten belüli karrierfejlődési lehe-

tőségek hiánya. Új készségek, technikák, 

módszerek és / vagy elméletek megta-

nulása a szakmai továbbfejlesztés révén 

elősegíti, hogy a munkahely a szakterü-

let csúcsán maradjon, és érdekesebbé és 



104 Gyakorlatszerzés
SZOCIÁLI

izgalmasabbá tegye a munkavállaló min-

dennapi munkáját. A sikerhez és a fokozott 

munkabiztonsághoz elengedhetetlen a je-

lenlegi változásokkal való lépés megtartá-

sa a területen.

Erős önbizalom
Az önbizalom elismerten a kulcsfontosságú 

alkotóeleme annak, hogy ki lesz sikeres, és 

ki nem. Az önbizalommal rendelkező em-

ber olyan ember, aki másokat inspirál. Az 

önbizalommal rendelkező személy nem fél 

kérdéseket feltenni olyan témákban, ame-

lyekben úgy érzi, hogy további ismeretek-

re van szüksége. Kevéssé érdekli az, hogy 

másokat lenyűgözzön azzal, amit tud, mivel 

jól érezi magát, és nem érzi szükségesnek, 

hogy mindent tudnia kell. A magas önbizal-

mú ember azt teszi, amit helyesnek tart, és 

hajlandó kockáztatni. A magabiztos embe-

rek elismerik a hibáikat is. Elismerik erős-

ségeiket és gyengeségeit, és hajlandóak az 

utóbbiakon dolgozni. A jó önbizalmú embe-

rek hisznek magukban és képességeikben, 

ami kifejeződik pozitív hozzáállásukban és 

életmódjukban.

Professzionalizmus
A munkáltatók értékelik azokat a munka-

vállalókat, akik minden esetben szakmai vi-

selkedést mutatnak. A professzionális ma-

gatartás magában foglalja a munka minden 

szempontjának megtanulását, és a lehető 

legjobb lehetőségek szerinti elvégzését. 

A szakemberek ennek megfelelően visel-

kednek, beszélnek és öltözködnek, annak 

érdekében hogy fenntartsák a képet arról, 

hogy büszkék a viselkedésükre és a meg-

jelenésükre. A szakemberek a lehető legha-

marabb befejezik a projekteket, amiket el-

kezdtek, és kerülik a befejezetlen projektek 

halmozódását.

Lojalitás
A munkáltatók értékelik azokat a munkavál-

lalókat, akikben megbízhatnak, és akik elkö-

telezettek a cégük irányában. A munkaerő 

lojalitása új jelentést kapott. Elmúltak azok a 

napok, amikor az alkalmazottak azt tervez-

ték, hogy ugyanazon társaságnál indulnak 

el kezdő munkavállalóként és mennek majd 

nyugdíjba. Azt mondják, hogy a legtöbb em-

ber karrierje során 8-12 munkahelyet fog 

betölteni. Mit jelent ez a lojalitás szempont-

jából a mai munkaerőpiacon? A munkavál-

lalók számára növekedést és lehetőségeket 

kínáló cégek végül érzékelhetnek majd egy-

fajta lojalitást a munkavállalóik részéről. A 

munkavállalók ma már elégedettnek akar-

ják érezni magukat a munkájuk során, és jól 

fognak dolgozni, ha úgy érzik, hogy a mun-

káltató méltányos, és azt akarja, hogy siker-

rel járjanak. Bár ez azt jelentheti jellemző-

en, hogy csak öt vagy tíz évig marad valaki 

abban a pozícióban ahol dolgozik, de így is 

hűségesek lesznek alkalmazottak, és nagy-

mértékben hozzájárulhatnak munkahelyük 

sikereihez az ott eltöltött idő alatt.
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1. FELADAT
Jó munka – rossz munka – számít?
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: kiscsoportos

A feladat fókusza: Ennek a 

feladatnak a célja, hogy le-

hetővé tegye a résztvevők 

számára a munkahelyi eset-

leges visszaélések megér-

tését, és másrészt megért-

se a jó foglalkoztatottság 

előnyeit.

Szükséges eszközök / for-

rások:

3.4.1. Rövid történetek cso-

port beszélgetéshez – jó 

munka

3.4.2. Rövid történetek cso-

port beszélgetéshez – rossz 

munka

3.4.3. Rövid történetek csoport beszélge-

téshez – munkanélküliség

flipchart, színes filcek 

A feladat leírása:  A feladat azzal indul, hogy 

a résztvevőket három különböző csoportra 

osztjuk. A csoportok mindegyike megkap 

egy-egy rövid történetet, amelyről később 

aztán csoportbeszélgetést lehet folytatni. A 

három történet a következő helyzetekből áll:

1. „Jó munka” történet 
Atörténet egy fiatal embert ír le, aki egy 

igazán neki megfelelő munkahelyre ke-

rül. A munka megfelel képességeinek és 

érdeklődésének, és sok lehetőséget biz-

tosít neki. A kérdéseket a résztvevők cso-

portjának feladata megválaszolni:

1. Hogy tetszik ez a történet?

2. Szerinted mi a legpozitívabb dolog eb-

ben?

3. Szerinted mi az, ami a legjobban hozzá-

járult ehhez a helyzethez a történetben?

4. Meg tudod határozni a történetben sze-

replő személy leírását?

5. Vannak-e hátrányok, amelyeket látsz a 

történetben?

6. Milyen lépéseket tehet a történetben sze-

replő ember?

„Jó munka” történet

Gyerekkora óta Viktor szeretett dolgokat meg-

javítani. Nem számított, ha ezeket a dolgokat 

eltörték, vagy neki kellett szándékosan eltör-

nie, elrontania, minél több dolgot kellett meg-

javítani, annál jobb volt. A nevelőszülők félelme 

és panaszai ellenére Viktor kedvenc „játékai” a 

szerszámok voltak, és néhány könnyű áramü-

téstől függetlenül mindig azt mondta, hogy az 

elektromosság a barátja, és ez nem fog ártani 

neki. Nem meglepő, hogy a Villamosmérnöki 

Szakképző Iskola volt az egyetlen választás, 

amikor a továbbképzésről döntött. Az a tény, 

hogy Viktor azonnal megszerezte a szakké-

pesítését, megkönnyebbülést jelentett nevelő-

szülei számára és megerősítést Viktornak, 

hogy életének hátralévő részére a helyes utat 

választotta. Soha nem volt gondja a rendsze-

res, elméleti órákkal, de a gyakorlati képzés 

volt az, amit a legjobban várt. Az iskola e négy 
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évében Viktornak lehetősége volt tanulni és 

gyakorolni különböző munkakörnyezetekben 

és különböző javítóműhelyekben, amelyek kö-

zül az egyik végül segített neki megszerezni 

első állását – felvonószerelő és javító gyakor-

nok lett. Már majdnem 10 hónap telt el, mióta 

Viktor ott dolgozott, és nagyon boldog és elé-

gedett volt. Főnöke meglehetősen szigorú és 

igényes ember, ám Viktor kemény munkája és 

jó viselkedése miatt nagyon tisztességes volt 

Viktorral szemben; kollégái mind kedves em-

berek, és bár sokat dolgoznak, mindig talál-

nak egy-két percet egy jó viccelődésre. Viktor 

munkája nagyon energiaigényes, és vannak 

napok, amikor ez különösen megerőltető, de 

a nap végén Viktor boldogan és elégedetten 

mehet haza, mert nagyon szereti ezt a munkát 

csinálni.

2. „Rossz munka” történet
A történet egy fiatal embert ír le, aki olyan 

munkahelyre került, amely nem felel meg 

az elvárásainak. Az ember különféle nehéz 

helyzetekkel néz szembe, amelyeket a mun-

káltató szempontjából tisztességtelen ma-

gatartásként lehet jellemezni. A kérdéseket 

a résztvevők csoportjának feladata megvá-

laszolni:

1. Hogy tetszik ez a történet?

2. Gondolod, hogy ez a helyzet veled is 

megtörténhet?

3. Szerinted mi az, ami a legjobban hozzá-

járult ehhez a helyzethez a történetben?

4. Meg tudod határozni a történetben sze-

replő személy leírását?

5. Van-e pozitív oldal, amelyet látsz a tör-

ténetben?

6. Milyen lépéseket tehet a történetben sze-

replő ember?

„Rossz munka” történet

Anna annyira boldog és büszke volt, hogy 

nemcsak a Vendéglátói Szakiskolát fejezte be, 

hanem egy tökéletes nyári tervvel is előállt. 

Nyári munkát talált pincérnőként egy nagy ét-

teremben, a tengerparton, és minden rendben 

volt – bár ez nem olyan munka volt, amelyet 

Anna egész életében szeretne csinálni, de kis-

sé összekapcsolódott az iskoláztatásával, és 

lehetőséget adott hogy megtanulhassa és be-

lülről megtapasztalja, hogy egy nagy étterem 

hogyan működik a legforgalmasabb évszakban, 

és majd potenciálisan felhasználhatja ezeket az 

ismereteket a jövőben, amikor valamilyen más 

idegenforgalmi létesítménynél magasabb pozí-

ciókban fog dolgozni. Ezenkívül a fizetés nagyon 

jó lesz, ami azt jelentette, hogy végre meg tudja 

fizetni a barátjától kölcsönzött pénzt.

Anna egyáltalán nem volt felkészülve 

arra, hogy mi történik majd. A munkáltató azt 

mondta, hogy egy kicsi, de barátságos, két 

hálószobás apartmanban fog megszállni egy 

szobatárssal együtt. A telefonban megadott 

cím alatt volt egy három hálószobás apart-

man, amelyben már tizenegy ember volt! 

Túlzsúfolt, mocskos hely emeletes ágyakkal, 

nincs elegendő tároló hely, egy apró kis kony-

ha, és egy félig funkcionáló zuhany tizenkét 

ember számára! A többi bérlő is meglepett-

nek és kétségbeesettnek látszott, miközben 
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csendben kicsomagolt. „Csak három hónapra 

szól ...” gondolta Anna magában. „… És nagyon 

szükségem van a pénzre.” Az étterem első 

napján a főnök tájékoztatta Annát és a szol-

gálat többi tagját, hogy bár a műszak 6 órás 

időtartamú, mégsem kellene panaszkodniuk 

ha időnként extra órákat kell ledolgozni. Ha 

problémájuk lenne vele, akkor talál valakit, 

akinek nincs, mondta ő. Időről időre szinte 

minden nap kiderült valami újdonság. „Csak 

három hónapra szól ...” gondolta Anna ma-

gában. „… És nagyon szükségem van a pénz-

re.” Anna akkor is kissé gyanakvónak érezte 

magát, amikor azt kérdezte a főnökétől, hogy 

mikor és hol írhatja alá a munkaszerződését, 

akkor ő azt válaszolta hogy jelenleg nincs idő 

rá, de a jövő héten gondoskodni fognak róla. 

Ugyanezt mondta a következő héten is. És 

még egy héttel később is. „Csak három hó-

napra szól ...” gondolta Anna magában. „… És 

nagyon szükségem van a pénzre.” A munka-

hirdetésben felsorolt heti két szabadnapról is 

kiderült, hogy hazugság. A főnök közvetetten 

egyértelművé tette, hogy mindenkit ki fog rúg-

ni, aki nem hajlandó bejönni, amikor éttermi 

vészhelyzet áll fenn. – „Csak három hónapra 

szól....” – gondolta Anna magában -, „és na-

gyon szükségem van a pénzre. ...”

3. „Munkanélküliség” történet
A történet egy olyan fiatal emberről szól, aki 

elhelyezkedett egy munkahelyen, de nem iga-

zán sikeres a munkafeladatok végrehajtásá-

ban. Olyan munkahelyi helyzettel szembesül, 

amely miatt elbocsátották, és elveszítette a 

munkáját. A kérdéseket a résztvevők cso-

portjának feladata megválaszolni:

1. Mi a véleményed erről a helyzetről?

2. Gondolod, hogy ez a helyzet veled is 

megtörténhet?

3. Szerinted mi az, ami a legjobban hozzá-

járult ehhez a helyzethez a történetben?

4. Meg tudod határozni a történetben sze-

replő személy leírását?

5. Van-e pozitív oldal, amelyet látsz a tör-

ténetben?

6. Milyen lépéseket tehet a történetben sze-

replő ember

„Munkanélküliség” történet

Tomi az elmúlt négy hónapban adminiszt-

ratív asszisztensként dolgozott egy kicsi, de 

közismert szállítótársaságnál. Maga a munka 

nem volt nagyon igényes és nehéz, de Tomi 

egyáltalán nem volt elégedett. Utálta a korai 

ébredést, legtöbbször nagyon unatkozott, és 

nem szerette egyik kollégáját sem, a főnö-

kéről nem is beszélve. Főnöke mindig olyan 

körülményes és nehéz volt. Minden nap Tomit 

kérdezte a munka előrehaladásáról, megkér-

dezte őt az elvégzendő feladatokról, érdek-

lődött az ötleteiről és a különféle dolgokra 

vonatkozó véleményeiről stb. Tominak volt 

néhány barátja, akik látszólag megértették 

a küzdelmeit, amelyet a munka során átélt. 

Mindig azt mondták Tominak, hogy hagyja 

abba a hülye munkáját. Nem akarta hagyni 

magát, de tudta, hogy ha mégis megtenné, 

akkor nevelőszülei nem hagyják őt egyedül a 

kérdéseikkel és kritikáikkal.
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Tomi aztán egyszerűen megunta, hogy törődjön 

bármivel. Szinte minden reggel későn jelent-

kezett a munkahelyén, a napok nagy részében 

elég éhes volt, több időt töltött telefonon já-

tékkal, mint a tényleges munkával, és nagyon 

durva lett kollégáival és a főnökével is. Főnöke 

többször figyelmeztette Tomit a viselkedéséről, 

de mivel nem történt javulás, Tomit kirúgták.

Munkanélküliként Tomi nagyon boldog volt, és 

megkönnyebbült. Most bármit megtehetett, 

aminek örült, és bárhová bármikor elmehetett 

így. Az egyetlen problémája a nevelőszülei vol-

tak, akik nagyon csalódottak és szomorúak vol-

tak, ezért ígéretet tett nekik, hogy minden tőle 

telhetőt meg fog tenni hogy új munkát találjon. 

Mindenki, aki Tomi körül volt és törődött vele, 

megpróbált segíteni. Mindannyian aktívan részt 

vettek az álláskeresésben, álláshirdetéseket ke-

restek és továbbították Tominak. Tomi viszont 

nem volt ilyen lelkes. Minden hirdetésben talál 

valamit, ami nem tetszett – néha a munka volt 

nehéz, néha túl messze volt, néha a fizetés volt 

alacsony; néha jelentkezett volna, de „elfelejtet-

te” elküldeni az összes szükséges dokumentu-

mot, néha pedig a jelentkezési határidőt „vélet-

lenül” elszalasztotta…

 „Kár, hogy nem fizetnek azért, ha úgy teszek, 

mintha munkát keresnék, de közben önmaga-

mat szabotálom.” gondolta Tomi: „Ebben iga-

zán jó vagyok!”

2. FELADAT
Megfelelő kommunikáció és 
megbízhatóság a munkahelyen
Időkeret: 1 óra

Feladat típusa: párok, kiscsoportok

A feladat célja: Ennek a feladatnak az a cél-

ja, hogy felhívja a résztvevők figyelmét arra, 

hogy magabiztosan elkerüljék a felettesekkel 

és / vagy kollégákkal fennálló konfliktusokat, 

és e-mailben / telefonon keresztül megfele-

lően kommunikáljanak a potenciális ügyfelek-

kel és / vagy munkatársakkal

Szükséges eszközök / források:

3.4.4. Konfliktushelyzetek a mun-

kahelyen – példák

A feladat leírása: A feladat azzal kezdődik, 

hogy a résztvevőket kisebb csoportokba 

osztjuk. Minden csoport kap egy példát egy 

konfliktusról, amely egy munkahelyen meg-

történhet. Feladatuk az, hogy megoldást ja-

vasoljanak az adott konfliktusra az asszertív 

kommunikáció szabályainak betartásával, 

amelyet a 2. modul 1. leckéjében az okta-

tási anyag tartalmazott. Rövid emlékeztető 

mindezekről:

Egy magabiztos ember olyan kommuni-

kációs eszközöket használ, amelyek lehető-

vé teszik az önértékelés fenntartását, saját 

igényeinek kielégítését, jogai megvalósítását 

és személyes térének védelmét azáltal, hogy 

másokkal való kommunikációjuk során nem 

egyidejűleg használják ki vagy uralják őket.
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Asszertív kommunikációval megerő-

sítjük saját értékeinket és méltóságunkat, 

miközben tiszteletben tartjuk mások érté-

keit és méltóságát. Az asszertív kommuni-

káció azt jelenti, hogy világos, közvetlen és 

kényelmes módon fejezzük ki magunkat.  

A legjobb kommunikációs eszköz az asz-

szertív kommunikáció gyakorlásához az 

’én üzenetek’ átadása, és a közvetlen uta-

sítások mellőzése.

„ É N ÜZ E N E T E K ” „T E KÖZ L É S E K ”

A beszélő érzéseire helyezi a hangsúlyt. A beszédpartner hibára helyezi a hangsúlyt.

A beszédpartnert közös problémamegoldásra 
ösztönzi.

A közlést a beszédpartner támadásnak veszi.

Az együttműködés iránti vágyra összpontosít. A beszédpartner ellenálló és védekező mechaniz-
musait indítja be. 

Egy jó „Én üzenet” három részből áll:

1. A beszélőt zavaró viselkedés leírása a beszédpartner elmarasztalása nélkül

+

2. A beszélő érzéseinek kifejezése

+

3. A leírt viselkedés következményeinek tisztázása

V I S E L K E D É S
+ Amikor a beszámolóm írása közben sokszor megzavarsz…

É R Z É S E K
+ …elterelődnek a gondolataim és ideges leszek…

KÖV E T K E Z M É N Y E K
…mert nem tudok kellőképpen koncentrálni, és attól tartok emiatt nem tudom 
majd befejezni határidőre.
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Fejlesztette
Hargita Megyei Szociális és  
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság

4.  MODUL 

Pénzkezelési technikák
Bevezetés 
A pénzkezelés arra utal, hogy miként kezeljük a pénzügyeinket, a költségvetés elkészítésétől, 

amelyekből a kifizetéseinket rendezzük, a hosszú távú célkitűzéseken át a befektetéseinkig, 

amelyek céljaink elérését segítik. A pénzkezelés nem csupán azt jelenti, hogy nemet kell 

mondani minden vásárlásra, hanem egy olyan terv kidolgozását, amely lehetővé teszi, hogy 

igent mondhassunk a számunkra fontos dolgokra. Bármely pénzösszeg kevésnek bizonyul-

hat, ha nem rendelkezünk jó pénzkezelési képességgel.1

1 https://www.quicken.com/what-money-management

A modul bemutatása: 
Ebben a modulban bemutatjuk a hallgatók-

nak a pénzkezelés koncepcióját. A modul 

négy leckére oszlik. Minden lecke felépítése 

azonos, és körülbelül 4 órát vesz igénybe az 

elsajátítása. 

A modul tartalma:
1. Lecke: Alapvető pénzügyi ismeretek a 

pénzkezelésről

2. Lecke: Tudatos fogyasztó

3. Lecke: Bank

4. Lecke: Hitelfelvétel és adósság

Tanulási eredmények:
A modul befejezése után a hallgatók:

	Æ elméleti ismereteket szereznek a pénz 

tudatos kezeléséről,

	Æ megértik a bank, a kölcsön és a hitel 

szerepét,

	Æ képesek megkülönböztetni a létfontos-

ságú és a nem létfontosságú kiadásokat.

Célzott kompetenciák: tudatos pénzköltés, 

logikus döntéshozatal a költségvetéssel 

kapcsolatban

Kifejlesztett kompetencia: pénzkezelési tu-

datosság
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1. lecke: 
Alapvető pénzügyi ismeretek  
a pénzkezelésről

Tanulási eredmények: 
A lecke befejezése után a résztvevők:

	Æ ismerni fogják az érmék és a pénznem 

értékeit.

	Æ képesek megkülönböztetni az „eladási 

árat” és a „piaci árat”.

	Æ Ismerni fogják a minimálbér fogalmát, és 

a foglalkoztatási jogokat, amelyekre jogo-

sultak, a bruttó bér és a nettó fizetés kö-

zötti különbségeket.

	Æ megértik az állami juttatások és pénzesz-

közök rendszerét.

	Æ megértik, mit jelent a bérszámfejtés, jö-

vedelemadó, biztosítás vagy társadalom-

biztosítási járulék.

	Æ megértik az adóbevallások kitöltésének 

kötelezettségét.

Tartalom:
A pénzügyek megfelelő módon történő ke-

zelése elsődleges, ez kell, hogy meghatá-

rozza a napi kiadásokkal és megtakarítá-

sokkal kapcsolatos döntéseidet. A pénzügyi 

szakértők azt tanácsolják, hogy szánjunk 

elegendő időt az alapok megtanulására, 

kezdve a bankszámlakezeléstől, a számlák 

időben történő fizetéséig, és innen foly-

tassuk ismereteink bővítését. A pénzkeze-

lés lényege, hogy folyamatosan figyelmet 

szentelünk kiadásainkra, bankszámlánk 

pénzforgalmára, annak érdekében, hogy ne 

haladjuk meg a meghatározott költségveté-

si keretünket. 

A témához kapcsolódó videók:

Hogyan tudod hatékonyan megter-

vezni pénzügyeidet

https://www.youtube.com/watch?-

v=iHmwYYHTddw (időtartam 18:57 

perc)

Útmutató kezdőknek a pénzkezelésről – Pénz-

ügyi tanácsadó szolgáltatás

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=51&-

v=XcRfjahDRSA (időtartam 

1:08 perc)

Kulcsfogalmak: adók, 
bruttó bér, nettó fizetés, 
foglalkoztatási jogok
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1. FELADAT: 
Hogyan tudom felelősségteljesen 
elkölteni a pénzem?2

Ha lenne egy millió euróm 
[Szükséges időtartam: 20 perc] 

	Æ Írja fel a táblára az 1 000 000 euró 

számjegyet, és kérdezze meg a hallga-

tókat, hogy mit tennének, ha lenne egy 

millió eurójuk – vásárolnának egy új 

laptopot? Segítenének egy barátnak?

	Æ A hallgatók írják le a jegyzetfüzetükbe, 

hogyan fogják elkölteni a pénzt. Ezu-

tán, kérje meg az önkénteseket, hogy 

osszák meg egymással a válaszaikat 

és ötleteiket, majd írják fel azokat a 

táblára. Magyarázza el, hogy a mai 

lecke a felelősségteljes kiadásokról 

szól, akár 1 millió euróval, akár tíz eu-

róval jár.

	Æ Kérdezze meg a hallgatókat: Mi a kü-

lönbség az igény (vágy) és a szükséglet 

között? Kérje meg az önként vállalko-

zókat, hogy osszák meg az ötletei-

ket. Emlékeztesse a hallgatókat arra, 

hogy a szükségletek olyan tárgyak, 

2 11. lecke: Hogyan tudom felelősen elkölteni a pénzem? 2-4.o. https://www.practicalmoneyskills.com/as-
sets/pdfs/lessons/lev9-12/TG_Lesson11.pdf

amelyekre szükségünk van a létfenn-

tartáshoz (élelem, menedék, ruházat), 

míg a vágyak olyan dolgok, amelyek 

jó ha vannak, de nem igazán szüksé-

gesek. Például: a diákoknak ruházat-

ra van szükségük, de szükségük van 

Michael Kors táskára vagy Levis far-

merre? Magyarázza el, hogy a ruhákra 

szükség van, de a márkás ruhák már 

vágyak, nem szükségletek.

	Æ Ezután mondja el a hallgatóknak, hogy 

szervezzék meg az egymillió dolláros 

vásárlásaikat, elválasztva az igényeket 

a szükségletektől.

	Æ Olvassa fel az összes összegyűjtött vá-

sárlást a tábláról, és kérje meg a hallga-

tókat, hogy emeljék fel a kezüket, ha úgy 

vélik, ha a vásárlás „szükséglet” vagy 

„igény”.

	Æ Valószínűleg lesz némi egyet nem ér-

tés a hallgatók körében. Használja fel 

a helyzetet lehetőségként arra, hogy 

a hallgatók megvitassák a vágy és a 

szükséglet közötti különbségeket, és 

hogyan kapcsolódnak értékeink a vá-

sárlásokhoz.
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2. FELADAT: 
Vágy vagy szükséglet 
[Szükséges időtartam: 20 perc]

Szükséges eszközök / források: Vágyak vagy 

szükségletek?3

	Æ Ossza szét a feladatlapot, 

amelynek címe Hőn áhított vá-

gyak vagy Alapvető szükség-

letek? és magyarázza el, hogy 

a hallgatók most különféle 

3 11. lecke: Hogyan tudom felelősen elkölteni a pénzem? 1-2.o
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson11.pdf

példákban értékelhetik a vágyakat és az 

szükségleteket.

	Æ Négy-öt fős csoportokban dolgozva a 

hallgatóknak meg kell határozniuk az 

egyes esetek vágyait és szükségleteit, 

és indokolniuk kell érvelésüket.

	Æ Kérje meg a csoportokat, hogy mutas-

sák be eredményeiket az osztálynak, 

majd beszéljék meg, miért van az, hogy 

bizonyos kiadások vágyak, míg mások 

szükségletek.

1. Esettanulmány
Heidi ősszel főiskolára megy. Berlinben él, de Münchenben fog iskolába járni, ennek érdekében 

egy autó vásárlását tervezi, hogy odajuthasson. Megbízható autót akar vásárolni, ezért dönte-

nie kell egy nulla kilométeres, 17 000 eurós, navigációs rendszerrel ellátott új autó és egy há-

roméves autó között, amiben 7000 kilométer van, viszont nincs navigációs rendszere és 12 000 

euróba kerül. 10 000 euró megtakarítással rendelkezik, amelyet felhasználna a vásárláshoz, a 

fennmaradó összeget kölcsönből szeretné finanszírozni.

Mik a vágyak?  

 

Mik a szükségletek?  

 

Milyen döntést hoznál és miért?  

 



115

2. Esettanulmány
Thomas új laptopra gyűjtött az elmúlt hat hónapban. Kutatása befejeződött, és olyan modellt ta-

lált, amely szerint a szakértők szerint több, mint megfelelő az igényeinek. Ez azonban új, 3000 

euróba kerül. Online megtalálta ugyanazon számítógép felújított verzióját, amely ugyanazokkal a 

funkciókkal rendelkezik; az ára 1500 euró. A felújított laptopra adnak garanciát; Thomas ugyan-

attól a cégtől felújított hordozható zenelejátszót is vásárolt már, amely problémamentesen mű-

ködik. Thomas harmadik opciója egy vadonatúj laptop, 1800 euróba kerül, és minden szükséges 

funkcióval rendelkezik, de nem az összessel, amit ő akar.

Mik a vágyak?  

 

Mik a szükségletek?  

 

Milyen döntést hoznál és miért?  

 

3. Esettanulmány
Vanessa 500 eurót kapott a nagyszüleitől az érettségi után. Nagyon szeretne egy új órát vásárolni 

és frissíteni a ruhásszekrényét, mert két héten belül új munkahelyen kezd, de a következő hónap-

ban külön költözik, és három hónapos bérleti díjat kell kifizetnie előre, amely összesen 1500 euró. 

Még akkor is, ha a pénzt órák és ruhák vásárlására fordítja, úgy gondolja, hogy képes elegendő 

pénzt megtakarítani az új munkahelyén, amelyből a bérleti díjat kifizetheti, de nem biztos benne.

Mik a vágyak?  

 

Mik a szükségletek?  

 

Milyen döntést hoznál és miért?  
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Megoldókulcs
1. Heidinek szüksége van egy autóra, hogy 

a holmiját magával vihesse, ám a vadonat-

új autó 7000 euró adósságot ró rá, ez egy 

vágy. A legjobb döntés ebben az esetben a 

használt modell kiválasztása. Annak ellené-

re, hogy nem rendelkezik egy új autó összes 

komfortjával, megbízható alacsony kilomé-

teróra állással, és megfelel Heidi igényei-

nek.

2. Thomas jól tette, hogy alapos kutató-

munkát végzett. Új laptopra van szüksége, 

de a drága modell egy vágy. Rájött, hogy a 

felújított verzió megvásárlásával képes kie-

légíteni mind a szükségleteit, mind az igé-

nyeit. Mivel a felújított modellre garanciát is 

adnak és Tom jó véleménnyel van a cégről, 

4 19: lecke Hogyan befolyásolják az adók és az infláció a pénzem? 
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/TG_Lesson19.pdf

ezért a felújított számítógépet kellene meg-

vásárolnia.

3. A bérleti díj az elsődleges szükséglet, 

míg az új karóra és a ruha csak vágyak. 

Noha Vanessa új órát és ruhát szeretne vá-

sárolni, előbb bérleti díjat kell fizetnie, mi-

előtt további vásárlásokat kezdeményez.

Visszacsatolás 
[Szükséges időtartam: 5 perc] 
A résztvevők gondoljanak vissza az óra ele-

jére, amikor azon gondolkodtak, hogyan köl-

tenénk el egymillió eurót, és kérje meg őket, 

hogy prezentálják, változott-e a megítélé-

sük. Ugyanúgy költenék el a pénzt? Miért 

igen, vagy miért nem?

2. FELADAT: 
Hogyan befolyásolják az adók és az 
infláció a pénzem?4 Mennyit ér? 
[Szükséges időtartam: 20 perc]

Feladat típusa: kis csoortokban, párokban 

vagy egyénileg

Konkrét célok leírása: az infláció fogalmának 

megértése

Szükséges anyagok/források: Időutazás fel-

adatlap, Inflációs Stílus Feladatlap

1. Kezdje azzal, hogy a táblára felírja a 100, 

500 és 1 000 eurós számjegyeket. Ossza a 

hallgatókat kis csoportokra, és rendeljen hoz-

zá az egyes csoporthoz a pénzösszegek egyi-

két. Kérje meg a hallgatókat, hogy beszéljenek 

csoportjukban arról, hogy mit jelent számuk-

ra a pénzösszeg. Elegendő videojáték-konzol, 

vagy új mobiltelefon vásárlása? A diákok nagy 

vagy kis pénzösszegnek tekintik ezt? Miért?

2. Kérje meg a csoportokat, hogy osszák meg 

egymással a véleményüket, majd kérje meg a 



117

hallgatókat, hogy jegyezzék meg a számokat, 

mert később újra előtérbe kerülnek. 

3. Ezután ismertesse az infláció fogalmát, 

és kérje meg a hallgatókat, hogy páronként 

beszéljék meg, mit tudnak a kifejezésről. 

Ösztönözze őket arra, hogy gondoljanak 

olyan helyzetekre, amelyben már hallották a 

szót. Mire vonatkozik az infláció, és hogyan 

definiálnák?

4. Kérje meg a hallgatókat, hogy osszák 

meg egymással a véleményüket, majd ma-

gyarázza el, hogy az infláció az áruk és szol-

gáltatások árának idővel történő általános 

növekedése. Például, ha az egyik áruház 

növeli a videojátékok árait, de egy másik üz-

let alacsonyabb árat kínál, akkor ez nem az 

infláció. Ha azonban a videojátékokat szállító 

5 19 lecke: Időutazás, inflációs stílus 1. o.
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson19.pdf

összes üzlet növeli árait, akkor ez az átlagos 

árak általános emelkedésének tekinthető, 

és inflációnak nevezzük.

5. Ezután ossza szét az Időutazás, infláci-

ós stílus feladatlapot, és adjon 10 percet a 

hallgatóknak a feladat elvégzésére.

6. Kérje meg a résztvevőket, hogy osszák 

meg egymással mire jutottak. Miért nőttek 

a számok a táblázatokban és mit jelent ez? 

Magyarázza el, hogy az euró értéke nem 

statikus; idővel változik. Például 1950-ben 

egy vekni kenyér 15 centbe kerülhetett, ma 

már körülbelül 2,50 eurót kell fizetnünk érte. 

Ha 1950-ben 500 euród volt, és most is 500 

euród van, ez azt jelzi, hogy ugyanannak az 

összegnek a vásárlóereje drámai módon 

csökkent az infláció miatt.

TANANYAG:
Időutazás, inflációs stílus5

Feladat típusa: csoportos

Konkrét célok leírása: infláció megértése a 

múltban és a jelenben

Szükséges anyagok/források: alsó táblázat, 

Inflációs Kalkulátor at data.bls.gov/cgi-bin/

cpicalc.pl

Mit jelent valójában az infláció? Írd be az 

összeget, amit a csoportod kapott az óra 

elején (100, 500 vagy 1000 euró) az aláb-

bi táblázatba. Ezután, használd az infláció 

kalkulátort a data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl 

címen, hogy kiszámíthasd a pénzösszeg vá-

sárlóerejének különbségét az eltelt évtize-

dek alatt összehasonlítva 1990-es, 2000-es 

és aktuális értékekkel. Írd be a számlálóba 

az óra kezdetén megadott pénzösszeget, 
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majd a táblázat szerint add hozzá az éveket, 

és nézd meg, hogyan változtak az értékek az 

idő múlásával. 

Megjegyzés: Ugyanennek az eszköznek a 

segítségével még aktuálisabb inflációs táb-

lázatokat is találhatsz. 

É V
K I I N D U L Á S I 
É R T É K

VÁ S Á R L Ó E R Ő 19 90 - B E N VÁ S Á R L Ó E R Ő 20 0 0 - B E N
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Mi történt a grafikonodon szereplő számokkal? Miért változtak meg? Mit mutat mindez az 

euró értékéről és az inflációról?
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4. FELADAT
Hogyan hat rám az infláció? 
[Szükséges időtartam: 15 perc] 

Feladat típusa: kis csoportokban, egyénileg

Konkrét célok leírása: infláció hatásainak 

megértése egy adott személy életében

Szükséges anyagok / források: jegyzet-

könyvek

	Æ Ezután, kérje meg a diákokat, hogy gon-

dolkozzanak el azon, hogyan befolyá-

solja az infláció az életüket. Mit jelent 

az, hogy a mostanában lévő pénzüknek 

kevesebb lesz a vásárlóereje a jövőben? 

Hogyan befolyásolja az infláció a kiadá-

sokkal és megtakarításokkal kapcsola-

tos döntéseiket?

	Æ Magyarázza el, hogy az infláció jobban 

befolyásolja a hallgatókat, mint gondol-

nák. Noha nem tudjuk pontosan meg-

jósolni, hogy mekkora mértékben fog 

növekedni az infláció a jövőben, törté-

nelmileg az arány évente 2–3% -kal nőtt. 

Kérje meg a hallgatókat, hogy tegyék 

fel, hogy 1000 eurót kaptak ajándékba, 

amelyet felhasználhatnak a kiadásaik 

fedezésére, amikor majd egyetemre jár-

nak. Feltételezve, hogy az éves inflációs 

ráta 3%, mit ér ez az ajándék a mai ösz-

szegben öt év múlva? Kérje meg a hall-

gatókat, hogy számítsák ki az összeget a 

jegyzetfüzetükben.

	Æ Ezután ossza a hallgatókat négy-öt fős 

csoportra, és kérje meg őket, hogy vi-

tassák meg az eredményeiket. Milyen 

hatással van az infláció az ajándékra, 

akár rövid távon? (Válasz: Az ajándék 

értéke 858,73 euró lesz a mai euróban 

mérve.) Meglepőek a számok? Miért 

igen, miért nem?

	Æ Válasszon minden csoportból egy ön-

ként jelentkezőt, hogy ossza meg a 

számítás eredményeit az osztállyal. Ho-

gyan befolyásolja az infláció a megtaka-

rításokat és a vagyon felhalmozódását? 

A hallgatók másfajta kiadásokat vagy 

megtakarításokat választanának annak 

alapján, amit most megtudtak az inflá-

cióról?
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2. lecke: 
Tudatos fogyasztó

Tanulási eredmények:
A lecke befejezése után a hallgatók:

	Æ logikus döntést fognak hozni egy termék 

vagy szolgáltatás megvásárlásakor,

	Æ különbséget tudnak tenni az alapvető és 

a fölösleges költekezés között: ételek, 

ruhák stb.,

	Æ bevásárló lista alapján fognak bevásárolni,

	Æ tudni fogják, milyen havi számlákat kell 

befizetniük: villanyszámla, földgáz és víz 

stb.,

	Æ megértik, hogy miért fontos, hogy le-

gyen félretett pénzük a váratlan kiadá-

sok fedezésére,

	Æ megismerkednek a pénzmegtakarítás 

fortélyaival,

	Æ rendszeres megtakarításba fognak kez-

deni.

	Æ képesek lesznek harmonizálni bank-

számlaforgalmukat

 

Tartalom:
Annak érdekében, hogy kiadásaidat kordá-

ban tudd tartani, először egy költségvetési 

tervet kell kidolgoznod. Időigényes, de vilá-

gos képet ad majd arról, hogy mennyit költ-

hetsz és hová tűnik a pénzed. 

A költségvetésed megtervezésével:

	Æ elkerülheted a csődöt

	Æ képes leszel rendezni a váratlan kiadá-

sokat

	Æ nagyobb eséllyel indulsz hitel- vagy jel-

zálog igénybevételénél

	Æ teljes képet kapsz arról, hol szükséges 

módosításokat végezned a megtakarí-

tás megkezdése érdekében

	Æ elérhető távolságba kerülnek a kíván-

ságlistán szereplő dolgok (ajándékok, új 

autó, ház)

Az első lépésként a résztvevők hasonlítsák 

össze a bevételeiket a kiadásaikkal, és ve-

zessék le, hogy mennyibe kerülnek a napi 

szükségletek (háztartási számlák, megélhe-

tési költségek, biztosítás vagy hitel – hogyha 

van, autó vagy tömegközlekedés költségei, 

szabadidős kiadások). 

Kulcsszavak: költségvetés, 
vásárlás, közüzemi számlák, 
megélhetési költségek



121

Amennyiben rendszeresen fizetsz bankkár-

tyával, mindig nézd át a havi bankszámla-

kivonatod, ennek segítségével is követhető 

a pénzkezelési módszered. Egy másik meg-

oldás az ingyenes pénzkezelő alkalmazások 

használata, például a Budget planner1, amely 

online kalkulátorként működik.

Papíralapú napló, vagy Excel tábla ve-

zetése is jó alternatíva lehet a kiadások 

nyomon követése céljából, a lényeg, hogy 

1 Költségvetés tervező: https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/tools/budget-planner/budget/edit/in-
come

kövesd figyelemmel a havi kiadásaidat.  

A cél, hogy a ne költs többet a bevételednél; 

de ha mégis így teszel, akkor találj módot a 

kiadásaid csökkentésére. A legkisebb vál-

toztatások is jelentősek lehetnek, például 

vigyél házi készítésű ebédet a munkahely-

re, az étteremben való étkezés helyett, vagy 

mondj vissza olyan tagságot, vagy bérletet, 

amire már nincs szükséged.

Témával kapcsolatos videó:
Hogyan legyünk pénzügyi-

leg felelősek – angol nyelvű 

https://www.youtube.com/

watch?v=vS3xIndZyNs (idő-

tartam14:50 perc)
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1. FELADAT: 
Mit jelent pénzügyileg 
felelősségteljesnek lenni?2
Meglévő pénzkezelési készségeink 
[Szükséges időtartam: 15 perc] 

Feladat típusa: csoportos

Konkrét célok leírása: brainstorming arról, 

hogy hogyan tudjuk elkölteni a pénzünket 

felelősséggel

Szükséges anyagok/források: tábla

	Æ Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük a 

hallgatókat, hogy mi volt a legutóbbi na-

gyobb pénzbefektetésük/pénzkiadásuk. 

Mit vásároltak? Megelőzte a vásárlást 

mérlegelés és ár-összehasonlítás? Még 

mindig elégedettek a megvásárolt ter-

mékkel? Jegyezzük fel a hallgatók ta-

pasztalatait a táblára.

	Æ Kérjük meg a hallgatókat, hogy ossza-

nak meg további stratégiákat, amelyeket 

2 1. lecke: Pénzügyek 2.o, https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/TG_Lesson1.pdf

társaik felhasználhattak volna a vásár-

lás előtt (például összehasonlíthatják a 

mobiltelefon előfizetéseket a különböző 

szolgáltatók között, mérlegelik egy új vi-

deojáték konzolba való befektetés rövid 

és hosszú távú előnyeit és hátrányait). 

Mi történhet, ha nincs jól kigondolt vá-

sárlási stratégiánk? Említsük meg, hogy 

ha nem rendelkezünk vásárlási stratégi-

ával, akkor hajlamosak vagyunk többet 

költeni egy bizonyos termékekre vagy 

szolgáltatásra, mint amennyire szüksé-

gük van.

	Æ Elemezzük közösen a hallgatók által el-

hangzott eseteket és keressünk közös 

pontokat. Például a hallgatók gyakran 

összehasonlítják az árakat a különböző 

üzletekben? Gondolkodnak azon, hogy 

milyen gyakran fogják használni az 

adott tárgyat, mielőtt megvásárolnák? 

Miért teszik ezeket a lépéseket?

	Æ Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy mit 

gondolnak a pénzügyi felelősségről?

2. FELADAT: 
A pénzügyi nyelvezet megértése 
[Szükséges időtartam: 15 perc] 

Feladat típusa: egyénileg, csoportban

Konkrét célok leírása: pénzügyi elemzés 

gyakorlása

Szükséges anyagok/források: Számít a 

pénz: Ismerd a nyelvet c. feladatlap

	Æ Osszuk ki a Pénzügyek: Ismerd meg a 

pénzügy nyelvezetét című feladatlapot a 

hallgatóknak
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	Æ A kulcsszavakat írjuk fel a táblára

	Æ Kérdezzük meg, hogy a táblán szerep-

lő szavak közül hallottak-e már valamit 

3 1. lecke: Pénzügyek: Ismerd meg a pénzügy nyelvezetét, 1. o. 
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson1.pdf

korábban? Hogyha igen, milyen kontex-

tusban hangzottak el? A hallgatók vála-

szait jegyezzük fel a táblára.

FELADATLAP: 
Pénzügyek: Ismerd meg a pénzügy 
nyelvezetét3

Feladat típusa: csoportos, egyéni

Konkrét célok leírása: megtanulni és gyako-

rolni a pénzügyi felelősségvállalást

Szükséges anyagok/források: Feladatlap 3.1.: 

Számít a pénz: Ismerd a nyelvét.

	Æ Érezted már valaha, hogy a pénzügyi 

fogalmak meghaladják a tudásodat? 

Nagy valószínűséggel már találkoztál az 

alábbi kifejezésekkel, sőt használhattad 

is őket korábban. Olvasd el az alábbi ki-

fejezéseket és gondolkodj el azon, hogy 

hogyan is kapcsolódnak a mindennapja-

idhoz. 

P É N Z Ü GY I  K I F E J E Z É S E K H O GYA N K A P C S O L Ó D I K E Z H OZ Z Á M ?

Ár-összehasonlítás
Két vagy több áru vagy szolgáltatás összehasonlí-
tása a legjobb ár-érték arány érdekében.

Mikor csináltál utoljára ár-összehasonlítást? 

Pl.: 

Költség-haszon elemzés 
Annak elemzése, hogy egy termék költsége meg-
haladja-e, egyenlő vagy kevesebb-e a megvásár-
lásából származó haszonnal.
• Költség – az áru vagy szolgáltatásért fizetett ár.
• Haszon – Olyan eredmény, amely elősegíti a jó-

létet.

Mikor használtál utoljára költség-haszon elemzést? 

Pl.: 
Mondj egy terméket, amit meg szeretnél vásárolni:

Mennyibe kerül? 

Mi a haszna? 

A jövőbeli költségek kiszámítása 
A jövőbeli igények és célok kielégítésének költsé-
geinek meghatározása.
• Rövid távú, középtávú és hosszú távú célok – 

célok, amelyeket meghatározott időtartamon 
keresztül lehet elérni. 

Határozz meg 3 személyes célt. Gondolkozz el azon, 
hogy mi szükséges a célok eléréséhez.

Rövid távú cél: 

Középtávú cél: 

Hosszú távú cél: 

Költségvetés
A jövőbeli kiadások és megtakarítások terve, a 
becsült jövedelmet összehasonlítva a becsült költ-
ségekkel.
• Jövedelem – termékért vagy szolgáltatásokért ka-

pott fizetés, beleértve a foglalkoztatást.
• Kiadás – áruért vagy szolgáltatásért fizetett összeg.

Válassz ki a fenti célok közül egyet és becsüld meg 
annak költségét. Mekkora jövedelemre lesz szüksége 
a cél eléréséhez? 

Cél:  

Becsült (monetáris) ár:  

Becsült szükséges jövedelem: 
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3. FELADAT
Mit tennél? 
[Szükséges időtartam: 30 perc] 

Feladat típusa: kis csoportban

Konkrét célok leírása: különböző jelenetek 

begyakorlása a pénzköltéssel kapcsolatban

Szükséges anyagok/ források: Számít a pénz: 

Mit tennél? feladatlap

	Æ Oszd szét a Pénzügyek: Mit tennél? című 

feladatlapot. A feladatlapon szereplő 

helyzetek közül nagyvonalakban beszél-

jétek meg közösen, hogy ki mit tenne. 

Kérd meg a hallgatókat, hogy alakítsa-

nak csoportokat.

	Æ Adj mindegyik csoportnak egy esetet és 

kérd meg a résztvevőket, hogy elemez-

zék, a rendelkezésre álló információkat 

az eset megoldásához. Magyarázd el a 

hallgatóknak, hogy a feladat végeztével, 

be kell mutatniuk a terveiket. A csapatok 

eldönthetik, hogyan akarják bemutatni 

a megoldásaikat, akár posztereket vagy 

digitális prezentációt is készíthetnek, ha 

az idő lehetővé teszi.

	Æ Ösztönözd a csapatokat, hogy vitassák 

meg azokat a kihívásokat, amelyekkel 

szembesültek a helyzet elemzése során, 

és kérd meg őket, hogy meséljék el, mi-

lyen honlapokat találtak hasznosnak a 

kihívások legyőzésére és miért. 

FELADATLAP: 
Pénzügyek: Mit tennél? 

Ha egy nagy horderejű pénzügyi döntéssel 

szembesülnél, tudnád, mit tegyél? Olvasd 

el a csapatoddal a kijelölt forgatókönyvet 

(lent), és beszéld meg a pénzügyi informá-

ciókat és stratégiákat, amelyeket ebben az 

esetben alkalmaznál.

1. szituáció: Autóvásárlás
Autót szeretnél vásárolni a következő év-

ben, így eljuthatnál a munkahelyére vagy 

az iskolába anélkül, hogy a családra/ba-

rátokra kellene támaszkodnod. Milyen 

pénzügyi információra van szükséged? 

Milyen pénzügyi dön tés ho za tali stratégi-

ákat használhatsz? (Költ ség-össze ha son-

lítás, költ ség-haszon elem zés és a jö vő-

beni kiadások kiszámítása vagy költ ség ve-

tés-tervezés?).

2. szituáció: Spórolás az egyetemi 
tanulmányokra 
Kilencedikes középiskolásként célul tűzöd 

ki, hogy szeretnél továbbtanulni. Sajnos az 

egyetemi élet elég drága, főleg ha tandíjat, ét-

kezést, lakhatási költségeket, utazást és jegy-

zeteket is kell fizetned. Milyen pénzügyi in-

formációra van szükséged? Milyen pénzügyi 

döntéshozatali stratégiákat használhatsz? 

(Költség-összehasonlítás, költség-haszon 
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elemzés és a jövőbeni kiadások kiszámítása 

vagy költségvetés-tervezés?)

3. szituáció: Mobiltelefonos előfizetés 
kötése
Ideje egy új mobiltelefonos előfizetést kötni, 

amiért kivételesen neked kell fizetned. A szol-

gáltatók nagyon sok lehetőséget kínálnak, de a 

forrásaid korlátozottak. Milyen pénzügyi infor-

mációra van szükséged? Milyen pénzügyi dön-

téshozatali stratégiákat használhatsz? (Költ-

ség-össze hasonlítás, költség-haszon elem zés 

és a jövőbeni kiadások kiszámítása vagy költ-

ségvetés-tervezés?)

4 Lesson 9: A Plan for the Future: Making a Budget p. 2-3 https://www.practicalmoneyskills.com/assets/
pdfs/lessons/lev9-12/TG_Lesson9.pdf

Visszacsatolás 
[Szükséges időtartam: 10 perc] 

Kérd meg a hallgatókat, hogy jegyezzék le 

maguknak, hogy a felelősségteljes pénz-

ügyi döntések meghozatala hogyan ered-

ményezhet tartós pénzügyi jólétet. Milyen 

egyéb pénzügyi döntésekkel kell való-

színűleg szembenézniük? Fontolják meg 

a pénzügyi döntések meghozatalának fon-

tosságát, figyelembe véve a pénzügyi ke-

retüket, például a jövedelmüket, a kiadá-

saikat, a költségvetésüket és a céljaikat.

4. FELADAT: 
Hogyan határozzuk meg a 
költségvetésünket és tartsuk be azt? 4

Költségvetés és célok 
[Szükséges időtartam: 10 perc] 

Feladat típusa: csoportban

Konkrét célok leírása: megbeszélése annak, 

hogy hoyan érjük el pénzügyi céljainkat

Szükséges anyagok/források: nincs

	Æ Kezdjük azzal, hogy megkérdezzük 

a hallgatókat, mik a pénzügyi céljaik. 

Szeretnének-e egy laptopot vagy autót 

vásárolni? Kell-e tandíjat fizetniük eset-

leg az egyetemen? Szerepel-e a terveik 

között egy bizonyos összegű megtakarí-

tás elérése egy adott életkorig? 

	Æ Indítsunk el egy közös beszélgetést a 

pénzügyi célok eléréséről, és kérjünk 

meg egy pár önként vállalkozó hallgatót, 

hogy osszák meg stratégiáikat a többi-

ekkel. Magyarázzuk el, hogy a pénzügyi 

célok elérése érdekében fontos elkészí-

teni egy kiadási és megtakarítási ter-

vet. Ezt a tervet költségvetésnek hívják.  

A pontos költségvetés elkészítésének 

fontos része az, hogy pontosan nyomon 

kövessük, hogy mennyi a havi keresetük.

	Æ Magyarázzuk el, hogy a bejövő pénz 

(jövedelem és kereset) és a kifizetett 
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pénz (kiadások és költések) fogalmát 

cash flow-nak, vagyis pénzáramlásnak 

nevezik. hasonlóan ingadozik, akár az 

óceán hullámai apály és dagály idején 

– a különbség abban rejlik, hogy a pén-

zünk áramlását egy jó költségvetéssel 

kordában tudjuk tartani. 

5. FELADAT
A cash-flow megértése 
[Szükséges időtartam: 35 perc] 

Feladat típusa: egyéni, csoportos

Konkrét célok leírása: felismerése a pénz-

költési szokásainknak

Szükséges anyagok/források: jegyzetkönyvek

	Æ Kérjük meg a hallgatókat, hogy jegyez-

zék le, hogy mire költöttek pénzt az el-

múlt két napban. Vásároltak ételt, ruhá-

zatot vagy elektronikai cikkeket? Elmen-

tek étterembe vacsorázni vagy moziba 

filmet nézni?

	Æ Kérjünk meg pár hallgatót, hogy mond-

ják el, milyen költségeik voltak, majd 

írják fel a válaszokat a táblára. Ezután 

magyarázzuk el, hogy különféle típusú 

kiadások léteznek: a fix költségek, ame-

lyek minden hónapban azonosak, mint 

például a lakbér, a telefonszámla vagy 

az autóra fizetendő havi költségek, és a 

változó költségek, amelyek az árban és 

a gyakoriságban havonta változnak, pél-

dául élelmiszerek vagy üzemanyag ára.

	Æ Kérjük meg a hallgatókat, hogy sorolják be 

a vásárlásaikat fix vagy változó költségek 

kategóriájába. Vegyék számításba, hogy 

hogyan illeszkednek ebbe a kategóriába a 

céljaik. Ha házat akarnak vásárolni, akkor 

jelzálogkölcsönük fix vagy változó költ-

séggel jár? Ha szeretnének nyaralni, ak-

kor ez fix vagy változó költséggel jár? Ma-

gyarázzuk el, hogy minél függetlenebbé 

válnak, annál több költségük fog keletkez-

ni. Segítsünk a hallgatóknak megérteni, 

hogy ha tudják, hogy a pénzük melyik ka-

tegóriába esik, az megkönnyíti számukra 

a költségvetési terv kidolgozását.

	Æ Ezután kérdezzük meg a hallgatókat, 

hogy kaptak-e pénzt ebben a hónap-

ban (pl. születésnapra, fizetést vagy 

juttatást). Hogyan követik nyomon, hogy 

mennyi pénzt kerestek és mire költik?

	Æ Magyarázzuk el a diákoknak, hogy a 

kiadásaik nyomon követése mellett, a 

bevételeiket is nyomon kell követnünk. 

Emlékeztessük őket, hogy ezt a folya-

matot cash flow-nak nevezik, és hogy 

a költségvetés meghatározása céljából 

folyamatosan nyomon kell követnünk.

	Æ Szögezzük le, hogy ha van keresetük, ak-

kor azt bruttó jövedelemnek nevezik. Ez az 

az összeg, amelyet adózás előtt keresünk. 

Mind az állami-, mind a magán szférában 
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dolgozók jövedelméből levonják a társa-

dalombiztosítási adókat (az egyéni vál-

lalkozók szintén fizetnek egyéni vállalko-

zói adót). Ha az adókat levonják a bruttó 

5 9. lecke: Költségvetés-tervezés buktatói 1-3.o.
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/SA_Lesson9.pdf

bérből, akkor megmarad az úgynevezett 

nettó fizetés. Ez a tényleges hazavitt pénz, 

és az az összeg, amellyel a költségvetés 

összeállításakor kalkulálhatunk.

6. FELADAT
Költségvetés megtervezése 
[Szükséges időtartam: 35 perc] 

Feladat típusa: egyéni, kiscsoportos

Konkrét célok leírása: megbeszélése a kü-

lönböző költségvetéseknek

Szükséges anyagok/források: feladatlap

Költségvetés-tervezés buktatói: Ki fog cső-

döt mondani?

	Æ Mondjuk el a hallgatóknak, hogy három 

különféle költségvetés tanulmányozására 

lesz lehetőségük, amelyek fix- és változó 

költségeket mutatnak. A feladatuk az lesz, 

hogy eldöntsék, melyik a leghatékonyabb 

egy költségvetés megtervezéséhez.

	Æ Osszuk ki a Költségvetés-tervezés buk tatói: 

Ki fog csődöt mondani? című feladatlapot 

és kérjük meg a hallgatókat, hogy rende-

ződjenek 4-5 fős csoportokba. A csoportok 

feladat a költségvetés kiértékelése, indo-

kolják meg, hogy melyik költségvetés bizo-

nyul majd a leghatékonyabbnak és milyen 

költségvetési módosításokat javasolnak a 

feladatlapon szereplő szituációkra. A cso-

portok osszák meg egymással a nézőpont-

jukat és ezután vitassuk meg közösen a 

kérdést. 

	Æ Osszuk ki a feladatlapot, Költségvetés 

101, és magyarázzuk el a hallgatóknak, 

hogy most lehetőséget kapnak egy saját 

költségvetés megtervezésére. 

	Æ Kérje meg a hallgatókat, hogy a feladat 

befejeztével osszák meg egymással a 

tervezetüket.  

FELADATLAP: 
Költségvetés-tervezés buktatói: Ki 
fog csődöt mondani? 5

Feladat típusa: csoportban, egyénileg

Konkrét célok leírása: megtanulása annak, 

hogy mely lehetőségek segíthetnek céljaid felé

Szükséges anyagok/források: feladatlap 

Költségvetés-tervezés buktatói: Ki fog csődöt 

mondani?
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Hová folyik el a pénz? Függetlenül attól meny-

nyit keresel, egy körültekintő költségvetési 

tervvel, pontosan tudni fogod, hogy mi történik 

a pénzeddel. Alább három különböző pénzke-

zelési forgatókönyvvel ismerkedhettek meg. 

Nézzétek át a számokat, ki veri magát adós-

ságba és kinek sikerül teljesíteni a céljait? 

1. szituáció: 
Daniel középiskolás. Hetente 15 órát dol-

gozik a plázában, nettó jövedelme havi 600 

euró. A szüleivel él, így nem kell lakbért, 

közös költséget és élelmiszerekért fizet-

nie. Bátyjának van egy autója, amit havonta 

100 euróért kölcsönvehet, hogy azzal járjon 

munkába; egyébként Daniel busszal jár is-

kolába és munkába. Nagyon szeretne vásá-

rolni egy autót, így megpróbálja a hónapban 

megmaradt pénzét félretenni. Daniel a mo-

biltelefonos előfizetését és az egyéb sze-

mélyes költségeit maga fedezi, például ha 

moziba megy, vagy videojátékokat vásárol, 

vagy ajándékot vesz. Az alábbi táblázatban 

láthatod Daniel elképzelt költségvetését és 

azt, amit ténylegesen egy hónap alatt el-

költ. Elemezzétek ki Daniel kiadásait, annak 

meghatározása érdekében, hogy miért nem 

eredményes a megtakarítása, hogy új autót 

vehessen magának, és milyen változtatáso-

kat tehet a céljai elérése érdekében.

N E T T Ó J ÖV E D E L E M : € 60 0/H Ó E L K É P Z E LT K I A DÁ S O K VA L Ó S K I A DÁ S O K

F I X K I A DÁ S O K

Megtakarítás autóvásárlásra €200 €0

Mobiltelefonos előfizetés €75 €100

Bátyja autójának bérlése €100 €100

VÁ LT OZÓ K I A DÁ S O K

Tömegközlekedés €50 €60

Szórakozás €50 €75

Személyes kiadások €100 €175

Alkalmi kiadások (javítások, 
ajándékok stb.)

€25 €100

Ö S S Z E S E N €400 €600
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2. szituáció:
Tamara nemrég fejezte be a főiskolát, és 

megkapta első állását egy ingatlanügy-

nökségnél. El sem hiszi, hogy a havi nettó 

jövedelme 3000 euró lesz. Most költözött 

egy garzonlakásba, tehát fizetnie kell a 

bérleti díjat, a közös költséget, az élelmi-

szert és az egyéb háztartási költségeket. 

Továbbá törleszti a diákhitelét, és minden 

álma, hogy vehessen majd magának egy 

saját házat. Van autója és szívesen eljár 

a barátaival hétvégéken szórakozni. Az 

alábbi táblázatban látható Tamara elkép-

zelt költségvetése és a tényleges kiadásai, 

amennyit egy hónap alatt elkölt. Elemezzék 

ki Tamara kiadásait annak meghatározása 

érdekében, hogy miért nem jár jó úton a 

céljai megvalósítása érdekében, és milyen 

változtatásokat tehet azért, hogy jó irányba 

induljon el. 

N E T T Ó J ÖV E D E L E M : € 3,0 0 0/H Ó E L K É P Z E LT K I A DÁ S O K VA L Ó S K I A DÁ S O K

F I X K I A P DÁ S O K

Megtakarítás házvásárlásra €450 €150

Albérlet €600 €600

Autóra szánt kiadások €350 €350

Autó biztosítás €150 €150

Internet/ Tv előfizetés €110 €110

Mobiltelefonos előfizetés €75 €105

Diákhitel €300 €300

VÁ LT OZÓ K I A DÁ S O K

Üzemanyag €100 €175

Élelmiszerek €250 €300

Szórakozás €100 €250

Személyes kiadások €75 €300

Háztartási cikkek €200 €275

Alkalmi kiadások (javítások, 
ajándékok stb.)

€150 $250

Ö S S Z E S E N €2,910 €3,315
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3. szituáció: 
József végzős középiskolás. Heti 30 órát 

dolgozik egy kávézóban. Nettó jövedelme 

1500 euró, és szeretne félretenni a főis-

kolára. Van autója, amint havonta törleszt, 

de szüleivel él, így a bérleti díjat, közüze-

mi költségeket és az élelmiszerekre fordí-

tott kiadásokat megspórolja. Időnként ki-

rándul a barátokkal, és vásárol magának 

dolgokat, de megpróbálja visszatartani 

ezeket a dolgokat, hogy több pénzt taka-

rítson meg a jövő évi főiskolára. Az aláb-

bi táblázatban látható József elképzelt 

költségvetése és a tényleges kiadásai, 

amennyit egy hónap alatt elkölt. Elemez-

zék ki József kiadásait annak meghatá-

rozása érdekében, hogy miért nem jár jó 

úton a céljai megvalósítása érdekében, és 

milyen változtatásokat tehet azért, hogy 

jó irányba induljon el.

N E T T Ó J ÖV E D E L E M : €1,50 0/H Ó E L K É P Z E LT K I A DÁ S O K VA L Ó S K I A DÁ S O K

F I X K I A DÁ S O K

Megtakarítás főiskolára €870 €820

Autóra szánt kiadások €125 €125

Autó biztosítás €95 €95

Mobiltelefonos előfizetés €85 €85

VÁ LT OZÓ K I A DÁ S O K

Üzemanyag €100 €105

Szórakozás €50 €75

Személyes kiadások €50 €95

Alkalmi kiadások (javítások, aján-
dékok stb.)

€100 €100

Ö S S Z E S E N €1,475 €1,500
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Megoldókulcs:
A legsikeresebb költségvetés: József ese-

tében a tényleges kiadásai nagyon közel áll-

nak ahhoz, amit költségvetésében tervezett. 

Bevételének csaknem felét megtakarítások-

ra tudja fordítani és egyéb kiadásai is vi-

szonylag alacsonyak. Annak ellenére, hogy 

50 euróval kevesebbet tett félre a kitűzött 

megtakarításra szánt összegből, havi 820 

euró megtakarítás még mindig lenyűgöző.

A legkevésbé sikeres költségvetés: 

Tamara költségvetése a legkevésbé sikeres, 

mert havonta többet költ, mint amennyit 

keres. Olyan kategóriákban is túlkölteke-

zik, amelyeket „vágyaknak” lehet tekinteni, 

például személyes vásárlás és szórakozás 

(ezeknek a kategóriáknak a több mint két-

szeresét költötte a költségvetésben szerep-

lő összeghez képest).

Javaslatok a költségvetések kiigazítására: 
Daniel: Noha tényleges kiadásai megegyez-

nek a nettó jövedelmével, Daniel nem takarít 

meg elegendő pénzt havonta egy autó vá-

sárlásához. Növelheti a megtakarításokat, 

ha csökkenti mobiltelefonos előfizetését és a 

személyes kiadásait, illetve ha csak tömeg-

közlekedéssel járna, nem pedig testvérétől 

kölcsönzött autóval. Az is segíthetne, ha fix 

összeget határozna meg, amit félre akar 

tenni, nem csak azt, ami megmarad.

Tamara: Előrelépést jelentene, ha csökken-

teni tudná a személyes kiadásokra fordított 

összeget, és újratervezné a változó kiadása-

ira szánt összegeket, például a szórakozást, 

a személyes kiadásait és az alkalmi kiadá-

sokat, hogy pontosabb képet adjon arról, 

hogy valójában mire is költi a fizetését.

 

József: Habár József megtakarítása szépen 

gyarapodik, a személyes kiadások és szó-

rakozás területén csökkenthetné a költeke-

zést. Még egy kicsit csökkenthetné a kiadá-

sait ezekben a kategóriákban. 

Visszacsatolás 
[Szükséges időtartam: 5 perc] 
Szólítsd fel a hallgatókat, hogy gondoljanak 

vissza a feladat előtt felsorolt célkitűzések-

re és kérd meg őket, hogy jegyezzék fel, 

hogy a gyakorlatban szembesített szituáci-

ók fényében, hogyan képzelik el azok meg-

valósítását. Mekkora összeget kell megta-

karítaniuk? Melyek azok a fix- és változó ki-

adások, amelyek kiküszöbölésével közelebb 

kerülhetnek céljaik megvalósításához?
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3. lecke: 
Bank

Tanulási eredmények:
A témakör elsajátítása során a hallgatók:

	Æ elméleti és gyakorlati ismereteket sze-

reznek a bank által kínált lehetőségekről,

	Æ képes lesznek megfontoltan használni a 

hitelkártyát,

	Æ információkat és ismereteket szereznek 

a kölcsön megfontolt felhasználásáról,

	Æ információkat és ismereteket szereznek 

a hitel igénybevételének előnyeiről és 

hátrányairól,

	Æ érteni fogják a bankok szerepét,

	Æ képesek lesznek a következő fogalmak 

meghatározására és megértésére: hi-

tel- és bankkártya, kölcsön és kamat

Tartalom:
Ebben a leckeben a résztvevők megismerik 

a bankok szerepét, illetve a bankszámlák tí-

pusait, valamint azt, hogy mi a különbség a 

jó és a rossz hitel , illetve a hitelkockázatok és 

az előnyök között. Bevezetjük a hallgatókat a 

bankhitel fogalmának világába, megismerik 

a kamatot és az előnyöket, szembeállítva a 

hitelhasználat hátrányaival. A bankszámla 

olyan pénzügyi számla, amely pénzt tárol az 

ügyfél nevében. Sok oka lehet annak, amiért 

az embereknek bankszámlájuk kell legyen. A 

biztonság az egyik fontos oka annak, amiért az 

emberek bankszámlákon tárolják a pénzüket. 

Sajnos a készpénz otthon tartása nem bizton-

ságos, mivel otthonainkat betörés, természeti 

katasztrófák, például árvizek, földrengések 

vagy balesetek, például tüzek veszélyének 

teszik ki. A mai világban a hitelkártyák be-

épülnek a mindennapi életbe. Az autóköl-

csönzéstől a repülőjegy, vagy a szállodai szo-

ba foglalásáig a hitelkártyákra egyre inkább 

szükség van. A hitel megfontolt felhasználása 

azonban kritikus fontosságú a kiszámítható 

hiteltörténet megteremtéséhez és a pénzügyi 

alkalmasság fenntartásához. A fiatalok és 

mások általában azon gondolkodnak, hogyan 

lehet hitelt létrehozni. Fontos, hogy a fiatalok 

információt gyűjtsenek arról, hogy mit jelent 

egy olyan kölcsön, amely a hitelfelvevő és a 

hitelező közötti megállapodást jelenti, amely-

ben a hitelfelvevő vállalja, hogy egy adott 

időtartamon belül a pénzt kamattal együtt 

visszafizeti. A hitelfelvevő által a hitelezőnek 

fizetett pénzösszeg után kamatot kell fizetni, 

Kulcsfogalmak: hitel-  
és bankkártya, kölcsön és 
kamat
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a hitelező pénzének egy bizonyos időszakra 

történő felhasználása ellenében. A legtöbb 

fiatalnak általános elképzelése van a hitel 

igénybevételének előnyeiről és hátrányairól.6

A bank olyan pénzügyi intézmény, amely 

betéteket fogad el a lakosságtól és hiteleket 

teremt. Az emberek a pénzüket megőrzés-

re egy bankra bízzák. Amikor az emberek 

egy bankhoz fordulnak egy új bankszámla 

megnyitásához, különféle számlatípusok és 

funkciók közül választhatnak. E döntések 

meghozatala érdekében először meg kell 

érteni a leggyakoribb bankszámla-típusok 

közötti különbségeket.7

Íme két meghatározás:

	Æ A folyószámla egy pénzügyi intézetnél 

vezetett bankszámla, amely lehetővé 

teszi a készpénzfelvételt és a betéteket. 

Az igénylési számláknak, vagy tranzak-

ciós számláknak is nevezett folyószám-

lák nagyon átláthatóak, és csekkekkel, 

bank automatán keresztül, illetve elekt-

ronikus beszedésekkel érhetők el, más 

módszerekkel együtt. A folyószámla ab-

ban különbözik a többi bankszámlától, 

hogy gyakran korlátlan pénzfelvételt és 

korlátlan befizetést tesz lehetővé, míg a 

megtakarítási számlák néha mindkettőt 

korlátozzák.

6 https://rightforeducation.org/2016/09/important-bank-account/
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Bank
8 https://www.investopedia.com/terms/c/checkingaccount.asp
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_account

	Æ A megtakarítási számla egy kamato-

zó betéti számla egy banknál vagy más 

pénzügyi intézménynél, amely szerény 

kamatlábat biztosít. A takarékszámlákat 

kínáló pénzintézetek havonta korlátoz-

hatják a számláról történő pénzfelvéte-

lek számát. Ezenkívül díjat számíthatnak 

fel, kivéve, ha a számlán bizonyos havi 

egyenleg rendelkezésre áll. A legtöbb 

esetben a bankok nem biztosítanak csek-

keket a megtakarítási számlákhoz.8

A bankszámla olyan pénzügyi számla, ame-

lyet egy bank fenntart egy ügyfél számára. 

A bankszámla lehet betéti számla, hitelkár-

tya-számla, folyószámla vagy bármilyen más 

típusú számla, amelyet egy pénzügyi intéz-

mény kínál, és képviseli azokat az összegeket, 

amelyeket az ügyfél a pénzügyi intézményre 

bízott, és amelyekből az ügyfél pénzt vehet ki.9

	Æ  A terhelés olyan számviteli tétel, amely 

növeli az eszköz- vagy költségszámlát, 

vagy csökkenti a kötelezettség- vagy 

részvényszámlát. Bal oldalon van elhe-

lyezve egy számviteli bejegyzésben.

	Æ  A hitel olyan számviteli tétel, amely 

növeli a kötelezettség- vagy részvény-

számlát, vagy csökkenti az eszköz- vagy 

költségszámlát. A könyvelési tételben a 

jobb oldalon van elhelyezve.
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A terhelések és hitelek felhasználására 

vonatkozó szabályok a következők:

	Æ Az összes terhelési egyenleget tartal-

mazó számla összege terheléssel nö-

vekszik, jóváírással csökken. A számlák 

típusai, amelyekre ez a szabály vonatko-

zik, a költségek, eszközök és osztalékok.

	Æ Az összes hitel-egyenleget tartalmazó 

számla összege jóváírással növekszik, 

10 https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/17/debits-and-credits

terheléssel csökken. A számlák típusai, 

amelyekre ez a szabály vonatkozik, a kö-

telezettségek, a bevételek és a saját tőke.

	Æ A terhelések teljes összegének meg kell 

egyeznie a tranzakciók teljes hitelének 

összegével. Egyébként a számviteli tranz-

akciók kiegyensúlyozatlanok, és a szám-

viteli szoftverek nem fogadják el azokat 10

A leckéhez kapcsolódó videók: 
Segítség tiniknek a számlaveze-

tésben (időtartam 7:40 perc)

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=MFMaFtu86HE

1. FELADAT: 
Hitel
[Szükséges időtartam: 20 perc]

Feladat típusa: csoportos

Konkrét célok leírása: a hitel fogalmának be-

vezetése

Szükséges anyagok/források: nincs

A mai világban a hitel beépült a mindennapi 

életbe. Az autókölcsönzéstől a repülőjegy, 

vagy a szállodai szoba foglalásáig a hitel-

kártyákra egyre inkább szükség van. A hitel 

megfontolt felhasználása azonban kritikus 

fontosságú a kiszámítható hiteltörténet 

megteremtéséhez és a pénzügyi alkalmas-

ság fenntartásához. Noha a legtöbb hallgató 

rendelkezik általános elképzeléssel a hitel 

előnyeiről és hátrányairól, ez a feladat le-

hetőséget kínál ezeknek a kérdéseknek a 

részletesebb megvitatására. A fiatalok és 

mások általában azon gondolkodnak, ho-

gyan lehet hitelt létrehozni. Ebben az lec-

kében a hallgatók megismerik a karakter, a 

tőke és a kapacitás hitelképességi tényezőit 

annak érdekében, hogy megismerjék a hi-

telképesség megteremtésének és fenntar-

tásának módját. Tovább, ez a lecke bevezeti 
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a hallgatókat a különféle típusú hitelek vilá-

gába is: egyszeri fizetési hitel, részletfizetés 

és megújuló hitel. Végül, ez a rész felhívja 

a hallgatók figyelmét arra, hogy mekkora 

hitelösszeg lenne megfelelő a helyzetükhöz 

mérten.11

Az oktató beszélgetést kezdeményez a 

résztvevőkkel, feltesz néhány kérdést. Íme 

néhány példa, amelyeket felhasználhat:

11 4. lecke: Hitel p. II, https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev_4/L4TeachersGuide4.pdf
12 Lesson 4: Should they use credit? p.2
https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev_4/L4Activities4.pdf

	Æ Hol tartod a pénzt? Miért?

	Æ Kinek van már bankszámlája?

	Æ Mi a hitel- vagy betéti kártya?

A fent említett témák megvitatása után, az 

oktató kiosztja a Hitelhez kellene folyamod-

niuk? feladatlapot.

Adjunk a hallgatóknak 2 percet a kérdések 

megválaszolására. 

FELADATLAP: 
Hitelhez kellene folyamodniuk?12 

Feladat típusa: csoportban, egyénileg

Konkrét célok leírása: megtanulni azt, hogy 

mely esetekben érdemes hitelt felvenni

Szükséges anyagok / források: feladatlap 5. 

Hitelhez kéne folyamodniuk?

A következő helyzetek mindegyike estében 

IGEN, NEM vagy HELYZETFÜGGŐ válaszok-

kal jelöld meg a véleményedet arról, hogy 

az érintettek éljenek-e a hitel lehetőségével. 

Válaszaidat indokold meg.

1. Margaret 18 éves, azt tervezi, hogy hitelből 

vásárol autót, hogy azzal tudjon iskolába 

menni. 

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

2. Francisca és Peter nemrégiben kölcsönt 

vett fel tetőfelújításhoz. 

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

3. A 20 éves Ervin nemrégiben fizette ki az új 

tankönyveit, amelyek a következő félévre 

kellenek. 

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ
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4. 28 éves Martha minden élelmiszerét hitel-

kártyájával fizeti ki.

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

5. Sandy és Clara, 24 és 27 évesek, azt ter-

vezik, hogy hajót vásárolnak hitelből, amit 

nyáron használnának. Clara lesz a kölcsön 

fő aláírója, Sandy pedig a társ-aláíró.

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

Megoldókulcs
1. Margaret 18 éves, azt tervezi, hogy hitelből 

vásárol autót, hogy azzal tudjon iskolába 

menni. 

IGEN NEM           HELYZETFÜGGŐ

2. Francisca és Peter nemrégiben kölcsönt 

vett fel új tetőhöz.

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

3. A 20 éves Ervin nemrégiben fizette ki az új 

tankönyveit, amelyek a következő félévre 

kellenek.

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

4. 28 éves Martha minden élelmiszerét hitel-

kártyájával fizeti ki.

IGEN NEM HELYZETFÜGGŐ

5. Sandy és Clara, 24 és 27 évesek, azt ter-

vezik, hogy hajót vásárolnak hitelből, amit 

nyáron használnának. Clara lesz a kölcsön 

fő aláírója, Sandy pedig a társ-aláíró.

IGEN NEM            HELYZETFÜGGŐ
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2. FELADAT: 
Jó kontra rossz adós
[Szükséges időtartam: 30 perc]

Feladat típusa: kis csoportos

Konkrét célok leírása: megérteni a jó és 

rossz hitel fogalmát

Szükséges anyagok/források: megoldókulcs 

lap

A jó hitelbesorolás lehetővé teszi, hogy 

több pénzt kölcsönözzünk, jobb kamatlábak 

mellett. A hiteltörténeted alapján a bankok 

tudják, hogy felelősségteljes személy vagy. 

A jó adós azt jelenti, hogy teljes egészében 

és időben teljesíted a kifizetéseket. A rossz 

adós éppen az ellenkezője. Rossz hitelminő-

sítés akkor fordul elő, ha egy személy nem 

fizeti vissza időben a kölcsönzött pénzt, vagy 

13 Fiatal felnőttek útmutatója. Bankolás. Fontos pénzkezelési készségek 12.o.
https://handsonbanking.org/en/resources/HOB%20YA%20Guide_eng.pdf

ha a személy egyáltalán nem fizeti vissza. A 

rossz hitelképességnek különböző fokozatai 

vannak. Egy személy nem kap automatiku-

san rossz hitelminősítést, ha elmulaszt vagy 

késik egy-két kifizetéssel. Azonban, ha az 

adott személy rendszeresen késve törleszt, 

vagy több hónapnyi elmaradást halmoz fel, 

akkor ez befolyásolhatja a hitelbesorolását, 

ami a jövőben fájón érintheti.13 

Az oktató négy csoportra osztja a hallgató-

kat – jó adós és rossz adós. Minden csoport 

felsorolja a jó vagy rossz adós jellemzőit 

és a jó vagy rossz minősítés következmé-

nyeit. Amikor befejezik, az oktató felszólítja 

az egyes csoportok önkénteseit, és a vála-

szokat felírja a táblára/flipchart-ra, majd 

beszélgetést kezdeményez a fő szempontok 

felhasználásával.

Megoldókulcs

J Ó A D Ó S J E L L E M ZŐ I R O S S Z A D Ó S J E L L E M ZŐ I

• legalább a szükséges minimális összeget befizeti

• a törlesztés fizetése időben történik

• egyetlen törlesztés befizetés sem hiányzik

• hitelkereten belül marad

•túl keveset fizet

•túl későn fizet

•kihagyja a befizetéseket

•meghaladja a hitelkeretét 

J Ó A D Ó S B E S O R O L Á S E R E D M É N Y E R O S S Z A D Ó S B E S O R O L Á S E R E D M É N Y E

• könnyebben tud pénzt kölcsönözni

• nincs büntetés

•nehezebben tud pénzt kölcsönözni

• pénzt veszít a késedelmi díjak miatt
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3. FELADAT: 
Hitel-kockázatok és előnyök
[Szükséges időtartam: 20 perc]

Feladat típusa: csoportos, egyéni

Konkrét célok leírása: megérteni a hitelfel-

vétel kockázatait és előnyeit

Szükséges anyagok/források: nincs

Az oktató arra kéri a résztvevőket, hogy írja-

nak le néhány hitellel kapcsolatos kockáza-

tot és előnyt. Ezután az oktató arra kéri meg 

az önként jelentkezőket, hogy osszák meg 

ötleteiket a többiekkel, majd vegyenek részt 

egy vitában, a kulcs szempontokra összpon-

tosítva. Az ötleteket táblára/flipchartra írják 

fel:

Kockázatok:
	Æ A hitel megkönnyíti a költekezést – visz-

szafizetése küzdelemmé válhat, és ha 

később fizetünk ki néhány dolgot, akkor 

a késedelmi díjak miatt is veszíthetünk 

pénzt;

	Æ  A hitelkifizetések elmulasztása sértheti 

hitelbesorolásunkat. Emiatt lemaradha-

tunk egy lakásról, vagy elutasíthatnak 

minket egy munkahelyen. 

	Æ A rossz hitelminősítés megnehezíti szá-

munkra, hogy legközelebb hitelt vagy 

kölcsönt kapjunk. Még ha képesek is 

14 Fiatal felnőttek útmutatója. Bankolás. Fontos pénzkezelési készségek 13.o., https://handsonbanking.org/
en/resources/HOB%20YA%20Guide_eng.pdf

lennénk kölcsönt felvenni, magasabb 

kamatot kell fizetnünk.

Előnyök:
	Æ A jó hitelképesség megkönnyíti például 

a lakás bérlést és a helyi közüzemi szol-

gáltatóktól való szolgáltatás igénybevé-

telét;

	Æ  A jó hitelbesorolás arra is lehetőséget 

kínál, hogy rögtön megvásároljunk dol-

gokat (például hangfalat és mobiltele-

font), és idővel visszafizessük a pénzt, 

minthogy várnunk kelljen a vásárlással;

	Æ Jó hitelképességgel könnyebb megvá-

sárolni azt, amit akarunk, amikor csak 

akarjuk.

	Æ Pénzügyi rugalmasságunk van a na-

gyobb vásárlások elvégzéséhez, ame-

lyek több pénzt igényelnek, mint ameny-

nyi a zsebünkben van. 

	Æ  A jó hitelképesség lehetőséget ad arra, 

hogy az élet lehetőségeit kihasználjuk, 

például egyetemre mehessünk.

	Æ  Az adósságproblémák elkerülése ér-

dekében soha ne hagyjuk, hogy hitel-

kártya tartozásunk meghaladja az éves 

nettó jövedelmünk 20%-át. Ezenkívül 

tartsuk a hitelkártya-adósságunkat 

alacsony szinten, hogy a szükséges 

kifizetések ne haladják meg a havi jö-

vedelmünk 10% -át. 14
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4. lecke: 

15 Kölcsön. Gyermek és Ifjúság Finanszírozás 1.o.,  http://www.globalmoneyweek.org/resources/class-
room-materials/age15-18/8-Borrowing-Money.pdf

Hitelfelvétel és adósság

Tanulási eredmények:
A témakör elsajátítása során a résztvevők: 

	Æ információkat és ismereteket fognak 

szerezni arról, hogy mit jelent pénzt köl-

csönözni;

	Æ képesek lesznek megkülönböztetni a jó 

és a rossz adósságot;

	Æ felfedezik, hogy miért következik be az 

adósság és hogyan előzhetik meg azt;

	Æ megértik a pénz kölcsönzésének koc-

kázatait.

Tartalom:
Néha előfordulnak olyan körülmények, ami-

kor az embereknek több pénzre van szük-

ségük. Ennek lehetséges oka, hogy valaki 

új vállalkozásba akar befektetni vagy saját 

életkörülményeit szeretné javítani, esetleg 

több pénzre van szüksége váratlan kiadások 

fedezésére, mint például családi vészhely-

zet vagy nehéz gazdasági helyzet. A meg-

oldások a következők lehetnek: túlóra vál-

lalása a munkahelyünkön, vagy egy jobban 

fizető állás megszerzése, hogy több pénzt 

keressünk (ez azonban nehézséget okozhat, 

különösen gazdasági válság esetén, vagy 

amikor kevés munkahely áll rendelkezésre). 

Figyeljük oda a pénzköltésére, és csökkent-

sük a kiadásainkat, hogy több pénzt tudjunk 

biztosítani az új kiadások számára (de ez 

nem biztos, hogy elég pénzt fog biztosítani). 

Kölcsönözzünk pénzt, vagy vegyünk fel hi-

telt (de ez a lépés felelősségteljes kell, le-

gyen, mivel a kölcsön több pénzbe kerülhet, 

vagy nagyobb adóssághoz vezethet). 15

Kulcsszavak: 
pénzkölcsönzés, jó vagy 
rossz adósság
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A kölcsön azt jelenti, hogy valakitől, annak 

engedélyével kölcsön kérünk, azzal a szán-

dékkal, hogy visszaadjuk.16 Van néhány na-

gyon fontos kérdés, amit az embernek át 

kell gondolnia, mielőtt pénzt kölcsönözne: 

	z szüksége van az adott pénz elköltésére?

	z más módon is tudja finanszírozni a vásár-

lást?

	z megengedheti-e magának, hogy visszafi-

zesse a kölcsön kért pénzt?

Ha biztosak vagyunk benne, hogy pénzt 

akarnak kölcsönözni és abban, hogy képe-

sek vagyunk a kölcsönt visszafizetni, néhány 

fontos tényezőt figyelembe kell vennünk:

Mennyi visszafizetést engedhetnek meg 

maguknak?

Nagyon fontos, hogy kiszámoljuk, meny-

nyit vagyunk képesek visszafizetni havonta. 

16 Kölcsön, hitel https://www.lawlessenglish.com/english-mistakes/borrow-lend-loan/
17 Biztos kell a kölcsön?, https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/do-you-need-to-borrow-mon-

ey

Fontos, hogy reálisan lássuk, mennyi pénzt 

tudnak visszafizetni, ha például emelkedik 

a jelzálog vagy a bérleti díjunk, ha többet 

kell költenünk olyan dolgokra, mint a vil-

lanyszámlára, vagy ha csökken a havi fize-

tésünk.

A megfelelő hiteltípus kiválasztása:

Legyünk biztosak abban, hogy a megfelelő 

hitel- vagy kölcsöntípust választjuk az adott 

helyzethez. Fontos körülnézni és összeha-

sonlítani az ajánlatokat, mint például:

	z a kamatláb;

	z mennyi lesz a teljes visszafizetendő ösz-

szeg;

	z van-e büntetés a ki nem fizetett törlesz-

tés, vagy fizetési késedelem esetén;

	z mennyi a heti vagy havi költség, és hogy 

ez változhat-e.17

Mit jelent jó vagy rossz adósság?

A jó adósság ésszerű befektetés pénzügyi 

jövőnkbe, hosszú távon kifizetődőbb, és nem 

gyakorol negatív hatást az általános pénz-

ügyi helyzetünkre. Íme, néhány példa arra, 

hogy az adósságvállalás hosszú távon ho-

gyan javíthatja valaki pénzügyi helyzetét:

	Æ Diákhitel: a diákhitel felvétele elősegíti 

a tanulmányi költségek fedezését és a 

diploma megszerzését. Ez egy jó befek-

tetés, mivel az egyetemi végzettségűek 

általában több fizetést kapnak, mint a 

nem diplomások, és ami még ennél is 

fontosabb, a kamatláb viszonylag ala-

csony, és csak akkor kell elkezdenünk 
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visszatörleszteni a hitelt, ha egy bizo-

nyos összegnél többet keresünk.

	Æ Jelzálog: A jelzálog lehet jó adósság, 

mivel lehetővé teszi számunkra, hogy 

megvásárolhassuk otthonukat, ahol 

élni szeretnénk. A jelzáloghitel kifizeté-

se után az otthon jó pénzügyi eszköz-

zé válik, amelynek értéke valószínűleg 

idővel növekszik, és a havi jelzálog tör-

lesztése olcsóbb lesz, mint a bérleti díj.

	Æ Befektetés a saját vállalkozásunkba: 

a saját vállalkozásunk fejlesztésének 

elősegítésére szolgáló kölcsön szintén 

jó adósság lehet, feltéve, hogy ésszerű 

és reális üzleti tervvel rendelkezünk.

	Æ Autóvásárlás, amelyet nem engedhe-

tünk meg maguknak: abban az esetben 

indokolt, amennyiben a munkahelyre 

való eljutás vagy a megélhetés függ 

tőle. Fontos azonban, hogy bevéte-

lünkből képesek legyünk fedezni a hi-

tel visszafizetés költségeit, valamint az 

autó fenntartásának költségeit.

A rossz adósságok azok, amelyek kimerí-

tik a vagyonunkat, nem megfizethetőek, 

és irreális kilátásokat kínálnak a jövőben. 

A rossz adósságoknak valószínűleg nincs 

reális visszafizetési terve sem, és olyan-

kor történnek, amikor az emberek meg-

gondolatlanul vásárolnak olyan tételeket, 

amelyekre nincs szükségük, vagy például 

pénzt kölcsönöznek a napi számlák kifize-

téséhez.

Íme, néhány példa olyan dolgokra, ame-

lyekről komolyan kell gondolkodnunk, mi-

előtt adósságba kerülnénk:

	Æ Olyan luxusnyaralás, amelyet nem en-

gedhetünk meg magunknak: egy luxus 

kirándulás életre szóló utazás lehet, 

amelyet azonban mégis jobb elkerülni, 

hogy ha egy életre szóló adósságterhet 

ró ránk. Ahelyett, hogy adósságba ke-

rülnénk, először megpróbálunk megta-

karítani, szükség esetén átdolgozzuk a 

terveinket, hogy továbbra is el tudjunk 

menni nyaralni. 

	Æ Egy vadonatúj autó, amire nincs szük-

ségünk: ha nincs szükségünk új autóra, 

akkor gondoljuk át kétszer megéri-e. 

Az új autók mindig elveszítik az érté-

küket, és ha például elveszítjük mun-

kahelyünket, és nem tudjunk rendezni 

a törlesztést, akkor valószínűleg több 

kölcsönt fizetnénk, mint amennyiért el 

tudnánk adni az autót.

	Æ Pénzkölcsönzés számlák és más költ-

ségek kifizetésére: Ha a hónap végén 

pénzügyi problémákkal küzdünk, akkor 

lehetőségünk van igénybe venni ingye-

nes pénzügyi tanácsadást, hogy meg-

oldást találjunk ezekre a problémákra. 
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Miután megállapítottuk, hogy az összeg, 

amit kölcsönözni szeretnénk jó adósság, 

pontosan ki kell dolgoznunk, hogy mennyit 

18 Adósság https://www.investopedia.com/terms/d/debt.asp
19 15:lecke A hitel veszélyei: Pénzügyi buktatók elkerülése 1.o. https://www.practicalmoneyskills.com/as-

sets/pdfs/lessons/lev9-12/TG_Lesson15.pdf

fogunk kölcsönként felvenni, és hogyan fog-

juk azt visszafizetni. 18

A leckéhez kapcsolódó videók:
Ötletek pénzkölcsönzéshez és annak visz-

szafizetéséhez:25

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=IsZu0fjxR2U&feature=youtu.

be (időtartam: 2:21 perc)

1, FELADAT: 
Az adósság veszélye: A pénzügyi 
buktatók elkerülése 
[Szükséges időtartam: 20 perc]19

Feladat típusa: csoportban, egyénileg

Konkrét célok leírása: a jó és rossz adósság 

közti különbség megértése

Szükséges anyagok/források: Hitel-keresz-

teződés feladatlap

	Æ A tréner elmagyarázza a hallgatóknak, 

hogy a bölcs és átgondolt döntések hoz-

zájárulhatnak a megtakarításunk növe-

léséhez, a hitelfelépítéshez és a rossz 

adósság csökkentéséhez.

	Æ Osszuk szét a Hitel-kereszteződés el-

nevezésű feladatlapot, és mondjuk el a 

diákoknak a feladatot, amelyben meg 

kell határozniuk mi a különbség jó és 

rossz adósság között. Bátorítsuk a diá-

kokat, hogy dolgozzanak párban, és ad-

juk 10 percet a feladat megoldására.

	Æ Ez után kérjünk meg néhány önként 

vállalkozót, hogy osszák meg saját vé-

leményüket, és buzdítsuk őket arra, 

hogy beszélgetést kezdeményezzenek 

az adósságról és a hozott döntésekről. 

Miért tekintenek bizonyos adósságot 

jónak, míg más adósságokat rossznak? 

Hogyan lehet különbséget tenni a kettő 

között?
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FELADATLAP: 
Hitel-kereszteződés20

Feladat típusa: csoportban

Konkrét célok leírása: különböző forgató-

könyveken keresztül annak megtanulása, 

20 15.lecke: Hitel-kereszteződések 1.o, https://www.practicalmoneyskills.com/assets/pdfs/lessons/lev9-12/
SA_Lesson15.pdf

hogy mikor kéne és mikor nem hitelt fel-

venni

Szsükséges anyagok/források: 8. Feladatlap 

Hitel-kereszteződés

1. forgatókönyv
Márk és Róbert éppen beköltöztek az első közös lakásukba, és síkképernyős TV-t akarnak vá-

sárolni a nappaliba. Mindketten dolgoznak, de a főiskolai tandíjak, a könyvek és a bérleti díjak 

miatt szűkös a keretük. Márk úgy dönt, hogy kihasználja a helyi elektronikai üzlet finanszírozási 

ajánlatának előnyeit, és hitelkerettel vásárolja meg a tévét.

Ez jó vagy rossz adósság? Miért?

2. forgatókönyv
Viktor éppen befejezte a főiskolát, és új munkát vállalt egy marketing cég grafikusaként. 100.000 

eurós értékű lakást akar vásárolni az új munkahelye közelében, és elegendő pénzt takarított 

meg a 20% -os előleg kifizetéséhez. Azt tervezi, hogy kölcsönt, vagy jelzáloghitelt vesz fel 80 

000 euró értékben az ingatlan megvásárlásához.

Ez jó vagy rossz adósság? Miért?
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3. forgatókönyv
Nóra hallotta, hogy sok hitelkártya-számla nyitása jó módszer a hitelépítésre. Jelenleg öt hitel-

kártyája van, de néha elfelejti időben kifizetni a számlákat, és általában negatív egyenlege van 

a kártyáin. Kedvenc üzlete 50 eurós kupont kínál a következő vásárlásánál, azzal az ígérettel, 

hogy a jövőben további kuponokat fog készíteni, ha hitelkártyát igényel. Úgy dönt, hogy meg-

nyitja az üzlet hitelkártyáját, hogy megkapja az árengedményeket. 

Ez jó vagy rossz adósság? Miért?

Ez után a tréner önkénteseket kér fel, hogy osszák meg ötleteiket a többiekkel, és arra buz-

dítja őket, hogy kezdeményezzenek beszélgetést az adósságról és a döntésekről, amiket 

meghozunk. Miért tekintünk bizonyos adósságot jónak, míg más adósságokat rossznak? 

Hogyan lehet különbséget tenni a kettő között?
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Megoldókulcs:

1. forgatókönyv

Márk és Róbert kívánsága egy új tévéért egy 

vágy, ebből kifolyólag a vásárlást a hitelkár-

tyához folyamodással intézni, nem éppen a 

legjobb megoldás, különösen mivel a pén-

zük szükségszerű dolgok – albérlet, tandíj 

és könyvek – fedezésére kell. Ha Márk nem 

tudja visszafizetni a kölcsönt, akkor a hitel-

besorolása megváltozhat.

2. forgatókönyv

Viktor biztos munkahellyel és önerővel 

is rendelkezik, így a lakásvásárlás egy jó 

befektetést jelent számára. A lakáshitel 

lehetőséget fog adni Viktornak, hogy tovább 

építse hiteltörténetét és „megbízható adós” 

besorolását. 

3. forgatókönyv

Mivel Nórának már öt hitelkártyája van, és 

néha késik a számlák kifizetésével, egy má-

sik hitelkártya megnyitása ronthatja a hitel-

képességét, ha továbbra is késedelemmel 

rendezi a kifizetéseket. 
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fejlesztette:
Spektrum 
Educational Center Foundation

5.  MODUL 

Tudatos és aktív 
állampolgárság

Bevezetés:
„Az aktív állampolgárság az a ragasztó, amely összeragasztja a társadalmat. A demokrácia nem 

tud megfelelően működni enélkül, mivel a hatékony demokrácia több, mint pusztán a jelöltek 

megválasztása a szavazólapokról. A definíció szerint a részvételi demokrácia megköveteli az 

emberektől, hogy aktívan részt vegyenek munkahelyükön, esetleg egy politikai szervezetben a 

mindennapok alakításában, akár egy jó ügy támogatása révén. A tevékenység területe nem szá-

mít. A társadalom jóléte iránti elkötelezettség az, ami számít.” 1 

1 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-35-en.pdf

Lecke bemutatása:  
A „Tudatos és aktív állampolgárság” modul 

bemutatja a hallgatóknak az aktív állampol-

gárság koncepcióját. Ez a modul négy lecke-

re oszlik. Minden leckenek ugyanaz a felépí-

tése, és mindegyikhez szükséges megköze-

lítőleg 4-4 óra.

A modul tartalma:                      
1. lecke: Mi az aktív állampolgárság?      

2. lecke: Az aktív állampolgárság gyakorlá-

sa   

3. lecke: Média

4. lecke: Közösségi források 
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Tananyag részei:       
A modult követően, a résztvevők: 

	Æ megértik, hogy mit jelent az aktív állam-

polgárság, és annak fontossága a társa-

dalomban

	Æ megértik a civil társadalom szerepét az 

aktív állampolgárság kialakításában

	Æ képesek lesznek alkalmazni az aktív ál-

lampolgárság fogalmát a mindennapi 

életben

	Æ képesnek lesznek kreatív, kritikus gon-

dolkodásra, és előítéletek nélküli véle-

ményformálásra

	Æ képesek lesznek megfelelő módon meg-

osztani elképzeléseiket

	Æ megértik a sokféleség jelentését és oka-

it, előnyeit és hátrányait

	Æ megismerik az előítéletek különböző tí-

pusait

	Æ megértik, mi a közösségi hálózatépítés 

és hogyan működik

	Æ képesek lesznek azonosítani és megfe-

lelő módon felhasználni a digitális mé-

diát és más technológiákat a digitális 

polgári lét aktívabb jelenléte érdekében

	Æ be tudják azonosítani és fel tudják ven-

ni a kapcsolatot a régiónkban műkö-

dő szervezetekkel, érdekcsoportokkal, 

amelyek a közösséget szolgálják

              

Fejlesztendő területek: nyitott 
gondolkodás, tolerancia, proaktivitás. 
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1. lecke:

2 (Kenny, S. (2010). Towards unsettling community development. _Community Development Journal_, 
46(Supplement 1): i7-i19.)

Mi az aktív állampolgárság? 

Tananyag részei: 
A leckét követően, a résztvevők: 

	Æ megértik, hogy mit jelent az aktív állam-

polgárság és mi annak a fontossága a 

társadalomban

	Æ megismerik és megértik azokat a jogo-

kat és kötelezettségeket, amelyekre az 

aktív állampolgárság fogalma alapul

	Æ megértik a civil társadalom szerepét 

az aktív állampolgárság kialakításában 

(önkéntes munka, jótékonysági tevé-

kenységek helyi, regionális szinten stb.)

	Æ képesek lesznek alkalmazni az aktív ál-

lampolgárság fogalmát a mindennapi 

életben

Tartalom: 
Bemutatás 
Az aktív állampolgárság azt jelenti, hogy a 

civil polgárok a közösség különböző szint-

jein részt vesznek a társadalmi életben a 

változások bevezetése, vagy a nem kívánt 

változásoknak való ellenállás érdekében.  

A közösségeknek aktív polgárokra van szük-

ségük, akik együttműködnek közösségeik 

fejlesztése érdekében. 2

Kulcsszavak: aktív állampol-
gár, jogok, kötelezettségek, 
civil jelenlét, civil elkötele-
zettség
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TANANYAG
Aktív állampolgárság
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Az aktív állampolgárság szintjei

Az egyének sokféleképpen lehetnek aktívak 

a közösségeikben. Egyesek úgy dönthetnek, 

hogy olyan kérdésekben vagy ügyekben 

vesznek részt, amelyek helyi életüket köz-

vetlenül érintik, míg mások esetleg szeret-

nének tenni valamit, hogy változást érjenek 

el egy olyan ügyben, amelynek globális ha-

tása van. 

Az alábbiakban láthatók az „aktív állampol-

gár” kifejezés különböző használati formái. 

HELYI SZINTEN olyan emberekre utal, akik:

	z aktívan részt vesznek közösségük életé-

ben;

	z problémáik kezelésében,

	z változások előidézése érdekében, vagy

	z ellenállnak a nem kívánt változások beve-

zetésének. 

Az aktív állampolgárok azok, akik képessé-

geiket, ismereteiket és tudásukat fejlesztik 

annak érdekében, hogy megalapozott dön-

téseket hozhassanak közösségükkel és 

munkahelyükkel kapcsolatban az életmi-

nőség javítása érdekében. 

3 Community Southwark, Bevezetés az aktív állampolgárságba,2019.03.07 https://communitysouthwark.
org/sites/default/files/images/Introduction%20to%20Active%20Citizenship.pdf (07.03.2019)

REGIONÁLIS vagy NEMZETI SZINTEN olyan 

emberekre utal, akik:

	z részt vesznek a demokratikus szavazáso-

kon,

	z részt vesznek kampánycsoportokban,

	z politikai pártok tagjaivá válnak. 

NEMZETKÖZI SZINTEN olyan emberekre 

utal, akik:

	z a környezeti fenntarthatóság vagy a tisz-

tességes kereskedelem előmozdítása ér-

dekében tesznek lépéseket,

	z a szegénység csökkentése vagy

	z az emberkereskedelem és a rabszolgaság 

megszüntetése érdekében cselekszenek.3

Egy aktív állampolgár szabályai 
és felelősségei 

Az aktív állampolgár nem feltétlenül „jó pol-

gár”, abban az értelemben, hogy például nem 

minden esetben szabálykövető, vagy viselke-

dik megfelelő módon: sok esetben megszeg-

heti a szabályokat és a meglévő rendszere-

ket, bár a legtöbbször a demokratikus szabá-

lyok keretein belül marad, és nem vesz részt 

erőszakos cselekedetekben.

Jellemzően átfogja az aktív demokratikus 

állampolgársággal kapcsolatos értékek egy 

sorát, ideértve az igazságosság, a demok-

rácia és a jogállamiság tiszteletben tartását; 
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a nyitottságot; a megértést; bátorságot egy 

nézőpont megvédésével kapcsolatban; és a 

hajlandóságot arra hogy meghallgasson má-

sokat, másokkal együtt dolgozzon, és kiálljon 

a kívánt értékek képviselete mellett. 

4 Identitás, jogok és felelősségek, Mitjelent az állampolgár kifejezés?, 2019.3.07. http://citizenshipleicuni.
weebly.com/identity-rights-and-responsibilities.html#

Annak érdekében, hogy aktív állampol-

gárokká váljunk, figyelembe kell vennünk 

azokat a felelősségeket, amelyeket más pol-

gártársaink elvárnak tőlünk:

A JOGOKON túl az állampolgárokat FELE-

LŐSSÉGEK is terhelik azért az országért 

is, amelyhez tartoznak. Például: adófizetés, 

választásokon való részvétel, törvények 

betartása, más polgárok jogainak tisztelet-

ben tartása, hogy ők is aktív állampolgárok 

lehessenek.4

Aktív állampolgárság

Nyilvános

– adók befizetése
– önkéntes munka
– politikai pártba való 

belépés
– szavazásokon részvétel
– jótékonykodás

– idős szomszédokra 
odafigyelés

– testvér segítése
– meghallgatni egy barátot
– vásárlás rászoruló 

személy számára

Privát
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Mit csinál egy aktív állampolgár? 

A társadalom, és a politikai döntéshozók 

körében általánosan elfogadott vélemény, 

hogy az aktív állampolgárság az, amely ma-

gába foglalja a polgárok bekapcsolódását az 

alábbi területekbe: 

	Æ  

POLGÁRI RÉSZVÉTEL: az emberek 

szervezeteket alkotnak saját céljaik és 

érdekeik elérése érdekében; mint pél-

dául társasházi lakóközösség, sportklu-

bok, vallási csoportok és így tovább 

	Æ POLGÁRI ELKÖTELEZŐDÉS:a nyilvá-

nosságban való részvételnek a formá-

lisabb útja a kormányzás, és döntésho-

zatal folyamatában, például felhasználói 

paneleken, állampolgári, civil szerveze-

teken keresztül, tanácsadói csoportok-

ban; azonban ez a meglehetősen szűk 

leírás, nem tükrözi annak a munkának a 

teljes spektrumát, amelyet az emberek 

önként vállalnak (többnyire fizetetlen) a 

közösségben, vagy azon kívül mások ja-

vára szolgáló önkéntes munkájuk során. 

– szólásszabadság
– a vallási értékek 

birtoklásának 
szabadsága

– tisztességhez 
való jog

– saját tulajdon 

– etnikai dimenzió
– másokat úgy kezelni ahogy 

az kijár nekik 

– egészségbiztosítás
– ingyenes oktatás
– munka
– adók fizetése 

– szavazás
– csatlakozás politikai 

párthoz
– részvétel választásokon 
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Mi az aktív állampolgárság? Az aktív állam-

polgárság kifejezés az egyének társadalmi 

életben és társadalmi ügyekben való részvé-

telének leírására szolgál: ez történhet helyi, 

nemzeti és nemzetközi szinten is. Ez a leírás 

megmutatja az emberek különböző lehetősé-

geit a helyi közösségben való aktív fellépés-

hez, és megmutatja, miért érdemes az em-

bereknek aktív állampolgárrá lenniük.5

5 Community Southwark,  Bevezetés az aktív állampolgárságba, 2019.03.07 https://communitysouthwark.
org/sites/default/files/images/Introduction%20to%20Active%20Citizenship.pdf (07.03.2019)

6 Intool projekt Tool Box, 92.o.

Video tartalmak a leckéhez:
Mi az aktív állampolgárság? 

https://www.youtube.com/

watch?v=kiZNO_Lca8k (idő-

tartam: 1.48 perc)

1. Feladat: 
Négy mezős módszer6

Időkeret: 3 óra (lehetőség szerint 
osztályteremben)

Konkrét célok leírása (Mi a lecke hangsúlyos 

célja?): Közösségi erőforrások ismerete és 

annak megismerése, hogyan válhatunk ak-

tív állampolgárrá.  

Szükséges eszközök: flipchart papír, tollak/

filctollak, elégséges tér a csoportmunkához, 

feladatleírás

N ÉGY M E ZŐ S M Ó D S Z E R

1. AZ AKTUÁLIS HELYZET – kiindulópont – Mi a 
fennálló probléma? (probléma kiválasztása)

2. A HELYZET CÉLJA – Cél meghatározása – Mit 
kell tenni ahhoz, hogy megoldódjon a probléma?

3. LEHETSÉGES ELLENÁLLÁS ÉS A PROBLÉ-
MÁK OKAI – Értsük meg mélyebben a problémát, 
és vizsgáljuk felül álláspontunkat.

4. MEGOLDÁSI JAVASLATOK / A MŰKÖDŐKÉPES 
MÓDSZER – Megoldási javaslatok, és koncepciók 
kidolgozása.

Feladat leírása:

A ‚Négy mezős módszer’ egy moderált fela-

dat a problémamegoldó kompetencia fejlesz-

tésére. Kreatív módon támogatjuk ezzel a 

problémamegoldó csoportmunka fejlődését. 

Ez egy jó eszköz a csoportmunka során fel-

merülő problémák megoldásához.
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Az oktató 2 vagy 3 kis csoportba osztja a 

hallgatókat, és elmagyarázza a módszert 

a csoportok tagjainak, annak felépítését 

és megvalósítását. Minden csoportnak fel 

kell vetnie egy problémát, amelyet meg 

kell oldaniuk. Például. környezetvédelmi 

kérdések, jótékonysági rendezvények tár-

sadalmilag fogyatékkal élő diákok számá-

ra, nyilvános rendezvények szervezése 

bizonyos témák figyelmének felkeltése ér-

dekében.

Minden csoportnak ki kell dolgoznia egy 

problémamegoldást. Miután megállapodtak 

abban, hogy milyen típusú problémát kell 

megoldani, a résztvevők kis csoportokban 

dolgoznak; legfeljebb 5 fő legyen egy csoport 

létszáma. Ennek a gyakorlatnak a célja a cse-

lekvéses gyakorlati módszerek fejlesztése.
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2. lecke: 

7 ELM Magazine, Az állampolgárság új formái, Maurice De Greef, https://www.elmmagazine.eu/articles/ba-
sic-skills-for-active-citizenship/

Aktív állampolgárság gyakorlása

Tananyag részei: 
A leckeet követően, a résztvevők: 

	Æ képesek lesznek az információk körülte-

kintő vizsgálatára, és megértik, hogy mit 

jelent, és mit képvisel (elemzési készség)

	Æ képesek lesznek kommunikálni másokkal, 

nézeteik hatékony megosztása érdekében

	Æ képesek lesznek arra, hogy külső néző-

pontok alapján is gondolkodjanak, kreatí-

vak és innovatívak legyenek

	Æ képesek lesznek az előítéletek előítélet 

mentes értékelésére

	Æ képesek lesznek gyakorlati megoldások 

kidolgozására

	Æ megértik a sokféleség jelentését

	Æ megértik, hogy milyen is a sokszínűség 

valójában

	Æ megismerik a sokféleség előnyeit és hát-

rányait

	Æ megismerik az előítéletek különböző típusa-

it (rasszizmus, nacionalizmus, szexizmus)

	Æ tudatában lesznek és tiszteletben tartják 

a sokféleséget

	Æ toleránsabbakká válnak.

Tartalom leírása: 
Ez a lecke bemutatja a résztvevők számá-

ra az aktív állampolgárság gyakorlásához 

szükséges alapvető készségeket, megta-

nítja nekik, hogyan kell kreatívnak lenni, és 

hogyan kell kritikusan gondolkodni új infor-

mációk megjelenésekor, bemutatja az aktív 

állampolgárság előnyeit és értékeit, és be-

mutatja a sokféleséget. 

Az aktív állampolgár alapvető 
készségei 

Aktív állampolgárság, részvétel, társadalmi 

jelenlét! – így tekinteni az aktív állam pol-

gárságra egyes emberi csoportok számára 

lehetetlen. Néhány sérülékenyebb résztve-

vőnak hiányozhatnak az alapvető készségei 

az aktív állampolgársági részvételhez, ám a 

felnőttképzés segíthet megoldani ezt a fajta 

problémát.7

Kulcsszavak: kreatív és kri-
tikai gondolkodás, sokszínű-
ség, tolerancia, előítéletek.
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A jelenlegi társadalomban úgy tűnik, hogy 

a polgároknak aktívnak kell lenniük, és egyre 

több társadalmi tevékenységet kell folytatni-

uk annak érdekében, hogy megfelelő helyet 

találjanak maguk számára a társadalomban. 

Számos ország alkalmazza a „részvételen 

alapuló társadalom” kifejezést az állampolgá-

rok aktívvá válásának ösztönzése érdekében.

Noha ez egy erős jövőkép, úgy tűnik, hogy 

az aktív állampolgárság nem mindenkinek 

lehetséges. Társadalmi körülményeink miatt 

az elmulasztott oktatási lehetőségek, vagy 

más környezeti vagy társadalmi kérdések 

miatt az emberek sokszor kiszolgáltatottá 

válhatnak. Például azok a felnőttek, akiknek 

alacsony az írástudási képességük vagy az 

alapvető készségeik (írástudás, számolás, 

technológiai ismeretek), akadályokat tapasz-

talhatnak meg azzal szemben, hogy aktív ál-

lampolgárrá váljanak.

Ez azt jelenti, hogy az aktív állampolgár-

ság nem csak a szomszédságunkban lévő új 

projektek megvalósításának, a politikai moz-

galmakban való aktív részvételnek és mások 

támogatásának, hanem elsősorban a kortárs 

társadalomhoz való csatlakozásnak tekinthető.

A politikai döntéshozóknak és a társada-

lomnak mint olyannak fel kell ismernie, hogy 

az aktív állampolgárság előmozdítása az 

alapvető készségek fejlődését, és a társadal-

mi befogadás előmozdítását is jelenti. A fel-

nőttképzésnek nagy tapasztalata van ezen a 

területen, és jelentős potenciállal rendelkezik 

ezen a téren, annak kapcsán hogy a kiszol-

gáltatott embereket is aktív állampolgárokká 

tegye az élet különböző területein.

A fent említett témák megértéséhez a 

társadalom fiatal tagjainak nagyon jól fejlett, 

kreatív és kritikus gondolkodásmóddal kell 

rendelkeznie.

TANANYAG
Kreatív és kritikus gondolkodás
[Szükséges időtartam: 10 perc]

A kreatív és kritikus gondolkodás alapvető 

készsége az aktív állampolgárságnak. 

Kreatív gondolkodás
A kreatív gondolkodás úgy határozható meg, 

hogy a problémákat más szemszögből is 

meg lehet vizsgálni és azokat megoldani, 

ami segít az úgy nevezett „dobozon kívüli 

gondolkodásban”. Ez a kreatív folyamat le-

hetővé teszi a dolgok közötti kapcsolatok 

felfedezését, az új kihívások leküzdését és a 

szokatlan, eredeti és új megoldások keresé-

sét. Fel kell tudnunk hagyni a megszokott 

mintáinkkal és a hagyományos gondolko-

dásmódunkkal, hogy kreatív módon tud-

junk gondolkodni – ez egy olyan módszer, 

amely segít olyan új megközelítések létre-

hozásában, amik egy adott helyzetre vagy 

problémára vonatkoznak. A kreatív gondol-

kodók főbb jellemzői: jó kommunikátorok, 
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nyitottak, kockázatvállalók, tájékozottak és 

rugalmasak. 

A világ és a társadalom figyelemre méltó 

ütemben halad előre. Éppen ezért fel kell vér-

teznünk magunkat azzal a képességgel, hogy 

alkalmazkodjunk ehhez a trendhez, és ne ma-

radjunk le. 

A kreatív gondolkodás fejlesztésének fő előnyei:

	z Növeli az önbizalmunkat

	z Segít a problémák hatékonyabb megoldá-

sában

	z Tiszteletet parancsol

	z Segít újítónak lenni

	z Segít változtatni

	z Segít abban, hogy sikeresebb legyen a 

munkavégzésünk.8

Kritikus gondolkodás 
A kritikus gondolkodás egy olyan intellek-

tuálisan fegyelmezett folyamat, amely so-

rán a megfigyelésből, tapasztalatból, refle-

xióból, érvelésből vagy kommunikációból 

8 https://inkbotdesign.com/creative-thinking

összegyűjtött, vagy az által létrehozott infor-

mációk aktív és ügyes megfogalmazására, 

alkalmazására, elemzésére és / vagy érté-

kelésére vagyunk képesek, ami útmutatója 

az elképzeléseinknek, valamint a cselekvé-

seinknek. Más szavakkal: a kritikus gondol-

kodás az önirányítás, az önfegyelem, az ön-

ellenőrzés és az önjavító gondolkodás. Ez a 

normál, hétköznapi gondolkodás ellentéte.

Videók:
Mi a kritikus gondolkodás?

https://www.youtube.com/

watch?v=HnJ1bqXUnIM

(időtartam 2.30 perc, angol 

nyelven)

5 tipp, hogy hogyan fejleszt-

heted a kritikus gondolko-

dásodat – Samantha Agoos 

https://www.youtube.com/

watch?v=dItUGF8GdTw

(időtartam 4.29 perc, angol 

nyelven) 

1. FELADAT
ÖTLETELÉS
[Szükséges időtartam: 10–30 perc]

Feladat leírása: a másképp gondolkodás-

ra való ösztönzés, és több olyan lehető-

ség felfedezése, amit egy adott helyzetben 

alkalmazni lehet majd. Minél több lehetősé-

get fedezünk fel, annál nagyobb a lehetősé-

ge, hogy használható ötleteket találjunk a 

problémákra. 

Időkeret: 10-30 perc, attól függően hogy 

csoportos, vagy önálló feladatként végezzük 

Feladat típusa: önálló vagy csoportos 



158 Gyakorlatszerzés
SZOCIÁLI

2. FELADAT
Ötlettérkép
[Szükséges időtartam: 1< óra]

Ez egy egyszerű módszer az információk di-

agram segítségével történő ábrázolására. A 

diagramok mindig ugyanazt az alapformátu-

mot használják, ebben a feladatban például 

egy fa, egy kezdőponttal a közepén, amely el-

ágazik, és újra és újra szétágazik. A térképet 

általában egyetlen szó vagy szöveg körül hoz-

zuk létre, és azt a szót a középpontba helyez-

zük, amelyhez a hozzá kapcsolódó ötletek, 

szavak és fogalmak kerülnek be a diagram-

ban ábrázolásra. 

Időkeret: bármilyen időkerethez adaptálható, 

de a nagyobb hatékonyság érdekében aján-

lott, hogy ne legyen kevesebb, mint 1 ÓRA. 

9 INTOOL projekt Toolkit, pg. 66 

Feladat típusa: kis csoportokban

Célzott kompetenciák (Milyen kompetenciák-

ra fókuszál a gyakorlat): Kreatív gondolko-

dás fejlesztése, tervezési készségek, prob-

lémamegoldás. 

Szükséges eszközök / for-

rások: (A tanfolyam során 

ki kell osszunk kérdőíveket, 

feladatlapokat, illetve teszte-

ket kell használunk. Könnyű 

kezelni őket, ha a feladat-

hoz logikus módon beosztjuk őket, például: 

1.3. lecke, 2. anyag). 

Szükség lesz egy darab papírra (lehető-

leg flipchart papír) vagy táblára, ha kézzel 

írunk majd. Online ötlet térkép eszköz: htt-

ps://www.mindmeister.com.

3. FELADAT
Hat kalap9

[Szükséges időtartam: 1–2 óra]
Ez egy hasznos módszer a döntések hatása-

inak számos szempontból történő megvizs-

gálására. Arra készteti a résztvevőket, hogy 

gondolkodjanak a szokásos gondolkodási 

sémáikon kívül, ami segít nekik részlete-

sebb képet kapni bizonyos helyzetről. 

Időkeret: ez a módszer legalább 1-2 órát 

vesz igénybe. 

Feladat típusa: csoportmunka

Célzott kompetenciák (Milyen kompetenciák-

ra fókuszál a gyakorlat): A kreatív és kritikus 

gondolkodás fejlesztése, azaz egy kérdés 

vagy probléma megközelítése különböző 

szempontokból, a helyzet mélyebb és telje-

sebb megértéséhez vezető képesség elsa-

játítása, és ezzel egyidejűleg az alternatív 

lehetőségek és megoldások megkeresése 

és beazonosítása.

Szükséges eszközök / források: Hat különbö-

ző sapka más-más színekben, vagy ha nem 

áll rendelkezésre, akkor egy-egy kép róluk. 
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Videók: 
https://www.youtube.com/

watch?v=UZ8vF8HRWE4, 

időtartam 1.58 perc, angolul 

https://www.youtube.com/

watch?v=cjVxSk1MqO4, idő-

tartam 3.03 perc, angolul 

Az aktív állampolgárság 
indikátorai

A jövőbeli szerepeink betöltéséhez a felnőtt-

képzéseknek magukban kell foglalniuk két 

perspektívát az aktív állampolgárság elő-

mozdítása érdekében. Ezen perspektívák 

egyikének magában kell foglalnia az egyén 

és a környezet fontossága közötti egyen-

súly megértését, valamint az érzelmek és 

a funkcionalitás egyensúlyának megérté-

sét, és meg kell keresnie az e megértés 

10 National Youth Settlement Framework: Aktív állapolgársági mutatók gyakorlati alkalmazása https://myan.
org.au

megvalósításának módjait, alapvető készsé-

gekké téve azokat, aminek célja a felnőttko-

ri résztvevők társadalmi beilleszkedésének 

javítása.

Az aktív állampolgárság a következő mu-

tatók alapján mérhető egy társadalomban:

	z Személyes jólét: önértékelés, a jövőbeli 

célok, valamint a célok elérési lehetősé-

geinek megértése, jól fejlett élettudás;

	z Gazdasági részvétel: részvétel iskola-

rendszeren belüli és / vagy iskolarend-

szeren kívüli oktatásban, foglalkoztatás-

ban, stabil jövedelem, biztonságos és sta-

bil lakhatás

	z Polgári részvétel: a polgári jogok meg-

értése, demokratikus folyamatokban való 

részvétel (pl. szavazás), önkéntesség;

	z Társadalmi részvétel: a rasszizmussal 

és a diszkriminációval kapcsolatos jogok, 

törvények és felelősségek megértése, to-

lerancia, megértés és sokszínűség elfo-

gadása, világos elvárások az egészséges 

és tiszteletteljes kapcsolatokban, pozitív 

generációk közötti kapcsolat.10
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TANAGYAG
Emberi jogok és fiatalok
[Szükséges időtartam: 15–20 perc]

Mik azok az emberi jogok?
Az emberi jogok azok a jogok, amelyekre 

mindenki jogosult, függetlenül attól, hogy ki 

vagy, hol születtél, vagy hol élsz, vagyis ezen 

jogok természetük szerint univerzálisak. Az 

emberi jogokat nem lehet elidegeníteni, ami 

azt jelenti, hogy mindenkit megilletnek. Az 

egyik jog megsértése, vagy a hozzáférés hi-

ánya befolyásolhatja az egyén más jogokhoz 

való hozzáférését.

Az emberi jogok olyan törvények, ame-

lyek betartására a világ minden országa 

nemzetközi dokumentumokkal, például 

szerződésekkel, egyezményekkel és szövet-

ségekkel állapodott meg. A kormányok te-

hát jogi kötelezettséget vállalnak az emberi 

jogok tiszteletben tartására, védelmére és 

teljesítésére. Az emberi jogok védelmének 

kötelezettsége azt jelenti, hogy az államok 

nem avatkoznak bele az emberjogi cso-

portok munkájába, vagy az egyének ezen 

jogainak gyakorlásába. Az államoknak biz-

tosítaniuk kell az egyének és csoportok jo-

gainak védelmét is a jogsértéssel szemben, 

különösen a nem állami szereplőkkel szem-

ben. A rendelkezésre álló források szem 

előtt tartásával, az államoknak intézkedé-

seket kell tenniük az emberi jogok tisztelet-

ben tartásának biztosítására, például olyan 

11 https://tools.youthforum.org/youth-rights-info-tool/human-rights-and-young-people/

politikai folyamatokkal és kezdeményezé-

sek elfogadásával, amelyek előmozdítják az 

emberi jogok érvényesülését.11

Mik azok a gyerekjogok és hogyan 
álljunk ki értük?
Noha az emberi jogok mindenkire vonatkoz-

nak, bizonyos embercsoportoknak különös 

akadályokkal kell szembesülniük a jogaik-

hoz való hozzáférés, és azok gyakorlása so-

rán. Az ilyen akadályok kiküszöbölése érde-

kében az országok nemzetközi eszközöket 

dolgoztak ki bizonyos csoportok – például 

a nők, gyermekek és fogyatékossággal élő 

személyek – jogaira tekintettel.

Az ENSZ gyermekjogi egyezménye a 18 

év alatti egyénekre vonatkozik; Ugyanakkor 

az élet két nagyobb szakasza – a gyermek-

kor és a felnőttkor – között álló fiatal felnőt-

tek különösen veszélyeztetettek lehetnek a 

különféle formákban alkalmazott megkü-

lönböztetések miatt. Gyakran nehézségek-

be ütköznek az oktatáshoz, a minőségi fog-

lalkoztatáshoz, a szociális védelemhez és a 

polgári, politikai jogokhoz való hozzáférés 

során, és meg kell tapasztalniuk hogy kor-

látozzák a lehetőségeiket. Tekintettel a fia-

talok koruk miatt fellépő akadályaikra, spe-

ciális védelemre van szükségük a fiatalok 

elleni hátrányos megkülönböztetés leküz-

dése, és az akadályok feloldása érdekében, 

amelyek akadályozzák őket a jogaikhoz való 

hozzáférésben.
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Az gyerekjogok azt jelentik, hogy a fiata-

lok teljes mértékben élvezhetik az alapvető 

jogaikat és a szabadságukat. Nincs olyan 

speciális keret vagy eszköz, amely globális 

szinten meghatározná a fiatalok különleges 

jogait. Ifjúsági jogokkal foglalkozó külön esz-

köz hiányában a mindenkire érvényes em-

beri jogi eszközöket kell felhasználni a fiata-

lok általános jogainak érvényesítésére.12

Milyen emberi jogokkal rendelkeznek a 
fiatalok?
A meglévő emberi jogi keretek a fiatal fel-

nőttekre is vonatkoznak, csakúgy, mint min-

denkire. Ezenkívül ezen jogi eszközök védik 

azokat a fiatalokat is, akik beletartoznak 

azon kategóriák bármelyikébe, amelyekre 

12 idem
13 https://tools.youthforum.org/youth-rights-info-tool/human-rights-and-young-people/

külön nemzetközi jogi eszközök vonatkoz-

nak, például a fogyatékossággal élő fiatalok 

és a fiatal nők védelmére. Az államok elsőd-

leges felelőssége annak biztosítása, hogy a 

fiatalok akadályok nélkül teljes mértékben 

hozzáférhessenek minden őket megillető jo-

gukhoz; és mint ilyenek „kötelesek”, és fele-

lősségre vonhatóak, ha nem teljesítik ezeket 

a kötelezettségeiket.

Nyilvánvaló ellentmondás van a fiatal fel-

nőttekre vonatkozóan, a törvény szerint őket 

megillető jogok, és ezen jogok gyakorlásá-

nak lehetőségei között. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a fiatalok jogai továbbra sem 

tudnak megvalósulni.13

Diszkriminációtól 
mentesség

Gyülekezés
és egyesülés
szabadsága

Közügyekben
részvétel

Kifejezés
szabadsága

Oktatás

Élet
egészség

Munka

Lakhatás

Forrás: https://tools.youthforum.org

https://tools.youthforum.org/
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Az alábbiakban áttekintést adunk a külön-

böző szintű emberi jogi eszközökben sze-

replő egyes jogokról. Ez semmiképpen sem 

teljes áttekintés, inkább azokra a jogokra 

összpontosít, amelyekkel az európai ifjúsági 

szervezetek gyakran foglalkoznak. 

A gyermekeknek/fiataloknak a családok-

ban/gondozási intézményekben a jogaikon 

túl, vannak bizonyos felelősségeik is:

	z Kapcsolat tartása a családtagokkal/gyer-

mekvédelmi gondozókkal

	z Tankötelezettség, és ezzel együtt járó fel-

adatok elvégzése

	z Szülők/nevelők tájékoztatása a terveikről 

és arról, hogy hol lesznek, amikor nincse-

nek otthon

	z Más emberek, és azok tulajdonainak tisz-

teletben tartása

	z Mások magánéletének tiszteletben tartása.

	z Más emberek nemének, képességeinek, 

fajának, bőrszínének, kultúrájának, val-

lásának, nemi identitásának és szexuális 

orientációjának elfogadása és tiszteletben 

tartása

	z Felelősségvállalás a saját tetteiért

Sokféleség

A sokféleség megértése azon alapszik, hogy 

megértjük, hogy a minden ember egyedi, és 

felismerjük az egyéni különbségeket.

Ezeknek a tulajdonságoknak a mentén kü-

lönböztetünk meg egyedi vonásokat:

	z rassz, 

	z etnikum, 

	z faj, 

	z szexuális orientáció, 

	z társadalmi és gazdasági státusz, 

	z kor, 

	z fizikai különbségek, 

	z vallási meggyőződések. 

Rendkívül fontos a sokszínűség támogatása 

és védelme, illetve az egyének és csoportok 

előítélet nélküli értékelése, valamint az olyan 

légkör megteremtése, ahol az igazságosság 

és a kölcsönös tisztelet elengedhetetlen. 

Hol érhető tetten a sokszínűség?
Nem kell sehova mennünk, hogy sokszínű-

ségre bukkanjunk. Amint körülnézünk a 

családunkban és a barátaink között, talál-

kozunk ezzel a jelenséggel. Minden egyes 

ismert személy különbözik a másiktól. 

Például: csak körül kell néznünk, és észre 

fogjuk venni testvéreink, unokatestvéreink 

és a rokonaink között rejlő különbségeket:

	z Valamennyien egyformák, egyforma hang-

juk van, ugyanazok a képességeik és tehet-

ségeik, ugyanaz az érdeklődési körük?

	z Lehet, hogy vannak hasonlóságaik (lehet, 

hogy például mind azonos hajszínűek), 

de sok különbséget fogunk felfedezni kö-

zöttük.

Ebben a sokszínűségben az a nagyszerű, 

hogy ez teszi a világot érdekes helyszínné, 
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telis-tele érdekes és különböző emberekkel. 

Milyen unalmas lenne, ha minden és min-

denki ugyanolyan lenne. 

Hogy működik a sokszínűség?
A „régi időkben” a legtöbb ember a világ 

ugyanazon részén született, élt és halt meg. 

Gyakran mind ugyanúgy néztek ki, mint más 

ott élő emberek, ugyanazokkal a hiedelmek-

kel, hasonló ruhákkal, és valószínűleg ugyan-

azt a nyelvet is beszélték mindannyian. 

Manapság egyre több változatosság van 

körülöttünk, mert:

	z az emberek sokkal többet utaznak a saját 

országaikban,

	z elutazhatnak külföldre és dolgozhatnak 

más országokban,

	z amikor az emberek más országokba köl-

töznek, mindenféle módon hozzásegítik 

az országukat hogy sokszínűbbek legye-

nek – az étkezés, a kultúra, a vallás, a 

zene és a művészet néhány ilyen terület, 

amelynek megismertetésével hozzájáru-

lunk a világ sokszínűbbé tételéhez

	z a különféle háttérrel rendelkező emberek 

házasodhatnak meg, és élhetnek együtt.

Miért jó a sokszínűség?
Mivel manapság több ember érkezik külön-

böző országokból egy adott országba, így az 

ország lakosságának kulturális sokfélesége 

nagyobb lesz. Ezért:

	z Mindenki többet tudhat meg más kultú-

rákról.

	z Mindenki megoszthatja sajátját mások-

kal, és élvezheti a különbségek adta elő-

nyöket.

	z Mindenki együtt tehet annak érdekében, 

hogy egy ország mindenki számára jó 

hely legyen. 

A különbségek bemutatására van egy iz-

galmas weboldal, amelyet érdemes meglá-

togatni, ha szeretnéd megtudni, hogy más 

országokban a gyerekek milyen játékokat 

játszanak, és hogyan hívják őket.: http://

www.gameskidsplay.net/games/foreign_in-

dexes/index.htm

Miért lehet mégis rossz?
Egyesek félnek a kulturális sokféleségtől.

	z Néhány ember fél a változástól.

	z Egyesek azt szeretnék, hogy mindenki 

ugyanolyan legyen, mint ők.

	z Egyesek nem akarják elfogadni, hogy má-

sok nem ugyanazokkal a meggyőződé-

sekkel élnek, mint ők maguk.

	z Néhány ember rosszindulatú másokkal 

szemben, azokkal, akik valamilyen módon 

különböznek tőle.

Alább található három szó, amelyek jól le-

írják az erre a fajta gondolkodásra jellemző 

tulajdonságokat.

	z Az előítélet az, amikor valaki másról dön-

tünk el valamit, anélkül, hogy bármit is 

tudnánk erről a személyről. 
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	z A rasszizmus az, amikor valakit nem ré-

szesítünk tisztességes bánásmódban faj, 

bőrszín, vallás, vagy más egyéb okok miatt.

	z A szexizmus azt jelenti, ha valakivel nem 

bánunk tisztességesen a neme miatt.

Ha valakit ezen szempontok alapján megkü-

lönböztető bánásmód ér, akkor ezt diszkri-

minációnak nevezzük. 

Sztereotípiák

A sztereotípia olyasmi, amely a saját előze-

tes véleményünk szerint igaznak gondolunk 

egy adott embercsoportra. 

Ezeket a gondolatokat saját tapasztala-

tainkból, a családtagjainktól, az általunk is-

mert emberektől, vagy azoktól a csoportok-

tól szerezhetjük be, amelyeket a hírekben, 

vagy a közösségi médiában olvashatunk, 

vagy láthatunk, esetleg még filmekből, vagy 

számítógépes játékokból is szerezhetünk 

ilyen tapasztalatokat.

Mindannyian gondolkodunk bizonyos mér-

tékig ilyen sztereotípiákban, egyes tapasztala-

taink és elvárásaink miatt. Amikor emberekkel 

találkozunk, automatikusan valami ismerős 

jellemvonást keresünk velük kapcsolatban, 

amelyhez viszonyulhatunk. Sokan ezzel pró-

bálják kényelmesebben érezni magukat.

	z Lehet hogy ugyanolyan ruhákat viselnek, 

mint mi.

14 http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np=286&id=2345

	z Lehet, hogy úgy néznek ki vagy hangzik a 

beszédük, mint a miénk, vagy valamelyik 

ismerősünk beszéde.

	z Lehet, hogy olyan emberek, akikről azt 

hisszük, hogy segíthetnek nekünk, példá-

ul üzletvezető, rendőr, tanár vagy például 

könyvtáros.

A sztereotípiák segíthetnek abban, hogy 

kapcsolatba kerüljünk másokkal a világunk-

ban, de vigyázzunk, mert ezek előítéletek-

hez, rasszizmushoz és szexizmushoz is ve-

zethetnek.

	z Minden fiú megszállottja a sportnak?

	z Minden lány divatmániás?

	z Egy másik vallású ember rossz ember, 

csak azért mert nem azonos a vallásunk?

	z A népcsoportok bármelyikében mindenki 

pontosan ugyanolyan, mint minden azo-

nos nemű és ugyanazon fajhoz tartozó 

egyén ugyanabban a korban?

	z Minden ember ugyanazzal az akcentussal 

beszél, mint mi magunk?

Lehet, hogy remek lehetőségeket hagyunk 

ki arra, hogy új emberekkel találkozzunk, új 

barátokat szerezzünk, új ételeket próbáljunk 

ki, új dolgokat tanuljunk meg, ha úgy gon-

dolkodunk, hogy egy adott csoportból „min-

denki” valamilyen módon „rossz”. Mindenütt 

vannak jó és rossz emberek. Minden ember 

egyedi. És egyébként, szerinted mit gondol-

nak mások rólad? 14
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4. FELADAT
Diverzitás
[Szükséges időtartam: 15 perc]

Feladat típusa: (önálló, páros, kiscsoportos, 

stb.): csoportmunka

Célzott kompetenciák: olyan támogató környe-

zet megteremtése, amelyben a résztvevők 

felfedezhetik a csoporttagságaikat, és lehető-

vé teszi számukra, hogy megtapasztalják, mi-

lyen érzés egy kisebbségi csoportba tartozni. 

Szükséges eszközök / források: nincs

Ez a gyakorlati rész a következő három gya-

korlatot foglalja magában:

	Æ Diverzitás tudatosság

	Æ Csoport identitás

	Æ A tolerancia létrája

Diverzitás tudatosság
Feladat leírása: Állítsuk fel a résztvevőket egy 

nagy körbe. Ezt követően alkossunk kisebb 

csoportokat. Amikor a csoportokat megne-

vezzük, a tagoknak be kell állniuk a körbe, ha 

azonosulni tudnak az adott csoporttal. Kezd-

jük az „alacsony kockázatú” csoportokkal 

(például barna hajúak csoportja, kék szemű-

ek csoportja, hobbik alapján kialakított cso-

portok, stb.), aztán fokozatosan haladjunk to-

vább olyan csoportok létrehozásáig, amelyek 

tipikusan valamilyen megkülönböztetésen 

alapulnak, vagy bizonyos résztvevők által 

a képzésen alulreprezentáltak (például egy 

adott etnikai kisebbség, nők, fogyatékosság-

gal élő személyek stb.). Tapssal indítsuk el a 

csoportalkotást, a résztvevők pedig lépjenek 

be a középső körbe, és maradjanak a kör-

ben, ha igaz rájuk az adott tulajdonság. Amint 

ezek a csoportok a kör közepe felé haladnak, 

kérdezzük meg tőlük, mi a legpozitívabb do-

log abban, hogy a csoportban tagok lehetnek. 

Megbeszélés: 

	z Milyen érzés volt a kör közepén lenni? Ké-

nyelmesen érezted magad, amikor a na-

gyobb körből néztek rád?

	z Milyen érzés volt a kör külső részén lenni?

	z Mi volt a helyzet azokkal, akikkel a körön 

belül voltál, és mi van azokkal, akik kívül 

estek a körön?

	z Valaki nem ment be egyszer sem a körbe? 

Hogy érezte magát?

5. FELADAT
Csoport identitás
[Szükséges időtartam: 40 perc]

Feladat típusa: csoportmunka

Célzott kompetenciák: A csoporttagság és az 

önálló identitás megtapasztalása. A részt-

vevők elgondolkodhatnak azon, hogy mit je-

lent számukra egy csoporthoz való tartozás, 

és ez miként befolyásolja az identitásukat.
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Szükséges eszközök / források: flipchart pa-

pír, tollak

Feladat leírása: Az előző feladat folytatása-

képpen kérjük meg a résztvevőket, hogy vá-

lasszanak egy csoportot, amelybe szerintük 

beletartoznak, és amelyben jól érzik magukat. 

(Döntsék el maguk a résztvevők a használ-

ni kívánt csoportfelosztásokat a résztvevők 

jellemzői alapján). Ha egy csoportnak csak 

egy tagja van, akkor kérdezzük meg, hogy jól 

érezi-e magát így, vagy csatlakozni kíván-e 

egy másik csoporthoz. A kategóriák lehetnek 

etnikai jellegűek vagy nemen alapulóak, de 

mindenképp az előző tevékenység valamelyik 

magasabb kockázatú csoportja legyen.

Adjunk minden csoportnak egy flipchart pa-

pírt. Adjunk nekik kb. 15 percet, hogy vála-

szoljanak a következő kérdésekre:

	z Hogyan határoznánk meg a csoportun-

kat? Milyen tulajdonságaink vannak? Mi 

teszi ezt a csoportot csoporttá?

15 Educo projekt képzési segédlet, 128.o

	z Mit akarunk tudni a csoportunkról?

	z Mi az amit soha nem akarunk látni, halla-

ni vagy újra megtapasztalni ennek a cso-

portnak a tagjaként?

	z Mit tudunk, vagy gondolunk a szobában 

lévő többi csoportról?

Miután az összes csoport válaszolt a kérdések-

re, ismét alkossanak egy közös csoportot, és 

kérjük meg, hogy beszéljék meg közösen a vá-

laszaikat. Amikor minden csoport elmagyaráz-

ta a saját válaszait, tegyünk fel kérdéseket azok 

tisztázása céljából, de ne vitassuk azokat, mivel 

a válaszok a csoport saját valóságát írják le.

Megbeszélés: 

	z Mik a voltak az előzetes elvárásaitok?

	z Melyik csoportból tanultatok a legtöbbet?

	z Meglepett valamelyik állítás egy csoport 

kapcsán?

	z Megfigyeltetek valamilyen hasonlóságot a 

csoportok között?

6. FELADAT 
A tolerancia létrája
[Szükséges időtartam: 10 perc]

Feladat típusa: csoportmunka

Célzott kompetenciák: egy általános modell 

megismertetése annak érdekében, hogy meg-

tudjuk, mire kell törekednünk a sokféleség 

biztosítása érdekében; a tolerancia fogalmá-

nak bevezetése , amely abszolút minimumnak 

tekintendő a sokféleséghez való hozzáállás-

ban, és amelyet folyamatosan fejleszteni kell. 

Szükséges eszközök / források: A tolerancia 

létrája ábra.15

Feladat leírása:  Mutassuk meg a toleran-

cia létrájának fokait, és beszéljük meg létra 
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különböző fokait egyenként. A létrát alulról 

felfelé kell „megmászni”. A résztvevők, a létra 

minden egyes fokával kapcsolatban fontolják 

meg, hogy az adott fok mit jelenthet a saját 

életre vonatkozóan (előbb csak önmagukban 

gondolkodjanak el róla – később megoszthat-

ják gondolataikat). 

A tolerancia létrája: 
Tanulás – más csoportok hiedelmeivel és 

mindennapjaival kapcsolatos ismeret-

szerzés. Tiszteletteljes párbeszéd. 

Ünneplés – a sokszínűségből fakadó öröm  

átélése, amellyel más csoportok hoz zá- 

 já rul nak a társadalom színesebbé té te-

léhez.

Elismerés – létezésük elismerése a nemzet 

társadalmi mozaikjaként

Türelem (Tolerancia)– egyenlő jogokat biz-

tosítása más csoportok számára; ‚élni és 

élni hagyni’.

Érték – más társadalmi csoportok és a saját 

csoportjaink közötti hasonlóságok és kü-

lönbségek értékelése.

Tisztelet –e csoportok társadalomhoz való 

hozzájárulásának elismerése.

Vizsgálódás – más csoportok felületes ta-

nulmányozása.
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3. lecke: 
Médiaműveltség

Meghatározás:
A médiaműveltség a média elérésének, 

elemzésének, értékelésének és létrehozá-

sának a képessége különféle formákban. 

(Aspen Media Literacy Leadership Institute)

A CLM (Center for Media Literacy) által 

használt kibővített definíció:A médiamű-

veltség egy 21. századi megközelítés. Ke-

retet biztosít a hozzáféréshez, elemzéshez, 

kiértékeléshez, létrehozáshoz és ennek a 

világnak az üzeneteiben való részvételhez, 

különféle formákban – nyomtatott sajtótól 

a videókon át egészen az internetig. A mé-

diaműveltség alakítja a média társadalmi 

szerepének megértését, valamint a demok-

rácia polgárai számára szükséges alapvető 

vizsgálati és önkifejezési készségeket.

Tananyag részei: 
A tananyag befejezését követően a részt-

vevők: 

	Æ megértik, mi a közösségi média és ho-

gyan működik

	Æ megértik, hogy a technológia felhasz-

nálható a demokratikus folyamatokban 

való részvételre (például felhívások, 

kormánnyal, bankkal, kórházzal való 

kommunikáció, petíciók)

	Æ képesek meghatározni a digitális média 

és technológiák szerepét, amit felhasz-

nálhatnak digitális polgári létünk kiala-

kítására.

	Æ képesek releváns közösségeket, háló-

zatokat találni a közösségi médiában, 

amelyek megfelelnek érdeklődési kö-

rüknek és igényeiknek

	Æ megtanulják a közösségi média, a digi-

tális média és az online szolgáltatások 

különféle funkcióit

	Æ képesek a közösségi médiában való rész-

vételről, a digitális műsorokról és az on-

line közösségekről kritikusan gondolkodni

	Æ képesek értékelni a digitális média és a 

technológia adta lehetőségeket a társa-

dalmi részvétel területén. 

Kulcsszavak: digitális 
polgárság, közösségi média, 
demokratikus akciók, online 
közösségek, digitális média, 
polgári elköteleződés, 
online petíció, álhírek.
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TANANYAG:
Médiaműveltség 
[Szükséges időtartam: 15-20 perc]

Az alapvető műveltség az oktatás egyik 

kulcsfontosságú kérdése annak létezésétől 

fogva, és továbbra is a kormányok fő priori-

tása a nemzeti tantervekben.

Az alapvető műveltség kulcsfontosságú 

készségei, mint például a kritikus gondolko-

dás, az írott szón keresztüli kommunikáció 

és a történetek, és történések árnyalatainak 

megértése, minden ember életét gazda-

gítják. Meg kell tanulnunk, hogyan kell ha-

tékonyan kommunikálni annak érdekében, 

hogy jó munkahelyet szerezhessünk, az 

oktatásban érvényesülhessünk, másokkal 

konstruktív módon együttműködhessünk, 

valamint hogy pozitív emberi kapcsolatokat 

építhessünk ki. kritikus gondolkodás lehető-

vé teszi az emberek számára, hogy megért-

sék, hogy minden történet sajátos szempon-

tok alapján jön létre, és ez a fajta gondolko-

dás lehetővé teszi számunkra azt, hogy az 

igazságot megismerhessük a tényekből, és 

ez a készség karrierünk építése szempont-

jából is hasznos lehet.

Olyan világban élünk, ahol hamis hírek, 

hamisított képek, és akár hamis videók 

is megoszthatóak másokkal. Szerkesztő 

szoftverekkel, például az Adobe Photoshop 

programmal, vagy akár az Instagram szű-

rőivel, mindenki képes létrehozni manipulált 

képeket, videókat és akár híreket is, ame-

lyek annyira élethűek, hogy ezekről aztán 

nekünk magunknak is nehéz eldöntenünk 

melyik valódi, és melyik hamisítvány. Nem 

is beszélve a tapasztalat nélküli fiatalokról!

Ezért kell megtanítanunk a gyermekeink-

nek, hogy miként használják az internetet, 

illetve hogy hogyan működik az online mé-

dia, hogyan manipulálják olyan mértékben a 

dolgokat, hogy bár reálisnak tűnő informá-

ciókat közölnek, a dolgoknak sokszor közük 

sincs a valósághoz. 

A hatékony online kommunikációt mind-

annyiunknak meg kell tanulni, ugyanakkor 

kötelességünk navigálni a fiatalabbakat a 

hamis hírek, manipulált képek és videók 

aknamezőjén, és felfedezni a médiamű-

veltségben rejlő előnyeit. Végül is online, 

sokkal több lehetőségünk van gondolata-

ink, alkotásaink és nézeteink világgal való 

megosztására, mint valaha – éppen ezért 

fel kell készítenünk gyermekeinket a kriti-

kus gondolkodási képesség kialakítására, 

hogy biztonságosan navigálhassanak ebben 

a világban, és a kommunikációs készségeik 

megfelelőek legyenek ahhoz, hogy megosz-

szák gondolataikat, alkotásaikat és nézetei-

ket pozitív, konstruktív módon.�

Mi az a közösségi média?

A közösségi oldalak internet alapú közös-

ségi média oldalak amelyek lehetővé teszik, 

hogy kapcsolatot tartsunk a barátainkkal, a 

családunkkal, a kollégáinkkal, vagy akár az 

ügyfeleinkkel. A közösségi oldalak egyrészt 
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társadalmi célokkal, másrészt üzleti célok-

kal vagy akár mindkettővel bírnak; többek 

között az olyan oldalak mint a Facebook, a 

Twitter, a LinkedIn és az Instagram. A közös-

ségi oldalak kiemelkedő alapként szolgálnak 

azoknak a marketing szakembereknek, akik 

vásárlókat kívánnak megnyerni maguknak.

A legfrissebb, egy 2019 elején végzett ku-

tatás alapján, a Statistica.com felmérése 

szerint a legnépszerűbb közösségi oldal a 

Facebook, népszerűségi sorrendben az Ins-

tagram a második, aztán jönnek a Facebook 

Messenger, a Twitter és a Pinterest. 16

Mi az a civil elkötelezettség?

A civil elkötelezettség arra utal, hogy a pol-

gárok részt vesznek a közösségek életében, 

és hozzájárulnak a közösség jövőjének ki-

alakításához.

Az online közösség egy virtuális közösség, 

amelynek tagjai közös érdeklődéssel bírnak, 

és elsősorban az interneten keresztül lép-

nek kapcsolatba egymással.

Találunk olyan online közösségeket, cso-

portokat a közösségi médiában, vagy fóru-

mokon, amik egy azon ok, szolgáltatás, cég 

vagy márka okán szerveződnek.

Csatlakozhatunk egy online közösséghez 

azáltal is, hogy tagsági kérelmünket az adott 

közösség adminisztrátoraitól kérjük. Más 

16 Educo projekt képzési segédlet, 128.o.

esetekben az online közösségek minden ér-

deklődő számára nyitottak.

Készíthetünk saját csoportot / közösséget 

is, ahová meghívhatjuk az érdeklődőket, ké-

sőbb mások is csatlakozhatnak.

Mi az a petíció?

A petíció valamely intézkedés iránti kérelem, 

leggyakrabban kormányzati tisztviselőnek 

vagy állami szervnek címezve. (Wikipedia)

A petíció a nevek és aláírások összegyűj-

tött listája, amelyet azért gyűjtöttek, hogy 

biztosítsák az ügy állami támogatását. Ha 

törvényt vagy egyéb szabályozást kívánunk 

megváltoztatni, vagy egyszerűen csak fel 

szeretnénk hívni a figyelmet egy olyan kér-

désre, amelyet a kormány vagy egy üzleti 

vállalkozás figyelmen kívül hagyott, a petíció 

ennek egy kiváló módszere.

Egy online petíció:

	Æ Rövid és világosan érthető .

	Æ Megindokolja az embereknek, miért kel-

lene aláírniuk.

	Æ Elmagyarázza, miért érzi magát elkötele-

zettnek a kezdeményező a kérdés iránt.

	Æ Érzelmi kapcsolatot létesít az olvasóval. 

A petíció lehetővé teszi, hogy ugyanazon 

gondolatokkal rendelkezők sokaságát ki-

hangosítsák, és meghallgatásra találjanak.
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	Æ A petíció központi kapcsolattartási pon-

tot kínál a nyilvánosság és a politikát 

alakító emberek között.

	Æ A petíció egyesíthet egyéneket a világ 

minden tájáról egy közös cél érdekében.17

Példák online petíciós oldalakra:

	z The European citizens’ initiative: http://

ec.europa.eu/citizens-initiative 

	z Change.org: https://www.change.org/ 

	z Care2: http://www.care2.com/ 

	z Avaaz.org: https://www.avaaz.org 

	z SumOfUs: https://www.sumofus.org 

Álhírek

Mi az álhír?
Két fajta álhír létezik: 

1. Történetek, amik nem igazak. Ezek 

szándékosan kitalált történetek, amelyek 

célja, hogy az emberek higgyenek vala-

milyen hamis helyzetben, hogy vásárol-

janak meg egy bizonyos terméket, eset-

leg látogassanak el egy adott webhelyre.

2. Történetek, amikben van igazság, de 

nem teljesen igazak. Például ha egy po-

litikus csak részt vesz egy konferencián 

ahol nem szólal fel, de egy hír a történe-

tet már úgy meséli el, hogy jelen volt, és 

éles hangon kritizált egy döntést. Az ilyen 

17 Miért kell előtérbe helyezni a médiaműveltséget a képzők kivánságlistáján, 2019, by JOSEPHINE LISTER, 
www.hundred.org

típusú hamis hírek célja, hogy meggyőz-

zék az olvasókat bizonyos politikai vagy 

ideológiai eszményekről. 

Honnan erednek az álhírek?
Általában a közösségi média platformjain, 

például a Twitteren, a Facebookon vagy a 

LinkedInen, szinte bárki számára lehetséges 

egy-egy gondolat közzététele, vagy egy-egy 

történet megosztása bárkivel a világon. A 

probléma az, hogy a legtöbb ember nem elle-

nőrzi az online megtekintett anyag forrását, 

mielőtt megossza azt másokkal is, ami így a 

hamis hírek gyors elterjedéséhez vezethet. 

Ugyanakkor egyre nehezebb meghatározni 

a hírtörténetek forrását is, különösen az in-

terneten, ami megnehezítheti azok pontossá-

gának felmérését. Ez a jelenség a közösségi 

oldalakon a hamis hírek áradatához vezetett.

Hogyan ismerjük fel az álhíreket – tippek:
Nehéznek tűnik a tények pontos elválasz-

tása a fikciótól. Az igazság megismerése 

azonban mindig megéri az erőfeszítést – 

még akkor is ha az igazság, nem feltétlenül 

az, amit hallani akarunk!

Íme néhány tipp, hogyan lehet megkülön-

böztetni az igazságot a hazugságtól:

1. Fejlesszük kritikus gondolkodásunkat

Az álhírek egyik fő fajtája olyan nagy valót-

lan állítást tartalmaz, amely gyakran hihető 
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formában van megírva vagy bemutatva. Sok 

hamis hírt írtak már olyan céllal, hogy az 

megrázza az embereket. Ez azt jelenti, hogy 

elengedhetetlen az érzelmeink felülvizsgá-

lata, és a megrázó történetek ellenőrzése; 

ésszerűen és kritikusan közelítsünk meg 

mindent, amit látunk, vagy hallunk.

Kérdezzük meg magunktól: „Miért írták ezt 

a történetet? Vajon bizonyos szempontból 

meggyőzni akartak ezzel? Vajon egy adott 

terméket akar eladni nekem? Esetleg pró-

bál rávenni arra, hogy egy másik webhelyre 

kattintsak?”

2. Ellenőrizzük a forrásokat

Ha olyan forrásból találkozunk egy törté-

nettel, amelyről még soha nem hallottunk, 

végezzünk néhány kisebb kutatást! Tudjunk 

meg minél többet a forrásról – ez egy profi 

és jól ismert hírügynökség, vagy valakinek a 

személyes blogja?

Ellenőrizzük az oldal URL-jét is. (Az URL, 

az a webcím, amely segít a böngészőknek 

a webhely megtalálásában az interneten.) 

Furcsa hangzású URL-ek, amelyek olyan 

kiterjesztésekkel zárulnak, mint például a 

„.infonet” és az „.offer”, a „.com”, vagy a „.co.

uk” helyett, vagy amelyek helyesírási hibá-

kat tartalmaznak. Ezeknél már sejthetjük, 

hogy a forrás gyanús.

Ha adott egy információ, amit egy másik 

ember mondott el nekünk, vegyük figyelem-

be a közlő személy személyiségét és szak-

mai tapasztalatait. Elismert és tapasztalt 

személy-e a témát illetően? Vagy inkább el-

túlozza az igazságot?

Tipp: Győződjünk meg online forrásaink 

hitelességéről, például a Snopes (https://

www.snopes.com/) oldal segíthet nekünk 

abban, hogy meggyőződjünk egy hír való-

ságtartalmáról.

3. Nézzük meg kitől származik a hír

Ellenőrizzük, hogy a történet jól ismert hír-

közlőktől származik-e. Az olyan szerveze-

teknek, mint a Reuters, a CNN vagy a BBC, 

előzetesen ellenőrzi egy-egy történet hite-

lességét. Ha a rendelkezésére álló informá-

ciók nem egy közismert forrásból származ-

nak, mint például az előbb felsoroltaktól, 

akkor lehetséges, hogy hamisak.

Vigyázni kell azonban, mert az embe-

rek, akik hamis híreket és „alternatív té-

nyeket” terjesztenek, oldalakat, újságok 

formátumait vagy „manipulált” képeket 

hoznak létre, amelyek hivatalosnak tűn-

nek, de nem azok. Tehát, ha olyan gyanús 

üzenetet látunk, amely úgy néz ki, mintha 

a CNN-től származna, akkor nézzük meg a 

CNN honlapját, hogy az a hír valóban meg-

található-e ott.

4. Vizsgáljuk meg a bizonyítékokat

A hiteles hír sok tényt tartalmaz – például 

szakértők idézeteit, felmérések adatait és a 

hivatalos statisztikákat. Ha ezek hiányoznak, 

vagy a forrás ismeretlen szakértőre vagy 

„barátra” hivatkozik, kérdőjelezzük meg azt!
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Bizonyítják-e a bizonyítékok, hogy valami 

tényleg megtörtént? Vagy „megváltoztak” a 

tények egy adott nézet megerősítésére?

5. Ellenőrizzük a képek valódiságát

A modern szerkesztő szoftverek megköny-

nyítették az emberek számára a professzi-

onális és valósághű, de hamis képek létre-

hozását. Valójában a kutatások azt mutatják, 

hogy csak az emberek fele tudja megmon-

dani, hogy a képek hamisak-e vagy sem.

Van azonban néhány figyelmeztető jel, 

amelyre figyelni lehet. Furcsa árnyékok 

a képen, vagy egyenetlen élek egy ábra 

körül. Ha továbbra is kétségeink vannak, 

18 Will Kenton, Investopedia

használhatunk olyan eszközöket, mint pél-

dául a Google Reverse Image Search, ami-

vel ellenőrizhetjük, hogy a képet megváltoz-

tatták-e, vagy nem megfelelő környezetben 

használták-e.

6. Ellenőrizzük, hogy ez „csak jól hangzik” 

vagy tényleg igaz

Végül, használjuk a józan eszünket! Ha egy 

történet hihetetlennek tűnik, akkor való-

színűleg az. Ne feledjük, hogy a hamis hírek 

célja az elfogultság vagy félelmek „felkel-

tése”. Ne feledjük, hogy csak azért, mert a 

történet „jól hangzik” és igaznak tűnik, még 

nem jelenti azt, hogy valójában az.18

1. FELADAT: 
Feladat neve: Hamis vagy sem? 
Találjuk ki! 
[Szükséges időtartam: 1-1,5 óra] 

Feladat típusa: önálló, páros, kiscsoportos

Szükséges eszközök / források: internet, 

laptop, papír, toll, újság/magazin

Feladat leírása: Adjunk a résztvevőknek hí-

reket főcím nélkül, és kérjük meg őket, hogy 

írják meg a lehető legjobb főcímet, legfel-

jebb 36 karakter felhasználásával. Kérjük 

meg őket, hogy vitassák meg munkájukat, 

és döntsék el, melyik a leghatékonyabb cím.

A résztvevők vizsgáljanak meg egy történe-

tet, amely jelenleg a helyi online médiában 

található, és hasonlítsák össze az ugyana-

zon eseményről szóló közösségi médiabe-

jegyzésekkel.
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2. FELADAT 
Miért készülnek az álhírek? 
[Szükséges időtartam: 1 vagy 2 óra 
osztályteremben]

Feladat típusa: önálló

Szükséges eszközök: internet, laptop

Feladat leírása: Kérjük meg a résztvevőket, 

hogy nézzenek meg több megbízható hírpor-

tált, és határozzák meg az alábbiak jellemző-

it- szalagcímek, fényképek, logók és idézetek.

Ezt követően kérdezzük meg a résztvevők-

től a következőket:

	z Miért készítenek az emberek hamis hí-

reket?

	z Milyen veszélyeket jelentenek a hamis 

hírek?

	z Miért hittek az olvasók a hamis híreknek? 

Adjunk a résztvevőknek válogatott híreket, 

amelyet el kell olvasniuk, majd kérjük meg 

őket, hogy rendezzék azokat hamis és valódi 

kategóriákba.

További álhírekkel kapcsolatos tanulmá-

nyok, és leckék:

	Æ angolul: https://www.bbc.co.uk/prog-

rammes/articles/4fRwvHcfr5hYMMltFq-

vP6qF/help-your-students-spot-false-

news

	Æ https://getbadnews.com/ 

	Æ http://factitious.augamestudio.com 

	Æ https://www.fakeittomakeitgame.com/

	Æ magyarul: http://magicvalley.hu/ 
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4. lecke: 
Közösségi források ismerete 

Tananyag részei:
A leckeet követően, a résztvevők:

	Æ megértik a közösségi források jelentését

	Æ képesnek lesznek azon érdekcsoportok 

azonosítására, amelyeket támogatni kí-

vánnak

	Æ képesnek lesznek arra, hogy a régió-

jukban szervezeteket találjanak, ahol 

az egyének változatos érdekeit tá-

mogathatják (Kereskedelmi Kamara, 

Vöröskereszt, Caritas, önkéntes tár-

sulások, időskorúak klubjai, gyermek-

gondozás, hallgatói szövetségek, kéz-

műves egyesületek stb.)

Tartalom:

Részvételi tanulás és cselekvés

Sarah Thomas (2014) gyakorlati áttekin-

tést nyújt a részvételen alapuló tanulásról 

és cselekvésről. Ez a megközelítés a kö-

zösségek megismerésének és a velük való 

kapcsolattartásnak módjáról szól. Ennek a 

módszernek a célja a kollektív gondolkodás 

és tanulás folyamatának megkönnyítése.

Használható igényeink meghatározására, 

projektek és programok tervezésére, azok 

figyelemmel kísérésére vagy értékelésére. 

Bebizonyítja, hogy ez a módszer hatékony a 

közösségek egyedi perspektíváinak megis-

merésében. Ez lehetővé teszi az emberek 

számára, hogy megosszák észrevételeiket, és 

a helyi viszonyok ismerete alapján azonosít-

sák, rangsorolják és értékeljék a kérdéseiket. 

Ez a módszer elősegíti, nemcsak az őket érin-

tő kérdések megfogalmazását, hanem a reá-

lis megoldások megtalálását is. Ez a módszer 

több, mint egy konzultációs eszköz: lehetővé 

teszi és támogatja a közösségek aktív részvé-

telét azokban a témákban és cselekvésekben, 

amelyek aktuálisan alakítják jelenlegi helyze-

tüket és alakíthatják jövőbeli életüket.

A vizuális módszerek és elemző eszkö-

zök bevezetésével a részvételi tanulás és 

cselekvés módszere lehetővé teszi a közös-

ség minden tagjának részvételét, életkorá-

tól, etnikai hovatartozásától vagy írástudá-

sától függetlenül.

Kulcsszavak: közösség, 
feltérképezés, probléma 
megoldás, részvételi 
tanulás, cselekvés
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TANAGYAG:
Részvételi tanulás és cselekvés
[Szükséges időtartam: 15–20 perc]

A részvételi tanulás és cselekvés a követke-

ző módszerekkel végezhető el: 

Feltérképező feladatok 

A feltérképezési feladatokat gyakran be-

vezető tevékenységekként is használják. 

Lehetővé teszik a közösség számára, hogy 

megmutassák és megbeszéljék azt, ho-

gyan látják azt a területet, ahol élnek, a 

rendelkezésre álló erőforrásokat/létesít-

ményeket, és mi a fontos számukra a kör-

nyezetükben.

Idővonal

Az idővonal egy olyan típusú diagram, amely 

segít rögzíteni a közösség, a háztartás vagy 

a közösség tagjainak életében idővel bekö-

vetkezett változásokat. 

Keresztmetszeti séta

A keresztmetszeti séta egyfajta feltérké-

pezési tevékenység, de magában foglalja 

egy közösség tagjaival/közösségének cso-

portjával való tényleges sétát egy területen; 

megfigyeléssel, kérdések feltevésével és 

aktív hallgatással.

19 Erős, ellenálló közösségek kialakítása – Kézikönyv – Az együttműködés, kohézió,közösségi változások 
erősítése iskolarendszeren kívüli képzés segítégével, 50.o.

Problémafák

A „problémafa” egy olyan típusú diagram, 

amely lehetővé teszi a közösség tagjai szá-

mára, hogy elemezzék egy adott probléma 

okait és következményeit, és megértsék ho-

gyan kapcsolódnak egymáshoz.

Csoportosító feladatok

A rangsorolási / értékelési tevékenységek 

lehetőséget nyújtanak a közösség tagjai 

számára, hogy mérlegeljék / osztályozzák 

/ rangsorolják az ügyeket és elemeket, egy-

máshoz viszonyítva vagy kritériumok szerint.

Halmazdiagram

Ez egy diagram fajta, amelyet fel lehet hasz-

nálni az egyének, valamint a csoportok és 

egyének szerepének és kapcsolatainak, illet-

ve a közöttük lévő kapcsolatok feltárására.

Ez csak néhány eszköz, amelyet a rész-

vételi tanulás és cselekvés módszer megkö-

zelítésének részeként használhatunk, amely 

rugalmas és dinamikus, de az alábbi alapel-

vek alátámasztására szolgál:

	z A szerepek megfordulhatnak úgy, hogy a 

helyi embereket „szakértőknek” tekintik

	z „A toll átadása” – a közösség tagjai ma-

guk készítik a felméréseket saját maguk-

ról, képezik le a problémáikat, model-

lezik azt, vagy ábrázolják diagramon.19 
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1. FELADAT: 
Problémafa 
[Szükséges időtartam: 2 óra 
osztályteremben]

Célzott kompetenciák: Közösségi problé-

mákkal kapcsolatos ismeretek – a problé-

mák / kérdések megismerése a közösség-

ben, azok okainak felmérése és következ-

ményeik megismerése. 

Szükséges eszközök / források: flipchart pa-

pír, toll/filctoll, elég tér a csoportmunkához, 

mellékletek

Feladat leírása: A „problémafa” egy olyan 

típusú diagram, amely lehetővé teszi a kö-

zösség tagjai számára, hogy elemezzék egy 

adott probléma okait és következményeit, és 

felmérjék, hogy azok hogyan kapcsolódnak 

egymáshoz. Egy központi probléma / kérdés 

köré építve, a probléma okait alu-, a követ-

kezményeket felül megjelenítve követhetjük.

Forrás: Raising Strong and Resilient Communities Manual
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és egyének szerepének, befolyásainak és 

kapcsolatainak, valamint a közöttük lévő 

kapcsolatok feltárására. Így látványosan 

felmérhető a hatalom dinamikája a cso-

portokban, a szervezeteken belül és azok 

között. Ezt egy csoport készíti el, egy nagy 

körrel kezdve, amely az egész közösséget 

21 Erős, ellenálló közösségek kialakítása – Kézikönyv – Az együttműködés, kohézió,közösségi változások 
erősítése iskolarendszeren kívüli képzés segítégével, 77.o

képviseli. Ezután különféle méretű köröket 

adnak hozzá: a fő körön belül ábrázolva a 

relatív jelentőségű közösségen belüli külön-

féle szervezeteket vagy csoportokat; és a fő 

körön kívül ábrázolva, a közösséget befo-

lyásoló, vagy a közösség életében szerepet 

játszó külső szervezeteket .21
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