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Az Aflatoun program 3-18 év közöttiek számára kínál szociális és pénzügyi készségek fejlesztésével 
foglalkozó képzéseket. Az Aflatoun anyaszervezet partnerségben működik együtt más szervezetek-
kel annak érdekében, hogy világszerte elérje a gyermekeket és a fiatalokat.  

Az Aflatoun program a gyermekeknek az élet elemeinek felépítését kínálja, ösztönözve őket arra, 
hogy takarékoskodjanak erőforrásaikkal, és kezdjék el társadalmi és pénzügyi mikrovállalkozásai-
kat. A szociális és pénzügyi készségfejlesztésen keresztül arra bátorítja a gyermekeket és a fiatalokat, 
hogy az életükben és a közösségükben pozitív változásokat vigyenek véghez, és végül akár megtörjék 
a szegénység ördögi körét, melybe sokan közülük beleszülettek. További információért látogassa 
meg az www.aflatoun.org honlapot.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az Aflaoun International szervezetnek, amiért hozzáférést és 
felhasználási jogokat biztosított tananyagaihoz a kézikönyv elkészítése során.

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

Az adaptált verzió három szervezet összefogásával készült el:
Csoport-téka Egyesület, Magyarország
Pomoc Deci, Szerbia
Skola Dokoran – Wide Open School, Szlovákia

A tanári kézikönyv az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával készült el, 
az „Aflateen – Social and Financial Education for Engagement, Entrepreneurship and 
Employment” (Aflateen – Szociális és Pénzügyi Nevelés az elköteleződésért, a vállalkozói 
és munkavállalási készségek fejlesztéséért) program keretében.
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BEVEZETŐ

ISTEN HOZOTT!
Üdvözlünk az Aflatoun világában; ez az ambiciózus program annak érdekében jött létre, 
hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy a változás ügynökeivé válhassanak saját közös
ségeikben szociális és pénzügyi készségeik fejlesztésének segítségével.

Az Aflatoun program különféle képzési programokat tartalmaz mind gyerekeknek, mind 
fiataloknak, valamint a velük foglalkozó szakembereknek; ifjúsági munkásoknak, tanárok
nak, facilitátoroknak.

A programkialakítás kétszintűre tervezett: egyfelől egy nemformális képzés 318 éves 
kor közötti gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, illetve egy trénerképzés azoknak, 
akik ezeket a szakembereket felkészítik a szociális és pénzügyi készségek átadására 
nemformális eszközökkel.

A program három korcsoportot céloz meg: az Aflatot óvodásoknak, az Aflatoun általános 
iskolás gyerekeknek, az Aflateen program pedig középiskolás korú fiataloknak szól.
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Ez a kézikönyv az Aflateen tanári kézikönyv az ifjúsági munkában címet viseli – azoknak készült, 
akik közvetlenül foglalkoznak 14 éves kor feletti fiatalokkal, akár a formális iskolai rendszerben, 
akár az iskolaidőn kívül: ifjúsági munka keretében, civil szervezeteknél vagy szabadidős tevékeny-
ségek során.

A fiatalok olyan sok mindenre képesek. Az Aflateen küldetése, hogy inspirációt nyújtson fiata-
loknak, bátorítsa őket társadalmi és gazdasági területen is, annak érdekében, hogy felelősségteljes 
életet élhessenek, és a változás ügynökeiként működjenek.

A világ sok kihívással néz szembe. Hallunk történeteket világszerte szegénységről, környezeti 
krízisről, társadalmi igazságtalanságról, bűnözésről és alacsony életszínvonalról. De minden kihí-
vással kapcsolatban hallunk inspiráló történeteket is emberekről, akik azon munkálkodnak, hogy 
valami jobbat hozzanak létre. A fiataloknak meghatározó szerepük van ezekben az inspiráló történe-
tekben. Az egész világon egyre több és több fiatal vonódik be és köteleződik el projektekben, hogy 
változást indítsanak a közösségeikben.

Az Aflateen program segítségével tovább segíthetjük őket, hogy a változás nagyköveteiként 
megvalósítsák a bennük rejlő lehetőségeket.

Az Aflateen programot úgy terveztük meg a fiatalok számára, mint egy utazást, ami az életük-
höz kapcsolódik. Feltérképezik a társadalmi problémákat és témákat, elsajátítják az életben való 
boldoguláshoz szükséges készségeket, hogy aktív állampolgárrá váljanak, projekteket és vállalkozá-
sokat valósítanak meg más fiatalokkal közösen a közösségeikben.

HÁTTÉR
Az Aflateen program egy nagyobb mozgalom része, melyet Aflatounnak neveznek, és ami a pénz-
ügyi és szociális készségek együttes oktatását hozta el a gyermekeknek és fiataloknak világszerte. 
A szociális és pénzügyi nevelés a fiatalokat segíti a kritikus gondolkodásban, emellett tanulnak a 
jogaikról és a felelősségeikről, pénzügyi ismereteket szereznek, valamint olyan készségeik fejlődnek, 
amelyek segítik az álmaik megvalósítását. Támogatást kapnak az életkorukból adódó átalakulás 
során, hogy felnőtté válva hogyan boldogulhatnak a nekik legjobb módon a világban. A szociális 
készségek fejlesztése megtanítja nekik, hogy higgyenek magukban, váljanak felelős állampolgá-
rokká azáltal, hogy megértik az őket érintő társadalmi problémákat és bevonódnak megoldásukba.  
A pénz ügyi nevelés megtanítja a takarékoskodáshoz, költségvetés készítéshez szükséges készségeket, 
és az életkoruknak megfelelő társadalmi és pénzügyi vállalkozások iránti elköteleződést.

A tananyagban támogatjuk a tapasztalati úton szerzett tanulást („learning by doing” – „csinálva 
tanulni”). Ezt több módon tesszük:

1. Az egyes alkalmak tevékenységeinek segítségével
2. Társadalmi és pénzügyi vállalkozások megalkotásával, melyet a fiatalok maguk visz-

nek véghez.

A tevékenységek a tananyagban példákat is hoznak, illetve más eszközöket, melyek segítik a facili-
tátorokat, akik a tapasztalati tanuláshoz szükséges kereteket és struktúrát adják azáltal, hogy hidat 
képeznek a fiatalok meglévő tudása és a tananyag által kitűzött tanulási célok között. Ezek a tevé-
kenységek, keretek, források és példák nyújtják azt a támogató rendszert, ami segíti a résztvevőket 
céljaik elérésében, beleértve a tanulási célokat is.

Mivel a programot átadó oktatók lehetnek formális oktatásban dolgozó pedagógusok és/vagy 
ifjúsági munkások, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, akik nem-formális oktatási környezetben 
dolgoznak, ezért a kézikönyv mindkét terület számára nyújt lehetőségeket.

CÉLKITŰZÉSEK
A program végére a fiatalok képessé válnak:
• Megvizsgálni, felfedezni és reflektálni saját identitásukra, értékeikre és hitrendszerükre éppúgy, 

mint emberi kapcsolataikra családjukkal, barátaikkal és közösségükkel.
• Kritikai gondolkodással közelíteni és megvizsgálni, hogyan valósulnak meg vagy sérülnek  

a társadalomban a jogok.
• Jellemezni és gyakorolni a pénzügyi, természetes és egyéb erőforrások – ember, bolygó, profit – 

felelősségteljes felhasználását és felhalmozását.
• A vágyott cél megvalósításához szükséges tevékenységek megtervezésére és költségvetés készíté-

sére, valamint ezen képességek bemutatására.
• Vállalkozásokat működtetni, melyek pozitív hatással vannak a közösségre.

FACILITÁTOROK
Ez az Aflateen tanári kézikönyv facilitátorok számára van tervezve: ifjúsági munkásoknak, tanárok-
nak és fiatalokkal foglalkozó szakembereknek. Olyan témákat céloz meg, melyek a fiatalok számára 
relevánsak, és felvértezi őket szociális és pénzügyi készségekkel. Úgy terveztük meg, hogy elég ru-
galmas legyen a facilitátorok számára a tevékenységek felcserélésére és alkalmazására attól függően, 
hogy a résztvevők miről szeretnének többet tanulni, és mi a rendelkezésre álló időkeret.

Hozzáadtunk a kézikönyv végére egy Óraterv útmutatót is, melynek alapja az egyes alkalmak 
hossza, időtartama, melyre lehet hivatkozni. Arra kérünk, hogy a résztvevő hátteréhez és tapaszta-
lataihoz mérten alkalmazd a különböző tevékenységeket, és légy érzékeny arra, hogy milyen eltérő 
képességekkel rendelkeznek a résztvevők. Az Aflateen tanári kézikönyv három fő rész köré szer-
vezve követi a szociális és pénzügyi készségek oktatásának alapelemeit:

1. AFLATEEN TANULÁSI MODULOK  – útmutatók egy-két órás alkalmakhoz, ahol a résztvevők megis-
mernek egy-egy adott témát.

• 1. fejezet: Személyes megértés és feltárás – reflektálva az identitásukra, értékeikre, 
hitrendszerükre éppúgy, mint a családjuk, barátaik és közösségük hálózatára.

• 2. fejezet: Jogok és felelősségek – feltérképezni a társadalmat és megvizsgálni a jogok 
megvalósulását és a felelősségek teljesítését.

• 3. fejezet: Megtakarítások és költések – tanulni a pénzügyi, természetes és egyéb 
erő források felelősségteljes felhasználását és felhalmozását.

2. AFLATEEN GYAKORLÁSI MODULOK – útmutatók egy-két órás foglalkozásokhoz, melyek végigvezetik 
a résztvevőket a saját társadalmi és pénzügyi vállalkozásaik tervezésén, költségvetésén és meg-
valósításán.

• 4. fejezet: A vállalkozásod megtervezése és költségvetése – végigvezetni a résztvevő-
ket a vállalkozás megtervezésének és elindításának folyamatán.

• 5. fejezet: Példák a társadalmi és pénzügyi vállalkozásra – Társadalmi és pénzügyi 
vállalkozások példái.

3. AFLATEEN FACILITÁTOR FORRÁSOK – támogatást nyújt a facilitátoroknak a foglalkozások levezetésé-
hez, és Megtakarítási Klubok szervezéséhez.

• Facilitátorok útmutatója – útmutató a foglalkozások sikeres levezetéséhez, beleértve 
az általános facilitálási tippeket formális és nem-formális oktatási környezetben.

• Közös tevékenységek útmutatója – útmutató különböző tevékenységekhez, beleértve 
egy klub létrehozását és a megtakarítási folyamatot.
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Ez a kézikönyv foglalkozástervek gyűjteménye, amit úgy terveztünk meg, hogy elég rugalmas legyen 
és adaptálható a szükségleteidhez. Egy hatékony programhoz szükség van legalább az első négy 
fejezetből összeállított feladatsorra. Szabadon lehet keverni és párosítani a gyakorlatokat egymással, 
biztosítva, hogy a tanulási modul, amit választottál, a legmegfelelőbb legyen a csoportod számára.

Néhány tevékenység alapvetően fontos a programban:

1. TANULÁSSAL KAPCSOLATOS FOGLALKOZÁSOK – akár formális iskolai osztályban, akár informális cso-
portban gyűjtjük össze a résztevőket, és ilyen keretekben vezetjük őket végig a tananyagon, az 
alapján, ahogy a kézikönyv moduljai ajánlják.

2. MEGTAKARÍTÁSI RENDSZEREK – a program során a résztvevők aktívan gyakorolják a pénz és erő-
forrás megtakarítási és fejlesztési rendszereket annak érdekében, hogy nyomon tudják követni 
a pénz felhasználását.

3. VÁLLALKOZÁS MŰKÖDTETÉS – a tanulási modulokon átküzdve magukat, mintegy a program 
kicsúcso sodásaként a résztvevők megtervezik és működtetik társadalmi és pénzügyi vállalkozá-
saikat, melyek pozitív hatással lesznek a közösségeikre.

A Vállalkozásod megtervezése és költségvetése modul ehhez szolgál útmutatóként.

Néhány általános megjegyzés a tanulási és gyakorlási modulokhoz
• Az első négy fejezet a következő: Személyes megértés és feltárás; Jogok és felelősségek; Megtaka-

rítások és költések; A vállalkozásod megtervezése és költségvetése.
• Minden fejezet négy–hét foglalkozást tartalmaz, és mellettük egy-egy sorrendbe rakott óratervet 

a facilitátor számára.
• Minden fejezet az alábbi részeket tartalmazza: Bevezetés, Áttekintés, Fedezd fel és Gondolkozz, 

Vizsgáld meg és Cselekedj, Reflektálj, és egy Lehetséges projektmunka részt.

BEVEZETÉS – Az alapvető információkat nyújtja a témáról a facilitátor számára, amelynek tartal-
mát a foglalkozás során röviden, tömören meg kell osztani a résztvevőkkel.  

ÁTTEKINTÉS – Ez tartalmazza a tanulási célokat, a szükséges segédanyagokat, és információkat a 
facilitátor számára.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ – Ez a foglalkozás indító tevékenysége. Bevezető tevékenységként 
funkcionál, elkezdi a résztvevőket serkenteni a témával kapcsolatos gondolkozásra, és ráhangolja 
őket a foglalkozásra.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ – Ez a foglalkozás fő tevékenysége. A foglalkozások esetenként több 
tevékenységi lehetőséget is ajánlanak. Hacsak nem indokolja más, a facilitátor kiválaszthatja 
közülük az egyiket. Összegzi a megtanultakat és megszilárdítja az elsajátított anyagot.

REFLEXIÓ – Minden foglalkozásnak ez az utolsó tevékenysége, mely összegzi és stabilizálja a 
meg tanultakat.

SZEMÉLYES  
MEGÉRTÉS ÉS FELTÁRÁS

A MODUL CÉLJAI
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:

• Mélyebben megismerkedni a globális Aflateen programmal és bekapcsolódni a 
programba.

•  Megismerni és összebarátkozni a többi résztvevővel, a  facilitátorokkal azáltal, 
hogy személyes információkat és történeteket osztanak meg egymással.

•  Reflektálni a személyes identitásukra, álmaikra és képességeikre.

•  Reflektálni és megérteni kapcsolatukat a családjukkal és barátaikkal, éppúgy, 
mint a szélesebb közösségben betöltött szerepükkel.

1
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ÜDVÖZLÜNK  
AZ AFLATEEN PROGRAMBAN

TANULÁSI CÉLOK
A pozitív önértékelés alapvetően fontos azon fiatalok számára, akik a változás nagykövetei szeret-
nének lenni a közösségeiken belül. A fiatalokat nagyobb önismeretre bátorítjuk, és hogy higgyenek 
abban, hogy megvalósíthatják céljaikat és sikeresek lesznek. Teret adunk nekik, hogy felfedezzék ér-
tékeiket, egyénileg a kortársaikkal való együttműködés során. A folyamat részeként bátorítjuk őket, 
hogy kreatívan fejezzék ki önmagukat. Ebben az időszakban a fiatalok abban a kor  ban vannak, ami 
átmenet a gyermekkorból a fiatal felnőtté válásba – és ami feszültséggel jár. Ez abból adódik, hogy 
küzdenek a függetlenségükért, birkóznak az identitásukkal, értékeikkel és fizikai változásaikkal; ez 
az időszak így egyben teret ad a személyesebb önreflexióknak, a megértésnek és a felfedezésnek.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A résztvevők már az Aflateen részei, mely a fiatalok egész világra kiterjedő csoportját jelenti, akik 

elkötelezettek a pozitív változások iránt.
• Az Aflateen az ő csoportjuk. Biztonságban érezhetik magukat, megoszthatják gondolataikat és 

érzéseiket egymással és a facilitátorukkal.

Szükséges anyagok
• A 2. lehetőséghez: szembekötő; Akadály pálya fotó vagy illusztráció, fotó egy résztve-

vőről, ahogy az akadálypályán keresztülmegy.
• Reflexióhoz: Papír és tollak az Aflateen Szerződéshez, fotó a példa Aflateen Szerző-

désről, ahogy a résztvevők aláírják.
• Általánosságban: Személyes naplók a résztvevőknek (választható).

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Gondold végig, hogy neked mint facilitátornak, milyen további információra és ismeretre van 

szükséged ahhoz, hogy ezt a foglalkozást megtartsd.
• Írd le a saját szavaiddal, hogy mi az Aflateen, és miért fontos neked. Gyakorolj egy barátoddal, 

mielőtt belefogsz ebbe a foglalkozásba.
• Készíts egy akadálypályát a 2. lehetőséghez (ha ezt fogod használni), mielőtt a foglalkozás elkez-

dődik. Alkoss meg egy biztonságos környezetet bárhol is tartsd, akár egy osztályteremben vagy 
közösségi helyen, beltéren vagy szabadtéren.

• Írd le a saját elvárásaidat a csoporttól, amiket te fogsz hozzáadni az Aflateen szerződéshez. 
• Készülj egy személyes történettel, amit megoszthatsz, amikor csatlakoztál egy új csoporthoz: 

beszélhetsz arról, hogy érezted magad, hogyan építettél bizalmat és megértést a többiekkel. 
• Érkezz korán, hogy találkozhass a résztvevőkkel és megismerhesd őket. Tanuld meg a nevüket, 

és jegyezd meg a céljaikat. 

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: FOGLALJ ÁLLÁST

Módszer
1. Tájékoztasd a résztvevőket, hogy az Aflateen egy interaktív program, ahol tanulni 

fognak a szociális és pénzügyi készségekről, amelyek segíteni fogják őket, hogy jobbá 
tegyék a jövőjüket. Mutass rá, hogy az Aflateen más, mint az iskola, és hogy csapatban 
fognak dolgozni, hogy közös válaszokat találjanak.

2. Mutasd be a résztvevőknek a Fedezd fel és gondolkodj részt, és magyarázd el nekik, 
hogy minden Aflateen foglalkozást így fognak kezdeni, ezzel a tevékenységgel, így 
bemelegedhetnek a nap témájába és elgondolkozhatnak rajta.

3. Ezután mutasd meg a csoportnak a Foglalj állást tevékenységet. Mond el nekik, hogy 
egy állítást fognak hallani, amiről el kell dönteniük, hogy egyetértenek-e vele vagy 
sem, majd indokolják meg a válaszukat. Emlékeztesd őket arra, hogy nincsenek jó 
vagy rossz válaszok, és az is teljesen rendben van, ha nem értenek egyet a barátaikkal.
Állítás:

• A velem egyidős emberek tudnak változást indítani a közösségeikben.
• Bárki elérheti a célját, ha elég keményen dolgozik rajta.

4. Olvasd fel a fenti két állítás közül az egyiket. Kérd meg a résztvevőket, hogy csukják 
be a szemüket, így nem láthatják a barátaik válaszait, és mondd nekik, hogy emeljék 
fel a kezüket a fejük fölé, ha egyetértenek, és tegyék a térdükre a kezüket, ha nem 
érte nek egyet vele

5. Ezután kérd meg őket, hogy magyarázzák meg a válaszaikat, és tegyél fel utánkövető 
kérdéseket. Támogassuk a beszélgetés folyamatát, amíg a résztvevők érdeklődőek.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz egyet a következő két tevékenység közül. Figyelj arra, hogy az első lehetőség abban az eset-
ben igazán jó, ha a résztvevők még nem találkoztak egymással korábban, míg a második lehetőség 
inkább azoknak megfelelő, akik korábbról ismerik egymást. Vegyél részt te is a gyakorlatban, hogy 
megmutasd, te is a csapat tagja vagy, nem csak egy facilitátor. 

1. LEHETŐSÉG: ISMERKEDÉS
MEGJEGYZÉS: Ha nagy csoporttal dolgozol, talán jobb kisebb csoportokra választani a résztvevő - 
ket, mint párokra, és így osszák meg egymással, hogy mi volt a legérdekesebb, amit felfedeztek az 
inter jújuk során.
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Módszer
1. Kezdd azzal, hogy megosztod ezt a három tippet az erős kommunikációval kapcso-

latban:
• Menj olyan helyre, ahol lehetőség van magánbeszélgetésre.
• Tartsd tiszteletben, amit a partnerednek el kell mondania neked. Tegyél fel kér-

déseket, és próbálj többet figyelni, mint beszélni.
• Tarts erős szemkontaktust a partnereddel. Bólogass, mosolyogj, és mutasd ki a 

partnered felé, hogy valóban érdekel, amit mondania kell. Teremts biztonságos 
testi kontaktust, mint például tedd a vállára a kezed, ha ez mindkettőtöknek 
kényelmes.

2. Ezután oszd a résztvevőket párokra, és kérd meg őket, hogy a következő öt-öt percben 
interjúvolják meg egymást, miközben észben tartják a fent említett kommunikációs 
szabályokat. Javasolj nekik kérdéseket, például:

• Hol nőttél fel? 
• Milyen karriert szeretnél?
• Mi az az egy dolog, amit a csoportból senki sem tud rólad?
• Mit szeretnél az Aflateen programban tanulni?

3. Tíz perccel később hívjuk vissza a nagy csoportba a résztvevőket.
4. Kérjük meg őket, hogy mutassák be partnereiket a csoportnak és osszák meg, amit 

megtudtak egymásról.

Útmutató kérdések a beszélgetéshez a tevékenység után
• Hogy érezted magad a tevékenység során?
• Volt-e olyan pillanat, amikor kényelmetlenül érezted magad a magadról szóló informá-

ciók megosztása során? Hogy jutottál túl ezeken az érzéseken?
• Meg tudsz nevezni két másik embert a csoportból, és elmondani, mit tudtál meg róluk?

2. LEHETŐSÉG: BIZALOM SÉTA
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat, és jelöljék ki, hogy ki lesz az A és 

ki a B játékos.
2. Vezesd végig a csoportot a termen, amit előkészítettél, és magyarázd el, hogy milyen 

akadályok vannak, illetve add meg a különleges instrukciókat. Mutass nekik példa 
fotó kat vagy illusztrációkat az akadályokról, képeket, ahol látszik, hogy más részt-
vevők hogyan mentek végig az akadálypályán.

3. Adj a pároknak kettő percet, hogy kitalálják a stratégiát és bátorítsd őket, hogy megta-
lálják a módot arra, hogyan menjenek sikeresen végig a pályán úgy, hogy az mindkét 
partnernek kényelmes legyen.

4. Először kérjük meg az A partnereket, hogy kössék be vagy hunyják le a szemüket. 
Ezután kérjük meg a B partnereket, hogy vezessék át az A-kat a pályán.

5. Ezután cseréljenek szerepet, és az A partnerek vezessék át a B-ket a pályán, ezúttal 
visszafelé, hogy a B játékos ne tudjon emlékezetből végigmenni.

6. Ha egyszerre csak egy páros tud végigmenni az akadálypályán, akkor a többi részt-
vevőnek az a dolga, hogy bíztassa a párt, és felajánlja a segítségét. 
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Útmutató kérdések a beszélgetéshez a tevékenység után
• Hogy érezted magad a tevékenység során?
• Mit tettek a párosok, hogy könnyebbé tegyék, vagy épp nehezítsék a feladat teljesítését?
• Voltak pillanatok, amikor kényelmetlenül érezted magad a Bizalom séta alatt?
• Hogy jutottál túl ezeken az érzéseken?
• Erősödött a bizalmad a partnered /a csoport iránt? Miért? Miért nem?
• Mit tehetne a csoport még a bizalom erősítése érdekében?

REFLEXIÓ
Módszer: Aflateen szerződés
1. Kezdd azzal, hogy elmagyarázod az Aflateen szerződést a csoportnak, tájékoztasd 

őket, hogy a csatlakozás az Aflateen közösséghez egy választás a részükről, ami nem 
kötelező. Emlékeztesd őket arra, hogy aláírásukkal csatlakoznak a többi országban 
lévő Aflateen tagokhoz, szinte minden kontinensről. Mutass fotókat az Aflateen szer-
ződésről, melyet korábban más résztvevők írtak alá.

2. Mutass rá, hogy a szerződés aláírása azt jelenti, hogy a facilitátorok és a résztvevők 
minden részében egyetértenek.

3. 3. Mivel az Aflateen fiatalok számára lett tervezve, ők maguk lesznek, akik megterve-
zik, hogy mi legyen a szerződésben, ezért kérd meg a csoportot, hogy osszák meg az 
elvárásaikat a csoport facilitátoraival és a többi résztvevővel kapcsolatban.

4. Végy egy flipchart papírt, és írd a tetejére, hogy Aflateen Szerződés. Írd fel a részt vevők 
javas latait a szerződésre, és bátoríts minden tagot, hogy ossza meg a gondolatait. A ja  - 
vaslatok lehetnek a tisztelettel, részvétellel, pontossággal stb. kapcsolatban. Hagyd, 
hogy a résztvevők a saját szavaikkal fogalmazzanak, mutasd meg nekik, hogy az Afla-
teen az ő programjuk. A nem-formális tanulás és az ifjúsági munka keretén belül a 
meg állapodás a csoport indulása előtt roppant népszerű technika, de a formális oktatás 
kere tein belül szokatlan lehet. Magyarázd el a fiataloknak, hogy a megállapodással 
kifejezhetik az elköteleződésüket egy új kaland iránt, melyet az Aflateen csoport nyújt 
majd nekik. Kihívást jelenthet nem-formális eszközöket alkalmazni formális keretben, 
ezért ez nagyon fontos ezt az elején tisztázni.

5. Magyarázd el a te elvárásaidat a csoport felé.
6. Hívd be a résztvevőket, hogy tegyenek hozzá, változtassanak rajta, vagy vitassanak 

meg bármit a szerződésben.
7. Írd alá te is az Aflateen Szerződést a résztvevők előtt, hogy megmutasd, te elkötelezett 

vagy a csoport felé. 
8. Ezután kérd meg a résztvevőket, hogy írják alá az Aflateen Szerződést, és üdvözöld 

őket a fedélzeten!
9. Amint aláírtad az Aflateen Szerződést, tölts el kb. öt percet azzal, hogy összegzed a 

Kulcs tanulási pontok-at a foglalkozásról.
• A résztvevők már mind az Aflateen tagjai, egy csoporté, mely világszerte el-

kötelezett a pozitív változások irányában. 
• Az Aflateen egy interaktív program fiataloknak, pénzügyi készségek és az 

életben való boldoguláshoz szükséges készségek fejlesztésére. 
• Az Aflateen az ő csoportjuk. Biztonságban érezhetik magukat, megoszthatják 

gondolataikat és érzéseiket egymással és a facilitátorukkal.
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KI VAGYOK ÉN?
A serdülőkor egy kihívást jelentő időszak mindenki életében. Gyermekből fiatal felnőtté változunk, 
bár még nem tudjuk, mit is jelent ez pontosan. Erős érzelmek szabadulnak fel az életünkben lévő 
feszültségek eredményeként a válaszok keresése során. 

Ez a fejezet segít a résztvevőknek reflektálni a különböző eseményekre és emberekre, melyek 
hatással vannak arra, hogy érzékelik önmagukat. A fejezet lehetőséget fog adni a résztvevőknek, 
hogy beazonosítsák egyedi erősségeiket annak érdekében, hogy elfogadják önmagukat, és gondol-
kozzanak arról, hogy kivé akarnak válni. 

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megnevezni és jellemezni legalább kettőt az erősségeik közül.
• Megnevezni és jellemezni legalább három fontos eseményt, amely hatással volt az identitásukra.
• Leírni, hogy öt éven belül milyen emberek szeretnének lenni.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Minden esemény, amit megtapasztalunk, hatással van ránk. Építhetünk a pozitív tapasztala-

tainkra, és a negatív tapasztalatainktól is „visszapattanhatunk” vagy megerősödhetünk. 
• Az erősségek pozitív tulajdonságok, ezek tesznek minket azzá, akik vagyunk. Mindnyájunknak 

vannak erősségei, és fontos, hogy észrevegyük ezeket. 
• Nem tudunk mindent kontrollálni, de arra van hatásunk, hogy milyen típusú emberré váljunk 

a jövőben.

Szükséges anyagok
• Indító: három ív papír, mindegyiken egy-egy kérdés a három közül a Fedezd fel és 

gondolkodj részhez.
• 2. lehetőség: a papírok és tollak (résztvevőnként egy).

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Készülj néhány példával a helyi közösségből vagy a nemzeti hősökből, akik túljutottak egy múlt-

beli eseményen a siker érdekében. 
• Amikor ezt a technikát alkalmazod az ifjúsági munkában, fontos, hogy a módszert adaptáld a 

célcsoportod szükségleteihez. Találhatsz a leírásokban tippeket, hogyan kezeld a hátrányos hely-
zetű csoportokat, például azokat, akik alacsony íráskészségűek. 

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ!
INDÍTÓ: NÉMA VITA
MEGJEGYZÉS: Alacsonyabb iskolázottságú csoportoknál, ahol a szövegértés nehézséget okozhat, in-
kább a Szavazz a lábaddal tevékenységet javasoljuk.

Módszer
1. Kezdd azzal, hogy elmagyarázod: ebben a fejezetben a csoport fel fogja fedezni, hogy 

kik ők, honnan származnak, és merre tartanak az életben.
2. Tájékoztasd a résztvevőket, hogy 3 papírt helyeztél el a teremben, mindegyik papíron 

van egy-egy kérdés.
3. Mi fontosabb: a múltunk vagy a jövőnk? Miért?
4. Írd le egy erősséged!
5. Mindenkiben megvan a képesség a boldogságra az életben? Miért / Miért nem?
6. Kérd meg a résztvevőket, hogy sétáljanak körbe a szobában, és az egyes kérdésekre 

adott válaszaikat írják a megfelelő papírra. Tájékoztasd a csoportot, hogy a többiek 
válaszaira is reagálhatnak.

7. Emlékeztess mindenkit arra, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok, és bátorítsd őket 
a vitára, javasold nekik, hogy kérdezzenek rá egymás válaszaira.

8. Addig érdemes folytatni a Néma vita játékot, amíg a résztvevők érdeklődnek, és elköte-
lezettek a párbeszédre.

9. Nézzétek át a résztvevők válaszait közösen, és kérd meg őket, hogy magyarázzák el 
válaszaikat, és mondjanak példákat.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
LEVÉL MAGAMNAK

Módszer
1. Kérdezd a résztvevőket arról, milyen emberek voltak öt évvel ezelőtt. Figyelj arra, 

hogy egyensúly legyen a pozitív és negatív hozzászólások között. 
2. Kérdezd arról a résztvevőket, hogy milyen emberekké szeretnének válni öt éven belül? 

Tegyél fel néhányat az alábbi kérdések közül?
• Milyen változásokat szeretnél véghez vinni?
• Milyen nehézségekkel kell majd szembenézned? Hogy fogsz velük megküzdeni?
• Milyen áldozatokat fogsz hozni?

3. Adj minden résztvevőnek egy darab papírt és egy tollat. Kérd meg őket, hogy írjanak 
egy levelet a jövőbeli önmaguknak. 

4. Ossz meg néhányat a következő kérdésekből annak érdekében, hogy a támogasd őket 
a levél elkészítésében:

• Mire vagy büszke magadban? Mit szeretnél, hogy a jövőben is megmaradjon!
• Mik azok a dolgok, amelyeket szeretnél megváltoztatni magaddal kapcsolatban 

annak érdekében, hogy olyan emberré válj, amilyen lenni akarsz?
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• Milyen ember szeretnél lenni? Milyen kapcsolatokat szeretnél? Mit fogsz öröm-
ből csinálni? Mit fogsz dolgozni?

5. Adj a résztvevőknek 10 percet, hogy megírják a leveleiket.
6. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy könnyű vagy nehéz volt megírni a levelet, és báto-

rítsd őket, hogy olvassák fel a csoportnak.
7. Bízd meg a résztvevőket azzal, hogy tegyék el otthon a leveleiket egy biztonságos 

helyre, így öt év múlva majd meg tudják nézni újra.

REFLEXIÓ 

MEGJEGYZÉS: Légy nagyon konkrét és specifikus, amikor megdicséred a résztvevőket. Említs konkrét 
példákat, és nevezd meg az erősségeiket. Mondd el neki, hogy az erősségeikkel kapcsolatban te, mint 
facilitátor, hogyan érzel. Például: „Anna, láttam ma reggel, amikor segítettél egy osztálytársadnak. 
Ez azt mutatja nekem, hogy te egy törődő barát vagy. Büszke vagyok arra, hogy a csoport tagja vagy.”

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak egy kört.
2. Kezdd azzal, hogy elmagyarázod az „erősség” jelentését a csoportnak: lehet bármilyen 

pozitív minőség, tulajdonság, ami azzá tesz bennünket, akik vagyunk; ezek a tulaj-
donságok segítenek minket abban, hogy keresztülmenjünk pozitív és negatív esemé-
nyeken az életünkben, és segítettek, hogy azzá az emberré váljunk, akik ma vagyunk. 
Mutass rá, hogy mindenkinek vannak erősségei.

3. Ezután kérd meg a résztvevőket, hogy hunyják le a szemüket, és gondoljanak egy 
erősségükre.

4. Néhány perc múlva kérj meg két-három résztvevőt, hogy osszák meg erősségeiket a 
csoporttal. Használj fel néhányat ezekből a kérdésekből:

• Mit tartasz ebben erősségnek?
• Miért fontos ez neked?
• Hol / Mikor használod ezt az erősséget az életedben?

5. Hívj be egy önkéntes jelentkezőt a kör közepére, és bátorítsd a többi résztvevőt, hogy 
dicsérjék meg az erősséget, amit említett korábban. Mondhatnak mást is, ami dicséret. 
Ha szükséges, kezdd el te és elsőként mutass példát dicséretből a résztvevőknek.

6. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat. A párosok feladata az lesz, hogy 
megdicsérjék egymást az erősségeikkel kapcsolatban. Bíztasd őket arra, hogy vegyék 
fel a szemkontaktust egymással, és legyenek nagyon konkrétak.

7. Töltsetek el ezzel a feladattal kb. 10 percet, és  utána a következő öt percben közösen 
szedjétek össze a kulcs tanulási pontokat ebből a gyakorlatból.

• Minden esemény, amit megtapasztalunk, hatással van ránk. A pozitív tapasz-
talatainkra építhetünk. A negatív tapasztalatainkból visszajelzést kapva meg-
erősödhetünk.

• Az erősségek pozitív tulajdonságok, melyek azzá tesznek minket, akik va-
gyunk. Mindannyiunknak vannak erősségei, és fontos, hogy ezeket felismer-
jük és elismerjük.

• Nem tudunk mindent kontrollálni, de arra van hatásunk, hogy milyen embe-
rek leszünk a jövőben. Emlékezzünk a kiemelkedő példákra a közösségünk-
ből, és kérjük meg a résztvevőket, hogy keressenek hasonló jó példákat.
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A CSALÁDOM

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Ahogy idősödünk, kapcsolatunk a családunkkal egyre összetettebb lesz. Azzal küzdünk, hogy 

miközben független emberré válunk, egy másik szerepben „valakinek a gyermeke” maradunk. 
Ahogy a szabadságért küzdünk, a szüleink gyakran reagálnak úgy, hogy erősítik a tekintélyüket 
és növelik a kontrollt. 

• Ebben a fejezetben a különböző családtípusokról lesz szó, a családon belüli konfliktusok forrá-
sairól, arról a frusztrációról, amit a fiatalok érezhetnek, és a megoldási lehetőségekről ezekkel a 
konfliktusokkal kapcsolatban.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani a különböző, családon belüli szerepeket
• Beazonosítani a családjaikban a konfliktusok forrásait és a megoldási módokat
• Jellemezni különböző családtípusokat.

Szükséges anyagok
• Indító: Három papírlap: Egyetértek, Nem értek egyet, Nem vagyok biztos benne felira-

tokkal.
• Szerepkártyák: (lásd az instrukciókat alább).
• Reflexió: Fotók az Aflateen program résztvevőiről egy másik programban, ahol éppen 

Szobor-színház technikát alkalmaznak (választható).

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A Szavazz a lábaddal játékot élvezetesebbé teheted, ha egy papírlapot összetekerve mikrofonként 

használsz, és mint egy riporter egy talk-shaw-ban, így kérdezed a résztvevőket.
• Készítsd el a szerepkártyákat előre. Írj minden kártyára különböző népszerű szerepeket a csa-

ládban, a háztartáson belül, és készíts minden szerep számára külön szerepkártyát (pl. anya, apa, 
fiú, lány, gyám, mostohaapa, nagynéni, nagybácsi, nagymama, nagypapa stb.)

• A fejezetben lévő feladatok mindegyike hatékony eszköz lehet a családok bevonására az ifjúsági 
munkában. Adhatsz olyan feladatot is, hogy a témákat beszéljék meg otthon a szüleikkel vagy 
rokonaikkal.

• Azoknak a fiataloknak, akiknek alacsonyabbak a verbális készségeik, problémát okozhat, hogy 
improvizálniuk kell szóban a dráma módszerek alkalmazása során. Kérd meg a résztvevőket, 
hogy keressenek olyan mini szituációkat, ahol konfliktusok jelennek meg.
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FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: SZAVAZZ A LÁBADDAL!

Módszer
1. Helyezd el az Egyetértek, Nem értek egyet és Nem vagyok biztos benne táblákat a terem-

ben a falra, vagy három szék támlájára.
2. Olvasd fel egyiket az alábbi állítások közül a résztvevőknek, és kérd meg őket, hogy 

menjenek a megfelelő felirathoz, attól függően, hogy egyetértenek, nem értenek egyet, 
vagy biztosak válaszukban.

• A szülők nem értik azokat a dolgokat, amik minket foglalkoztatnak
3. Folytasd azzal, hogy néhány résztvevőt megkérsz, hogy indokolja meg a válaszait. Em-

lékeztesd a csoportot, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok, és az is teljesen rendben 
van, ha nem értenek egyet a barátaikkal.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
CSALÁDI ÖSSZEJÖVETEL

Módszer
1. Véletlenszerűen oszd szét a szerepkártyákat a résztvevők között
2. Kiálts számokat három és hét között, és kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 

annyi fős csoportokat, amekkora számot mondasz. Mondd el nekik, hogy most ez a 
csoport egy család vagy egy közös háztartás.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy nézzék meg a kártyáikat, és magyarázd el nekik, hogy 
ők most a családon, közös háztartáson belül azt a családtagot képviselik, aki a kártyán 
szerepel.

4. Kérd meg a résztvevőket, hogy a csoporttal beszéljék meg, hogy milyen erősségek 
vannak ebben a családban, és milyen konfliktusforrások lehetnek.

5. Tartsd ezt a gyakorlatot addig, amíg leköti a résztvevőket és érdeklődést mutatnak. Ha 
az idő engedi, kapjanak a résztvevők más szerepkártyákat is, és más létszámú család-
ban játsszák újra a feladatot.

• Hogy érezted magad a tevékenység során?
• Milyen erőforrások és milyen konfliktusforrások lehetnek a családjainkban?
• Mit tehetünk ezeknek a konfliktusoknak a megoldása érdekében?
• Hogyan reagálna egy gyermek ezekre a konfliktusokra?
• Hogyan tud egy fiatal felnőtt reagálni ezekre a konfliktusokra?
• Milyen különböző családi struktúrák vannak a közösségeinkben? Milyen más családi 

struktúrák létezhetnek más közösségekben?

10-15
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REFLEXIÓ
MEGJEGYZÉS: Fontos, hogy minden csoporttag vegyen részt ebben a tevékenységben.

Módszer
1. Alkoss három egyforma létszámú csoportot.
2. Magyarázd el, hogy ebben a tevékenységben a résztvevők a Szoborszínház technikával 

fognak játszani. Ez egy olyan módszer, ahol ők csak a testüket használhatják (arcki-
fejezésekkel, testbeszéddel például), és a hangjukat nem. Bátorítsd őket arra, hogy 
szerepjáték során mutassák meg, milyen ügyesek ebben.

3. Kérd meg a csoportokat, hogy mutassanak be tipikus családi helyzeteket ezzel a tech-
nikával. Ilyeneket, mint például: 

• Egy átlagos este otthon
• Egy vita a pénzzel kapcsolatban a közös háztartásban
• Egy olyan helyzet, amikor a család valamit ünnepel
• Helyzetek, amikkel a fiatalok találkozhatnak a mindennapi életben otthon a 

szüleikkel, testvéreikkel vagy rokonaikkal
4. Adj nekik három percet, hogy begyakorolják a jeleneteket, és utána kérd meg a cso-

portokat, hogy egyesével mutassák be a többi résztvevőnek. Amint bemutattak egy 
jelenetet, kérd meg a többi résztvevőt, hogy jellemezzék a jelenetet.

5. A következő kérdések segítségével tudsz feldolgozó beszélgetést vezetni a gyakorlat 
után:

• Milyen különböző szerepeket láttunk a szerepjátékban? Miben hasonlít, és mi-
ben különbözik ez a saját családodtól?

• Azokban a helyzetekben, ahol konfliktus volt, mit tanácsolnál a szereplőknek?
• Miért fontos, hogy megünnepeljük az ünnepeket, különleges eseményeket és elért 

eredményeket a családdal? Hogyan tudsz te részt venni az ünneplésben, mivel 
tudsz te hozzájárulni?

6. Tartsd kb. tíz percig a feldolgozó beszélgetést, és ezután tölts el még körülbelül öt per-
cet azzal, hogy a kulcs tanulási pontokat összeszeditek a foglalkozással kapcsolatban.

• Minden család egyedi és különleges. A családok éppúgy, mint az emberek, 
eltérőek és folyton változnak.

• A családtagok közötti konfliktusok ebben az életkorban normálisak. Fontos, 
hogy a családtagok megpróbálják megérteni egymást, törekedjenek megol-
dani konfliktusaikat és támogassák egymást.

• Minden családtagnak megvan az eltérő szerepe és felelőssége. Fontos emlé-
kezni erre a családi konfliktusok idején, és az ünnepek idején is.
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A BARÁTAIM
A barátság az egyik legfontosabb kapcsolat az életünkben, különösen serdülőkorban. Kortársaink 
hasonló élményeken és tapasztalásokon mennek keresztül, ami segít nekünk is egymást jobban 
megérteni.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Ez a fejezet segít a résztvevőknek reflektálni a barátaik hatására az életükben, és eszközöket ad 

nekik az egészséges kapcsolatok kiépítéséhez. Ezenkívül abban is segíti a résztvevőket, hogy 
magukba nézzenek és reflektáljanak arra, hogy ők milyen típusú barátaik szeretnének lenni a 
kortársaiknak.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Jellemezni az egészséges és egészségtelen kapcsolatokat
• Meghatározni a kortársnyomás pozitív és negatív formáit
• Jellemezni kortársnyomás elleni fellépési módokat

Szükséges anyagok
• Semmi

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Készülj előzetesen egészséges és egészségtelen kapcsolatokra példákkal a saját életedből, és né-

hány olyan példával, ami tipikus lehet a résztvevőid számára.
• A kortársnyomás a fiatal korosztály egyik kiemelt témája. Mind az ifjúsági munkában, mind a 

formális oktatásban alapvetően fontos beszélni és játszani az egészséges kapcsolatok kialakítá-
sáról.

• Ennek a fejezetnek erősen kell építenie az önbizalom-fejlesztő gyakorlatokra. Mivel a tizenévesek 
hajlamosak a kortársak által visszatükrözött véleményeket teljesen magukra vonatkoztatni, így 
ez az eszköz jó lehet a zaklatások megelőzésében.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: JELENET

Módszer
1. Olvasd el az itt következő jelenetet egy olyan fiatalemberről, akinek egy tipikus hely-

zettel kell szembenéznie a csoporttal kapcsolatban, és kérd meg a résztvevőket, hogy 
adjanak tanácsokat neki, mintha a barátai lennének:
Józsi és Pali mindketten 17 évesek, és régóta barátok. Amíg csak vissza tudnak emlékezni, 
mindig is barátok voltak. Nemrégen Pali egy másik csoportból való barátokkal kezdett 
el lógni, akik dohányoznak, és kigúnyolnak másokat. Józsi nagyon közeli barátnak érzi 
Palit, és nem akarja elveszíteni a barátságát, de Józsinak nem tetszik Pali új társasága. 
Mit tanácsolnátok Józsinak?

2. Vitasd meg a fiatalokkal a gondolatot, hogy vannak egészséges és egészségtelen kap-
csolatok is. Van, ami erősebbé tesz bennünket, boldogabbá és egészségesebbé, míg 
mások esetleg elszomorítanak, stresszesek vagy rossz viselkedésre tanítanak.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
EGÉSZSÉGES ÉS EGÉSZSÉGTELEN KAPCSOLATOK

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-7 fős csoportokat, és adj minden cso-

portnak egy darab papírt és tollat.
2. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy fel fogsz olvasni különböző példákat kapcsola-

tokra és nekik kell majd eldönteni a csoportjaikban, hogy ezek egészséges vagy egész-
ségtelen kapcsolatok, valamint megmagyarázni, hogy miért. Emlékeztesd a csoportot 
arra, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok.

3. Adj a csoportoknak körülbelül egy percet, hogy egyesével megvitassák a példának 
felhozott kapcsolatokat.

4. Kérj meg minden csoportot, hogy osszák meg a többi résztvevővel döntéseiket, hogy 
vajon a kapcsolat egészséges vagy sem, és indokolják is meg, miért.

5. Használd fel a következő listát alább, vagy készíts saját kérdés listát:
• A barátod miatt saját magaddal kapcsolatban jobban érzed magad.
• A barátod nem akarja, hogy mással is barátkozz.
• Sok pénzt költesz, amikor a barátaiddal vagy.
• A barátod nyomást gyakorol rád, hogy tanulj a vizsgádra.
• A barátod bíztat, hogy legyen barátod / barátnőd (csajod /pasid).
• A barátod sosem találkozott a szüleiddel.
• A barátod mindig csak magáról beszél, és sosem kérdez rólad.
• A barátod mindent megtesz, amit csak mondasz neki.
• A barátod ételt lop a boltból és neked adja.
• A barátod mindig veled van, még a nehéz időkben is.

6. Ha van rá idő, kérd meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy listát az egészséges és 
nem-egészséges kapcsolatok jellemzőiről.
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Útmutató kérdések a tevékenység után
• Miért fontos, hogy legyenek barátaink?
• Hogyan hatnak ránk negatívan és pozitívan a barátaink? 
• Mik a legfontosbb tulajdonságok, amiket egy barátban keresel?
• Mit tehetsz, ha egy egészségtelen kapcsolatban vagy benne?
• Hogyan lehetsz te másoknak jó barátja?

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy csendben sétáljanak a teremben
2. Mondd el nekik, hogy kiáltani fogsz egy „kedvenc” kategóriát, és amint kiáltod, el kell 

kezdeniük kántálni a kedvenc dolgaikat a kategóriából, és csoportokba rendeződni 
a hasonlóan gondolkodó résztvevőkkel, vagyis azokkal, akik azonos vagy hasonló 
dolgokat kántálnak. Mutass rá, hogy mennyire fontos a saját választásaik követése a 
barátok követése helyett.

3. Javasolt „kedvenc” kategóriák: sport csapat, együttes, zenész, szín, étel, film, szakma, 
tévé- vagy rádióműsor, iskolai tantárgy stb.

4. Három perccel később tegyük fel a csoportnak a következő kérdéseket:
• Milyen érzés volt egy nagyobb csoport részének lenni? Milyen érzés volt a bará-

taidtól távolabb lenni, magadban?
• Érzett valaki nyomást arra vonatkozóan, hogy csatlakozzon egy csoporthoz, még 

ha nem is volt az a kedvenc dolga?
• Milyen érzés megtapasztalni a kortársak felől érkező nyomást? Milyen kortárs-

nyomással kapcsolatos helyzetekkel találkoztál már?
• Hogy tudsz kiállni a kortársnyomás ellen?

5. Tölts el tíz percet ezzel a tevékenységgel, aztán maximum öt percben foglald össze a 
foglalkozás tanulási kulcspontjait:

• A barátaink nagyon fontosak, különösen ebben az időszakban, amikor sok 
változáson esünk át.

• A kapcsolataink hatással vannak a viselkedésünkre, és kihatnak a jövőnkre.  
A pozitív, előremutató kapcsolatok egészséges döntésekhez vezetnek, a negatív 
kapcsolatok az egészségtelen választások felé befolyásolnak.

• Megválogathatjuk a barátainkat.
• Amikor elfogadjuk és tiszteljük magunkat, mondhatunk nemet a számunkra 

nem komfortos elvárásokra, megvédhetjük határainkat.
• Szükség van arra, hogy kifejezzük tiszteletünket és megbecsüljük az egészsé-

ges kapcsolatokat. Ez nem alapvetően adott, dolgoznunk kell rajta – éppúgy, 
ahogy a növényeinket is locsoljuk, a kapcsolatainkat is ápolni kell.

• Nem elég az egészségtelen kapcsolatokra összpontosítanunk, nem állhatunk 
meg itt, táplálnunk kell a viselkedés alternatíváit is. Hasznos lehet a fiatalok nak 
apróbb feladatokat adni, hogy megfigyeljék, hogyan cselekszenek a minden-
napi életükben, mit tesznek annak érdekében, hogy ápolják és karban tart sák a 
kapcsolataikat. Kezdheted a következő foglalkozást azzal, hogy megkérdezed, 
mit tudtak megvalósítani, gyűjthettek közösen példákat, és a fi gyel müket a 
viselkedésükben bekövetkező kisebb változásokra irányíthatod.
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A KÖZÖSSÉGEM
A közösségeink hatással vannak arra, hogy látjuk magunkat és a körülöttünk lévő világot. Mind-
annyian sokféle közösségnek vagyunk a tagjai – az iskolában, ahol élünk, a klubban vagy csapatban, 
ahova tartozunk, a vallási vagy kulturális csoportunkban, és az országunk polgáraiként. A közössé-
geink okot adnak arra, hogy büszkék legyünk, és vannak idők, amikor félretesszük az egyéni szük-
ségleteinket egy nagyobb jó érdekében a közösségért. Mindazonáltal egy közösség tagjának lenni 
nem jelenti azt, hogy mindent elfogadunk vele kapcsolatban. Megkérdőjelezhetjük, kritizálhatjuk, 
vagy akár megváltoztathatjuk a közösségeinket, a közösségben lévő emberek hasznára.

KULCS TANULÁSI PONTOK
•  Ez a fejezet arra bátorítja a résztvevőket, hogy reflektáljanak a közösségeikre, és vitassák meg a 

pozitív változás megvalósításának módjait.
•  Közösségeink segítenek alakítani az identitásunkat. Fontos, hogy a közösség elkötelezett tagjai 

legyünk. Minden közösségnek vannak negatív és pozitív vonatkozásai. Fontos feltérképeznünk, 
mit kedvelünk a közösségünkben, és mit szeretnénk megváltoztatni.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani a különböző közösségeket, amelyeknek tagjai.
• Leírni a közösségük azon vonásait, melyeket kedvelnek, és amelyeket meg szeretnének változtatni.
• Megmagyarázni, hogy milyen módon tudnak részt venni a közösségeik fejlesztésében.

Szükséges anyagok
•  Újságcikkek helyi lapokból vagy a videók a YouTube-ról, melyek a közösség problé-

máiról szólnak.

Információk facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Indító: A foglalkozás előtt készítsd el a flipchart posztert az állításokkal.
•  Készülj pozitív és negatív példákkal, melyeket az emberek mondanak a közösségről, melynek 

tagja vagy.
•  Mind az ifjúsági munkásoknak, mind a pedagógusoknak ez egy kiváló lehetőség arra, hogy 

feltérképezzék a csoport sokszínűségét, mellyel dolgoznak. Kiegészítő tevékenységként szervez-
hetsz interkulturális eseményt, ahol a csoport tagjai bemutathatják a közösségeik hagyományait: 
öltözéket, ételt stb.
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FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ!
INDÍTÓ: NÉMA VITA

Módszer
1. Helyezz el két ív flipchartpapírt, egy-egy mondattal a következők közül:

• Mit jelent a „közösség” szó?
• Milyen közösségeknek vagy tagja?

2. Kérd meg a résztvevőket, hogy írják válaszaikat és hozzászólásaikat a flipchartra.
3. Ahogy mozdulnak egyik kérdéstől a másikig, válaszolniuk kell a hozzászólásokra is, 

amelyeket mások tesznek az ő gondolataikra. Például, ha valaki az első kérdésre azt 
írta: „Ahol laksz”, akkor valaki megkérdezheti tőle, hogy „és a vallásod?”, másvalaki 
meg mást írhat hozzá.

4. Egy bizonyos ideig hagyjuk a résztvevőket írogatni, aztán zárjuk le ezt a lehetőséget.
5. Ezután osszuk két csoportra a résztvevőket, és adjuk oda a csoportoknak az egyik 

flipchartpapírt, kérjük meg, hogy nézzék át a hozzászólásokat, és foglalják össze a 
csoport többi tagjának.

6. Minden csoport kb. két percben prezentál, és összegzik a tanulságokat.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
MIT MONDANAK A KÖZÖSSÉGÜNKRŐL?

Módszer
1. Oszd szét a helyi újságból kivágott cikkeket vagy a YouTube csatornáról származó 

videókat a közösség problémáiról, melyek meghatározzák a közösséget, és megvitatják 
közösséget érintő problémákat.

2. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-6 fős csoportokat, és minden csoportnak 
adj egy ív papírt és tollakat.

3. Jelölj ki minden csoportnak egy-egy eltérő közösséget (pl. iskola, ország, régió, szom-
szédság stb.).

4. Kérd meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy listát azokról az állításokról, mellyel 
mások az adott közösséget leírják, jellemzik. Bátorítsd őket arra, hogy jegyezzék fel 
mind a negatív, mind a pozitív állításokat.

5. Adj a résztvevőknek öt percet, hogy elkészítsék a listájukat, és bátorítsd őket, hogy te-
gyék össze a listáikat és vitassák meg, hogy vajon egyetértenek-e az egyes állításokkal 
és indokolják, miért.

6. Tíz perc után kérd meg a csoportokat, hogy mutassanak be 3-4 állítást, és összegezzék 
mire jutottak a vita során.
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Útmutató kérdések a tevékenység után
• Mit tanultál a gyakorlatok során?
• Mi az a közösség? Nevezz meg néhány közösséget, melynek a tagja vagy.
• Milyen érzés egy közösség tagjának lenni?
• Mit adhatsz te a közösségednek? Mit kapsz a közösségedtől?
• Hogy támogatják egymást egy közösségen belül az emberek?

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-6 fős csoportokat, és adj minden cso-

portnak egy flipchartpapírt és filceket.
2. Kérd meg a csoportot, hogy rajzoljanak közösen egy képet egy fáról, aminek vannak 

gyökerei, törzse és ágai.
3. Ezután kérd meg a csoportot, hogy vitassanak meg néhány problémát, amivel a kö-

zösségükben találkoznak, válasszanak ki egyet ezek közül, és azt írják fel a fa törzsére.
4. Kérd meg a csoportot, hogy vitassák meg a probléma okait, és írják ezeket fel a gyö-

kereire.
5. Ezután kérd meg a csoportot, hogy vitassák meg, milyen hatásai vannak a problémá-

nak, és írják ezeket az ágakra.
6. Kérj meg minden csoportot, hogy mutassák be a Problémafájukat és tegyél fel nekik 

néhányat a következő kérdések közül:
• Találkozott valaki ezzel a problémával a közösségén belül? Mit csináltál akkor?
• Van valaki, aki szeretné megvitatni ezek közül az okok közül valamelyiket, mely 

a problémát okozza vagy a probléma hatásai közül bármelyiket?
• Fiatalként mit tehetünk mi, hogy megszólítsuk a közösségen belül azt a személyt, 

akit a probléma illet?
7. Töltsünk el 10-15 percet ezzel a tevékenységgel és utána kb. öt percben tekintsünk 

vissza a foglalkozásra, és összegezzük a kulcs tanulási pontokat.
• Mindannyian különböző közösségek tagjai vagyunk – az iskolánké, a földrajzi 

helyünk közösségéé, vallási csoportoké, az országunké.
• A közösségünk segít az identitásunk kialakításában. Fontos, hogy elkötelezett 

tagjai legyünk a közösségünknek.
• Minden közösségnek vannak negatív és pozitív vonatkozásai. Fontos feltérké-

peznünk, mit kedvelünk a közösségünkben, és mit szeretnénk megváltoztatni.
• A közösségek olyanok, akár egy fa gyökerei: innen vehetünk táplálékot ma-

gunknak. Gyökerek nélkül még a fák is kiszáradnak, elhervadnak. A gyöke-
reinkhez való kapcsolódással, vagy visszakapcsolódással feltérképezhetjük az 
értékeinket, a hagyományainkat és a viselkedésünket.

• A sokszínűség, a különbözőség érték, amit meg kell becsülnünk. Ezeket meg-
ismerve mélyebben megérthetjük egymást, tanulhatunk egymástól. Erőseb-
bek vagyunk egy színes világban, mint egy fekete-fehér uniformizált univer-
zumban.
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A CÉLJAIM, AZ ÁLMAIM
A serdülőkor az az időszak, amikor a gyermekkorból a felnőttkorba váltunk – egy átmenet, ami 
nem mindenkinek könnyű. Mindemellett ez egy izgalmas időszak, mert kedvet kapsz ahhoz, hogy 

„mindjárt elkezdd az életed”, ahogy lassan egyre több tapasztalatot szerzel, és egyre több döntést 
meghozol a jövőddel kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy senki nem várja el tőlünk, hogy mindent tervezzünk el az életünkben, 
ez a fejezet segíteni fog a résztvevőknek célokat meghatározni és kitűzni, és lépéseket tenni a célok 
megvalósítása felé. Segít a résztvevőknek felkészülni a következő Aflateen modulokra, és kihíváso-
kat tűz eléjük, hogy kezdjenek el gondolkozni a pénzről, a munkáról és a vállalkozásról.

TANULÁSI CÉLOK
Ennek a fejezetnek a végére, a résztvevők képesek lesznek:
• Leírni a célok és álmok közötti különbségeket.
• Meghatározni egy reális célt, és hozzá három kézzelfogható lépést, melyek segítik a cél megvaló-

sítását.
• Leírni, hogy a pénz hogyan van hatással a céljaikra, megtakarítás, befektetés és kölcsön értelemben.
• Kijelölni egy célt a munkával kapcsolatban, mint például munkát szerezni, vállalkozást indítani 

vagy továbbtanulni.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A cél az egy olyan dolog, aminek elérésében reménykedünk, és hogy meg fogjuk valósítani a 

munkánkkal, képzésünkkel, egészségünkkel vagy akár a családdal kapcsolatban.
• Az álmok szintén fontosak. Ezek inkább fantáziák, melyek nem túl valószínű, hogy megtörtén-

nek.
• Céljaink megvalósításához figyelmes tervezés szükséges. Reális célokat kell kitűznünk, megha-

tározva a következő szükséges lépéseket a megvalósítás érdekében.
• Meg kell azt is határoznunk, hogy a pénz milyen hatással van a céljainkra, és el kell kezdenünk 

tervezni, hogyan fogjuk megszerezni a szükséges pénzt az elérésükhöz.

Szükséges anyagok
• A Kreativitás köre feladatlap minden résztvevőnek
• A Produktivitási piramis ábra minden résztvevőnek – meg lehet így is mutatni, vagy 

elég kivetíteni projektorral
• Post-itek vagy apró cetlik minden résztvevőnek a Produktivitási piramis gyakorlathoz

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A Kreativitás köre egy erőteljes módszer, ami nagyon hasznos a tervezéshez. Könnyebb lehet 

számodra a foglalkozás levezetése, ha előbb kipróbálod és megalkotod segítségével a saját céljait.
• A Produktivitási piramis egy időmenedzsment eszköz, melyet Hyrum Smith alkotott meg. Ez 

egyben egy praktikus módszer, amely abban segít a résztvevőknek, hogy megtanulják priorizálni 
a feladataikat, és képesek legyenek fontossági sorrendeket felállítani. Ez a készség alapvetően 
fontos a vállalkozói készségek fejlesztésében és használni fogjuk a későbbi foglalkozásokon.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: HALOGATÁS ÉS AKADÁLYOK

Módszer
1. Tedd fel a következő kérdést a résztvevőknek:

• Mit nem tettél meg a múlt héten azok közül, amit meg akartál tenni? Mik voltak 
az akadályok?

• Mit nem tettél meg a múlt hónapban azok közül, amit meg akartál tenni? Mik 
voltak az akadályok? Van közös dolog a két listán? Ezek a dolgok azok, amiket 
halogattunk.

2. Magyarázzuk el, hogy az akadályok lehetnek érzelmi, kognitív vagy spirituális aka-
dályok. 

• Érzelmi akadály: amit nem szeretsz csinálni, dühös vagy rá, vagy félsz meg-
tenni

• Kognitív akadály: például amikor információhiány miatt nem tudtad megten-
ni, nem tudtad, mikor, hol tedd meg.

• Spirituális akadály: nem hiszel abban, hogy ez fontos lehet számodra, vagy 
ellentétben van a világnézeteddel vagy a vallásoddal.

3. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy melyik akadállyal küzdenek a legtöbbet. Gyűjts 
össze velük lehetséges megoldásokat arra, hogy miként lehet az akadályokon túljutni.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
PRODUKTIVITÁSI PIRAMIS

Módszer
1. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy van-e olyan terület az életükben, ahol hatékonyan 

menedzselik az idejüket. Miért van ez így? Mi segít nekik mindent időben megtenni 
ezen a területen? Osszanak meg sikeres történeteket! Ha nem tudsz pozitív példákat 
előhívni az emlékezetedből – nézz körül, ismersz-e valakit, aki hatékony az idő mene-
dzselésében.

2. Oszd ki a következő ábrát a Produktivitási piramisról a résztvevők között.  Ki is vetít-
heted a falra, vagy lerajzolhatod egy flipchartpapírra vagy a táblára.
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Rövid távú
tevékenységek

Napi
tevékenységek

Középtávú
tevékenységek

Hosszútávú
tevékenységek

 Alapértékek, alapvető célok
az életben, személyes értékrend

PRODUKTIVITÁSI PIRAMIS*

*Hyrum Smith

3. Magyarázd el egy példán keresztül, hogyan befolyásolják az alapértékeink a céljainkat. 
Nézzünk egy példát. A te alapértéked, hogy nagy családod legyen, mikor felnőtt leszel. 
Annak érdekében, hogy legyen egy nagy családod, hosszútávon szükséged van egy stabil 
állásra megfelelő fizetéssel. Középtávú célod az lesz, hogy kitanulj egy jó szakmát, ahol 
elég jó a fizetés, ehhez pedig végzettséget kell szerezned. A tanulmányaid befejezése érde-
kében rövidtávon sikeres vizsgákat kell tenned. A napi szintű tevékenységedet ez úgy érin-
ti, hogy holnap be kell adnod a beadandódat azért, hogy meglegyen az aktuális vizsgád.

FELADAT: 
RAJZOLD MEG A TE PRODUKTIVITÁSI PIRAMISODAT!

Azonosítsd be az alapértékeidet – és rajzold meg a célokat a napi tevékenységig. 
Mit kell tenned a céljaid elérése érdekében? Példa: 

Alapérték:
legyen családom

Hosszútávú cél:
stabil munka,

megfelelő fizetés

Rövidtávú cél:
sikeres vizsgát tenni

Napi tevékenység:
időben beadni
a beadandót

Középtávú cél:
legyen diplomám

Útmutató kérdések a tevekénység után
• Magyarázd el, milyen fontos, hogy tudatában legyenek az alapértékeiknek, és rend-

szeresen emlékeztessék magukat arra, hogy miért teszik azt, amit tesznek. Lássuk, 
hogyan térképezzük fel az alapértékeinket. Az alapértékeid alapján cselekszel akkor 
is, ha ennek nem vagy tudatában. 

• Kérdezd meg magadtól, hogy mi a fontos az életedben. Írj fel minden választ külön-
böző papírfecnikre, vagy post-it-ekre. 

• Miután összegyűlt egy kupac papír, vedd egyesével az értékeket egymás után, és kér-
dezd meg magadtól, hogy miért fontos az neked? Amikor találsz egy újabb értéket 
alatta, mélyebben, azt írd fel egy különálló papírra.

• Folytasd ezt a folyamatot, amíg csak az a válasz marad, hogy azért, „mert csak”.  
A legmélyebb szinten lévő érték lesz az alapérték.

• Az emberek rendszerint 2-5 alapértékkel rendelkeznek. Neked mennyi lett a folyamat 
végére? Próbálj meg az alapértékek között fontossági sorrendet felállítani.

A KREATIVITÁS KÖRE
Módszer
1. Adj minden résztvevőnek egy másolatot a Kreativitás köre feladatlapból (vagy mutass 

egy példaábrát flipchartra vagy táblára rajzolva, vagy kivetítve, hogy lerajzolhassák 
maguknak), és egy tollat.

Vissza-
jelzés,

reflexió

Valóság

PROJEKTMENEDZSMENT: KREATIVITÁS KÖRE

Valós
értékek

,Misszió
irányok

SMART
célok

Tervek

Megvaló-
sítás

Ered-
mények

Kérdezd meg a résztvevőket, hogy hol szeretnének belépni a Kreativitás körébe?

2. Magyarázd el a résztvevőknek ezt a spirális jellegű tervezési módszert. A Kreativitás 
köre megtanít minket nem lineáris módon tervezni. 

• A kezdőpontja a valóság feltérképezése: mid van most?
• Lépj tovább a vízió irányába. Mit akarsz megváltoztatni? Mi lenne az ideális 

állapot számodra? Képzeld el, hogy fog kinézni a valóság a tevékenységed 
eredményeként. A vízió egy állítás, rendszerint jelen időben megfogalmazva, 
mintha már elértük volna a vágyott állapotot. Kérdezd meg magadtól a mo-
tivációdat: miért akarod ezt csinálni?

• A következő lépés a misszió, más néven küldetésnyilatkozat: ez arról szól, 
hogy hogyan akarod elérni az álmaidat. Ez lesz a módszer, amivel a céljaidat 
megvalósítod.
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 A hegy teteje
a víziód

Az ösvény
a missziód

Kezdd itt: valóság

• Miután kiválasztottad a te ösvényedet, ami arra a hegycsúcsra vezet, melyet 
meg szeretnél mászni, szükséged van célok kitűzésére. A céljaidnak egy-
szerre öt szempontnak kell megfelelniük – ezt hívják SMART cél módszernek. 
SMART egy angol rövidítés, „okos” célt jelent.

SMART CÉLOK FELÁLLÍTÁSA

Specific / specifikusS
Measurable / mérhetőM
Achievable / megvalósíthatóA
Reasonable / értelme vanR
Time bound / időben meghatározottT

Ellenőrizned kell, hogy a céljaid elég specifikusak és konkrétak-e; hogy 
mérhetőek-e, vagyis hogy tudni fogod-e pontosan, hogy mikor érted el őket; 
hogy megvalósíthatóak-e a mostani valóságod ismeretében; hogy van-e szá-
modra értelmük és hozzájuk kell rendelned egy-egy időzítést is, a határidők 
megadásával. Emlékeztesd a résztvevőket, hogy a különbség az az álom és a cél 
között, hogy a céloknak SMART-oknak kell lenniük!
• Ha összeállítottad a SMART céljaid, szükséged lesz egy tervre. Kérdezd meg 

magadtól: Ki mit csinál a csapatban?Kiket tudsz bevonni a céljaid érdekében? 
Készíts egy részletes megvalósítási tervet a céljaid eléréséről, mérföldkö vekkel.

• A következő fázis a megvalósítás, amikor az a feladatod, hogy „végig menj a 
kijelölt ösvényen”, amit korábban leírtál.

• A megvalósítás után lesznek eredményeid, amiket ellenőrizned kell: hol vagy 
most? Értékeld a folyamatot, nézd meg a SMART céljaid, és a mérföldköveid.

• Összegezd a kulcs tanulási pontokat, és ellenőrizd, elérted-e a megálmodott 
víziót. Ellenőrizheted az új, létrehozott valóságot: elégedett vagy az eredmé-
nyeiddel? Ha igen, az azt jelenti, hogy készen vagy: a terved megvalósult. Van 

bármilyen különbség az eredményeid és a víziód között? Ha igen, nézd meg, 
hol romlott el, hol csúszott félre – és javítsd ki egy új Kreativitás körrel. 

3. Javasold a résztvevőknek, hogy próbálják ki a Kreativitás köre módszert, elkészítve 
egyet egy kisebb célra kidolgozva. Bátorítsd őket, hogy figyelmesen menjenek végig 
az egyes lépéseken.

4. Miután adtál nekik egy kis időt, kérd meg, hogy osszák meg, mire jutottak. 
• Mit jelent a “reális” célok kitűzése?
• Milyen lépéseket tudsz azonnal megtenni annak érdekében, hogy segíts magad-

nak a céljaid elérésében?
5. Szánj legalább 10 percet erre a tevékenységre, és utána kb. 5 percet arra, hogy össze-

gezd a gyakorlat tanulási kulcspontjait.
• A cél az, aminek elérésében reménykedünk, hogy megvalósítjuk a munkával, 

képzéssel, egészséggel vagy a családdal kapcsolatban.
• Az álmok is fontosak. Az álmok inkább olyanok, mint a fantáziák, valószínűt-

len, hogy megtörténnek.
• Figyelmes tervezés szükséges a célok megvalósításához. Reális célokat kell 

kitűznünk, és be kell azonosítanunk a lépéseket, melyek a célok megvalósítá-
sához vezetnek.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Gyűjtsük össze, amit ebből a fejezetből tanultunk. Mit tanultál az időmenedzselésről, 

a halogatásról és a feladatok eltologatásáról?
2. Esetleg levetítheted a TED-es előadást Tim Urban-től, a halogatás természetéről. Itt 

van hozzá a link: https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_mas-
ter_procrastinator. A videó rendelkezik – több nyelven is – feliratokkal.

3. Emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy ha valaminek nincs meghatározott időkerete, 
akkor az megvalósulatlan álom marad.

4. Tegyünk egy próbát: alkoss egy tervet a céljaidnak azok alapján, amiket ebben a feje-
zetben tanultál.

5. Csinálj egy fontossági sorrendet a céljaidban: mi sürgős, mi fontos és mi az, ami ráér.

CSINÁLD MEG!  TERVEZD BE!

DELEGÁLD!  TÖRÖLD!

6. Készíts egy listát a terveidről a közeljövőre nézve. Alkoss legalább 7 célt. Ellenőrizd, 
hogy megfelelnek-e a SMART cél kritériumoknak. 
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A KARRIEREM
„Élni az életet fontosabb, mint a megélhetés”. 15-16 évesen már hivatalosan is megjelenhetünk a 
munkaerőpiacon. Ez a fejezet segít a résztvevőknek gondolkodni a munkakeresés különböző lehe-
tőségeiről és arról, hogyan találják meg a vágyott álomállást.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani a különböző munkalehetőségeket a közösségeikben, illetve az álomállásaikat a 

jövőre nézve.
• Megérteni, hogy a tapasztalataik, készségeik és érdeklődésük segít nekik megtalálni a kielégítő 

munkát.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Természetes, hogy vannak olyan munkák, melyek illenek a céljainkhoz, értékeinkhez és készsé-

geinknek is megfelelőek, mások pedig nem.
• Annak ellenére, hogy nehézséget okozhat tisztességes munkát találni, sok mód van a keresésre, 

és a munkalehetőségek felkutatására.
• Munkát találni nem egy verseny, hanem inkább a kapcsolatteremtés művészete a munkavállalót 

kereső cég és az álláskereső szükségletei között.
• Alkalmazottnak lenni nem mindenki számára vonzó perspektíva. Vannak, akik szívesebben 

lesznek vállalkozók, vagy egy gyakorlatszerzési idő után menedzserek vagy vezetők egy cégnél.

Szükséges anyagok
• Indító: Labda
• Flipchart papír az állásinterjú kérdésekkel
• Reflexió: Három A4-es papír, a következő feliratokkal: Alkalmazott, Menedzser, Vál-

lalkozó

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A fiatalok számára 14 és 18 éves koruk között igen hasznos lehet megismerni a népszerű szak-

mákat, hogy melyek adnak tisztességes fizetést, és melyekben nehéz állásajánlatokat találni az 
adott régióban, ahol élnek.

• Ha lehetséges, hívj meg álláskereső-tanácsadót ezekhez a foglalkozásokhoz, és adaptáld a gya-
korlatokat az ő ajánlásai alapján.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: KARRIER LABDA

Módszer
1. Rajzolj le két oszlopot a flipchart papírra – az egyik címe: „Álommeló”, a másiké 

„Népszerű munka” legyen. Kérj meg két önkéntest, hogy álljanak egy-egy flipchart-
papír mellé és jegyezzék fel az elhangzó válaszokat.

2. A többi résztvevőt kérd meg, hogy alakítsanak egy kört a Válaszolj a labdának játékhoz. 
Ha a csoport nagy, alakítsatok több kört.

3. Tájékoztasd a résztvevőket a játékszabályokról: az a résztvevő, akinél a labda van, oda-
dobja egy másik résztvevőnek, miközben vagy azt kiáltja, hogy Álommeló, vagy azt, 
hogy Népszerű munka. A labdát elkapó résztvevő mond erre egy választ, olyan mun-
kát, ami a fiatalok körében gyakori a közösségen belül.

4. Az önkéntesek feljegyzik a válaszokat a megfelelő oszlopba a flipchartpapírra.
5. Öt perc után álljuk körbe a flipchartpapírokat, nézzük át a szólistát, és egy vonallal 

kössük össze azokat a munkákat, amelyek a papír mindkét oszlopában ott vannak. 
6. Vitassuk meg a listát a következő útmutató kérdések segítségével:

• Milyen különbségeket figyelsz meg az Álommelók és a Népszerű munkák között 
a közösségedben? Mik a hasonlóságok és különbségek okai?

• Vannak-e olyan elérhető Népszerű munkák, amelyek első lépésként segítenek az 
Álommeló elérésében?

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
1. LEHETŐSÉG: AZ ÁLOMMUNKÁM

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak ötfős csoportokat.
2. Ossz ki papírokat és tollakat minden csoportnak, és kérd meg őket, hogy egyénileg 

gyűjtsék össze a saját álommunkáikat.
3. Kérd meg a csoportokat, hogy dolgozzanak együtt minden munkán, amit felírtak, és 

gyűjtsék össze a kihívásokat, melyek az adott állás elérésében, megszerzésében meg-
jelenhetnek.

4. Ezután kérjük meg a csoportokat, hogy írják össze az állásokkal kapcsolatos előnyöket 
és hátrányokat. Ezután ajánljunk néhány témát megfontolásra:

• A munka igényel-e fizikai aktivitást vagy sem?
• Mennyi időt kell eltölteni az adott munkahelyen?
• Mennyire könnyű a személyes kapcsolatainkat ápolni, miközben ebben a 

munkakörben dolgozunk?
• Mennyire könnyű munkát találni ebben a szakmában?
• Mennyire jól fizető a munka?
• Mennyire megbecsült a munka a társadalomban? Mennyiben-hogyan járul 

hozzá a közösséghez?

10-15
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5. Minden csoport mutassa be a többieknek a munkáját és bátorítsuk utána a megbeszé-
lést a következő kérdésekkel:

• Hiányzik-e még bármilyen kihívás, előny vagy hátrány?
• Mik lehetnek a lehetséges megoldások a kihívásokra?

6. Ha van rá idő, bátorítsuk a résztvevőket, hogy készítsenek egy öt lépésből álló listát, 
amit a következő egy évben meg fognak tenni az álomállásuk elérése érdekében.

2. LEHETŐSÉG: INTERJÚK
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat valakivel, és adj minden párosnak 

papírt és tollakat. Minden páros válasszon két munkát, amiben gyakorolni fogják in-
terjús készségeiket. A páros kiválasztja ezután, hogy melyik munkával kezdenek, majd 
az egyik tag önként jelentkezik arra, hogy ő legyen az állásra jelentkező, miközben a 
másikuk a munkáltató lesz.

2. Oszd ki az állásinterjús kérdéseket tartalmazó feladatlapot a párosoknak. Kinyomtat-
hatod a kérdéseket, vagy felírhatod nekik a flipchartra. Adj mindenkinek három per-
cet, hogy csendben felkészüljenek az interjú során betöltött szerepükre. A munkáltató-
nak végig kell gondolnia azokat a kérdéseket, amelyeket meg szeretne kérdezni annak 
érdekében, hogy megtalálhassa a számára legmegfelelőbb alkalmazottat. Az állásra 
jelentkezőnek végig kell gondolnia a tapasztalatait, a készségeit és az értékeit, amelyek 
illeszkednek a munkához. Az interjú során gyakori kérdések lehetnek a következők:

• Miért érdeklődsz az állás iránt?
• Mondj három erősséget, és három gyengeséget, ami téged jellemez?
• Milyen haszna lesz a munkáltatónak abból, ha pont téged vesz fel, és te fogsz itt 

dolgozni?
• Mondj egy példát arra, amikor megoldottál egy helyzetet!
• Mondj egy példát, amikor hibáztál, és meséld el, hogy kezelted a helyzetet!
• Mit szeretsz jobban: csapatban dolgozni vagy egyénileg? Mondj rá példákat!

3. Minden páros töltsön el 510 percet az interjú levezetésével. 
4. A következő lépésben állítsd le a párosokat, és kérd meg, hogy cseréljenek szerepet. 

Minden páros megismétli a korábban említett lépéseket. 
5. A gyakorlat után beszélgess a csoporttal közösen arról, hogy milyen kihívásokkal, 

nehézségekkel találkoztak az interjú során, és mit tanultak. Használd fel a következő 
útmutató kérdéseket:

• Melyik kérdés volt a legnehezebb?
• Melyik válasz volt a legmeggyőzőbb?
• Mennyire könnyű a munkáltatónak megmondani egyetlen interjú után, hogy a 

jelentkező megfelelő-e a munkára? Miért?
• Hogyan tudtok a legsikeresebben felkészülni az állásinterjúra?

25-30

REFLEXIÓ
Módszer
1. Használd a Szavazz a lábaddal technikát, és tedd ki a három papírt körbe a teremben 

a falra, vagy székekre. Magyarázd el, hogy melyik definíció mit jelent a papíron, és 
kérj meg mindenkit, hogy menjen ahhoz a papírhoz, ami legjobban leírja a számára 
ideális munkát.

• Alkalmazott: Másnak dolgozik, rendszerint alacsonyabb felelősségi körrel, de 
egyben kevesebb stresszel is jár, és nem kell másokat irányítani.

• Menedzser / vezető: Másnak dolgozik, felelősséggel tartozik egy konkrét te-
rület vezetéséért, beleértve az alkalmazottakat is, akik azon a területen dol-
goznak.

• Vállalkozó: Megalkot és működtet egy teljes vállalkozást. A vállalkozásnak 
vagy van alkalmazottja, vagy nincs. A vállalkozó ellenőrzi a tervet és magát 
az üzletmenetet, kockázatot kell vállalnia, és nincs garantált fizetése.

2. Kérd meg minden csoport résztvevőit, hogy magyarázzák meg a választásukat, és bá-
torítsd őket arra, hogy vitassák meg az előnyöket és a hasznot valamint a kihívásokat 
és nehézségeket mindhárom típusú foglalkoztatás esetében.

10-15
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JOGOK ÉS  
FELELŐSSÉGEK

A MODUL CÉLJAI
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:

• Gyakorolni a kritikai gondolkodást a társadalom multikulturális jellemzőinek 
megértésében, és abban, ahogy a fiatal emberek megélik ezeket a problémák 
megjelenésében, valamint abban, hogy ők hogyan kerülnek a képbe és mit te
hetnek.

• Gyakorolni a kritikai gondolkodást a társadalom struktúráinak lebontásában, és a 
társadalomban lévő bizonyos hiedelmekre és viselkedésekre való rátekintésben.

• Megvalósítani maguk és mások számára a jogokat azáltal, hogy ötleteket fej
lesztenek társadalmi vállalkozásokra.

2
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Az Aflateen program gyökerei az 1990-es ENSZ Gyermekjogi Egyezményből* erednek, ami megha-
tározza a jogok négy egymástól is függő csoportját (túléléshez való jog, fejlődéshez való jog, véde-
lemhez való jog, részvételhez való jog). Bár az egyezményben minden jogot egyformán fontosnak 
tartanak, széles körben elfogadott álláspont, hogy a részvételhez kötődő jogok (12–17. cikk) különös 
fontossággal bírnak, mivel felhatalmazást adnak a gyermekeknek és biztosítják, hogy véleményüket 
meghallgassák, különösen a felnőttek társaságában. Ugyanez igaz a fiatalokra, akik jól tájékozottak, 
felkészültek, és akik tudják, hogy férjenek hozzá az információkhoz, és hogy azokat hogyan osszák 
meg. Továbbá, a jogokról tanulni segít nekik megérteni mások helyzetét, akiknek a jogait figyelmen 
kívül hagyták. A részvétel jog, nem jutalom. Ez az oka annak, hogy az Aflateen program bátorítja a 
tapasztalati tanulást, ahol a fiatalok szabadon véleményt nyilváníthatnak, és kifejezhetik magukat.

Ebben a modulban két fő téma van. Először is, a résztvevők fel fogják térképezni, hogy a társa-
dalomban a különböző interakciók során hogyan nyilvánulnak meg jogaik és felelősségeik. Ez fel 
fogja hívni a figyelmet a körülöttük élő emberek multikulturális természetére, és arra, hogy ebből 
a sokszínűségből hogyan nyilvánulnak meg a pozitív és negatív hatások. A különbözőségek a kire-
kesztődés és hátrányos megkülönböztetés gyakori forrásai. Másodsorban a résztvevőket helyzetbe 
hozzuk, hogy reflektáljanak hiedelmeikre, – melyek gyakran másoktól erednek, és csak átveszik 
ezeket – (pl. többek között a társadalmi nemek, a szépség és az emberek Földhöz való viszonyának 
koncepciói). A tanulási kulcspont, amit hangsúlyoznunk kell a résztvevőknek az az, hogy függet-
lenül attól, hogy mi teljesítjük-e kötelezettségeinket vagy sem, képesnek kell lennünk a jogainkat 
élvezni. Mindazonáltal az embernek meg kell tanulnia a felelősségvállalást és a jó állampolgársághoz 
tartozó viselkedést.

Ne csak a jogaik követelésével kapcsolatban adj útmutatást, hanem a felelősségvállalással, a 
kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban is a családjuk, a közösségük és a környezetük felé. Ez a 
felelősségérzet fog később segíteni a döntéseik meghozatalában, útmutatást adva, amikor megter-
vezik a saját társadalmi vagy pénzügyi vállalkozásaikat.

*  Bár az egyezmény 1989-ben készült el, 1990-ig nem lépett hatályba.

 

ISMERNI A JOGAIM
Annak érdekében, hogy a világ igazságosabb legyen, minden fiatalt megilletnek jogok, ahogy az 
ENSZ Egyezmény a Gyermekek Jogairól is írja. Az egyezményben lévő 43 jog négy alappilléren 
nyugszik: túléléshez való jog, fejlődéshez való jog, védelemhez való jog, részvételhez való jog. Egyé-
nek és szervezetek (kormányok, civil szervezetek, szülők és gondviselők) feladata ezeknek a jogok-
nak felelősségteljes védelme, biztosítása, megvalósulásuk elősegítése.

A jogok akkor sérülnek, amikor az alapszükségleteket figyelmen kívül hagyják, és amikor hát-
rányos megkülönböztetés történik etnikai, képességbeli, vallási vagy társadalmi nemi alapon. El-
sősorban a felelősség hordozóin múlik, de közben a fiatalokon is, hogy kiálljanak a jogokért, és 
hallassák hangjukat jogsérelem esetén. A részvételhez való jog (12–17. cikk) különösen fontos, mert 
ezek teszik lehetővé más alapvető jogok megvalósulását is. Az önmagukat magabiztosan kifejező 
fiatalok tudják a legjobban megvédeni magukat. Ez azt igényli, hogy tájékozottak és jól szervezettek 
legyenek, ismerjék azt, hogy hogyan férhetnek az információkhoz és hogyan osszák meg azokat.

Ez a fejezet megismerteti a résztvevőkkel a fiatalok jogait és a felelősségeket, melyek ezekhez a 
jogokhoz kötődnek, valamint megmutat egy utat, melyen keresztül a fiatalok kiállhatnak jogaikért, 
és képesek lesznek változást hozni a közösségeikbe.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani a jogaikat és a hozzájuk kapcsolódó felelősségeiket.
• Beazonosítani azokat az egyéneket és intézményeket, melyek felelősek ezen jogok védelméért.
• Olyan utakat kialakítani, melyeken keresztül a fiatalok aktívan részt vehetnek a jogok biztosítá-

sában, megvalósulásuk elősegítésében.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Mindannyiunkat megilletnek jogok, és minden joggal összefüggésben van egy felelősség is.
• A jogaink és felelősségünk ismerete segít minket abban, hogy kiálljunk a jogainkért, tiszteljük 

mások jogát, és hogy részt vegyünk a jogok megvalósulásának elősegítésében.

Szükséges anyagok
• Indító: Szükségletek és vágyak kártyák, az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, Szükség-

letek és vágyak táblázat.
• Jogok és felelősségek feladatlap

2.1
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Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Az Aflateen programban résztvevők a gyermekkor végén vannak, ezért, mint facilitátornak, ne-

ked kell ráébresztened őket a regionális ifjúsági egyezményekkel kapcsolatos ismeretekre.
• Készítsd el előre a Szükségletek és vágyak kártyákat a foglalkozásra, vágd ki őket. Csinálj több 

készletet, biztosíts elegendőt minden csoportnak.
• Bizonyosodj meg arról, hogy elegendő példányt másoltál a Jogok és felelősségek feladatlapból 

minden egyes résztvevőnek.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: SZÜKSÉGLETEK ÉS VÁGYAK JÁTÉK
A résztvevőkkel úgy ismertetjük meg a jogaikat, hogy elgondolkodtatjuk őket a vágyak és a szükség-
letek közötti különbségeken. Látni fogják, hogy a jogok alapvetően szükségletek.

Módszer
1. Használjunk 20 db Szükségletek és vágyak kártyát. Minden vágy és szükséglet mögött 

ott áll a megfelelő a Gyermekjogi egyezményben rögzített jog, a Vágyak és szükség-
letek táblázatban.

2. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4 fős csoportokat, és adj minden csoport-
nak egy kártyakészletet.

3. Kérd meg a csoportokat, hogy osszák három kategóriába a kártyákat: – legfontosabb 
– fontos – kevésbé fontos. Mutass rá, hogy a legfontosabb kategóriába csak hat kártya 
tartozhat.

4. Engedd minden csoportnak, hogy megosszák a többi résztvevővel, hogy mire jutottak, 
és hagyd őket megbeszélni, hogy mi lehet a hat legfontosabb dolog.

5. Kérdezd meg azt is a résztvevőktől, hogy ez a hat vajon minden fiatal számára adott-e, 
és védett-e.

6. Ezután vitassátok meg a vágyak és szükségletek fogalmát, és a kettő közötti különb-
séget.

7. Kérd meg újra a résztvevőket, hogy kiscsoportban dolgozzanak tovább újra, de ezúttal 
kétfelé osszák a kártyákat, a vágyak és a szükségletek kategóriáiba.

8. Kérj meg minden csoportot, hogy mutassák be, hogyan rendezték át a kártyáikat.
9. Magyarázd el, hogy a fiatalok szükségleteit ki kell elégíteni, mert ők még a felnőttekre 

hagyatkoznak, akik ezeket megadják nekik, mivel még nem képesek magukról gon-
doskodni.

10-15

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
A JOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK BEAZONOSÍTÁSA

A résztvevők meg fogják tanulni, hogy amíg a jogok egy bizonyos szabadságot biztosítanak nekik, 
fontos tudni és tiszteletben tartani a felelősségeket, melyek minden joggal együtt járnak.

Módszer
1. Adj minden résztvevőnek egy másolatot a Jogok és felelősségek feladatlapból.
2. Kérd meg őket, hogy 4 fős kiscsoportokban üljenek le, most más emberekkel, mint az 

indító gyakorlatban, és olvassák el a Jogok és felelősségek feladatlapot a csoportjukkal. 
Jegyezzük meg, hogy minden jog mellett van egy felelősség is.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy vitassák meg a következő kérdést a csoporttagokkal. 
Miért fontos, hogy vállaljuk a felelősséget? A válaszoknak rá kell mutatniuk olyan fontos 
dolgokra, mint például, hogy az emberek nemtörődömök lesznek, más embereknek 
sérülnek a jogaik, nem leszek képes élni a legtöbb jogommal stb.)

4. Emlékeztesd őket a Vágyak és szükségletek indító játékra és kérd meg őket, vitassák 
meg, hogy miért fontos biztosítani azt, hogy a fiatalok ne legyenek megfosztva a jo-
gaiktól. Például védelem a hátrányos megkülönböztetéstől, lehetőség, hogy kifejezd a 
véleményed, képzett legyél stb.

5. Ezután a kiscsoportok beszéljék meg, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ne lehessen a 
jogokkal visszaélni, megsérteni őket.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Oszd meg az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény gyermekbarát példányát a résztvevőkkel, 

és a cikkeken keresztül kérdezd végig őket, hogy melyik cikk melyik alappillér kate-
góriához tartozik a négy közül.

• Hova fordulhat segítségért, ha valakinek ez a joga sérül?
2. Vezess le egy beszélgetést, melyben a résztvevők megosztják, mit tanultak ebből a 

fejezetből. A következő kérdések feltevése segíthet:
• Melyek az alapvető jogok és felelősségek?
• Kinek a felelőssége biztosítani, hogy a fiatalok jogai védve legyenek?
• Hogyan tudják a fiatalok támogatni saját jogaiknak és mások jogainak védel-

mét?
3. Emlékeztesd őket arra, hogy az volt a cél, hogy az alapvető jogokkal tisztában legyenek, 

és hogy felismerjék azt, hogy a változás nagyköveteiként részt kell venniük egy igaz-
ságos társadalom létrehozásában, és ennek fontos része a fiatalok jogainak védelme.

25-30
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VÁGYAK ÉS SZÜKSÉGLETEK KÁRTYÁK**

*  Adaptálva az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény alapján.

KERÉKPÁR MP3 LEJÁTSZÓ

PÉNZ, AMIT SZABADON 
 ELKÖLTHETSZ JÁTÉK ÉS SZABADIDŐ

SAJÁT HÁLÓSZOBA

LEHETŐSÉG SAJÁT  
KULTÚRÁD, NYELVED ÉS 

VALLÁSOD GYAKORLÁSÁRA

IGAZSÁGOS ELBÍRÁLÁS  
VAN, NINCS HÁTRÁNYOS 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TISZTA LEVEGŐ

LEHETŐSÉG A VÉLE- 
MÉNYEK MEGOSZTÁSÁRA GYORSÉTTERMI ÉTEL

TISZTA VÍZ TELEVÍZIÓ

SZEMÉLYI  
SZÁMÍTÓGÉP 
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EGYESÜLT NEMZETEK GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY
A „Jogok” olyan dolgok, melyekkel minden gyermeknek rendelkeznie kellene, vagy meg kellene 
tudnia tenni. Minden gyermeknek egyforma jogai vannak. Ezeket a jogokat az Egyesület Nemze-
tek Gyermekjogi Egyezmény gyűjtötte össze. Szinte minden ország egyetértett ezekkel a jogokkal.  
A benne foglalt jogok kapcsolódnak egymáshoz, és egyformán fontosak. Néha abból a szempontból 
kell a jogokkal kapcsolatban gondolkoznunk, hogy egy adott helyzetben mi a legjobb a gyermeknek, 
mi a legszükségesebb az élethez és ahhoz, hogy megvédjük a veszélytől. Ahogy növekszel, egyre 
több felelősséged lesz a döntéseidben és a jogaid gyakorlásában.

1. CIKKELY
Minden 18 év alatti gyermeknek vannak jogai.

2. CIKKELY
Minden gyermeknek megvannak ezek a jogai, nem számít, 
hogy kik ők, hol élnek, mit csinálnak a szüleik, milyen 
nyelven beszélnek, milyen vallásúak, milyen a kultúrájuk, 
van-e fogyatékosságuk, legyenek bár lányok vagy fiúk, 
gazdagok vagy szegények. Egyetlen gyermeket sem lehet 
tisztességtelenül kezelni semmilyen alapon.

3. CIKKELY
Minden felnőttnek azt kell tennie, ami neked a legjobb. 
Amikor a felnőttek döntéseket hoznak, végig kell gondol-
niuk azt, hogy a döntéseik hogyan hatnak a gyermekekre.

4. CIKKELY
A kormány felelőssége, hogy biztosítsa a védelmet nyúj-
tó jogokat. Segíteniük kell a családodnak, hogy védjék a 
jogaid, és olyan környezetet hozzanak létre, ahol fel tudsz 
nőni és ki tudsz teljesedni.

5. CIKKELY
A családod felelőssége, hogy segítsen neked megtanulni 
a jogaid gyakorlását, és biztosítani, hogy a jogaid védve 
legyenek.

6. CIKKELY
Jogod van élni.

7. CIKKELY
Jogod van egy névhez, amit a kormány hivatalosan is elis-
mer. Jogod van egy nemzetiséghez: tartozni egy országhoz.

8. CIKKELY
Jogod van egy identitáshoz – egy hivatalosan adathoz, 
hogy ki vagy. Senki nem veheti ezt el tőled.

9. CIKKELY
Jogod van a szüleiddel együtt élni, hacsak nem ez a rossz a 
számodra. Jogod van egy családdal élni, aki gondoskodik 
rólad.

10. CIKKELY
Ha másik országban élsz, mint a szüleid, jogod van velük 
együtt lenni, ugyanazon a helyen.

11. CIKKELY
Jogod van, hogy megvédjenek a gyermekrablástól.

12. CIKKELY
Jogod van a véleményedet elmondani, és arra is, hogy a 
felnőttek meghallgassák és komolyan vegyék.

13. CIKKELY
Jogod van felfedezni és megosztani másokkal a gondo-
lataidat szóban beszélgetéssel, írással vagy rajzzal, vagy 
bármilyen más módon, hacsak nem bántasz ezzel má so-
kat, és nem káros másokra.

14. CIKKELY
Jogod van megválasztani a hited és a vallásod. A szüleid-
nek kell abban a döntésben segíteni, hogy mi a helyes és a 
rossz, és mi számodra a legjobb.

15. CIKKELY
Jogod van megválogatni a barátaidat, csatlakozni csopor-
tokhoz, amíg ez nem ártalmas másoknak.

16. CIKKELY
Jogod van a magánszférádhoz.

17. CIKKELY
Jogod van megkapni azokat az információkat, melyek a 
jóllétedhez fontosak, a rádióból, újságból, könyvekből, 
számítógépről, vagy más forrásból. A felnőtteknek meg 
kell bizonyosodniuk arról, hogy az információ, amit 
kapsz, nem ártalmas-e, segíteniük kell, hogy megértsd az 
információt, amire szükséged van.

18. CIKKELY
Jogod van arra, hogy a szüleid neveljenek fel, ha ez le-
hetséges.

19. CIKKELY
Jogod van arra, hogy megvédjenek a fizikai, vagy érzelmi 
bántalmazástól.

20. CIKKELY
Jogod van különleges gondoskodásra és segítségre, ha 
nem élhetsz a szüleiddel.

21. CIKKELY
Jogod van gondoskodásra és védelemre, ha örökbe fogad-
tak, vagy állami gondozásban vagy.

22. CIKKELY
Jogod van különleges védelemre és segítségre, ha me-
nekült vagy, vagyis el kellett hagynod az anyaországod, 
hogy egy másik országban élj. Minden jog megillet, ami 
ebben az egyezményben benne van.

23. CIKKELY
Jogod van speciális oktatásra és gondoskodásra, ha fogya -
tékos vagy. Minden jog megillet, amit ez az egyezmény 
tartalmaz, hogy teljes életet élhess.

24. CIKKELY
Jogod van a lehető legjobb egészségügyi ellátáshoz, biz-
tonságos vízhez, tápláló ételhez, tiszta és biztonságos kör-
nyezethez, és információhoz, hogy jóllétben legyél.
 
25. CIKKELY
Ha egy gondozó otthonban élsz, vagy más helyzetben az 
otthonodtól távol, jogod van ahhoz, hogy az életkörül-
ményeidet rendszeresen felülvizsgálják annak érdekében, 
hogy ez a legmegfelelőbb-e számodra.

26. CIKKELY
Jogod van a kormánytól segítséget kapni, ha szegény vagy, 
vagy ha szükséged van rá.

27. CIKKELY
Jogod van élelemhez, ruhához, egy biztonságos helyhez, 
ahol élhetsz, és ahol az alapszükségleteidet kielégítik. 
Nem kell olyan hátrányos helyzetűnek lenned, ami miatt 
nem tudsz megtenni sok olyan dolgot, amit mások meg 
tudnak tenni.

28. CIKKELY
Jogod van a jó minőségű oktatáshoz. Támogatni kell téged 
abban, hogy a legmagasabb szintű oktatásban vegyél részt, 
amiben tudsz.

29. CIKKELY
Az oktatásodnak segítenie kell, hogy kibontakoztasd a te-
hetségedet és a képességeidet. Azt is segítenie kell, hogy 
békében élj, védd a környezetet, és tiszteld a többi embert.

30. CIKKELY
Jogod van gyakorolni a vallásod, kultúrád és a nyelved  

– vagy bármelyiket, amit választasz. A kisebbségi és 
őslakos csoportoknak szüksége van különleges véde lemre 
ebben a jogban.

31. CIKKELY
Jogod van pihenni és játszani.

32. CIKKELY
Jogod van védelemre az olyan munkától, ami árthat neked, 
rossz hatással van az egészségedre és a nevelésedre. Ha 
dolgozol, jogod van a biztonságra és arra, hogy méltányo-
san megfizessenek.

33. CIKKELY
Jogod van védelemre a káros drogokkal és a drogkereske-
delemmel szemben.

34. CIKKELY
Jogod van arra, hogy szabad legyél a szexuális visszaélé-
sektől.

35. CIKKELY
Senkinek nincs joga téged eladni vagy elrabolni.

36. CIKKELY
Jogod van a védelemre bármilyen kihasználással szemben.

37. CIKK
Senkinek nincs joga kegyetlenül vagy ártalmasan büntetni 
téged.

38. CIKKELY
Jogod van védelemre a háborútól. Gyermekek 15 éves kor 
alatt nem küldhetők háborúba vagy harcolni.

39. CIKKELY
Jogod van segítségre, ha bántanak, elhanyagolnak, vagy 
rosszul bánnak veled.

40. CIKKELY
Jogod van jogi segítséget kapni méltányos igazságszolgál-
tatási rendszerben, ami tiszteletben tartja a jogaidat.

41. CIKKELY
Ha a te országod törvényei jobb védelmet adnak szá-
modra, mint ennek az egyezménynek a cikkei, akkor azt 
a törvényt kell alkalmazni.

42. CIKKELY
Jogod van ismerni a jogaidat! A felnőtteknek ismerniük 
kell ezeket a jogokat, és segíteni is téged, hogy tanulj róluk.

43-TÓL 54 CIKKELYIG
Ezek a cikkek elmagyarázzák, hogy hogyan dolgoznak a  
kormányok és a nemzetközi szervezetek, mint például  
a UNICEF, azon, hogy biztosítsák a gyermekek jogainak 
védelmét.

2.1  ISMERNI A JOGAIMJOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK
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SZÜKSÉGLETEK ÉS VÁGYAK TÁBLA

SZÜKSÉGLETEK VÁGYAK

Tiszta levegő (24. cikkely – egészség) Védelem a diszkriminációtól (2. cikkely)

Tiszta víz (24. cikkely – egészség) Kerékpár

Rendes otthon, ami menedékül szolgál
(27. cikkely – életszínvonal) Divatos ruha

Oktatás (28 és 29. cikkely) Gyorséttermi kaja

Orvosi ellátás (24 cikkely) Nyaralás, utazások

Tápláló étel (24. cikkely) Költőpénz

Nutritious food (article 24) Személyi számítógép

Játék (31. cikkely) Mobiltelefon

Lehetőség a hited, a kultúrád és a nyelved 
gyakorlására (30. cikkely) Televízió

Védelem a bántalmazás és az elhanyagolás  
ellen (19. cikkely)

Saját hálószoba – magánélet – magánterület  
(16. cikkely)

 
A GYERMEKEK JOGAI ÉS FELELŐSSÉGEI 

A GYERMEKEK JOGAI ÉS FELELŐSSÉGEI (FOLYTATÁS)

A gyermeknek joga van  
a jó minőségű  

egészségügyi ellátásra…

A gyermeknek joga van, hogy 
komolyan vegyék…

…és felelősséggel tartozik 
vigyázni magára.

…és felelősséggel tartozik 
másokat meghallgatni.

A gyermeknek joga van egy 
biztonságos és kényelmes 

otthonhoz…

A gyermeknek joga van  
a jó színvonalú oktatáshoz…

…és felelősséggel tartozik 
tisztán és rendben tartani.

…és felelősséggel tartozik 
tanulni és tisztelni a tanárait.

2.1  ISMERNI A JOGAIMJOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK

A gyermeknek joga van  
hibázni…

…és felelősséggel tartozik 
tanulni a hibáiból.
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A GYERMEKEK JOGAI ÉS FELELŐSSÉGEI (FOLYTATÁS) 

TUDÁS ÉS KÉPESSÉGEK:  
ELTÉRŐ KÉPESSÉGEINK
Mindannyian eltérő képességekkel és korlátokkal rendelkezünk. A képességeink tesznek képessé 
minket céljaink elérésére, míg a korlátainkhoz való nem megfelelő hozzáállásunk akadályt jelent 
a jólétben és az egyenlő esélyekben. Azok az emberek, akik eltérő képességekkel rendelkeznek, 
gyakran néznek szembe hátrányos megkülönböztetéssel és stigmákkal a hozzáállás és a fizikai kör-
nyezet miatt, mert azok nem a szükségleteikhez vannak igazítva. Fontos megjegyezni, hogy az 
eltérő képességekkel rendelkező emberek aktív nagykövetek az életükben, a társadalomban és a 
mindenki számára biztosítandó jogok elismertetésében, a jogok egyetemességének garantálásában. 
A kirekesztő, letiltó korlátokkal meg kell küzdenünk annak érdekében, hogy hogy a jogok mindenki 
számára biztosítva legyenek, tiszteletben legyenek tartva. Ez azt igényli, hogy mindannyian együtt 
dolgozzunk a közösségünk befogadóbbá tételéért, igazságosságáért és méltányosságáért.

Ez a fejezet bemutatja a résztvevőknek az emberek fizikai, társadalmi, gazdasági korlátait, a 
hangsúlyt a társadalmi korlátokra téve, melyek az eltérő képességű embereket a hátrányos meg-
különböztetéssel szemben sérülékennyé teszik, esélyeiket erőteljesen korlátozva. A résztvevők ki 
fogják alakítani azokat a módokat, amikkel megkérdőjelezik és megváltoztatják ezeket a korlátokat 
a közösségeik befogadóbbá tétele és a jogok tiszteletben tartása érdekében.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani az emberek erősségeinek, korlátainak és eltérő képességeinek egyetemességét
• Beazonosítani azokat a kihívásokat, melyekkel az eltérő képességekkel rendelkező emberek 

szembenéznek, valamint megismerni az erősségeiket
• Megerősíteni a minden embert megillető jogok egyetemességét: az eltérő képességekkel rendel kező 

embereket, és kialakítani módokat, melyekkel a fiatalok aktívan részt vehetnek a korlátok meg-
kérdőjelezésében és az egyenlő jogok elismertetésében az igazságos és méltányos társadalomért.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Mindannyiunknak eltérő képességei és erősségei vannak. Egy fiatal, akinek csak egy lába van, 

jobb lehet matekból, mint a leggyorsabb futó a városban, vagy egy tanulási nehézségekkel küzdő 
fiatal jobb táncos lehet, mint a nővérei. Ennek ellenére, mindannyiunknak azonosak a jogaink.

• Az eltérő képességekkel rendelkező emberek sok olyan kihívással néznek szembe, melynek oka in-
kább a társadalmi korlátokban, a hozzáállásban és az akadályokban van, mint az ő képességeikben.

• Annak érdekében, hogy a közösségeink befogadóbbak, inkluzívak legyenek, mindannyiunknak 
dolgoznia kell a társadalmi hozzáálláson, a stigmák és a korlátok megtörésén.

A gyermeknek joga van jól 
tápláltnak lenni…

A gyermeknek joga van 
büszkének lenni a kulturális 

örökségére és a hitére…

…és felelősséggel tartozik  
az ételt nem elpazarolni.

…és felelősséggel tartozik 
mások hitét és származását 

tiszteletben tartani.

A gyermeknek joga van  
különleges szükségleteire  
különleges gondoskodást 

kapni…

A gyermeknek joga van  
szeretve és védve lenni…

…és felelősséggel tartozik  
a tőle telhető legjobbnak  

lenni.

…és felelősséggel tartozik 
szeretetet és törődést  

mutatni mások felé.

2.2
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Szükséges anyagok
• Indító: Korlátaink táblázata feladatlap (ld. alább)
• Egyenlőség/méltányosság játék: Egy kosár vagy doboz apró dolgokkal, melyeket köny-

nyű felkapni és megszámolni (pl. cukorka, gyümölcs, kavics stb.); 2-3 sál szembekötés-
hez; 2-3 db kötél vagy masni a kezek összekötéséhez; Eltérő képességek táblázat

Információk facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ez a fejezet a jogok egyetemes elismertetéséről és a gondoskodásról szól. A befogadás, inklúzió* 

egy kulcseleme az Európai Unió értékeinek és az Erasmus+ programban megfogalmazott hori-
zontális céljainak.**  

• Fontos elmondani, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény mellett van egy specifikusan erre 
a területre létrehozott egyezmény, az Egyezmény a Fogyatékossággal Élő Emberek Jogaiért (The 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)***, mely garantálja ezeket a jogokat.

• Indító: biztosíts elegendő másolatot a Korlátaink táblázatból, csoportonként legalább egy példányt.
• Ha lehetséges, hívj forrásszemélyt, egy szakértőt az eltérő képességű emberek témájában. Ifjúsági 

munkásként, vagy a formális oktatásban dolgozó pedagógusként bevonhatsz képviselőt egy helyi 
civil vagy jótékonysági szervezettől, és megkérheted, hogy tartsanak érzékenyítő tréninget.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: KORLÁTAINK

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 3-5 fős csoportokat, és adj minden csoport-

ban elegendő papírt minden résztvevőnek, valamint flipchartpapírt és tollakat.
2. Kérd meg a résztvevőket, hogy gondolkozzanak el a saját képességeiken, és írjanak le 

magukról három erősséget és három korlátozott képességet. A csoportok vitassák meg a 
válaszokat, és alkossanak egy vonalzószerű számskálát, aminek egyik végére az erőssé-
gek, másikra a korlátozott képességek kerülnek. Oszd ki a Korlátaink táblázata feladat-
lap egy példányát, majd vitassák meg a korlátozott képességek kategóriáit a táblázatban.

3. Engedd ezt a tevékenységet kb. tíz percig, aztán közösen beszéljetek azokról az erőssé-
gekről és korlátozott képességekről, melyek a kiscsoportban előkerültek, hangsúlyozva, 
hogy a társadalom hogyan összpontosít az eltérő képességű emberek korlátjaira, és 
hogyan sértik az akadályok és a hozzáállás az eltérő képes ségű emberek jogait.

 * Az eredeti szövegben az inclusion szó szerepel, a magyar befogadás szó sajnos nem fedi le teljesen. A befogadás 
egy aszimmetrikus kifejezés, míg az inclusion egyenrangúságot tartalmaz. Sajnos a szimmetrikus hozzáállás 
hiánya abban is megtapasztalható, mikor egy nyelv nek (még) szavai sincsenek egy fogalomra (szerk.).

 ** A horizontális célokról és prioritásokról az Erasmus+ program pályázati útmutatójában lehet tájékozódni, ld. 
link, p118.  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/2016-eras-
mus-plus-programme-guide-v-ii_hu.pdf. Horizontális célokat minden programban érvényesíteni kell, ide tar-
tozik többek között az esélyegyenlőség, a fenntartható fejlődés biztosítása, a foglalkoztatottsági szint növelése, 
az egészséges társadalom, illetve a területi és társadalmi kohézió erősítése.

 *** https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=hu.

10-15

A KORLÁTOZÁS  
TERMÉSZETE

RÖVID LEÍRÁS PÉLDA

Fizikai Eltérő fizikai és mentális képességek Látás-, hallás-, mozgás- és  
ér telmi sérültek

Gazdasági A pénz és tulajdon hiánya / elégtelen mennyi sége Hajléktalanság

Kulturális Kulturális szokások, melyek bizonyos ember - 
cso portokat korlátoznak a közös sé  gen belül Korai házasságok

Társadalmi A család/gondviselők hiánya, elégtelen volta Árvaság

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
AZ EGYENLŐSÉG / MÉLTÁNYOSSÁG JÁTÉK
Ez a játék képessé teszi a résztvevőket különbséget tenni egyenlőség és méltányosság között. Mivel 
eltérő társadalmi, gazdasági, kulturális és fizikai korlátokkal rendelkezünk, az „egyenlőség” diszkri-
minatív lehet. Ez rávilágít arra, hogy az egyenlőség mellett méltányosságra is szükség van, amennyi-
ben felismerjük különbözőségeinket, kiegyenlítjük a játékteret a korlátokkal kapcsolatban, melyet a 
társadalmi hozzáállás és a hiedelmek okoznak az eltérő képességű emberekkel, a társadalmi nemek-
kel, az osztályokkal és kultúrákkal kapcsolatban. A játék bemutatja, hogy az egyenlőség hogyan 
lehet hátrányosan megkülönböztető, diszkriminatív azáltal, hogy az embereket ugyanúgy kezeljük. 
Kérjük meg a résztvevőket, hogy vitassák meg, hogyan lehetne a játékot méltányossá tenni, hogyan 
lehet különleges szükségleteket kielégíteni és az egyenlőséget méltányosan kezelni.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy önkéntes alapon valaki vállaljon be közülük egy-egy 

feladatot (mindegyikre 2-3 jelentkezőre lesz szükség)
• Hagyják bekötni a szemüket
• Hagyják, hogy megkössék a kezüket (néhányuknak elől, másoknak hátul)
• Vállalják, hogy úgy végzik a feladatot, hogy egyik kezüket a zsebükben tartják, 

így csak a másik kezük marad szabad
• Térden állva fognak járni (győződj meg róla, hogy biztonságosan megtehetik)
• Úgy végzik a feladatot, hogy nincs számukra semmilyen korlátozás

2. Kérd meg az önkénteseket, hogy álljanak a terem egyik oldalán. A többi résztvevő a 
terem partvonalán figyelje az eseményeket.

3. Kérd meg az önkénteseket, hogy végezzék el a feladatot: kössék be a szemüket, kössék 
össze a kezüket a többi tag segítségével, stb.

4. Tegyél egy apró tárgyakkal teli kosarat vagy dobozt 20 méterre az önkéntes csoporttól.
5. Tudasd velük, hogy amikor azt mondod „RAJT”, az önkénteseknek oda kell menniük a 

kosárhoz / dobozhoz, és annyi tárgyat összeszedni belőle, amennyit csak tudnak, majd 
a begyűjtött apró tárgyakat a lehető leggyorsabban vissza kell hozniuk.

6. Amikor befejezték a versenyt, kérdezd meg, hány tárgyat tudtak szerezni.

25-30
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7. Ezután kérjük meg a teljes csoportot, hogy vitassák meg az alábbi kérdéseket:
• Hogy mutatja meg ez a játék, mi történik a való életben? Mit tanulhatunk belőle?
• Milyen különböző fogyatékosság típusokat ismersz? Gyűjts híres vagy történelmi 

személyiségeket, akik eltérő képességekkel rendelkeztek, segíts megnevezni né-
hány nemzeti vagy helyi sikeres embert, akik eltérő képességekkel rendelkeznek.

• Milyen kihívásokkal szembesülnek az eltérő képességekkel rendelkező emberek?
• Hogyan tudjuk ezeket a kihívásokat megoldani? Hogyan egyenlíthetjük ki a 

játékteret, behozva a méltányosságot a játékba? Hogyan biztosíthatjuk, hogy 
mindenkinek egyenlő esélyei legyenek megkapni ezeket a dolgokat a játékban? 
Mutass rá, hogy az összegyűjtött dolgok az egyenlő esélyeket jelzik, beleértve az 
oktatást, valamint más egyenlő jogokat.

• Van itt valaki, akinek különleges támogatásra, gondoskodásra van szüksége? 
Ismer közületek bárki olyan személyt, családtagot, barátot vagy mást a közös-
ségben, akinek különleges támogatásra, gondoskodásra van szüksége? Ki segít 
nekik egyénileg, hova fordulhatnak segítségért?

8. Ha hívtál forrásszemélyt, aki tud egy foglalkozás keretében beszélni, előadást tartani 
vagy beszélgetni, használd ki a lehetőséget és csináljatok egy „Ti kérdeztek – a szakértő 
válaszol” panelbeszélgetést. Megkérheted arra is, hogy facilitálja ő a beszélgetést.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat és beszéljék meg a 

következő kérdéseket:
• Két dolog, amit tanultak ebből a foglalkozásból.
• Mindenki nevezzen meg egy erősséget és egy korlátozott tulajdonságot.
• Mi az két dolog, amit a közösségükben, vagy az iskolájukban meg fognak vál-

toztatni, hogy befogadóbbá és méltányosabbá tegyék?
• Mi az a két dolog, ami ők tehetnek meg egymásért azért, hogy méltányosan 

kezeljék egymást?

2. Kapcsold össze a beszélgetést a jogok és felelősségek tágabb fogalmi körével, és világíts 
rá a kulcs tanulási pontokra a játék kapcsán.

• Mindannyiunknak eltérőek a képességeink és az erősségeink.
• Az eltérő képességekkel rendelkező emberek sok olyan kihívással néznek 

szembe, melynek oka sokkal inkább a társadalmi korlátokban, a hozzáállás-
ban és az akadályokban van, mint az ő eltérő képességeikben.

• Azért, hogy a közösségeink befogadóbbak, inkluzívak legyenek, mindenkinek 
dolgoznia kell a társadalmi hozzáálláson, a stigmák és a korlátok megtörésén.

• A pozitív diszkriminációnak bumeráng hatása is lehet – az egyenlő esélyű 
hozzáférés alapvetően fontos azoknak, akik nem rendelkeznek vele.  Például 
pozitív diszkrimináció felmenteni a fogyatékos vagy eltérő képességekkel 
rendelkező embereket a nyelvvizsga kötelezettség alól. Ennek az lesz a kö-
vetkezménye, hogy hátrányos helyzetből fognak indulni a munkaerő piacon 
a nyelvtudás nélkül. Az egyenlő esélyek megadása azt jelenti, hogy speciális 
segédeszközöket biztosítunk nekik, így ők is letehetik a nyelvvizsgát. Rend-
szerint könnyebb és olcsóbb pozitív diszkriminációt alkalmazni, mint erőfe-
szítéseket tenni és energiát fektetni az esélyegyenlőség létrehozásába.
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NEMI ÉS TÁRSADALMI 
SZEREPEK

„A lányok ezt így csinálják, a fiúknak úgy kell csinálniuk…”
Mindannyian olyan társadalmakban születünk, amik elvárásokat támasztanak felénk attól füg-

gően, hogy férfinak vagy nőnek születtünk. A biológiai nem (idegen szóval sex) a nők és férfiak 
fizikai különbségeire hivatkozik, a biológiai jellemzők alapján. Másfelől a társadalmi nem (idegen 
szóval a gender), arra a társadalmilag tanult viselkedésre és azokra az elvárásokra hivatkozik, melyek 
a két biológiai nemhez tartoznak. Ezeket a kultúra és a társadalom alkotja meg, és ezek a történelem 
folyamán időről időre változnak. A mód, ahogy öltözködünk, viselkedünk, amit tanítanak nekünk, 
a szerepeink otthon, és végül a munkában, példák az életünkből arra, hogyan hat ránk a társadalmi 
nemünk.

Történelmileg a nők irányában lévő társadalmi elvárások kevesebbre jogosítják őket, mint a 
férfiakat. Annak ellenére, hogy a férfiak a legtöbb társadalomban hagyományosan több mindenre 
jogosultak, mint a nők, a társadalmi nemük számukra is támaszt társadalmilag kemény elvárásokat.

Ez a fejezet bevezeti a résztvevőknek a társadalmi nem, a társadalmi szerepek és sztereotípiák 
fogalmát. A résztvevőket arra bátorítja, hogy osszák meg érzéseiket, és tapasztalataikat, és megkér-
dőjelezteti velük a saját sztereotípiáikat a társadalmi nemekkel kapcsolatban, hogy mozduljanak el, 
és nézzenek mögé.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megkülönböztetni a biológiai nem és a társadalmi nem fogalmát.
• Felülbírálni mind a saját mind a társadalmi hiedelmeiket és sztereotípiáikat a társadalmi nemi 

szerepekkel kapcsolatban a családon és a közösségen belül.
• Beazonosítani a korlátozott nemi szerepeket, és a megváltoztatás lehetőségeit.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A férfi és női nemi jellegzetességeink biológiailag és fiziológiásan meghatározottak és egyeteme-

sek. Másrészről a társadalmi nemek társadalmilag meghatározottak, és változatosabbak a kon-
textustól függően éppúgy, mint osztályonként, kultúránként vagy vallásonként. Gyakran a férfiak 
és nők korlátozva vannak a társadalmi elvárások miatt, vagy akár megfosztottak is lehetnek, és 
nem csak a biológiai eltérések miatt.

• A férfiak és nők szerepei az idők során változtak, és folyamatosan változnak. Fontos, hogy meg-
kérdőjelezzük ezeket és változtassunk rajtuk, amikor másokat ez korlátoz, és ezért a jogaik sé-
rülnek.
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Szükséges anyagok
• Indító: Labda (vagy papírból összegyűrt labda)
• 1. Lehetőség: Piros, zöld és sárga kártyák (közlekedési lámpa fényei), egy-egy készlet 

résztvevőnként.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Annak érdekében, hogy megerősítsük a különbséget a biológiai nem és a társadalmi nem között 

a résztvevők számára, bizonyosodj meg róla, hogy folyamatosan vannak hivatkozások a bioló-
giai és fizikai sajátosságok leírására, melyek a biológiai nemhez tartoznak, valamint társadalmi 
szerepekre és leírások a társadalmi nemre vonatkozóan.

• Indító: Ha nagy létszámú csoporttal dolgozol, lehet, hogy két labdára lesz szükséged.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: KI MONDTA EZT?

Módszer
1. Adj minden résztvevőnek egy készlet piros, sárga és zöld kártyát (közlekedési lámpa).
2. Mondd azt nekik, hogy fel fogsz olvasni néhány állítást, amelyek bemutatják, hogy 

hogyan gondolkozhatnak emberek magukról a társadalomban (ld. alább), és minden 
állítás után fel kell tartaniuk a piros kártyát, ha szerintük ez férfiakra (fiúkra, felnőtt 
férfiakra) vonatkozik, a zöldet akkor, ha nőkre vonatkozik (lányokra van felnőtt nők-
re), és a sárga kártyát, ha mindkettőre vonatkozhat. Emlékeztesd a résztvevőket, hogy 
a saját döntéseiket kell meghozniuk, nem a barátaikat kell követniük.
Állítások:

• Nem sírok, csak a gyengék sírnak.
• Csinosnak és vonzónak kell lennem.
• Meg kell tennem a tőlem telhető legtöbbet, hogy a háztartási költségeket kezeljem.
• Akkor szexelek, amikor akarok.
• Szeretek szülőnek lenni.
• Ha nem tudsz főzni, senki nem akar megházasodni veled.
• Fontos, hogy csendes és tiszteletteljes legyek.
• Kimozdulhatok és játszhatok, amikor csak akarok.
• Egy cég / ország nagyfőnöke vagyok.
• A döntéseimet nem lehet megkérdőjelezni.
• Sok partnerrel lehet szexuális kapcsolatom.
• Nem kérek segítséget, nem beszélek a problémáimról. Egyedül kell megoldanom 

őket.
• Bátornak kell lennem.
• Szexin kell viselkednem, de nem túl kihívóan.
• Okosnak kell lennem, de nem túl okosnak.
• Érzékenynek és érzelmesnek kell lennem.
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3. Minden állítás után kérd meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el a választásuk okát. 
Csoportosítsd a hasonló megfigyeléseket, jelöld meglátásaikat, még a teljesen ellen-
kező véleményeket is együtt egy flipchartpapíron.

4. Használd az észrevételek csoportosításait a beszélgetés alapjául, a következő útmutató 
kérdések segítségével:

• Mit tudsz megfigyelni a válaszok alapján? Vannak olyan dolgok, amiket egy 
férfi meg tud tenni, de egy nő nem? És fordítva? Ez a biológiai nemük vagy a 
társadalmi nemük miatt van így?

• Definiáljátok a biológiai nem fogalmát: férfi / nő – (hím nemű / nő nemű),  
a biológiai és fizikai jellemzői alapján.

• Definiáljátok a társadalmi nem (gender) fogalmát: férfias, nőies – kulturális és 
társadalmi alapon megalkotott szerepek, nem biológiai alapon, de a társadalmi 
egyetértés alapján.

• Milyen korlátozásokkal találkozik egy nő a társadalmi neme miatt? Mi a helyzet 
a férfiakkal?

• Mondj egy dolgot, amit szeretsz a társadalmi nemeddel kapcsolatban? Mi az, 
amit megváltoztatnál?

• Definiáld a sztereotípia fogalmát. Mondj rá példákat. (Keress példákat az Indító 
feladatokból)

• Hogy jönnek létre a sztereotípiák? Ez valami olyan, amit tanulsz az iskolából, 
médiából, vallásból, kormánytól, családodból stb.?

• Hogyan tudjuk azokat a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat és 
hozzáállásokat megváltoztatni, melyek korlátozzák a társadalmi szerepeket?

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
1. LEHETŐSÉG: NŐK TÖRTÉNETEI A VILÁGBAN
Példaként a társadalmi nemek szerepének változására ez a tevékenység bátorítani fogja a résztvevő-
ket, hogy reflektáljanak arra, hogyan változott a nők szerepe az idők során.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-7 fős csoportokat (ha nagyobb csoporttal 

dolgozol).
2. Kérd meg őket, hogy vitassák meg a következő kérdést a csoporton belül:

• Ki az, aki általában felügyeli a pénzzel és az erőforrásokkal kapcsolatos dönté-
seket? Miért van ez így?

3. 5-10 perc után olvasd fel hangosan a következő statisztikákat, és vitassátok meg a cso-
portokkal. (használj nemzeti statisztikákat, ha van elérhető, hogy megmutasd a régiók 
közötti különbségeket). Azt is megkérheted, hogy találják ki, a parlamentjükben hány 
százalék nő, és mit gondolnak, mennyit keres egy nő egy férfihoz képest?

• 1995-2012 között a parlamenti pozíciókban a nők átlagos aránya világszerte 
11,3%-ról 20,3%-ra nőtt. Mindazonáltal vannak országok, ahol számuk még 
mindig nulla (Vanuatu), míg más helyeken 51,9% (Ruanda).*A nők fizetése: 
Egy 2012-ben publikált tanulmányban, melyet 43 országban publikáltak, úgy 

 * Forrás: Inter-Parliamentary Union, elérhető: www.ipu.org
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találták, hogy átlagban 18,4%-kal kevesebbet keresnek a nők ugyanazért a mun-
káért, mint a férfiak.*

• Nők az oktatásban: Globálisan a lányok beiratkozási aránya 49,2% az alapfokú 
iskolákban, 49,2% a középiskolákban, és 51,9% a felsőoktatásban)**

4. Kérd meg a csoportokat, hogy vitassák meg a statisztikákat, használd fel a következő 
útmutató kérdéseket:

• Mutatnak-e ezek a statisztikák előrehaladást a férfiak és nők közötti egyenlőség 
terén? Magyarázd el a válaszod.

• Definiáld a sztereotípia fogalmát. Mondj rá példákat. (Keress példákat az Indító 
feladatokból)

• Hogy jönnek létre a sztereotípiák? Ez valami olyan, amit tanulsz az iskolából, 
médiából, vallásból, kormánytól, családodból stb.?

• Hogyan tudjuk azokat a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat és 
hozzáállásokat megváltoztatni, melyek korlátozzák a társadalmi szerepeket?

• Milyen korlátozásokkal találkozik egy nő a társadalmi neme miatt? Mi a helyzet 
a férfiakkal?

• Hogyan tudjuk azokat a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat és 
hozzá állásokat megváltoztatni, melyek korlátozzák a társadalmi szerepeket?

2. LEHETŐSÉG: AZ ÉLET SÉTÁJA JÁTÉK
Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ehhez a játékhoz nagy helyre lesz szükség, ezért lehet, hogy ésszerű szabadtéren játszani.
• Legyen 24 db Egyenlőtlen társadalom szerepkártya az Élet sétája játékhoz. Ha több résztvevő van, 

érdemes több példányt készíteni néhány kártyából.
• Ha kevesebb, mint 24 résztvevő van, bizonyosodj meg róla, hogy a kártyák tartalmaznak női 

szerepeket is.
• Mivel ez a téma különösen érzékeny, szükség van egy mély feldolgozó beszélgetésre utána. Ha 

ifjúsági munkásként vagy pedagógusként úgy érzed kényelmesebbnek, hívj meg vendégszakem-
bert, és vond be őt a játék levezetésébe is.

Módszer
1. Tedd fel a résztvevőknek az alábbi kérdéseket: 

• A társadalomban mindenkinek egyenlő hatalma és hozzáférése van az erőforrá-
sokhoz? Mondjatok néhány példát!

• Van a társadalomban olyan, aki előnyt élvez másokkal szemben? Melyek ezek a 
tagok és mik az előnyök?

• Olyannak jellemeznéd magad, mint akinek sok, vagy kevés hatalma van? Miért?
2. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy egy olyan játékot fogtok játszani, ami ezeket  

a kérdéseket térképezi fel. Kérd meg őket, hogy álljanak fel egy egysoros vonalban a 
terem egyik végében / kint szabadtéren egymás mellé.

 * Forrás: Tijdens, K.G., Van Klaveren, M. (2012) Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10years.  
  (A meg fagyott időben: a társadalmi nemek közötti különbség 10 éve nem változott) Brussels, ITUC.
 ** Forrás: World Bank, elérhető a database.worldbank.org oldalon.
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3. Most adj minden résztvevőnek egy félbehajtott kártyát, és magyarázd el, hogy minden 
kártya egy szerepet jellemez, amelyet a résztvevőknek a játék ideje alatt magukra kell 
ölteniük. Játék közben a saját szerepét mindenki tartsa titokban.

4. Egyesével olvasd fel az alábbi állításokat. Minden egyes állítás után kérd meg a részt-
vevőket, hogy gondoljanak bele a szerepükbe, ami a kártyájukon van. Ha úgy érzik, 
hogy igaz a karakterükre az állítás, lépjenek egy nagyot előre. Ha úgy érzik, hogy az 
állítás nem igaz rájuk, ne mozduljanak. Ha úgy érzik, hogy részben igaz rájuk az állí-
tás, csak kicsi lépést tegyenek előre.

Az Élet sétája állítások
Minden napra van elég ennivalóm.
Én hozom a háztartásban a döntéseket.
Ha valamivel nem értek egyet, könnyen ki tudom fejezni.
Van/volt hozzáférésem az alapfokú oktatáshoz.
Van/volt hozzáférésem a középfokú oktatáshoz.
Van/volt hozzáférésem a felsőfokú oktatáshoz.
Van hozzáférésem az egészségügyi ellátáshoz, amikor beteg vagyok.
Ha a szüleim / házastársam meghalna, az anyagi helyzetem nem változna.
Számít a véleményem a családban.
Olyan helyzetben vagyok, hogy tudok másoknak segíteni.
Biztonságban érzem magam a közösségemben.
Odamehetek sötétedés után, ahová csak szeretnék és biztonságban érzem magam.
Sosem voltam szexuális zaklatás célpontja.
Magabiztos vagyok abban, hogy képes vagyok a jövőm feletti kontrollra.
Van az életem fölött kontrollom.
A közösségem megbecsült tagja vagyok.
Nem valószínű, hogy fizikai erőszak ér.
Csak akkor szexelek, amikor akarok.

5. Miután felolvastad az összes állítást, kérd meg a résztvevőket, hogy maradjanak pon-
tosan ott, ahol állnak. Kérj meg mindenkit egyesével, hogy olvassa fel a kártyáján lévő 
szerepét.

6. Kérj meg néhány résztvevőt, hogy önkéntes alapon osszák meg a szerepüket és az 
érzéseiket, akár léptek előre, akár maradtak a helyükön.

7. Kérdezd meg a résztvevőktől:
• Mely emberek hajlottak leginkább arra, hogy előre lépjenek? Férfi vagy női ka-

rakterek inkább?
• Melyik emberek léptek előre a legkevésbé?
• Mit mond ez nekünk a társadalmunkban lévő egyenlőtlen hatalomról?

8. Sugalmazd azt, hogy világszerte maradtak egyenlőtlenségek a hatalomban férfiak és 
nők között. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy ez mennyire alkalmazható az ő társa-
dalmukra? Kérd meg őket, hogy ötleteljenek azokról a módokról, melyek szerint a 
nők hátrányban vannak a férfiakkal szemben. Kérdezz arról, hogy a hagyományos 
társadalmi nemi szerepeknek milyen részük van ebben a problémában.

9. Összegezzétek a végén a következtetéssel, hogy a hatalmi egyenlőtlenség következ-
ményeként a nők tárgyai lehetnek nem kívánt szexuális közeledésnek az iskolában és/
vagy a munkában. Magyarázd el, hogy ebben a fejezetben fel fogjátok térképezni a 
nők számára kockázatos helyzeteket, és a válaszlehetőségeket.
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REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy rendeződjenek kis csoportokba és hozzanak be ide 

történeteket olyan emberekről az életükből, akik szembe mentek a társadalmi nemek-
kel kapcsolatos sztereotípiákkal.

2. Kérd meg, hogy minden kiscsoport ossza meg a leglenyűgözőbb történeteket az el-
hangzottak közül.

3. Emlékeztesd a résztvevőket a foglalkozás céljára: megkülönböztetni a biológiai és tár-
sadalmi nemek fogalmát, meghatározni és elkezdeni megkérdőjelezni a társadalmi ne-
mekkel kapcsolatos sztereotípiákat, valamint a lányokkal, fiúkkal, nőkkel és férfiakkal 
kapcsolatban megismert korlátozásokat. Kérj meg egy pár résztvevőt, hogy osszanak 
meg néhány dolgot abból, amit úgy éreznek, hogy tanultak.

EGYENLŐTLEN TÁRSADALOM SZEREPKÁRTYÁK

35 ÉVES NŐTLEN FÉRFI ÜZLETEMBER
TIZENÉVES LÁNY  

EGY ROMA CSALÁDBÓL 

HALLÁSSÉRÜLT GYERMEK HIV + FIÚ HIV + LÁNY

UTCAGYEREK (16 ÉVES) SZEXMUNKÁS NŐ ÜZLETASSZONY

CIVIL SZERVEZETNÉL  
DOLGOZÓ NŐ 

IDŐS HÖLGY ÉRTELMI SÉRÜLT FIÚ (17 ÉVES) 

VAK FIÚ HAJADON NŐ (40 ÉVES) TANÁRNŐ

HÁZTARTÁSBELI NŐ 
TIZENÉVES LÁNY,  

AKI ABBAHAGYTA AZ ISKOLÁT 
TIZENÉVES  

KÖZÉPISKOLÁS LÁNY

TIZENÉVES LÁNY,  
AKI MOST KEZDI AZ EGYETEMET

TIZENÉVES  
KEREKESSZÉKES LÁNY 

TIZENÉVES LÁNY,  
KISMAMA KISGYEREKKEL 
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AZ EGYETLEN OTTHONUNK
Mindannyiunk élete függőségben van a földtől és az olyan erőforrásoktól, mint a víz, a levegő, az 
energia és a talaj. Ennek ellenére a fogyasztói életstílusunk hozzájárult azokhoz a komoly környe-
zetvédelmi problémákhoz, melyekkel manapság szembesülünk. A fiatalok hordozzák a környezet-
védelmi problémák terheit, mert ők szembesülnek velük most, és az eljövendő években ők öröklik 
meg a következményeit. Szükségszerűen szerepet játszanak az erőfeszítésekben, melyek a környezet-
védelmi problémák megoldásait keresik és csökkentik a szénlábnyomot azáltal, hogy fenntarthatóbb 
energiaformákat kezdenek használni, beleértve a megújuló energiaforrásokat is.

Ebben a fejezetben a résztvevők meg fogják vizsgálni, hogyan segíti vagy rombolja bolygónkat 
az életstílusuk és a cselekedeteik.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megnevezni három környezetvédelmi problémát a közösségeikben, és elismerni az ő hozzájáru-

lásukat ezekhez a problémákhoz
• Meghatározni módokat a problémák kezelésére, beleértve két lehetőséget a fiatalok számára, 

hogy részt vegyenek környezetvédelmi ügyekben.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A környezetvédelmi problémák, melyekkel ma szembenézünk, nagyrészt a fogyasztói életmó-

dunk és igényeink miatt jöttek létre. Rajtunk múlik, hogy foglalkozzunk ezekkel az ügyekkel.
• A fiataloknak alapvetően fontos szerepük van abban, hogy energiát fektessenek olyan ötletekbe, 

melyek a bolygót biztonságosabbá és fenntarthatóbbá formálják.

Szükséges anyagok
• Indító: Flipchartpapír, amin egy lista van a szilárd hulladékokról (lásd később), filcek.
• Reflexió: Növényi magok

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Indító: készíts egy listát a szilárd hulladékokról a foglalkozás előtt. Segítséget nyújthat az ifjúsági 

munkásoknak is és a pedagógusoknak, ha végeznek egy kis kutatást ez ügyben a helyi jógyakor-
latokról, és megosztanak konkrét példákat a fiatalokkal.

• Bátoríthatod őket arra, hogy nézzenek körül, és osszák meg hasznos információikat és a lehet-
séges civil szervezeteket, ahol lehet önkénteskedni.

2.4
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FEDEZD FEL ÉS CSELEKEDJ
INDÍTÓ: SZEMÉT: HOSSZÚ IDEIG TART

Ez a tevékenység megengedi a résztvevőknek, hogy vessenek egy pillantást a körülöttük lévő tár-
gyakra.

Módszer
1. Mutasd meg a résztvevőknek a listát a flipchartpapíron és magyarázd el nekik, hogy 

ezek a dolgok példák a szilárd hulladékra. Tájékoztasd őket arról, hogy ezek a tárgyak 
a szeméttelepen végzik.

2. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak párokat és adj minden párosnak papírt és 
tollat.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy listát abban a sorrendben, hogy mit 
gondolnak, mennyi ideig tart az egyes tárgyak lebomlási ideje. Kezdjék a listát a legy-
gyorsabban lebomló dolgokkal, és folytassák a leghosszabb időt igénylőkig.

4. Öt perc után kérj meg párosokat, hogy osszák meg válaszaikat. Amint ezt megtették, 
menj végig a listán a helyes válaszokkal, és emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy 
minden termék hatással van a környezetre az élet-ciklusuk öt állomása során:

• Nyersanyag beszerzése
• Termelés / előállítás
• Terjesztés / szállítás
• Fogyasztás
• Eldobás / hulladék eltávolítás

Szilárd hulladék lista: 
• Pamut
• Műanyag zacskó
• Banán
• Üveg palack
• Papír
• Gumi
• Gyapjúzokni
• Konzervdoboz
• Bőr
• Alumínium üdítős doboz
• Műanyag palack
• Cigaretta

A tudósok által megbecsült lebomlási időperiódus:
• Banán: 3-4 hét
• Papírzacskó: egy hónap
• Pamut rongyszőnyeg: 5 hónap
• Gyapjúzokni: egy év
• Cigarettacsikk: 2-5 év
• Bőrcsizma: 40-50 év

10-15

• Gumi csizmatalp: 50-80 év
• Konzervdoboz: 80-100 év
• Alumínium üdítős doboz: 200-500 év
• Műanyag zacskó: 450 év
• Műanyag palack: 1 millió év
• Hungarocell csésze: ismeretlen (soha?)
• Üvegpalack: ismeretlen (soha?)*

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
KÖZÖSSÉGI KUTATÁS

MEGJEGYZÉS: Mit lehet tanulni ebből a tevékenységből? Foglald össze, hogyan vezeti az életstílusunk 
a gazdaságot, milyen hatással van az emberekre és az értékeikre, hogyan hat ez a bolygónkra. Ha 
szeretnél használni esettanulmányokat az országodból, tedd meg bátran. Vitassátok meg az elkép-
zelést arról, ahogy az egyéni akciók hozzájárulnak a változáshoz.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-6 fős csoportokat.
2. Kérd meg őket, hogy osszák meg a közösségi kutatási projektjük eredményeit egy-

mással, és jellemezzék tapasztalataikat. Add nekik oda a következő kérdéseket meg-
vitatásra:

• Mi a közösségetekben a legnagyobb probléma?
• Milyen egyéb környezetvédelmi problémákat vagy természeti katasztrófát ered-

ményezhet ez?
• Hogyan járultak hozzá az emberek a probléma kialakulásához? Mi is hozzájá-

rultunk?
• Mit lehet tenni, hogy megoldjuk ezt a problémát? Mit tehetünk mi?
• Néhány környezetvédelmi probléma ipari vállalkozásokból ered, de vannak 

sikeres vállalkozások, melyek környezetvédelmi szempontból fenntarthatóak.  
A gazdasági fejlődés jó vagy rossz a környezet számára?

3. Hívd vissza a nagykörbe a csoportokat, hogy megosszák válaszaikat.
4. Ezután nagycsoportban magyarázd el hulladék-menedzsment fogalmát; a „három R” 

angolul: reduce – reuse – recycle, magyarul: csökkentsd le – használd újra – haszno-
sítsd újra.

5. Vezesd át a témát egy beszélgetés irányába a következő kérdésekkel:
• Mit tudtok a szilárd hulladék menedzsmentről a gyakorlatban: a csökkentsd 

le – használd újra – hasznosítsd újra módszerről. Mondj egy példát arról, hogy 
a műanyag zacskók esetében hogyan lehet csökkenteni-újrahasználni-újrahasz-
nosítani?

* Forrás: http://www.blm.gov/education/lnt/background/packing.htm and http://www.deq.state.or.us/wmc/solwaste/ 
rethinkrecyc/K-3/RRK-308.pdf
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• Használják-e ezeket a jógyakorlatokat a családodban / közösségedben?
• Milyen egyéb környezetvédelmi problémákkal vagy tisztában az országodban, 

amiről tudomásod van?
• Emberekként, egyszerre vagyunk fogyasztók és jó gazdák. Mit jelentenek ezek a 

kifejezések? Inkább fogyasztók vagyunk vagy inkább jó gazdák?

REFLEXIÓ
Módszer
1. Foglald össze a beszélgetést!
2. Kérdezd meg a résztvevőktől, hogy mi az a két kulcsfontosságú dolog, amit tanultak 

ebből a foglalkozásból?
3. Emlékeztesd őket a kulcs tanulási pontokra.
4. A környezetvédelmi problémák, melyekkel szembenézünk, a saját fogyasztói maga-

tartásunk, életstílusunk és igényeink következményei.
5. A fiataloknak alapvetően fontos szerepe van abban, hogy energiát fektessenek ötletek-

be, melyek a bolygót biztonságosabbá és fenntarthatóbbá formálják. Ennek az egyik 
módja, hogy a fogyasztási szokásaikat változtatják; hogy lecsökkentik a fogyasztásukat, 
újra használják a termékeket és újrahasznosítanak.

6. Vedd rá a résztvevőket arra, hogy elköteleződésüket a környezetvédelmi problémák 
megoldása irányában úgy mutassák ki, hogy elültetnek egy növényt.

10-15

MEGTAKARÍTÁS  
ÉS KÖLTÉS

A MODUL CÉLJAI
A modul végére a résztvevők képesek lesznek:

• Készségeket felmutatni a felelős pénzkezelés és az erőforrások használata terén

• Megérteni, hogy a fogyasztói választásaik kapcsolatban vannak a személyes 
helyzetükkel, a társadalommal és a környezettel

• Elköteleződni egy felelős és fenntartható életstílus iránt a választásaik által

Az Aflateen program holisztikus megközelítését megtartva a megtakarítás szélesebb definícióját ve-
zetjük be; olyan meghatározást, mely magában foglalja mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű 
forrásokat. A spórolás, a vízhasználat vagy más természeti erőforrások felelős alkalmazása éppolyan 
fontos, mint a pénzzel való takarékoskodás. A tizenöt éves és idősebb fiatalok már hoznak dönté-
seket megtakarításaikról és költéseikről, és használnak erőforrásokat. Egyre növekszik a fogyasztói 
erejük, és fel kell készíteni őket az anyagi függetlenségre. Ez a modul hangsúlyozza azokat a készsége-
ket, amelyek azt segítik, hogy a fiatalok bemutathassák, felelősen használják és menedzseljék az erő-
forrásokat. Külön hangsúlyt fektet az erőforrások pénzügyi, társadalmi és környezeti vonatkozásaira.
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PÉNZ ÉS JÓLLÉT
A pénz az életünk elkerülhetetlen része – gyakran nélkülözhetetlen ahhoz, amire szükségünk van. 
Még azokban a közösségekben is, ahol a barter, a cserekereskedelem elterjedt gyakorlat, szükség van 
a pénzre bizonyos alapvető szükségletek kielégítése céljából.

Ha van elég pénzünk, vagy ha semennyi sincs, vagy túl sok van, sokunk esetében ez mind for-
rása lehet a megkönnyebbülésnek vagy a frusztrációnak. Világszerte óriási az egyenlőtlenség, sok 
ember küzd azzal, hogy elegendő pénzt keressen a tisztességes életszínvonalhoz, másoknak több 
van, mint amennyit a legtöbbünk el tud képzelni.

A pénz utáni vágy gyakran okozhat stresszt és feszültséget. Hasznos lehet, ha tartunk egy kis 
szünetet, megállunk és megvizsgáljuk a különböző érzéseinket és lélektani kötődéseinket a pénzhez. 
Az is hasznos lehet, ha végiggondoljuk, hogy mit tud a pénz nyújtani és mit nem, mivel járul hozzá 
a boldogságunkhoz és a jóllétünkhöz és miben akadályoz. Ez a fejezet segít a résztvevőknek meg-
határozni, hogy mi a pénz értékére a számukra, és arra, hogyan szolgálja a jóllétet – nem önmaga 
a végcél.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Három fontos dolgot beazonosítani, melyek összességében fontosak a jóllét elérésében.
• Felismerni, hogy a pénz egy olyan tényező, amely tud segíteni az embereknek elérni a jóllétet.
• Felfedezni a pénz és a boldogság irányában az attitűdjüket, és átgondolni, hogy szükséges-e 

bármit változtatni a személyes értékrendjükben és céljaikban.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A pénz végeredményben egy erőforrás, de nem a végcél. Vannak szükségleteink, melyekhez 

szükséges a pénz, (pl. élelmiszer, ruházkodás), de vannak más fontos dolgok is az életben, amihez 
nem szükséges pénz (pl. a barátság és a szeretet). A boldogság és a jóllét sok különböző tényezőn 
keresztül valósul meg. Fontos megérteni, hogy a pénzzel mit tudsz megvenni és mit nem.

• A pénzhez való hozzáállásunk visszatükrözi azt, amit a saját életünkben értékelünk. Ha szánunk 
rá egy pillanatot, és elemezzük a hozzáállásunkat, reflektálhatunk arra, hogy ez mit mond el 
rólunk, és hogy vajon vannak-e olyan dolgok, amelyeket szeretnénk megváltoztatni, megtartani 
vagy fejleszteni.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A pénzről beszélni érzékeny téma és a tevékenységek felszínre hozhatnak eltérő véleményeket 

és nézőpontokat. Vigyázz, hogy semleges maradj, és olyan kérdéseket tegyél fel, melyek inkább 
gondolat-ébresztőek, mint hogy ítélkező legyél.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: MENNYIRE FONTOS NEKED A PÉNZ?

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak 5-6 fős csoportokat, és adj minden csoport-

nak egy üres lapot és tollat.
2. Kérd meg a csoportokat, hogy vitassák meg, mennyire fontos a pénz a jólléthez és a 

boldogsághoz, és mi az, ami számukra fontosabb, vagy kevésbé fontos a pénznél.
3. Kérdezd meg a csoportot, hogy egy 0-tól 10-ig tartó skálán (ahol a 0 az egyáltalán nem 

fontos és a 10 jelöli a legfontosabb dolgot az életünkben) hová helyeznék el a pénzt?
4. Kérd meg a csoportot, hogy írják a pontszámot jó nagy számmal a papírra, és ké-

szüljenek fel arra, hogy megindokolják a teljes csoport számára a döntésüket. Arra is 
kérd meg őket, hogy írjanak három olyan dolgot a papírra, amiről úgy érzik, hogy az 
fontosabb számukra a pénznél.

5. Kérd meg a csoportot, hogy emeljék fel a papírt a pontszámmal és a három választá-
sukkal.

6. Gyűjts össze a csoportoktól visszajelzéseket és feltétlenül kérd meg őket, hogy magya-
rázzák el az okokat a pontszámra és a döntésükre.

7. Add össze a pontszámokat, és oszd el a csoportok számával: számold ki így a csoportok 
által meghatározott átlagot. A Reflexió rész során visszatérhetsz ehhez a pontszámhoz.

8. Összegezd a vitájuk eredményét, vagy kérd meg őket az összegzésre.
9. Hangsúlyozd, hogy a gazdasági jólléten túl az érzelmi, társadalmi és spirituális jóllét 

is fontos összességében a teljes jólléthez.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
MI TESZ BOLDOGGÁ?

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy háromfős csoportokban dolgozzanak, és egymás után 

meséljenek el egy konkrét időszakot, amikor igazán boldogok voltak (pl. egy családi 
programon; jól teljesített vizsgák után; valakinek örömet okoztak egy cselekedetükkel; 
megnyertek egy fontos meccset stb.) Beszéljétek meg, hogy a pénz mennyire számított 
ebben a boldog tapasztalatban.

2. Osszák meg a teljes csoporttal a tapasztalataikat: kérd meg a résztvevőket, hogy foglal-
ják össze gondolataikat egy játék segítségével, melynek a neve: Fejezd be a mondatot. 
Ebben a játékban a résztvevők egy körben ülnek vagy állnak és egy tárgyat adnak 
körbe. Játssz le nekik egy jó zenét, amit erre a célra kiválasztottál, és amikor a zene 
megáll, az, akinél a tárgy van, be kell fejezze a mondatot: „A fiatalok akkor boldogok, 
amikor…”

3. Folytasd addig, amíg a résztvevők már megosztották az ötleteik többségét.

10-15

25-30

3.1

3.1  PÉNZ ÉS JÓLLÉTMEGTAKARÍTÁS ÉS KÖLTÉS



6766

4. A válaszaik alapján kérdezd meg őket, hogy van-e bármi olyan, amit szeretnének, vagy 
amire szükségük van ahhoz, ami a jövőbeli boldogságukhoz és jóllétükhöz hozzájá-
rulhat, amihez esetleg takarékoskodni kellene előre.

5. Írd fel az ötleteiket.

REFLEXIÓ
MEGJEGYZÉS: Emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy ezen a foglalkozáson arról gondolkoztak, hogy 
mit értékelnek az életükben, mi teszi őket boldoggá, valamint a pénz szerepéről a boldogságukban 
és a jóllétükben.

Módszer
1. Ugyanabban a csoportban dolgozzanak a résztvevők, amiben az Indító játékban vol-

tak. Kérd meg őket arra, hogy ismételjék meg az indító gyakorlatot, és döntsék el, 
hogy milyen pontszámot adnának most a 0-10-es skálán.

2. Kérd meg őket arra, hogy emeljék fel a papírt a pontszámaikkal, gyorsan add össze 
őket, és oszd el a csoportok számával, kiszámolva így az átlagot.

3. A végső pont alacsonyabb vagy magasabb volt az eredetinél? Más szóval: a tevékenysé-
gek és a beszélgetések után változott-e egyáltalán a résztvevők hozzáállása a pénzhez? 
Ha igen: hogyan, milyen módon?

4. Felismerték-e, hogy vannak dolgok, melyeket pénzzel meg lehet venni, és van, amit 
nem?

5. Magyarázd el, hogy a következő foglalkozásokon tovább fognak vizsgálódni a pénzzel 
kapcsolatos témákban.
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A MEGTAKARÍTÁSRÓL  
TANULNI
A takarékoskodás mindannyiunk számára fontos készség. Segít felhalmozni értékes vagyont, ön-
fegyelmet gyakoroltat a tervezés és az erőforrások menedzselése terén – olyan készségeket, melyek 
alapvetően fontosak az élet sok területén. Az Aflateen program holisztikus megközelítése lehetővé 
teszi a megtakarítás és takarékoskodás szélesebb meghatározását, és arra bátorít, hogy kiterjesszük 
a pénzen túl más anyagi és nem anyagi erőforrásokra.

Ez a fejezet bevezeti a résztvevőknek a pénzmegtakarítás fogalmát és az Okos takarékos foglal-
kozás később ebben a részben feltérképezi az egyéb erőforrásokkal való takarékoskodást is, útmu-
tatást adva a résztvevőknek a tervezéshez és a megtakarító viselkedés gyakorlásához.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani három vagy több okot, amiért az emberek takarékoskodnak a pénzzel, és fontos-

sági sorrendbe állítani ezeket az okokat
• Beazonosítani három vagy több megtakarítási célt, és kialakítani megtakarítási célterületeket.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Mindenkinek eltérő okai vannak a takarékoskodásra. Megnevezni és fontossági sorrendbe ál-

lítani az indokainkat segít a céljainkra összpontosítani és motivál minket a takarékoskodásra.
• A személyes megtakarítási célterületek hasznosak a tervezéshez: hogyan valósítsuk meg pénzügyi 

és személyes céljainkat.

Szükséges anyagok
• Indító: BLabda (pl. puha labda, pamutgombolyag, vagy összegombócozott zokni); há-

rom flipchartpapír, mindegyiken legyen egy a következő fejléc feliratokból: SZEMÉLYES 
FELHASZNÁLÁS; VÁRATLAN ESEMÉNYEK; JÖVŐBELI TERVEK.

• Megtakarítási feladatlap 
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Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Az ifjúsági munkások gyakran dolgoznak párban a csoportmunkákban. A formális oktatásban 

dolgozó pedagógusok számára szintén szükséges lehet egy társ-facilitátor – talán egy önkéntes, 
vagy gyakornok –, aki hasznos segítséget nyújt a válaszok rögzítésénél a Felelj a labdának indító 
gyakorlatnál.

• Ha van elég idő, a résztvevők végigcsinálhatják mindkét tevékenységet ezen a foglalkozáson. Ha 
korlátozott idő áll rendelkezésre, válassz egyet.

• Facilitátorként készülj fel rá, hogy esetleg irreális célokat fogalmaznak meg a résztvevők, melyek 
elkedvetlenítik a fiatalokat, amikor realizálják azt, hogy mennyire nehéz lesz ezeket a célokat 
elérni. Nem könnyű elengedni a nem reális vágyainkat, de „amíg a kezünk tele van”, nem tudunk 
mást sem megfogni. Az emberek támogatása a reális célkitűzésben egy olyan kihívást jelentő fel-
adat, ami gondos figyelmet igényel, hogy tudjunk azokra a valódi motivációkra összpontosítani, 
amik iránt a fiatalok lelkesednek.

• Bizonyosodj meg arról, hogy ezt a fejezetet összekötöd a korábbi A céljaim, az álmaim foglalko-
zással.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: FELELJ A LABDÁNAK

Módszer
1. Tedd fel a résztvevőknek a következő kérdéseket:

• Takarékoskodnak-e a felnőttek? Ha igen, milyen dolgokkal takarékoskodnak?
• Takarékoskodnak-e a fiatalok? Ha igen, mire gyűjtenek?
• Miért fontos gondolkodnunk a kamatokon és az infláción, amikor takarékos-

kodunk?
2. Mondjuk el a résztvevőknek, hogy most meg fogják osztani történeteiket a takaré-

kossággal kapcsolatban (információkból, amit már tudnak, és amit összegyűjtöttek), 
a Felelj a labdának játékkal.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy álljanak körbe, és mondd el, hogy el fogsz kezdeni egy 
befejezetlen mondatot, miközben odadobod a labdát valakinek a körben. Aki elkapja 
a labdát, annak be kell fejeznie a mondatot, PL. „A felnőttek arra gyűjtenek, hogy… 
házat vegyenek.”

4. Miután válaszolt, a résztvevő megismétli a befejezetlen mondatot és továbbdobja a 
labdát valaki másnak a körben, aki szintén elmondja a saját válaszát, mielőtt ő is meg-
ismétli a teljes folyamatot és továbbadja a labdát egy következő embernek.

5. Kérjünk meg egy önkéntest, hogy írja fel a válaszokat a flipchartra.
6. Folytassuk, megtartva az élénk tempót, megváltoztatva a mondatkezdést így:

• „A fiatalok arra gyűjtenek, hogy…”
• „A megtakarítás abban segít, hogy…”

7. Tedd ki a három fejléccel ellátott papírt a csoport elé ezzel a három felirattal:
• Személyes felhasználás (pl. megtakarítani egy barátnak vagy családtagnak)
• Váratlan események (pl. hirtelen megbetegedés váratlan esküvői ajándék)
• Jövőbeli tervek (pl. tréning, képzés)

8. Foglald össze az adott válaszokat, és a teljes csoporttal közösen döntsétek el, hogy a 
felírt válaszok hová tartoznak, melyik kategóriába.
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VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
MEGTAKARÍTÁSI TERV KÉSZÍTÉSE

Módszer
1. Oszd ki a Megtakarítási terv feladatlapokat (ld. példa alább).
2. Emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy korábban, A céljaim, az álmaim foglalkozáson 

már megfogalmazták az egyéni álmaikat és céljaikat.
3. Mondd el nekik, hogy most az álmaikról és a céljaikról fognak gondolkozni, és arról, 

hogy hogyan tudnak kifejleszteni egy megtakarítási tervet a megvalósításuk érdeké-
ben.  Magyarázd el nekik, hogy a következőket kell átgondolniuk:

• Milyen álmokat és célokat azonosítottak be korábban?
• Még mindig ugyanazok az álmaik és a céljaik, vagy ezek közben megváltoztak?
• Mennyi pénzre van szükségük ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében?

4. Kérd meg őket, hogy azonosítsanak be három célt: két rövid-távú célt (RC) és egy 
hosszú távú célt (HC). Emlékeztesd őket arra, hogy a rövidtávú cél általában néhány 
hét- vagy hónap időtartamú (hat hónapig bezárólag), míg a hosszú távú cél megvaló-
sítása eltarthat hat hónapig is, vagy tovább.

5. Kérd meg őket, hogy a három célt írják fel a feladatlapon a bal oldali első oszlopba, 
külön sorokba.

CÉL MIKORRA FON-
TOSSÁG

SZÜKSÉGES 
MEGTAKARÍTÁS 

ÖSSZESEN

MEGTAKARÍTÁS 
ÖSSZEGE  

PER HÉT / HÓNAP

HOGYAN  
TEREMTJÜK  

ELŐ

Venni egy 
új könyvet 

(RC)

6 hét 2 3.000.- HUF 500 HUF / hét Zsebpénzből

Venni egy 
kerékpárt 

(HC)

1 év 1 30.000.- HUF 2.500.-HUF / hó Diákmunkából 

Családi  
program  

(RC)

2 hónap 3 16.000.- HUF 2.000 HUF/ hét Zsebpénzből, 
hozzáadva más 

családtagok meg- 
takarításaihoz

6. Kérd meg a résztvevőket, hogy döntsék el, hogy mennyire fontosak számukra az egyes 
célok, és rangsorolják őket fontossági sorrend szerint (1. legfontosabb, 3. legkevésbé 
fontos)

7. Kérj meg egy önkéntest, hogy ossza meg az ő célját és töltsd ki a példa megtakarítási 
tervet a flipchartpapíron vele együtt, eldöntve, hogy melyik a rövid és a hosszú távú 
cél, mikorra lesz szükség a pénzre, mennyire fontos, mekkora összeg kell hozzá, és 
milyen forrásból fedezi majd.
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8. Kérd meg a résztvevőket, hogy menjenek végig a folyamaton a saját céljaikkal. Sétálj 
körbe, és segíts ott, ahol ez szükséges.

9. Most kérd meg a résztvevőket, hogy duplázzák meg azt az időt, amit arra engedtek 
maguknak, hogy a céljaikat elérjék, és számoltasd velük át így a megtakarítandó ösz-
szeget az egyes hónapokra / hetekre.

Útmutató kérdések
• Mi volt a reakciód, amikor kiszámoltad az összeget, amit szükséges megtakarí-

tanod minden héten vagy minden hónapban, hogy elérd a legfontosabb célod?
• Mi történt a pénzösszeggel, amit meg kellett takarítanod minden héten vagy 

hónapban, ahhoz, hogy elérd a célod, amikor megdupláztad a megtakarításra 
szánt időt a céljaidért?

• Mit lehet ezekből a számításokból tanulni? Még ha a céljaidnak magas is az ára, 
gyakran elérheted, ha rendszeresen félreteszel pénzt rá.

• Hogyan fog neked segíteni egy megtakarítási terv elkészítése?
• Mit fogsz másképpen csinálni most, hogy tudod, hogyan kell megtakarítási ter-

vet készíteni?

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy párokban osszanak meg három kulcsfontosságú okot 

a takarékoskodásra, és három személyes megtakarítási célt is.
2. Kérdezz és kérj meg 2-3 párost, hogy adjanak visszajelzést a csoport felé.
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KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS
Azt megtanulni, hogy hogyan kell költségvetést készíteni, talán nem tűnik a világ legizgalmasabb 
feladatának a fiatalok számára, de ez egy életbevágóan fontos lépés ahhoz, hogy támogassuk a sze-
mélyes és pénzügyi céljaik elérését. A résztvevők már bevonódtak olyan tevékenységekbe, melyek 
a megtakarítás és költés témáit térképezik fel. Ez a foglalkozás erre a tudásra épít, összekötni a sze-
mélyes céljaikat, a bevételeiket, a megtakarításaikat és a költéseiket – megalkotva egy költségvetést.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni a „költségvetés”, a „többlet” és a „hiány” fogalmát
• Egyszerű költségvetést készíteni
• Alkalmazni a tanultakat az életükben.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A költségvetés segít nekünk egyensúlyban tartani a bevételeinket és a kiadásainkat tekintettel a 

szükségleteinkre és a vágyainkra, vagyis a pénz felelősségteljes kezelésére tanít.
• A pénz témája sok stressz oka lehet, és megtanulni azt, hogy miként tudod ellenőrizni a pénzügyi 

helyzetedet és hogyan tudsz „mozogni” az anyagi kereteiden belül, hozzájárulhat a jóllétedhez 
és a személyes céljaid megvalósításához.

Szükséges anyagok
• Indító: 10 labda csapatonként (pl. puha labda, pamutgombolyag vagy összegöngyölt 

papír); három kosár vagy karika csapatonként.
• Költési szándékok és szükségletek kártyák; Költségvetési sablon, amely meghatározza 

a költségvetést, a többletet és a hiányt és tartalmaz egy költségvetési sablon mintát.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Mivel ez a foglalkozás eléggé összetett, tanácsos a facilitátoroknak előre gyakorolni a költség-

vetési tevékenységet a foglalkozás levezetése előtt.
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FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: PONTSZERZŐ KOSÁR
Ebben a játékban a résztvevőknek bemutatjuk a költségvetés-készítés elméletét a játékon keresztül, 
ahogy a csoport majd pontokat vagy „pénzt” keres a tevékenység során.

Módszer
1. Vezessük be a „költségvetés” fogalmát, és mondjuk el, hogy ezen a foglalkozáson gya-

korlatot fognak szerezni költségvetés-készítésben, hogy ez segítsen nekik a pénzüket 
felelősen kezelni.

2. A játékra való felkészülésben kérjük meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-7 fős cso-
portokat, készítsenek egy listát két percben arról, hogy mire költ egy család. Írjanak 
össze annyi mindent, amennyit csak tudnak. Határozzák meg az öt legfontosabbat, és 
tegyék fontossági sorrendbe 1-től 5-ig, ahol az 1 jelenti a legfontosabbat, az 5 a legke-
vésbé fontosat, pl. étel, albérlet, közlekedés, oktatás, benzin.

3. Minden kiscsoport megoszthatja a listáját a teljes csoporttal, és összehasonlíthatják 
az ötleteiket.

4. A csoporttagok csoportonként együtt maradnak és kap 10 „labdát” minden csoport. 
Magyarázd el, hogy minden csoportnak az a feladata, hogy a kosárba dobja a labdát, 
és ezzel pontokat nyerjen, melyek „pénzre” lesznek váltva. Minden csapatnak van 
három kosara, amik eltérő mennyiségű pontot érnek.

5. Az egyik csapatnak adj egy olyan instrukciót, hogy csak egy kezüket használhatják. 
Egy másik csoportnak azt mondd, hogy csak a bal kezüket használhatják. Jegyezd fel 
a reakcióikat ezekre az extra instrukciókra.

6. A csapatoknak egyenes vonalban kell felállniuk a kosaraiktól három méterre.
7. Amikor azt kiáltod: „Start!”, a csapatoknak bele kell találniuk a kosarakba két perc 

alatt, megbizonyosodva arról, hogy minden csapattag kiveszi a részét a próbálkozás-
ból legalább egy dobással.

8. Amikor lejárt az idő, kérd meg a csapattagokat, hogy adják össze a pontszámaikat.
9. Adj megfelelő pénzösszeget a szerzett pontokért, így a csapatok le tudják fordítani 

pontjaikat „pénzre”.
10. Kérdezd meg, mennyi pénze van a csapatoknak.

Útmutató kérdések
• Hogy érzi magát az a csapat, akik csak az egyik kezüket használhatták?
• Méltányosnak érzik-e?
• Mit gondolnak, miért vontuk be a játékba ezt az extra instrukciót?

11. Magyarázd el, hogy vannak emberek a világban, akik hátrányosabb helyzetből indul-
nak, mint mások, pl. nem tudnak iskolába járni, vagy nincs hozzáférésük az egész-
ségügyi ellátásokhoz, holott ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tisztességes 
megélhetésük legyen. Utalj vissza a korábbi Az élet sétája játékra!

12. Most magyarázd el, hogy a csoportjaik a családjaikat jelképezik, és van egy hónapjuk, 
hogy elköltsék a pénzt, amijük van. El kell dönteniük a csoportban, hogy ezt hogyan 
teszik.

13. Először készíteniük kell egy listát a dolgokról, amikre szükségük van, amire költeni 
fognak. Emlékeztesd őket az öt alapvető dolog listára, amit korábban készítettek. Ez-
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után dönteniük kell arról, hogy mire mennyit költenek. Adj nekik 5-10 percet, hogy 
megvitassák ezt. A csoportoknak ügyelniük kell arra, hogy kevesebbet költsenek, mint 
a bevételük.

14. A beszélgetés után kérd meg a csoportot, hogy egy tag önkéntes alapon mutassa be 
a döntésüket, és kérd meg a többi csoportot, hogy fűzzenek megjegyzéseket hozzá. 
Emlékeztesd a csoportot, hogy nincs jó vagy rossz válasz.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
SZEMÉLYES KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE

Módszer
1. Emlékeztesd a résztvevőket az előző foglalkozás feladatára (Megtakarításról tanul-

ni), ami a vágyakról és szükségletekről szólt, és amiben végiggondoltátok az alapvető 
szükségleteket és a vágyva vágyott költéseket. 

2. Add oda nekik a kártyákat abból a feladatból, ha hasznosnak találod.
3. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy most egy személyes költségvetést fognak készí-

teni a jelenlegi és tervezett bevételeik és költési szokásaik alapján egy átlag hónapban.
4. Először határozzuk meg a „költségvetés” fogalmát. Hivatkozz a Költségvetési tervre, 

amiben korábban beszéltetek a költségvetésről, a többletről és a hiányról, és amiben 
volt egy költségvetési példasablon.

5. Rajzolj fel egy költségvetési sablont a flipchartra, így mindenki tisztán láthatja. Ma-
gyarázd el a bevételi és kiadási oldalt.

6. Mondd el a résztvevőknek, hogy átalakíthatják a Kiadás nevű fejlécet a saját költési 
szokásaikhoz.

7. Mutass rá a bevételi forrásokra, és kérd meg a résztvevőket, hogy mondjanak reális 
összegeket példaképpen.

8. Ezután mutass rá a kiadási kategóriákra, és kérd meg őket, hogy mondjanak reális 
példákat. Nem kell minden részt kitölteniük, csak hozzanak egy-két példát.

9. Magyarázd el, hogy ha a költségvetésben már minden tételhez hozzáadtak egy-egy 
összeget, akkor a résztvevőknek először össze kell adniuk a bevételi forrásokat, utána 
pedig az összes kiadást.

10. Húzd alá az összegeket, és tedd fel a következő kérdéseket:
• Melyik résznek a legmagasabb az értéke?
• Mit látunk még a költségvetésben?

11. Mutass rá a költségvetés utolsó sorára. Magyarázd el, hogy ez az egyik legfontosabb 
része a költségvetésnek. Ez az szám lehet pozitív vagy negatív, attól függően, hogy 
elegendő bevételünk marad-e a kiadásaink fedezésére. Ha a szám pozitív, akkor ezt 
többletnek hívjuk, ami azt jelenti, hogy több a bevételünk, mint a kiadásunk; ha ez a 
szám negatív, akkor azt hiánynak hívjuk, ami azt jelenti, hogy a résztvevőnek a kiadá-
sai nagyobbak, mint a bevételei.

12. Amikor elkészültél a példával, kérd meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak egyénileg, 
vagy párban a saját költségvetésükön.

13. Bizonyosodj meg róla, hogy kapnak segítséget azok, akiknek erre szüksége van.
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UTÁNKÖVETÉSI TEVÉKENYSÉG
1. Egy további tevékenység lehet, ha végül felteszed a következő kérdéseket: 

• Mit tehetnek a résztvevők, ha többletük van, vagy maradék pénzük?
• Mit tehetnek a résztvevők, ha hiányuk van?

2. Adj nekik három percet, hogy párokban dolgozzanak és a legtöbb javaslattal előruk-
koló pár nyerhet egy díjat, vagy megtapsolhatjuk őket!

REFLEXIÓ
Módszer
1. Emlékezted a résztvevőket arra, hogy egy költségvetés elkészítésével jobban tudják 

ellenőrizni a pénzüket, és tudni fogják, hogy mennyit tudnak megtakarítani azokra a 
dolgokra, amelyeket a korábbi foglalkozásokon célként beazonosítottak.

2. Kérd meg a résztvevőket, hogy jegyezzék fel a bevételeiket, és mindent, amit vásárol-
nak, és amire pénzt költenek egy teljes hónapon keresztül, hogy lássák, hogy tudják a 
bevételeiket és kiadásaikat egyensúlyban tartani.

3. Mutass rá, hogy használhatják azt a költségvetési táblázatot, amivel itt a foglalkozáson 
dolgoztak, hogy nyomon kövessék a bevételeiket és kiadásaikat.

4. Egy gyors Szavazz a lábaddal játékkal kérdezd meg a résztvevőket, hogy mit gondol-
nak, a hónap végére hogy állnak majd: 

• Hiány
• Többlet
• Tökéletes egyensúly

MEGJEGYZÉS: Ez lehetőséget ad neked arra, hogy meggyőződj arról, vajon megértették-e a fogalma-
kat, és bátoríthatod őket arra, hogy figyeljék meg, vajon helyesen mérték-e fel a helyzetüket, igazuk 
lett-e a hónap végére.
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KÖLTSÉGVETÉSI TERV SABLON

KÖLTSÉGVETÉS MEGHATÁROZÁSA
A költségvetés egy összesítés a megbecsült bevételekről és arról, hogy ezek hogyan lesznek elköltve 
egy meghatározott időszak alatt.

A TÖBBLET ÉS A HIÁNY MEGHATÁROZÁSA
Többlet az a pénzösszeg, vagy más anyagi javak mennyisége, ami megmarad a felhasználás vagy a 
szükségletek kielégítése után.
A hiány, más néven deficit az a pénzösszeg vagy más javak, amire még szükség van.

KÖLTSÉGVETÉS

Költségsorok 1. hét: összeg

Bevétel

ÖSSZES BEVÉTEL:

Kiadások

Személyes

Szórakozás

Oktatás

Közlekedés

Család

ÖSSZES KIADÁS:

ÖSSZES BEVÉTEL / ÖSSZES KIADÁS (Mérleg) 
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MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
Az előző foglalkozáson a résztvevők átgondolták a megtakarítás előnyeit annak érdekében, hogy 
a céljaikat elérjék. Képesnek kell lennünk vigyázni erre a pénzre, ezért ez a foglalkozás segít a fia-
taloknak megérteni néhány formális és informális megtakarítási lehetőséget és megérteni, hogy a 
különböző termékek és szolgáltatások hogyan működnek.

Olyan formákra fogunk ránézni, mint pl. az Otthoni megtakarítás, a Megtakarítási klub, a Meg-
takarítás és kölcsön csoport, az Egyéni számla (postahivatalnál, pénzügyi intézetnél vagy bankban).

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Beazonosítani különböző elérhető megtakarítási lehetőségeket
• Beazonosítani a megtakarítási lehetőségek néhány előnyét és néhány hátrányát
• Beazonosítani a szükségleteiknek megfelelő módszereket.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Meghozván a döntést a megtakarításról észszerűnek tűnik megnézni a különböző megtakarítási 

módszereket és a helyeket, ahol elhelyezhetjük a pénzt, pl. otthon, falusi megtakarítási csopor-
tokban, iskolában, mikrofinanszírozási intézményekben, bankban vagy más pénzügyi intézmé-
nyekben.

• Az embereknek más és más szolgáltatásokra van szükségük, ezért a különböző megtakarítási 
módszerek megismerése segíthet nekünk eldönteni, hogy mi illik leginkább a szükségleteinkhez.

• A pénzügyi intézmények demisztifikálása elég önbizalmat adhat a fiataloknak ahhoz, hogy fel-
keressenek ilyen szervezeteket.

Szükséges anyagok
• 4 db Szakértői kártya: információkkal egyről-egyről az alábbi megtakarítási lehetősé-

gek közül: Otthoni megtakarítás, Megtakarítási klub, Megtakarítás és kölcsön csoport, 
Egyéni számla (postahivatalnál, pénzügyi intézetnél vagy bankban); 4 ív flipchart-
papír, fejlécükön egy-egy megtakarítási lehetőséggel

• Reflexió: Kis matricák, vagy post-it-ek, minden résztvevőnek négy (alternatívaként 
rajzolhatnak pontokat a flipcharton.)

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Egy bankban vagy más megtakarítási intézményben tett látogatás információszerzés céljából a 

megtakarítással kapcsolatos termékekről komoly hozzáadott értéket képviselhet a foglalkozás 
tartalmához. Az is jó lehetőség, ha együttműködést alakítunk ki a helyi bankkal vagy pénzügyi in-
tézménnyel, és bevonunk szakértőket kulcsfontosságú vendégként, előadóként a foglalkozásokba.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: BRAINSTORMING, AZAZ ÖTLETELÉS
Magyarázd el, hogy ezen a foglalkozáson fel fogjátok térképezni néhány megtakarítási lehetőség 
előnyeit és hátrányait.

Módszer
1. Kérdezd meg a résztvevőktől a következőket:

• Hol van a legjobb hely, ahol szeretnéd tartani a pénzed, amit megtakarításra 
szánsz? Miért? 

2. Írj fel mindent, amit mondanak egy flipchart papírra vagy a táblára.
3. Vitassátok meg, mit találtak, mit tanultak ebből a tapasztalatból?
4. Írd fel az útmutató kérdéseket arra összpontosítva, hogy mi lehet a legbiztonságo-

sabb hely, mik az előnyei, a hátrányai az egyes lehetőségeknek, amiket a résztvevők 
elmondtak.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
NÉMA VITA
Ebben a tevékenységben a résztvevők négy különböző megtakarítási lehetőségről fognak tanulni, 
és részt vesznek egy Néma vita játékban, ahol gondolkoznak mindegyik lehetőség előnyeiről és 
hátrányairól.

 Módszer
1. Kezdd azzal, hogy négy egyenlő létszámú kiscsoportra osztod a csoportot.
2. Adj mindegyik csoportnak egy-egy Szakértői kártyát, ami információt tartalmaz a 

következő megtakarítási lehetőségekről: Otthoni megtakarítás, Megtakarítási klub, 
Megtakarítás és kölcsön csoport, Egyéni számla (postahivatalnál, pénzügyi intézet-
nél vagy bankban).

3. Kérj meg valakit a csoportból, hogy olvassa fel a kártyán lévő információkat hangosan 
a csoportjának, és ezután vitassák meg ennek a megtakarítási formának az előnyeit 
és hátrányait.

4. A résztvevők csapatban döntsék el, hogyan fogják bemutatni ezt az információt a töb-
bieknek (lehetséges, hogy egy kétperces szerepjátékkal, pantomimmel, improvizáció-
val, rappelve vagy akár mint egy órai leckét, bemutatva az előnyöket és a hátrányokat).
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5. Minden csoport bemutatja a saját megtakarítási lehetőségét a többi résztvevőnek. 
Gondoskodj róla, hogy minden prezentációt megtapsoljon a többi csapat.

6. Ezután, játsszátok végig a Néma vita játékot, négy ív flipchartpapírt elhelyezve a terem 
négy pontján, fejlécükön a négy megtakarítási lehetőséggel.

7. Mondd el a résztvevőknek, hogy a prezentációkból hallott információkat felhasználva 
járjanak körbe, és a flipchartpapírokra írják fel azt, ami tetszik, vagy nem tetszik nekik 
a konkrét lehetőségben.

8. Ahogy mozdulnak egyik lehetőségtől a másikig, válaszolniuk kell azokra a megjegy-
zésekre is, amiket saját kommentjeikre kaptak másoktól. Például, ha valaki az Otthoni 
megtakarítás papírra azt írta, hogy „Tetszik ez a módszer, mert kényelmes és időt ta-
karítok meg”, „Igen, de mi van akkor, ha nagy a kísértés, hogy felhasználd ezt a pénzt 
és elköltsd egy pár új tornacipőre a képzés helyett?”, és erre megint válaszolhat valaki 
és így tovább.

9. Egy bizonyos idő után zárjuk le a játékot.
10. Minden csoport kapjon meg egyet a megjegyzésekkel teli flipchartpapírokból, nézzék 

át kommenteket és foglalják össze a lényeget többi csoportnak.
11. Minden csoport prezentálja az összefoglalót.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Magyarázd el a résztvevőknek, hogy időnként nehéz megvédenünk és nem elkölte-

nünk a megtakarításainkat. Kérjük meg, hogy osszák meg a csoporttal a kihívásokat, 
amelyekkel küzdenek, amikor megpróbálják megtartani a megtakarításaikat.  
Ha szükségük van egy kis súgásra, megkérdezheted:

• Éreztél valaha nyomást arra, hogy elköltsd a megtakarításaidat?
• Ki kérne tőled pénzt abból, amit félretettél?

 
MEGJEGYZÉS: Ha úgy érzed, hogy a résztvevőknek hasznos lenne egy szerepjáték, ami 
kicsit megvizsgálja, hogy miként lehet egy olyan helyzetet kezelni, amikor veszélybe 
kerül a megtakarításuk, nézd meg szerepjáték példákat, a Kihívások a megtakarítással 
kapcsolatban részben a függelékben.

2. Ezután adj minden résztvevőnek négy matricát.
3. Mondd el, hogy úgy fogják eldönteni, hogy melyik takarékossági formát részesítik 

előnyben, hogy odaragasztják a matricát a megfelelő flipchartra.
4. Magyarázd el, hogy mind a négyet felrakhatják egy helyre, vagy eloszthatják a megta-

karítási lehetőségek között, ahogy szeretnék. Alternatívaként rajzolhatnak pöttyöket 
az általuk előnyben részesített lehetőség mellé.

5. Bátorítsuk a résztevőket, hogy hozzanak önálló, független döntéseket abban, hogy 
hova rakják a matricáikat.

6. Aj nekik öt percet erre a feladatra. Nézzétek meg együtt a résztvevőkkel, melyik lehe-
tőség volt a legnépszerűbb, melyik kapta a legtöbb matricát.

7. Nagycsoportban vitassátok meg, hogy miért népszerűbbek bizonyos lehetőségek, míg 
mások kevésbé azok.
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A tagok minden hónapban ugyanakkora  
összeget tesznek be letétbe

Barátok vagy rokonok csoportja, 
rendszerint egy közösségen belül

Az összegyűjtött összeg  
minden hónapban más taghoz kerül

A tagok sokszor összefognak ezen a módon  
és közös célra gyűjtenek

Pénz bevarrva  
egy szék párnájába

Pénz egy  
befőttesüvegben, 
elásva  
az udvaron

Államilag 
szabályozott

Különböző típusú  
megtakarítási formák

ból lehet választani

Díjat szabnak ki  
a legtöbb pénzügyi 

tranzakció esetében 
(pl. pénzfelvételnél)

A pénz egy  
biztonságos épületben 

van bezárva

Pénz  
az ágymatrac  

alá rejtve

 
OTTHONI MEGTAKARÍTÁSOK

 
MEGTAKARÍTÁS ÉS KÖLCSÖN CSOPORT

EGYÉNI SZÁMLA (POSTAHIVATALNÁL,  
PÉNZÜGYI INTÉZETNÉL VAGY BANKBAN)

 
MEGTAKARÍTÁSI KLUB
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OKOS TAKARÉKOS
A megtakarítás a pénz kezelésének fontos része. Mindazonáltal nem mindig könnyű pénzt megtaka-
rítani, különösen pénzügyi nehézségek esetén. Ráadásul egy olyan világban élünk, amely folyton hív 
minket arra, hogy költekezzünk, azt sugallva, hogy szükségünk van új dolgokra ahhoz, hogy boldo-
gok legyünk, még akkor is, ha nem engedhetjük meg magunknak ezeket a dolgokat. Mindazonáltal 
másoktól tanulva, kreatívan gondolkodva, és akár „újragondolva” a hozzáállásunkat, hatékonyak 
lehetünk az erőforrásokkal, melyeket fogyasztunk (mint pl. az energia, a víz, az idő és egyéb dolgok). 
Lehetünk „okos takarékos” emberek, megtakaríthatunk pénzt, csökkenthetjük a fogyasztásunkat, 
és megőrizhetjük erőforrásainkat a jövő generációinak. Az Aflateen a holisztikus megközelítést 
hirdeti a takarékoskodásban is, és ez a foglalkozás feltérképezi, hogyan lehetünk „okos takarékosok” 
az anyagi és nem-anyagi javainkkal azáltal, hogy újrahasználunk, újrahasznosítunk, megjavítunk, 
lecsökkentünk, visszautasítunk és újragondolunk.*

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni, hogy a takarékoskodás az erőforrásokkal pénzt takarít meg és védi a környezetet.
• Megértik a 6R szemlélet** – Újrahasznál, Újrahasznosít, Megjavít, Lecsökkent, Visszautasít és 

Újra gondol – hatékonyságát a megtakarításban és a környezetvédelemben.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A megtakarítás fontos része a pénzkezelésnek; takarékoskodni lehet anyagi és nem-anyagi javak-

kal éppúgy, mint pénzzel
• Ha az erőforrásainkkal takarékoskodunk, védjük a környezetet is, és ez segít nekünk felelős, 

globális állampolgárokká válni.

Szükséges anyagok
• Indító: Palackozd be! Ötlet feladatlap; egy üres 2 literes műanyag palack minden ötfős 

csapatnak
• A 6R kártyák kivágva, használatra készen
• Reflexió: Kártyák az Okos takarékos önértékelő feladatlapról (kivágva)

 * Az eredeti angol kifejezés a sok ‘R’ betű néven vált ismertté: ‘Reusing’; ‘Recycling’; ‘Repairing’; ‘Reducing’;‘Re-
fusing’; ‘Rethinking’. 

 **  Ld. előző lábjegyzet.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Készítsd elő a fenti segédeszközöket a foglalkozás előtt.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: PALACKOZD BE!
Ez a tevékenység kreatív gondolkodásra készteti a résztvevőket arról, hogyan lehet egy tárgyat újra 
használni. Ha hosszabb, hasznos életet adunk neki, pénzt spórolunk és védjük a környezetet is.

Módszer
1. Kezdd azzal, hogy felírod a következő állítást egy nagy papírra: „Az egyik ember sze-

mete a másik számára kincs”.
2. Hívd a résztvevőket egy beszélgetésre, hogy párban vitassák meg, mit jelenthet ez. 

Ezután a párok osszák meg az ötleteiket a teljes csoporttal.
3. Ezután kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-6 fős csoportokat, és adjatok 

minden csoportnak egy üres kétliteres műanyagpalackot, néhány papírt és tollakat.
4. Add nekik azt a feladatot, hogy rukkoljanak elő öt perc alatt annyi lehetséges felhasz-

nálási móddal, amennyivel csak tudnak, és az ötleteiket írják fel a papírra.
5. Mondd el nekik, hogy az ötleteik tartalmazhatnak olyanokat is, hogy feldarabolják a 

palackot, és részeit hasznosítják (pl. levágják e tetejét, és az aljában tartanak szögeket, 
csavarokat és egyéb apróságokat.)

6. Amikor lejárt az idő, kérjük meg a csoportokat, hogy adjanak visszajelzéseket, és a 
teljes csoportot, hogy dicsérjék meg a jó ötleteket – vajon melyik lesz a legnépszerűbb? 

7. Magyarázzuk el, hogy a környezet számára jobb újra felhasználni egy tárgyat, mint 
újrahasznosítani, mivel az újrahasznosítás hozzáadott energiát igényel, hogy egy tárgy 
anyagát valami használható alapanyaggá dolgozzák fel. Az újrafelhasználás segít, hogy 
a befektetett energia, ami az anyag előállításához kellett, hosszabb ideig tartson és 
messzebbre érjen. Az újrafelhasználás a takarékoskodásról szól, és a környezet meg-
mentéséről. Mondj el nekik mini esettanulmányként jógyakorlatokat a témában.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
A 6 ”R”
Ez a tevékenység arra bátorítja a résztvevőket, hogy átgondolják az erőforrások megtakarításának 
különböző módjait, a pénzmegtakarítás és a környezet védelme érdekében. Angolul mindegyik 
módszer neve „R” betűvel kezdődik.

Módszer
1. Vágd ki a 6 db „R” kártyát, és adj minden résztvevőnek egy „R” betűs szót, vagy a 

hozzá való definíciót. Csinálj több másolatot, vagy dolgozzanak párban, ha a csoport 
létszáma nagyobb 12 főnél.
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2. Magyarázd el, hogy mindenkinek meg kell találnia a partnerét úgy, hogy minden  
„R” betűs szóhoz a hozzá illő, megfelelő definíció kerüljön.

3. Amikor azt mondod „Start”, engedd, hogy megtalálják a párok egymást.
4. Amikor minden pár egymásra talált, ellenőrizd az alábbi táblázat alapján, hogy he-

lyes-e a megoldásuk. Felkérhetsz önkénteseket a válaszok ellenőrzésében.

REUSE  
ÚJRAHASZNÁL

Több, mint egyszer használ egy dolgot: újratölti, vagy más dologgá 
alakítja át, akár csak egy részét. 

RECYCLE 
ÚJRAHASZNOSÍT

Újra feldolgozni az anyagot vagy terméket, és mássá átalakítani.

REPAIR 
MEGJAVÍT

Megpróbálni megjavítani egy tárgyat, ami eltörött vagy nem működik 
rendesen.

REDUCE 
LECSÖKKENT

Lecsökkenteni az anyagok vagy az energia mennyiségét: pénzt ta ka-
rítani meg, takarékoskodni az erőforrásokkal, védeni a környezetet.

REFUSE 
VISSZAUTASÍT

„Nemet” mondani egy termék megvásárlására, ha nincs igazán szük-
ség rá, vagy ha az káros a környezetnek, vagy rossz az embereknek.

RETHINK 
ÚJRAGONDOL

Átgondolni, hogyan lehet jobban vagy hatékonyabb módon csinálni 
dolgokat. Valóban szükségem van erre? Tudok egy jobb módot, jobb 
tervezést, ami kevesebb energiát fogyaszt és kevesebbe kerül?

5. Kérjük meg a párokat, hogy alkossanak egy sorrendet az „R” betűs szavakból aszerint, 
hogy valószínűleg mi segít legjobban nekik takarékoskodni a pénzzel (Újrahasználni? 
Újrahasznosítani? Megjavítani? Lecsökkenteni? Visszautasítani? Újragondolni?) – leg-
felül legyen a valószínűbb, legalul a legkevésbé valószínű.

6. Engedd meg nekik, hogy körbejárjanak, és megnézzék, hogy ki milyen sorrendbe tette 
a kártyákat. Osszák meg a hozzáfűznivalójukat vagy bármilyen kérdésüket. 

7. Ezután újra kérd meg őket, hogy tegyék sorrendbe a kártyáikat, ezúttal az alapján, 
hogy legvalószínűbben mi segít legjobban a környezetvédelemben, az erőforrásokkal 
és az energiával való takarékoskodásban. Tegyék legfelülre, ami valószínűleg legjob-
ban segít, és alulra, ami a legkevésbé. Ugyanaz a sorrend?

Esettanulmány a „Reduce” – „Lecsökkentés” témában
Íme, egy példa, amit megoszthatsz a résztvevőkkel, ahol az emberek átgondolták a 
napi viselkedésüket annak érdekében, hogy lecsökkentsék az anyagok mennyiségét, 
védjék a környezetet és takarékoskodjanak.
Egy egyetem csinált egy kampányt, hogy rávegye az embereket az újrahasznos bögrék 
használatára ahelyett, hogy minden nap papírpoharakat vennének a kávéjukhoz. Min-
den forró italra kedvezményt adtak, ha a hallgató hozott magával újrahasznos poharat. 
Azért csinálták mindezt, mert ha csak 100 embert rávesznek arra, hogy abbahagyja a 
papírpoharak használatát minden nap, és inkább áttér az újrahasznos bögrékre, közö-
sen megtakarítanak erőforrásokat, és csökkentik a környezetszennyezést 50.000 eldob-
ható pohárral. Az eldobható kávéspoharak káros hatással vannak a környezetre, mert:

• Sok pohár 100%-ban fehérített, szűzpapírból készül.
• Sok pohár műanyaggal van kibélelve, ezért nem újrahasznosítható
• Intenzív gyártási folyamat során készül

REFLEXIÓ
Módszer
1. Oszd ki az Okos takarékos önértékelő kártyákat a kiscsoportoknak, és kérj meg min-

den csoportot, hogy válasszon egy Okos takarékos ötletet, amiről azt gondolja, hogy 
tudja az életében alkalmazni, és egy olyat, amit viszont nem. Nagycsoportban osszák 
meg tapasztalataikat.

PALACKOZD BE! ÖTLET FELADATLAP FACILITÁTOROKNAK* 

PALÁNTANEVELŐ – Vágd le a műanyag palack tetejét, így felhasználhatod az alját arra, hogy magokat 
ültess, és elkezdj palántázni. 

ÖN-ÖNTÖZŐ EDÉNY – Vágd ketté a palackot, fordítsd fejjel lefelé a tetejét, szúrd át a kupakját és csinálj 
bele egy lyukat, majd vezess át a lyukon egy kanócot vagy madzagot. Így a kanóc a vizet fel tudja 
vezetni a tetőrészbe ültetett növényhez.

MINI ÜVEGHÁZ – Vágd le a palack tetejét, fedd le a magoncot vagy a kicsírázott növényt, és adj nekik 
így egy saját kis üvegházat.

LÉGY VAGY DARÁZSCSAPDA – Vágd le a palack tetejét. Helyezz egy „csalit” (pl. cukrot, sört) az alsó rész-
be, fordítsd meg a felső részt, helyezd vissza az alsó részbe, és rögzítsd hozzá. Szerelj rá egy drótot, és 
már fel is lógathatod.

JÉGPALACK – Töltsd meg a palackot hidegvízzel, és fagyaszd meg. Tedd bele a bevásárló zacskódba, 
hogy hidegen tartsa a megvásárolt árut hazafele a boltból. 

DEKORATÍV VIRÁGDÍSZEK – Vágd le a palack alját, és vágd be a felsőrészét virágszirom-szerűen. Hajlítsd 
hátra a szirmokat, fest ki. Rögzítsd a virágokat egymáshoz egy dróttal.

VÁZA – Vágd a palackokat félbe, vágd csíkokra, és a szövéshez hasonlóan készítsd el ezt az okos dizájnt. 

CSÖRGŐ – Töltsd meg a palackot száraz babbal és készíts belőle hangszert.

LAPÁT – Vágd le a palack tetejét, és készíts az aljából műanyaglapátot, amit pl. rizshez tudsz használni.

VÍZMEGTAKARÍTÓS WC TARTÁLY – Tölts tele egy palackot vízzel és tedd bele a tartályba. Így a tartályban 
kevesebb víz lesz, ezért minden alkalommal, mikor lehúzod a WC-t, vizet takarítasz meg.

* További ötletek találhatóak itt: https://sporolok.blog.hu/2019/07/12/pet_palack_ujrahasznositas
 Meg itt: https://hu.pinterest.com/peternef/pet-palack-%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3%A1sa/
 Érdekes cikk itt: https://femina.hu/otthon/muanyag-flakon-ujrahasznositas-otthon/
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KÁRTYÁK – OKOS TAKARÉKOS ÖNÉRTÉKELŐ FELADATLAP

EGYSZERŰSÍTSD LE AZ ÉLETED
Gondold végig, mit élvezel a legjobban.
Gyakran, ami leginkább boldoggá tesz minket, 
az nem eladó.
Tölts időt a barátaiddal és a családoddal a 
pénz költés helyett.

GONDOLKOZZ, MIELŐTT VÁSÁROLSZ
Minden nap kísértésnek vagyunk kitéve, hogy 
vegyünk meg termékeket, amikre nincs szük-
ségünk: ez drága mulatság lehet, hozzájárul a 
túlzsúfoltsághoz, és szemetet termel, kimeríti 
az erőforrásainkat és környezetszennyező.

VÁSÁROLJ NAGYOBB KISZERELÉSBEN  
VAGY ”TAKARÉKOS CSOMAGBAN”
Gyakran a termékek olcsóbbak, ha nagyobb 
kiszerelésben vesszük őket. Miért ne állhat-
nánk össze a barátainkkal? Vegyünk közösen 
nagyobb kiszerelésű csomagot, és osszuk meg 
egymással – olcsóbb árért.

JAVÍTSD MEG AMI ELTÖRÖTT
Annak ellenére, hogy gyakran bátorítanak 
minket arra, hogy vegyünk inkább újat, lehet, 
hogy az is elég, ha megjavítjuk, ami tönkre-
ment. Spórolhatunk vele pénzt, erőforrást és 
egy utat az áruházba.

OSZTOZZUNK MEG
Megosztozni az eszközökön, felszereléseken és 
könyveken a barátainkkal, szomszédainkkal 
és családtagjainkkal sok pénz megtakarítását 
eredményezheti.

HASZNÁLJUK A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁT…
…és takarítsunk meg pénzt, mentsünk meg 
fákat és a bolygót! Egy fa 8.333 ív szűz másoló-
papírt ad – vagy egy 500 darabos papírcsomag 
a fa 6%-t használja fel.
(www.actiontracker.org.uk) 

KAPCSOLD LE A LÁMPÁT
Azáltal, hogy kevesebb elektromosságot 
használunk, csökkenthetjük a villanyszámlát, 
csökkenthetjük a szén felhasználási igényét, és 
lecsökkenthetjük a környezetpusztítás mérté-
két, amit a bányászat okoz. 

GONDOLKOZZ, MIELŐTT SÓVÁROGSZ  
A DIZÁJNER CÍMKÉKRE 
A celebeknek adják a drága ruhákat, hogy 
viseljék őket. Neked nem. Légy egyéni! Ne só-
várogj olyan címkék után, amit mások viselnek.

HASZNÁLD A TEHETSÉGED, HOGY CSINÁLJ ÉS MEG  - 
TAKARÍTS PÉNZT – VAGY HOZZ LÉTRE EGY ”IDŐ-
BANKOT”
Milyen készségeid vannak, melyek lehetővé 
teszik számodra a pénzkeresetet, vagy amiért 
mások esetleg fizetnek? Hozz létre egy „Idő-
bankot”: a tagok szolgáltatásért cserébe szolgál-
tatást nyújtanak, időegységekért elszámolva. 

GONDOSKODJ AZ EGÉSZSÉGEDRŐL
Ha nem vagy jól, nem tudsz dolgozni és pénzt 
keresni sem.

HASZNÁLD AZ IDŐT BÖLCSEN
Gondold át, hogyan tudsz időt tervezni, vállalj 
részmunkaidős munkát, pénzt takarítva meg.

BÉRELJ ESZKÖZÖKET ÉS KERESS ÍGY PÉNZT

 

PÉNZ, HATALOM ÉS JOGOK
A kábeltévé, az Internet és a szabadkereskedelmi egyezmények elterjedésével az információk, a 
kultúra, a pénz, az anyagi javak és szolgáltatások előre megjósolhatatlan sebességgel való áramlását 
hozta világszerte. Általánosságban véve észrevehető, hogy a világ globalizálódása veszteseket és 
győzteseket teremtett. Van, aki ebből hasznot húz, másoknak nem sikerül megszerezniük. Néhá-
nyan élvezik a gazdagságot, hatalmat és a hatást, amit másokra gyakorolnak, mások nem kapnak 
méltányos részesedést a pénzből, hatalomból, nem hallják meg a hangjukat.

A nagy cégek az üzemeiket a fejlődő országokba viszik, ahol alacsonyabbak a munkaerő költ-
ségek, így ebből nagyobb profitra tesznek szert. A szabadkereskedelmi egyezmények, az eltérések a 
termelékenységben és a juttatások eloszlásában lehetővé teszik, hogy a fejlődő országokból javakat 
lehessen elhozni, és így aláásni a helyben termelt javak árait a fejlett országokban.

A globalizáció okozta egyenlőtlenségek nem csak az országok között láthatóak, hanem sok 
országon belül is, ahol egy kis létszámú kisebbség élvezi a legnagyobb gazdagságot és hatalmat, 
miközben az óriási létszámú többség szegény. Sok előnye is van a globalizációnak, de ahhoz, hogy 
élvezzük a hasznát is, rendelkeznünk kell a szükséges oktatással és erőforrásokkal.

Ebben a fejezetben a résztvevők többet tanulnak az egyenlőtlenségekről, és megvitatják a gaz-
dasági igazságosság fogalmát, melyben az embereknek lehetőségük van értelmes és méltányosan 
ellentételezett munkát végezni, hogy élvezhessék a jogaikat a tisztességes megélhetéshez.

A gazdasági igazságosság, ami érinti az egyéneket és a társadalmi rendet is, magában foglalja 
az erkölcsi alapelveket, melyek útmutatásul szolgálnak a gazdasági intézmények megtervezésénél is. 
Ezek az intézmények határozzák meg, hogy az egyes emberek hogyan keresik meg a megélhetésre 
valót, hogyan kötnek szerződéseket, hogyan kereskednek javaikkal és szolgáltatásaikkal, másrészről 
hogyan hoznak létre egy független anyagi alapot a saját életük gazdasági fenntartásához. A gazda-
sági igazságosság végső célja az, hogy minden embernek lehetőséget teremtsen a gazdaságon túli 
végtelen munkára: az elmével és lélekkel történő kreatív foglalkozásra.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Meghatározni három módot, ahogy a pénz és a hatalom egyenlőtlenül van elosztva a saját or-

szágukban és globálisan.
• Jellemezni az egyenlőtlenségek hatásait az egyénekre
• Megérteni a gazdasági igazságosság fogalmát
• Jellemezni a lehetséges megoldásokat az egyenlőtlenségekre.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A pénz és a hatalom egyenlőtlenül van elosztva az emberek között és ennek mélyreható hatása 

van a lehetőségeikre, az életszínvonalukra és az életesélyeikre.
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• A gazdasági igazságosság arról szól, hogy képesek elköteleződni egy értelmes munka mellett, 
méltányos jutalmat kapni ezért és tisztességes megélhetésből élni. Mindannyian játszhatunk sze-
repet a gazdasági igazságosság elősegítésében, akár a saját életstílusunkon keresztül, esetleg egy 
program vagy ügy segítségével, amit támogatunk, vagy érdekképviseleti munkával, ami végzünk.

Szükséges anyagok
• Indító: Ha a világ egy falu lenne kvízjátékhoz:
• Szerepkártyák az egyes karakterekkel – minden résztvevőnek egy kártya. Állítások a 

Jóléti munka, progresszív adózás és Fair trade (Méltányos kereskedelem) feladathoz, 
kivágva elkülönített papírokra, felolvasásra.

• Reflexió: Nelson Mandela idézet a flipchartpapíron.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ha elérhető az országoddal kapcsolatos statisztika, a vagyon társadalmi–gazdasági megoszlásáról, 

jó lenne azt megmutatni. Légy óvatos a túl sokkoló adatokkal: a fő cél nem az, hogy a résztvevők 
lefagyjanak, hanem hogy motiváljuk őket további lépések megtételére a saját szintjükön.

• A Ki lép előre játékhoz:
 Ȥ Emlékeztesd a résztvevőket, hogy játszottunk egy hasonlót – de más állításokkal –  

a társadalmi nem témánál. Alkoss új állításokat, amelyek a te helyi valóságodhoz iga-
zodnak – lehet, hogy ehhez szükséged lesz egy kis kutatásra. Győződj meg arról, hogy 
csak olyan témákat nyitsz ki, amikre fel vagy készülve és tudsz a tartalmával dolgozni.

 Ȥ Biztosíts elegendő helyet a résztvevőknek, hogy tudjanak a játék során előrelépni. Ha 
nincs elég hely a teremben, vidd ki a tevékenységet szabadtérre.

 Ȥ Olvass hozzá a témához a foglalkozás előtt, hogy legyen egy alaptudásod. Ha a beszél-
getés során nincs elég információd, vagy valamit nem tudsz, légy őszinte: elég annyit 
mondani, hogy erre a kérdésre nem tudod a választ, de megpróbálsz utánanézni.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: HA A VILÁG EGY FALU LENNE KVÍZJÁTÉK
MEGJEGYZÉS: Az előző foglalkozás végén kérd meg a résztvevőket, hogy figyeljék a híreket, nézeges-
sék az újságokat, és nézzenek szét maguk körül a közösségeikben és azonosítsanak be példákat az 
egyenlőtlenségekre a pénz, a hatalom és a jogok vonatkozásában. Mielőtt belefogsz az indító tevé-
kenységbe, kérd meg őket, hogy osszák meg, mire jutottak.

Magyarázd el a résztvevőknek, hogy meg fogják vizsgálni az egyenlőtlenségeket és a gazdasági igazsá-
gosságot. Több mint 7 milliárd ember él a földön, de ha a világ egy faluba lenne sűrítve, ahol 100 em-
ber él, az hogyan nézne ki? Ez a kvíz segít a résztvevőknek az egyenlőtlenségeket helyesen megítélni. 

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alkossanak 3-4 fős csoportokat.
2. Hivatkozz a „Ha a világ egy falu lenne” kvízjátékra, és tedd fel kérdéseket. Adj a cso-

portoknak időt, hogy megvitassák az egyes válaszokat.
10-15

3. A végén kérd meg a csoportokat, osszák meg tippjeiket a válaszra. Az a csoport, ame-
lyiknek a válasza a legközelebbi a helyes válaszhoz, kap 5 pontot. Ha teljesen pontos 
és helyes egy válasz, akkor az 10 pontot ér.

4. Tedd fel a következő kérdéseket a csoportnak, hogy vitassák meg:
• Volt, ami meglepett titeket a statisztikai adatokban? Melyik?
• Van-e ezek között a tények között olyan, ami a te országodban vagy közösséged-

ben már idejétmúlt? Hogyan?

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
KI LÉP ELŐRE?
A résztvevők magukra vállalnak egy-egy szerepet, mint a társadalom tagjai, és a szerint lépnek előre, 
hogy mit gondolnak, mivé válhat a „karakterük” vagy mihez van hozzáférése.

Módszer
1. Adj minden résztvevőnek egy kártyát egy „karakterrel”, és ők magukra öltik a szerepet. 

Mondd meg nekik, hogy tartsák titokban a szerepüket.
2. Állj meg a terem egyik végpontján, és kérd meg a résztvevőket, hogy álljanak fel egy 

sorban a terem túlsó végében, szemben veled.
3. Magyarázd el, hogy most hangosan fel fogsz nekik olvasni állításokat, és mindenkinek 

át kell gondolnia, hogy a felvett karakterére vajon igaz-e az állítás vagy sem.
4. Ha úgy gondolják, hogy az igaz a karakterükre, egy jó nagy lépést kell előre tenniük. 

Ha úgy érzik, hogy nem igaz a karakterükre, akkor nem mozdulnak. Ha úgy gondol-
ják, hogy az állítás részben igaz a karakterükre, egy kis lépést tehetnek előre.
Állítások:

• Minden napra van elegendő élelem számomra.
• Részt veszek a háztartással kapcsolatos döntésekben.
• Befejeztem a tanulmányaimat/ Be tudom fejezni a tanulmányaimat.
• Befejeztem az egyetemi tanulmányaimat / Be fogom fejezni az egyetemi tanul-

mányaimat.
• Könnyű számomra meglátogatni az orvost, amikor beteg vagyok.
• Ha a szüleim/ társam meghal, anyagilag meg tudok küzdeni ezzel a helyzettel.
• Ha nem értek egyet valamivel, könnyen ki tudom fejezni.
• Méltányos fizetséget kapok a munkáért, amit végzek.
• Hatással vagyok a döntéshozatalra a munkámban.
• Olyan helyzetben vagyok, hogy tudok másoknak segíteni.
• Úgy érzem, hogy pozitív jövő vár rám, tele lehetőségekkel.
• Biztonságban érzem magam a közösségemben.
• Kaphatok kölcsönt, ha el akarok indítani egy kisvállalkozást.
• Ellenőrzés alatt tartom az életem.
• Tisztelnek a közösségemben.
• Nem jelent problémát a tiszta vízhez és higiéniához való hozzáférés.
• Élvezem a családom támogatását magam körül.

5. Amint minden állítás elhangzott, kérd meg a résztvevőket, hogy nézzenek körül, és 
mindenki mondja el hangosan, hogy milyen karaktert képviselt.

25-30
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Útmutató kérdések
• Hogy érzed magad a szerepeddel, karaktereddel kapcsolatban?
• Hogy érzed magad azokkal kapcsolatban, akik máshogyan mozogtak, mint te?
• Miért mozogtak az emberek eltérően?
• Ennek a játéknak mely vonatkozásai képviselték, hogy milyen is a világ?

MEGJEGYZÉS: Gondold át, hogy néhány kulcsszóhoz, kifejezéshez magyarázatot vagy 
definíciót készítesz ehhez a gyakorlathoz: bátorítás*, jogok, egyenlőség, sebezhetőség, a 
közösség részének lenni, a család részének lenni, kirekesztve lenni, méltányosság.

6. Vitassák meg, hogy ez a játék hogyan mutatja meg azt, hogy az embereknek a világban 
mennyire nem azonos a lehetősége előrelépni az életben, összetett okok miatt. Néhány 
ok egyéni személyes körülményekre vezethető vissza, mások helyi, vagy nemzeti szintű 
helyzetre, globális rendszerekre. Az okok tartalmazhatják az oktatáshoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés hiányát, a szegényes környezetet, a nem megfelelő életkö-
rülményeket, a munkanélküliséget vagy az alacsony jövedelmet, a konfliktusokat, a 
kormányzati támogatás hiányát, mert az egyéneknek nincs hatalmuk vagy ráhatásuk.

7. Gyakran hivatkoznak arra, hogy „akiknek van valamijük” vagy „akiknek nincs sem-
mijük”. Ezek olyan programok és kezdeményezések az országok között és az országon 
belül, melyek a vagyon és a hatalom egyenlőtlen elosztásáról szólnak azok között 

„akiknek van” és „akiknek nincs”. Ezek tartalmazhatják a következőket:
• Jóléti juttatások
• Progresszív adózás
• Mikrofinanszírozás
• Fair Trade ** – méltányos kereskedelem

8. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak négy csoportot, és mondd el nekik, hogy 
meg fogják vizsgálni ennek a négy programnak az előnyeit és hátrányait. Hangsúlyozd, 
hogy sok lehetséges megoldás van, de most csak ezzel a néggyel foglalkozunk.

9. Adj minden csoportnak egy Tények feladatlapot ezek közül: Jóléti munka, Progresszív 
adózás, Mikrofinanszírozás, Fair Trade - méltányos kereskedelem

JÓLÉTI MUNKA Gondoskodás a szociális és néha az anyagi támogatásról, azzal a cél-
lal, hogy a szükségben lévő emberek jóllétének növelését támogassuk (pl. betegség vagy 
munkanélküliség idején). Ezt nyújthatja a kormányzat, jótékony szervezetek, társadalmi 
csoportok a közösségen belül, vagy családtagok és rokonok.

Az emberek adót fizetnek a kormányzatnak, hogy az anyagilag segítse az alapvető szolgál-
tatásokat, mint az oktatás vagy az egészségügyi ellátás. A PROGRESSZÍV ADÓZÁS megkísérli 
csökkenteni azoknak az adóját, akik kevesebbet keresnek, míg növeli azokat az adókat, mely-
eket azok fizetnek, akiknek magasabb a fizetésük. Példák: Magasabb jövedelemadó a maga-
sabb fizetésű emberekre, magasabb adó a luxus termékekre, mint pl. adó, ékszer vagy alkohol.

 * Az eredeti angolban: empowerment. A szónak nincs tökéletes fordítása. Tartalmazza a „power” = hatalom 
szót, felhatalmazás, megelőlegezés, bátorítás, a tartalmat ezek a kifejezések együtt fejezik ki legjobban (szerk.).

 ** A Fair Trade, bár nem magyar kifejezés, meglehetősen elterjedt már magyar nyelvterületen. Itt törekszünk 
bevezetni mellé a Méltányos Kereskedelem fogalmát is (szerk.).

MIKROFINANSZÍROZÁS: gondoskodás pénzügyi szolgáltatásokról, mint kölcsönök azoknak az 
embereknek, akiknek normál esetben nincs hozzáférésük a bankok és pénzügyi intézmények 
szolgáltatásaihoz. Azok, akik elősegítik a mikrofinanszírozási lehetőségeket, általában 
hisznek abban, hogy a hozzáférés ezekhez segít felemelni az embereket a szegénységből.  
A kritikusok az tartják, hogy azok az emberek, akik használják a Mikrofinanszírozási Intéz-
ményeket (MFI)* bekerülnek egy ördögi adósság körbe, és nem lépnek ki a szegénységből. 
Néhány MFI magas kamattal dolgozik, és nagyon rövid kölcsön-visszafizetési ciklussal, ami 
akadályozza a befektetést a fenntartható vállalkozásokba. ** 

FAIR TRADE – MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM: egy társadalmi mozgalom, ami segíti a termelőket 
fejlődni, jobb kereskedelmi feltételek és a piachoz való jobb hozzáférés által. Azt célozza 
meg, hogy a termelőknek garantált áron fizessenek, így könnyebben tudnak tervezni, és oly-
an módon dolgozni, ami nem ártalmas a környezetre, emellett szociális prémium fizetésével 
segítik a helyi közösség fejlesztését is. A Fair Trade törekszik a fogyasztók körében is fel-
hívni a figyelmet a fejlődő országokra. Sokféle Fair Trade termék létezik: kézműves ter-
mékek, kávé, kakaó, banán, cukor, tea, méz, bor, friss gyümölcs, csokoládé és virágok. Példa:  
A kávétermelők a kávét organikus módszerrel (rovarirtó és műtrágya nélkül) termesztik, elad-
ják egy Fair Trade szervezetnek, és jobb árat kapnak, mint más kávétermesztők az országban.

10. Kérd meg a csoportot, hogy válasszon egy facilitátort a csoportnak, aki vezetni fogja a 
beszélgetést, melyben feltérképezhetitek, hogy mennyire hasznos a programjuk vagy 
kezdeményezésük az emberek közötti egyenlőtlenség csökkentésében.

11. A facilitátorok egy-egy flipchartpapírra rajzoljanak két oszlopot, a fejlécükben „Elő-
nyök” és „Hátrányok” felirattal, és kérjék meg a csoportot, hogy javasoljanak ötleteket 
a programjukkal kapcsolatban mindkét oszlopba.

12. Kérd meg csoportokat, hogy jelöljék meg a programjukat egy 1-től-10-ig terjedő ská-
lán, ahol az 1 azt jelenti „egyáltalán nem hasznos”, és a 10 pedig azt, hogy „különösen 
hasznos az egyenlőtlenségek csökkentésében.

13. A csoportok osszák meg gondolataikat a nagycsoporttal egy prezentáció formájában. 
Ez lehet bármi: rövid dráma jelenet, rajz, amit elmagyaráznak, vagy egy sima előadás.

Útmutató kérdések
• Mit tanultatok a prezentációkból?
• Van olyan, amit nem értettetek, vagy amiről szeretnétek többet tudni?
• Mit gondoltok, melyik lehet a leghatékonyabb program az egyenlőtlenségek csök-

kentésére?
• Van javaslatotok más típusú programra?

* MFI = Microfinance Institutions
** Léteznek olyan jógyakorlatok, ahol a mikrofinanszírozás nem csak kölcsönöket tartalmaz, hanem szakértői 

segítséget az üzleti terv elkészítéséhez. A tanácsadással kiegészült kölcsönök időben való visszafizetési ará-
nya majdnem 100%. Erről bővebben itt lehet olvasni: Guy Dauncey: Összeomlás után – A szivárványgazdaság 
kialakulása, Göncöl Kiadó, 2001 (szerk.).
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REFLEXIÓ
Módszer
1. Foglald össze a foglalkozást, és említsd meg a következő pontokat:

• Mindenkinek joga van megfelelő életszínvonalra és még mindig sok ember 
nem élvezi ezt a jogot a világban.

• A gazdasági igazságosság, ami arról szól, hogy az embereknek lehetőségük van 
értelmes és méltányosan ellentételezett munkát végezni, hogy élvezhessék a 
jogaikat egy tisztességes megélhetéshez, még nem mindenki számára valóság.

• Vannak olyan programok és kezdeményezések, melyek azt célozzák meg, 
hogy feloldják az egyenlőtlenségeket, de mindannyian szerepet játszunk, mint 
globális állampolgárok az életmódunkon keresztül, a programok segítségével, 
melyeket támogatunk, és az érdekképviseleti és kampány munkával.

2. Mutasd meg a következő Nelson Mandela idézetet: „Amíg létezik a szegénység és az 
óriási egyenlőtlenség a világunkban, egyikünk sem pihenhet meg igazán.”*

3. Hivatkozz a Mandela idézetre a flipcharton, és kérdezd meg a résztvevőket, hogy tud-
nak-e alkotni egy 3:9:27 idézetet belőle, ami figyelmeztet másokat az egyenlőtlenségre 
a világban és arra bíztat, hogy tegyenek valamit. Az idézetnek:

• Tartalmaznia kell a legfőbb három pontot (pl. szegénység, igazságtalanság, 
egyenlőtlenség).

• Kevesebb, mint 9 másodperc alatt ki lehet mondani.
• Kevesebb, mint 27 szóból áll.

TÉNYEK: HA A VILÁG EGY FALU LENNE, 100 LAKÓVAL**

Ha a Föld népességét lecsökkentenénk egy pontosan 100 fős falura úgy, hogy mindenféle ember 
arányosan maradna meg, a demográfia valahogy így nézne ki:

A falunak lenne 60 ázsiai,  
14 afrikai, 12 európai,  

8 Latin-Amerikai lakója,  
és 5 az USA-ból és Kanadából, 

1 a Dél-Csendes-óceáni 
térségből

51 férfi lenne,  
49 pedig nő

82 nem-fehér;  
18 fehér

67 lenne nem-keresztény; 
33 keresztény

80 élne alacsony  
életszín vonalon 67 nem tudna olvasni

* Nelson Mandela, End Poverty speech, London 2005.)
** Az eredeti verzió a STATE OF THE VILLAGE REPORT, 1990-ben jelent meg Donella H. Meadows tollából, “Ki 

lakik a Globális faluban?” címmel, és 2005-ben lett frissítve. Az eredeti riportban a falunak 1000 lakója volt. Da-
vid Copeland, egy geodéta és környezetvédelmi aktivista átalakította 100 fős faluvá, és 50.000 példányt juttatott 
el Értékeld a Földet poszter formájában az 1992-es Rio de Janeiro-ban megrendezett Föld Csúcs konferenciára.

10-15

50 alultáplált lenne,  
1 haldokolna az éhezéstől 

33 nem férne hozzá  
biztonságos vízellátáshoz

39-nek lenne hiányos 
hozzáférése a higiénéhez

24 nem rendelkezne elektro-
mossággal. (és a 76, akinek 

van, csak az éjszakai világí tás-
hoz használná

44-nek lenne Internet 
hozzáférése* 

1 rendelkezne felsőfokú  
végzettséggel

1 lenne HIV pozitív 2 nemsokára megszületik;  
1 nemsokára meghal

SZEREPEK

Farmer / Földműves HIV pozitív fiú

Anya egy nyomornegyedben Háztartásbeli nő

14 éves dolgozó tinédzser Háztartásban dolgozó lány

Tanár egy magániskolában Civil szervezetnél dolgozó nő

Vidéki közösségben tanító pedagógus Menekült apa gyermekekkel

Apa, aki egy nagyváros külvárosában él Tinédzser, aki vidéken él, a főúttól öt órára

Kisvállalkozó nő Siket gyermek

Üzletember Utcán élő gyermek

Elnök Idős, vak ember

Kisváros polgármestere 40 éves hajadon nő

Egy jól ismert cég ügyvédje 35 éves nőtlen férfi

Idős özvegy Rendőrparancsnok

Egy nemzetközi cég vezetője Rendőrnő

* https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
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”MIKROFINANSZÍROZÁS”, ”JÓLÉTI MUNKA”, ”PROGRESSZÍV ADÓZÁS” 
ÉS ”FAIR TRADE=MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM”

PROGRESSZÍV ADÓZÁS az, amikor az adó aránya az adózott összeg nagyságával arányosan nő. A „pro-
gresszív” szó egy elosztási hatást ír le, a módot, ahogyan az arány az alacsonytól a magasig változik. 
Alkalmazható egyéni adók esetében, vagy a teljes adórendszerben, egy éven belül, több év során, vagy 
élethosszig. A progresszív adózás megkísérli csökkenteni azoknak az adóját, akik kevesebbet keresnek, 
míg növeli azokat az adókat, melyeket azok fizetnek, akiknek magasabb a fizetésük. Példák: Magasabb 
jövedelemadó a magasabb fizetésű emberekre, magasabb adó a luxus termékek eladása után.

A JÓLÉTI MUNKA folyamatokból vagy tevékenységekből áll, különösen a kormányzat és az intézmények 
részéről, melyekkel erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a szükségben lévő egyének részére elősegítsék 
az alapvető jóllétet. Ezek az erőfeszítések éppúgy próbálnak a pénzügyi helyzetükön javítani, mint, 
pl. fejleszteni a foglalkoztatottságot, vagy az életük egyéb területeit, beleértve a mentális egészséget 
is. Sok országban az ilyen típusú segítséget többnyire a családtagok és rokonok, a helyi közösségek 
nyújtják, és csak elméletileg elérhetőek az állami források. Példa: Emberek összefognak valakiért 
munkanélküliség vagy betegség idején.

MIKROFINANSZÍROZÁS: gondoskodás pénzügyi szolgáltatásokról azoknak az embereknek, akik alac-
sony jövedelműek, egyéni vállalkozók, és hagyományosan nincs hozzáférésük a bankok és pén-
zügyi intézmények szolgáltatásaihoz. Szélesebb értelemben ez egy mozgalom, aminek tárgya „egy 
világ, melyben annyi szegény, vagy szegénység közeli háztartás kap tartósan hozzáférést jó minőségű 
pénzügyi szolgáltatásokhoz, beleértve nem csak a hiteleket, de a megtakarításokat, biztosítást és 
pénzutalási lehetőségeket is, amennyi csak lehetséges.” Azok, akik elősegítik a mikrofinanszírozási 
lehetőségeket, általában hisznek abban, hogy a hozzáférés ezekhez segít felemelni az embereket a 
szegénységből. Példa. A Grameen Bank nyújt kölcsönöket és más pénzügyi termékeket a szegény, 
önsegítő nőknek a közösségen belül.

FAIR TRADE – MÉLTÁNYOS KERESKEDELEM: egy társadalmi mozgalom, ami segíti a termelőket a fe-
jlődő országokban hozzáférni jobb kereskedelmi feltételekhez és piacokhoz. Azt célozza meg, hogy 
a termelőknek magasabb áron fizessenek, és segít nekik kapacitásaikat növelni, életüket jobbítani.  
A Fair Trade törekszik a fogyasztók körében is felhívni a figyelmet a fejlődő országokra. Sokféle Fair 
Trade termék létezik: kézműves termékek, kávé, kakaó, banán, cukor, tea, méz, bor, friss gyümölcs, 
csokoládé és virágok. Példa: A kávétermelők a kávét organikus módszerrel (rovarirtó és műtrágya 
nélkül) termesztik, eladják egy Fair Trade szervezetnek, jobb árat kapnak, mint más kávétermesztők 
az országban.

TÉNYEK: STATISZTIKÁK

A GYERMEKEK HALÁLOZÁSA 5 ÉVES KOR ALATT

A WHO szerint „5,3 millió öt éves kor alatti gyermek halt 2018-ban. Egy gyermek elhalálozási koc-
kázata az öt éves kor betöltése előtt még mindig az afrikai régióban a legmagasabb (76 fő 1000 élve 
születésre), kb. nyolcszor magasabb, mint az európai régióban (9 fő 1000 élve születésre).

Globálisan az ötéves kor alatti elhalálozási ráta 59%-kal csökkent, a becsült 93% 1000 élve szü-
letésre szintről 1990-ben, a 39 1000 élve születésre szintre 2018-ban. Ez megegyezik az 1 a 11-ből 
arányhoz, a gyermekeknél, akik 5 éves koruk előtt meghaltak 1990-ben, összehasonlítva az 1 a 26-ból 
arányhoz 2018-ban.”* 

„2018-ban a gyermekek esetében 4 millió haláleset (75%-a az öt éves kor alatti haláleseteknek) az 
első életévben következett be. A kockázat, hogy egy gyermek meghal az első életéve előtt, a WHO 
szerint az afrikai régióban a legmagasabb (52 fő 1000 élve születésre), több mint hétszer magasabb, 
mint az európai régióban (7 fő 1000 élve születésre).

Globálisan a csecsemőhaladóság rátája a becsült 65 halál 1000 élve születésre szintről 1990-ben 
a 29 halál 1000 élve születésre szintre csökkent 2018-ban. Az éves csecsemőhalandóság lecsökkent 
az évi 8,7 millió főről 1990-ben 4 millióra 2018-ban.”**

  
„Egy másik terület, ahol szignifikáns csökkenés a jellemző, az anyák halálozása, ami 45%-kal csök-
kent 1990 és 2013 között.” 

A statisztikák szerint a HIV pozitív emberek száma 2018-ban kb. 37.9 millió ember világszerte, 
ebből 36,2 millió volt felnőtt, 1,.7 millió gyermek, vagyis 15 év alatti.

Az új HIV fertőzések becsült száma 1,7 millió egyén világszerte, 2018-ban. (Új fertőzöttek azo-
kat jelenti, akik a becslés szerint az év során elkapták a betegséget, és HIV pozitívvá lettek, ami eltér 
azoktól, akiket az év során HIV pozitívként diagnosztizáltak. Sok ember lehet HIV pozitív anélkül, 
hogy tudna róla.) Az új fertőzöttek közül:

• 1 600 000 volt 15 év feletti
• 160 000 volt 0-14 éves korcsoportba tartozó gyermek.***

 * Forrás: https://www.who.int/gho/child_health/mortality/mortality_under_five_text/en/
 ** Forrás: https://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_infant/en/
 *** Forrás: https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-trends/global-statistics  https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/sanitation
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ÚJRA A WHO SZERINT: 
• 2017-ben a globális népesség 45%-a (3,4 milliárd) használt biztonságos közegészségügyi szol-

gáltatást.
• A világ népességének 74%-a (5,5 milliárd ember) használt legalább alap közegészségügyi szol-

gáltatást. 
• 2 milliárd embernek nincs meg az alapvető közegészségügyi ellátása, illetve higiéniás eszközei, 

mint a WC vagy a latrina.
• A szegényes közegészségügyi ellátás kapcsolódik az olyan betegségek terjedéséhez, mint pl. 

a kolera, a hasmenés, a vérhas, a hepatitis A, a tífusz, a paralízis és a fejlődésben való súlyos 
elmaradás.

• A szegényes közegészségügyi ellátás csökkenti az emberek jóllétét, társadalmi és gazdasági 
fejlődését, hatással van a szorongásra, a szexuális abúzusok kockázatára és az oktatási lehe-
tőségek elvesztésére.*  

AZ UNICEF SZERINT:
• Hozzávetőlegesen világszerte 617 millió gyermek és serdülő képtelen elérni a minimális jár-

tasságot az olvasásban és a matematikában – annak ellenére, hogy kétharmaduk iskolába jár. 
Annak ellenére, hogy bizonyított az élethosszig tartó tanulás haszna, mégis több mint 175 mil-
lió gyermek – közel fele az összes óvodáskorú gyermeknek – nincs beíratva óvodai oktatásba.

• Egy becsült szám alapján közel 51%-a ezeknek a gyermekeknek nincs iskolában, összehason-
lítva a nem fogyatékos kortársaikkal, ahol ez az arány 13%.**  

AZ ENSZ FEJLESZTÉSI PROGRAM (UNDP) SZERINT
2019-ben a Multidimenzionális Szegénységi Index, (Global Multidimensional Poverty Index, MPI) 
adatai és publikációja szerint (Illuminating Inequalities – Elgondolkodtató Egyenlőtlenségek), amit 
2019. július 11-én publikáltak, mutat rá a szegénységet megtapasztaló emberek számára regionális, 
nemzeti, és országon belüli szinteken, és felfedi az egyenlőtlenségeket országok között, és maguk a 
szegények között is.

• 101 országban, 1,3 milliárd ember – 23,1 % - számít multidimenzionálisan szegénynek. Két-
harmaduk a közepes jövedelmű országokban él. Súlyos eltérések vannak a multidimenzio nális 
szegénységben az országokon belül is. Például Ugandában, a nemzeti multidimenzionális sze-
génységi ráta 55,1%, hasonló a Szahara alatti területek átlagához (57,5%), de a multidimen-
zionális szegénység tartománya az egyes provinciákban 6%-tól 96,3 %-ig terjed, hasonlóan a 
Szahara alatti afrikai területhez, ahol 6,3%-tól 91,9%. Az 1.3 milliárd multidimenzionálisan 
szegény ember fele 18 év alatti gyermek; a harmada 10 év alatti gyermek. Ez az év reflek-
torfénybe helyezte a gyermekszegénységet Dél-Ázsiában, ahol számottevő változatosságot 
mutattak ki e téren. Amíg a dél-ázsiai lányok 10,7%-a maradt ki az iskolából és él multidimen-
zionális szegénységben lévő háztartásban, az átlag változat elrejti azt, hogy ez a szám Afga-
nisztánban 44%-ot tesz ki.

• Dél-Ázsiában az öt év alatti gyermekek 22,7%-a tapasztal meg a háztartáson belül egyen-
lőtlenségeket a táplálkozásban, (ahol minimum egy gyermek a háztartásban alultáplált, és 
minimum egy gyermek pedig nem az). Pakisztánban az ötéves kor alatti gyermekek harmada 
él ilyen egyenlőtlen háztartásban.***  

 * https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
 ** https://www.unicef.org/education
 *** Forrás: http://hdr.undp.org/en/2019-MPI

VALÓS IDEJŰ STATISZTIKA
Milyen nagyszerű volna, ha bármikor követhetnénk a fontos és érdekes statisztikákat! Hogyan lehe-
tünk naprakészek, ha mindig a tavalyi év statisztikái állnak rendelkezésre? Ebben a felgyorsult világ-
ban egy igazi kihívást jelent úgy reagálni, hogy nem vagyunk tisztában a trendekkel, folyamatokkal.

A Worldometer egy honlap, amit egy fejlesztőkből, kutatókból és önkéntesekből álló nemzetközi 
csapat működtet. Céljuk, hogy a világ statisztikáit elérhetővé tegyék úgy, hogy az gondolatébresztő 
legyen, valós időnek megfelelő formában világszerte a szélesebb közönséget elérve.

Kíváncsi vagy friss információkra a népességről, gazdaságról, környezetről,  
társadalomról, médiáról, élelmiszerről, vízről, energiáról vagy az egészséggel kapcsolatban?  

Nézd meg a honlapjukat itt:

https://www.worldo meters.info/

Lássuk, milyen gyors a változás!
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MENŐ FOGYASZTÓ VAGYOK
Ahogy a gyermek felnő, tizenéves lesz majd fiatal felnőtt, egyre növekszik a fogyasztói ereje. Hatás-
sal vannak arra, hogy a szüleik mit vesznek, és esetleg a saját pénzük is van már, amit elkölthetnek. 
Az előző foglalkozás végén a résztvevőket megkértük, hogy gondolkodjanak el azon, vajon egy 
egyén cselekvése tud-e változást hozni a világba?

A döntések, melyeket meghozunk arról, hogyan költjük el a pénzünket, nagy hatással lehetnek 
az emberekre világszerte a globális kereskedelmi láncok összes kapcsolódása miatt.

Manapság sok variációs lehetőség van a költéseinkkel kapcsolatos tudatosságra: hogy terme-
lik az árukat, és vajon környezeti és társadalmi szempontból felelősségteljesen készülnek-e. Néha 
veszünk és használunk dolgokat a saját közösségünkből, és pontosan tudjuk, honnan származnak. 
Más esetben vásárolunk egy terméket, pl. egy mobiltelefont, és fogalmunk sincs róla, hogy honnan 
származik és hogy mi a teljes költsége az emberekre és a bolygóra nézve. Ez a fejezet megmutatja 
a résztvevőknek a felelősségteljes fogyasztást, és azt, hogyan változtathatják meg a pénztárcájukat.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni, hogy a költéseikkel kapcsolatos döntéseik hogyan hatnak más emberek és a bolygó 

jóllétére (pl. bizonyos termékek iránti keresleten keresztül)
• Megtanulni, hogyan tehetnek olyan választásokat, amelyek tükrözik a felelősségteljes fogyasztás 

iránti elköteleződésüket.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A globális értéklánc megmutatja nekünk, hogy a mindennapi termékek hogyan utazzák körbe 

a világot, és hogy járul hozzá a megtermelésükhöz meg sok különböző országbeli ember. Né-
hány esetben a termelés, a fogyasztás és hulladék nem egészséges az emberek vagy a környezet 
számára. Néhány termelési mód kizsákmányolja a természetet és a benne dolgozó embereket. 
Menő fogyasztónak lenni magában foglalja a társadalmilag felelős fogyasztás gyakorlását. Ez azt 
jelenti, hogy a termékek vásárlásánál azokat választjuk, melyek a bolygó számára nem ártalmasak 
és nem igazságtalanok azoknak az embereknek a számára, akik készítik őket.

Szükséges anyagok
• Öt mobiltelefon (vagy fénykép róla), Mobiltelefon feladatlap, Hatás iránytű feladatlap, 

mobiltelefonok vagy képek mobilokról.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Mind az ifjúsági munkások, mind a pedagógusok bevonhatnak szakértőket vendégelőadóként, 

vagy bemutathatnak helyi jógyakorlatokat arra, hogy milyen menő fogyasztónak lenni.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ

Módszer
1. Kérjük meg a résztvevőket 4-6 fős csoportokban arra, hogy írjanak össze öt tárgyi 

vagy anyagi dolgot (nem embereket), amik nélkül nem akarnak létezni. Ha szükséges, 
esetleg lehet javaslatokat tenni: telefon, menő edzőcipő, divatos ruha, kozmetikai szer, 
csoki, egy ékszer, számítógép, tévé, kerékpár)

2. Kérj meg minden csoportot, hogy szavazzanak, és rangsorolják fontossági sorrend 
szerint a tárgyakat szavazással.

3. Engedjük, hogy minden csoport megossza az eredményeit a nagycsoport többi részével.
4. Magyarázzuk el, hogy ezek a dolgok, bár fontosak a számunkra, hatással vannak az 

emberekre és a környezetre az előállításuk során. Magyarázd el, hogy a következő 
foglalkozáson néhányat ezek közül a hatások közül feltérképezhetnek, és megvizsgál-
hatják, mit tesznek az emberek a káros hatások csökkentése érdekében.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
A résztvevők csoportokban fognak dolgozni, hogy kiderítsék bizonyos tárgyak – melyek sok ember 
életének részei (pl. mobil telefon, pamut póló, vagy egy ékszer) – valós költségét. Használhatják a Té-
nyek és erőforrások feladatlapot útmutató gyanánt, vagy akár más forrásokat is (pl. céges információ-
kat, pénzügyi hírekből történeteket, tudományos és kormányzati információkat, barátok tanácsait stb.).

Szükséges lesz átgondolniuk a láncolatot a nyersanyag és a késztermék között, a termékek ter-
jesztését, használatát és végül a termékből keletkező hulladék sorsát. A csoportok tarthatnak rövid, 
oktató jellegű bemutatót, és megoszthatják az információkat, amiket szeretnének.

A VALÓDI KÖLTSÉG
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-6 fős csoportokat.
2. Adj minden csoportnak egy nagy flipchartpapírt, tollakat és egy mobiltelefont (vagy 

egy képet egy mobilról)
3. Kérd meg a csoportokat, hogy tegyék a telefont / képet a telefonról a papír közepére.
4. Add nekik oda a Hatás iránytű feladatlapot, és magyarázd el, hogy ez segíteni fog gon-

dolkodni a telefon hatásán a természeti környezetre, a gazdaságra, az emberek életének 
társadalmi aspektusaira, és arra, kinek van hatalma, ki lehet hatással a döntéshozatalra.

10-15
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Bátorítsuk a résztvevőket, hogy írjanak kérdéseket és megjegyzéseket a telefon körül 
a flipchartpapírra, pl. a Természeti környezetnél megkérdezhetik, hogy pl.:

• Milyen fémekre és ásványokra van szükség? 
• Ez milyen hatással van a környezetre?

6. Körülbelül 10 perc után kérjük meg a csoportokat, hogy adjanak visszajelzést, osz-
szák meg kérdéseiket és megjegyzéseiket. Találtak kérdéseket az iránytű mind a négy 
pontjához?

7. Adjuk oda a Mobiltelefon feladatlapot minden csoportnak.
8. Felhasználva ezt az információt, hagyjuk a résztvevőket, hogy írjanak extra megjegy-

zéseket, tényeket a flipchartpapírra egy másik színnel.
9. Kérjük meg őket, hogy gondolják át, hova fogják írni megjegyzéseiket, vajon a tények 

mire vannak hatással: a természeti környezetre, a gazdaságra, az emberek életének tár-
sadalmi aspektusaira, vagy arra, akinek hatalma van, és hatással van a döntéshozatalra.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy a mobiltelefonok és egyéb a foglalkozáson szó-

ba került tárgyak sok ember életében fontos szerepet játszanak, de gyakran van egy 
rejtett költség, ami hatással van az emberek jóllétére és a bolygóra, az előállításuk 
eredményeképpen vagy a termékből keletkező hulladék okán.

2. Tájékoztasd őket arról, hogy mindenki cselekedhet olyan módon, ami érzékenyebbé 
tesz minket ezekre a témákra, azáltal, hogy kitalálja, miként lehetne még felelősebb 
fogyasztó. Például: 

• A dolgainkat hosszabb ideig használhatjuk, és kétszer is meggondolhatjuk, 
mielőtt feleslegesen új dolgokat veszünk, így a föld erőforrásait nem használ-
juk meggondolatlanul.

• Vehetünk olyan csokoládét, amin Fair Trade logó van, így bizonyosak lehe-
tünk abban, hogy nem rabszolgákkal dolgoztatnak a cégek, akik készítették.

• Kereshetünk kampányokat, mint a Tiszta Ruha Kampány, amit a ruhaiparban 
dolgozók munkakörülményeinek javításáért indítottak.* 

*  Bővebb info itt: https://cleanclothes.org/

10-15

• Belelkesedhetünk a Tinik Zölddé Alakulnak kampányért, amit Kaliforniai 
tinédzserek indítottak, akiket felháborított a nekik szánt kozmetikumokban 
lévő rengeteg vegyszer és rákkeltő anyag, és felszólaltak a biztonságos kozme-
tikai termékekért.*

• Kipróbálhatunk és vehetünk organikus termékeket, amelyek nem ártanak a 
bolygónak a vegyszerekkel.

• Hallgathatjuk a híreket, és lehetünk jól értesültek, így tudunk olyan döntése-
ket hozni a pénzünkkel, melyek csökkenthetik a földre gyakorolt negatív és 
növelhetik a pozitív hatásunkat.

• Átgondolhatjuk az erőforrásokat, amiket a mindennapi életünkben haszná-
lunk (pl. víz, fa, olaj), és megnézhetjük, hogyan csökkenthetjük a használatuk 
mértékét.

• Az együtt cselekvés szintén segíthet változást hozni.
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy osszanak meg a mellettük ülőkkel egy olyan dolgot, 

amit ki fognak próbálni, hogy kritikusabb vásárlók legyenek, és csökkentsék negatív 
hatásukat a földre, miközben növelik pozitív hatásukat.

4. Kérd meg őket, hogy írjanak le a papírra egy „fogadalmat”, a nevükkel. Gyűjtsd be a 
papírokat, és tedd el biztonságos helyre.

5. Mondd el nekik, hogy egy későbbi foglalkozáson elő fogod venni és megnézitek, mit 
sikerült az elhatározásokból megvalósítani.

HATÁS IRÁNYTŰ FELADATLAP 
FELFEDEZNI A MINDENNAPI DOLGOK VALÓDI KÖLTSÉGÉT

Használhatod ezt a Hatás iránytűt arra, hogy segítsen feltérképezni a mobiltelefonod, pólód stb. 
valódi költségét.

TERMÉSZETI KÖRNYEZET

SOCIAL

GAZDASÁGKI DÖNT?

* Bővebb info itt: https://turninggreen.org/about/

N
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET
Milyen hatással van a tárgy, amiről gondolkoztok, a természeti környezetre, például: miközben az 
alapanyagokat bányásszák hozzá, vagy az elkészítése során, értékes erőforrásokat használ-e, szen-
nyezi-e a folyókat stb.

GAZDASÁG 
Milyen hatással van a tárgy, amiről gondolkoztok, az emberekre, pénz és gazdasági szempontból? 
Kapnak a dolgozók tisztességes bért? Mi történik a profittal? A profitból ki húz hasznot – sokak vagy 
kevesek részesülnek belőle? 

TÁRSADALOM  
Milyen hatással van a tárgy, amiről gondolkoztok, az emberek, családok és közösségek életére, akik 
bevonódtak a termék elkészítésébe? Milyen a kapcsolat a közösségek között? Az emberek vajon úgy 
érzik-e, hogy méltányos módon kezelik őket? Ismert-e bármilyen ügy, ami kapcsolódik a nemek, 
fajok közötti, fogyatékos emberekkel és különböző korcsoportokkal kapcsolatos egyenlőséghez? 
Bevonnak-e gyermekmunkát a termelési folyamatba?

KI DÖNT? 
Ez a terület a dolgozók jogaival és a hatalommal kapcsolatos kérdéseket öleli magába, akik részt 
vesznek az adott termék létrehozásában, amiről gondolkoztok. Van-e a dolgozóknak hangjuk? Kife-
jezhetik-e a véleményüket a munkakörülményekről és a fizetésről? Csatlakozhatnak-e szakszer-
vezetekhez? Be vannak-e vonva a döntéshozatalba?

KÜLÖNBÖZŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

Fair Trade – Méltányos kereskedelem / www.fairtrade.net
A FAIR TRADE - Méltányos kereskedelem egy társadalmi mozgalom és egy piaci alapú megkö-
zelítés, amely a termelők támogatását célozza meg a fejlődő országokban, hogy jobb kereskedelmi 
feltételekhez jussanak és elősegítsék a fenntarthatóságot. A mozgalom szót emel a termelők érde-
kében, hogy magasabb árat fizessenek nekik, valamint a környezetvédelmi standardok betartásért. 
Különösen a fejlődő országokból a fejlett országokba érkező exportra koncentrál, elsősorban a kéz-
műves termékek, a kávé, a kakaó, a cukor, a tea, a banán, a méz, a gyapot, a bor, a friss gyümölcs, a 
csokoládé, a virágok és az arany esetében.

A Fair Trade címkével ellátott (rendszerint Fair Trade vagy Igazolt Fair Trade termék, az USA-
ban), termékeknél a címke egy igazolásrendszer, mely engedi a fogyasztóknak, hogy beazonosítsák 
azokat a termékeket, melyek megfelelnek a fair, méltányos kereskedelem feltételeinek, és egyetér-
tenek vele.

A Fair Trade igazolás értelme az, hogy ne csak a méltányos árat garantálja, hanem az etikus 
kereskedés alapelveit is. Ezek az alapelvek tartalmazzák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO= 
International Labour Organisation) egyezményeihez való ragaszkodást, mint például a gyermek-
munka és rabszolgamunka tiltását, a biztonságos munkahely és a szakszervezeti jogok biztosítását, 
valamint ragaszkodást az ENSZ környezet megóvásáról és védelméről szóló, emberi jogi és méltá-
nyos árról szóló egyezményeihez, ez utóbbi tartalmazza a termelés költségeit, a társadalmi fejlődés 
elősegítését.

Tiszta Ruha Kampány / www.cleanclothes.org
A Tiszta Ruha Kampány (Clean Clothes campaign CCC) azért jött létre, hogy világszerte támogassa 
a ruhaiparban és a sportviselet ágazatban dolgozókat és fejlessze munkakörülményeiket.

1989 óta a CCC azon dolgozik, hogy elősegítse a dolgozók alapvető jogainak biztosítását és tisz-
teletét. Oktatnak és mozgósítanak fogyasztókat, lobbycégeket és kormányzatokat, emellett közvetlen 
szolidaritási támogatást nyújtanak a dolgozóknak azáltal, hogy a jogaikért és a jobb munkakörül-
ményekért küzdenek.

Tiszta Ruha Kampány szervezetek szövetsége 13 Európai országból. A tagok között van szak-
szervezet, civil szervezet, lefedve a szélesebb értelemben vett érdekeket és nézőpontokat, mint a nők 
jogai, a fogyasztói érdekvédelem és a szegénység csökkentése.

Tinik Zölddé Alakulnak, mert az, hogy jól nézel ki, nem kell,  
hogy megöljön téged (vagy a bolygót) / www.teensturninggreen.org
Az, hogy jól nézel ki, nem kellene, hogy téged, vagy akár a bolygót megölje - és ezek a lányok va-
lamit tesznek is ezért! A Tinik Zölddé Alakulnak mozgalmat kaliforniai tinédzserek indították, 
akiket felháborított a nekik szánt kozmetikumokban, testápoló termékekben lévő rengeteg vegy-
szer és rákkeltő anyag, ezért létrehozták Tinik a biztonságos kozmetikai termékekért mozgalmat. 
Kortársaikat oktatva, és nyomást gyakorolva a kormányra, ez a csoport tini nekiment a kozmetikai 
termékek iparágnak, és kulcsszerepet játszottak a Kalifornia Állam Biztonságos Kozmetika Törvény 
létrejöttében 2005-ben, ami elvárja a kozmetikai termékeket gyártó cégektől, hogy tüntessék fel a 
szépségipari termékeken, ha azok rákkeltő és reproduktív toxin anyagokat tartalmaznak. Kiterjesz-
tették az erőfeszítéseiket, hogy kerüljön be a mérgező játékokról szóló rendelet is ebbe a törvénybe. 
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Ez a törvény megtiltja a nagyon mérgező kategóriát, a ftalátok használatát a gyermekjátékok és 
cumik, cumisüvegek esetében, közben folyamatosan dolgoznak azon, hogy ezeket az anyagokat a 
kozmetikumokból kivonják.

A témát minden oldalról megközelítve a lányok együttműködnek Whole Foods Market* moz-
galommal annak érdekében, hogy fejlesszenek biztonságos, egészséges, méregmentes kozmetikai 
termékeket. Mindeközben küzdenek azért is, hogy legyen nemzeti és szövetségi szintű a szabályozás, 
kiterjesztették a platformjukat, hogy minél szélesebben tekintsenek a kérdésre: a mérget tartalmazó 
iskolai és otthoni termékekre. A „méregmentes” jövő ügyét felvállaló Tinik a Biztonságos Kozmeti-
kumokért mozgalomból lett a Tinik Zölddé Alakulnak mozgalom, mely az egész Amerikai Egyesült 
Államokban fellép a fenntarthatóságért.

* Whole Foods Market=Teljes Étel Piac, egy mozgalom, melynek filozófiája, hogy a jó kereskedő a termelőtől a 
vásárlóig kíséri a terméket

A VÁLLALKOZÁSOD  
MEGTERVEZÉSE  

ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A MODUL CÉLJAI
A modul végére a résztvevők képesek lesznek:

• Összetett csapatmunkában projektek tervezéséhez és költségvetéséhez 
szükséges készségeket felmutatni

• Megérteni, hogyan lehet sikeresen csapatban dolgozni egy cél elérése érdekében

• Felfedezni a saját vállalkozói készségeiket

• Változásokat indítani az életükben és a közösségeikben társadalmi vagy pénz ügyi 
vállalkozások segítségével.

4
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A változásindító tanulás folyamata az Aflateen programban ott tetőzik, amikor a résztvevők meg-
tervezik és megvalósítják társadalmi és pénzügyi vállalkozásaikat. Ezt a modult a többitől eltérő 
struktúrára terveztük, mivel ez vezeti végig az Aflateen résztvevőket a társadalmi és pénzügyi vál-
lalkozás kiválasztásának folyamatán, csoportokat alakítva, csoportjukkal közösen megtervezve egy 
vállalkozást, kialakítva hozzá a költségvetést, és végül megvalósítva magát a vállalkozást.
Fontos a résztvevők számára, hogy valósággá váljon számukra is, hogy ők maguk is képesek vál-
tozást elérni, tudnak célokat kitűzni és megvalósítani. A céljuk lehet például egy társadalmi cél a 
közösségükért, vagy egy pénzügyi cél, ami hatással van a résztvevők és a körülöttük lévő emberek 
társadalmi valóságára.

A foglalkozások ebben a modulban segíteni fogják a résztvevőket új tervezési és probléma-meg-
oldási módokat felfedezni a csapatban. A folyamat fogja a korábbi modulban megtanultakat ösz-
szerendezni. A résztvevők meg fogják érteni, hogy a személyes erősségeik és gyengeségeik hogyan 
kombinálódnak össze a többiekével a cél érdekében, hogy elérjék társadalmi és pénzügyi céljaikat.

A résztvevőknek és a facilitátoroknak hinniük kell egy sikeres vállalkozás megvalósítására szol-
gáló képességeikben.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy nincs tiszta eltérés a pénzügyi tevékenységek és a társadalmi 
tevékenységek között, ezek össze vannak kapcsolva.

 

BRAINSTORMING,  
AVAGY AZ ÖTLETELÉS
Az angol „brainstorming” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „engedjük az agyakat viharzani”, 
azáltal, hogy lehetővé tesszük a résztvevőknek, hogy hangosan kimondják és leírjanak sok-sok vad 
és szokatlan ötletet. Ez a csoportmunka-orientált készség megengedi a résztvevőknek, hogy szaba-
don osszák meg az ötleteiket és gondolataikat. Minél nagyobb számú ötlettel rukkolnak elő, annál 
valószínűbb, hogy hasznosak lesznek a döntéshozatalhoz, a probléma megoldáshoz és a kreatív 
gondolkodáshoz.

A Brainstorming – ötletelés – szükségszerűen gyors, gátlások nélküli, és ami a legfontosabb, 
vicces folyamat.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni, hogy működik a Brainstorming – ötletelés technika.
• Megérteni, hogy ez miért alapvetően fontos a kreatív gondolkodáshoz, a problémamegoldáshoz 

és a döntéshozatalhoz.
• Megértik, hogy az ötleteléssel kapcsolatos tudás segíteni fog egy másik eszköz használatában, a 

második foglalkozáson bevezetett Mind Map – elmetérkép technikához, mivel a két módszerben 
vannak hasonlóságok a vizuális megjelenítésben.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Minden ötlet, még azok is, amik látszólag nem kapcsolódnak egymáshoz, hasznosak lehetnek.
• Csoportban dolgozni segíthet nekünk jobb ötleteket alkotni.

Szükséges anyagok
• Flipchartpapírok és filctollak

4.1
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Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A fejezet legfontosabb üzenete a résztvevőknek szól, hogy érezzék magukat eléggé kényelmesen 

a terem környezetében ahhoz, hogy képesek legyenek megosztani gondolataikat és ötleteiket, és 
közösen dolgozni a többi résztvevővel. A nyílt megbeszélés segíteni fog a félénk résztvevőknek 
is bekapcsolódni és a csoportos tanulást vidám élménnyé tenni.

• Jó ötlet, az ötlépéses Brainstorming – ötletelés technikát az Indító tevékenységben megmutató 
flipchartot a foglalkozás végéig kiakasztva hagyni a falon, így a résztvevők láthatják és hivatkoz-
hatnak rá a fő tevékenység után.

• A Második lehetőség feladatnál: Bizonyosodj meg róla, hogy a „Mi lenne, ha...?” kérdéseket 
elkészítetted a foglalkozás előtt.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ
MEGJEGYZÉS: Ez a tevékenység összehasonlítja az brainstorming szó két felét. Ha a te anyanyelveden 
a brainstorming kifejezést nem szó szerint fordítják „agy-viharnak”, akkor ajánlott, hogy használd 
a „gondolkodás” és „esőzés” kifejezéseket, hogy a figyelmet arra irányítsd, hogy az ötletelés egy 
természetes és szűrő nélküli áradása az ötleteknek. Ez a tevékenység használhat egyszerű példákat 
abból, amit a résztvevők már megtanultak a korábbi modulokban.

Módszer
1. Írd fel a brainstorm (agy-vihar) szót a flipchartra.
2. Húzz egy vonalat az agy és a vihar szavak közé, így a résztvevők jobban megérthetik, 

mit jelent. Magyarázd el, hogy:
• az „agy” = fontos szerv, okos, gondolkodásra való;
• a „vihar” = kiszámíthatatlan, gyorsan mozog.

3. Ez a két szó sugalmazza a résztvevőknek, hogy találgassanak a kapcsolatot illetően a 
kettő között.

4. Kérd meg a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat a következő kérdésekkel 
kapcsolatban:

• Mi az brainstorming? (A résztvevők gyorsan megosztanak egymással vad és 
szokatlan ötleteket.)

• Miért csinálják? (Megtanítja a résztvevőket arra, hogyan dolgozzanak jól cso-
portban olyan témákon, mint döntéshozatal, problémamegoldás és kreatív öt-
letek kigondolása.

• Hogyan kell csinálni? (5 lépés, ld. alább)
5. Írd fel az öt lépést az brainstroming típusú ötleteléshez a flipchartra:

• Alakítsatok 4-5 fős csoportokat és győződjetek meg róla, hogy mindannyian 
értitek Brainstorming – ötletelés követendő szabályait.

• Soroljatok annyi ötletet, amennyit csak tudtok, olyan gyorsan, ahogy csak 
lehet, anélkül, hogy aggódnátok, mennyire realisztikus.

• Nincs kritizálás – minden ötlet egyformán fontos
• A legszokatlanabb ötletek lehetnek a leghasznosabbak
• Legyen tiszta és egyértelmű, milyen témát céloztok meg
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MEGJEGYZÉS: Azok a témák fogják a legjobb válaszokat generálni, amelyek a leg-
jobban érintik vagy érdeklik a résztvevőket. Ajánlott témák lehetnek: biológiai-
lag lebomló termékek, felelősségteljes fogyasztás és vagy természetes erőforrások  

– minden olyan téma, amit érintettünk a 3. modulban. Javasolhatsz te is olyan témát 
vagy ügyet, amely teljesen irreleváns ahhoz, amit eddig a résztvevők tanultak.

• Válassz egy „vezetőt” és egy „írót” a csapatba.
• Serkentsd az új ötleteket azáltal, hogy kérdezgetsz: Ki? Mit? Mikor? Hol?  

Miért? Hogyan?
• Összegezz és értékelj!
• Vitassátok meg a reális és megvalósítható ötleteket.
• Van elég erőforrásotok, hogy megoldjátok a problémát?

6. Gyakoroljátok a Brainstorming – ötletelést a teljes csoporttal

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz a következő két tevékenység közül:

1. LEHETŐSÉG: TÁRSADALMI TÉMA, ÜGY CSOPORTOS LERAJZOLÁSA
Ennek a tevékenységnek a fő pontja, hogy minden résztvevővel lerajzoltassa (szavak nem megenge-
dettek), hogy mely társadalmi téma, ügy a legfontosabb számukra (legyen 4-5 téma csoportonként). 
A hangsúly nem azon van, hogy a résztvevő mennyire tud rajzolni, inkább a téma tartalmán, amit 
rajzolnak. Ennek az alapját azok a beszélgetések adják, amik a 2. fejezet végén, a Jogok és felelőssé-
gek témában merültek fel.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 5-6 fős csoportokat és jelölj ki minden 

csoportban egy „vezetőt”, akinek az a dolga, hogy segítse a csoportot a munkát meg-
szervezni, és egy „írót”, akinek a dolga a papírra jegyzetelni. Adj minden csoportnak 
egy számot.

2. Adj minden csoportnak egy ív flipchartpapírt és filceket.
3. Tájékoztasd a résztvevőket arról, hogy van 10 percük rajzolni (csak képeket lehet raj-

zolni!): mindenki rajzolja le, melyik társadalmi téma, ügy a számára legfontosabb. 
Minden csoport egy közös papírra rajzoljon, így az eredmény egy-egy nagy flipchart 
papír lesz, a csoporttagok sok rajzával.

4. Amíg ezt csinálják, minden csoportot látogass meg, és ellenőrizd, hogyan dolgoznak, 
és ajánlj fel javaslatokat, vegyél részt a csoport munkájában, tegyél fel kérdéseket, fűzz 
hozzá megjegyzéseket, és dicsérd őket.

5. Kb. 10 perc után kérd meg a csoportokat, hogy hagyják abba a rajzolást, és tekerjék 
fel a papírjukat.

6. Válassz ki egy csoportot, aki a többi csoportnak bemutatja a rajzát anélkül, hogy bár-
mit mondana hozzá. 
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7. Kérd meg a csoportot, hogy írja le, jellemezze és vitassa meg, mit lát a papírra rajzolva. Ha 
szükséges, használhatsz néhányat a következő kérdésekből a beszélgetés levezetéséhez:

• Ez miért egy társadalmi probléma?
• A csoport témái közül melyik szerintetek a legfontosabb ügy? Miért?
• Egyetértesz a másik résztvevő véleményével?
• Mit gondolsz, melyiket a legnehezebb megoldani? Miért?
• Mi lehet a legjobb mód megoldani ezeket a társadalmi ügyeket?
• Az ábrázolt témák közül van, ami egymáshoz kapcsolódik? Ha igen, hogyan?

8. Néhány perc után kérd meg a csoportot, hogy részletesebben mutassák be rajzaikat, 
és minden csoporttag beszéljen arról, amelyiket rajzolta.

9. Ismételd meg a folyamatot minden csoporttal, és ezután összegezd és értékeld az egyes 
csoportok társadalmi ügyeit – próbáld meg őket közös kategóriákba fűzni, és vedd ki 
belőle az ismétléseket.

10. Akaszd ki a rajzokat a falra, később a Reflexió tevékenységnél tovább lehet beszélni 
róluk.

2: MI LENNE, HA…? 
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-5 fős csoportokat. A csoportból egy 

résztvevő legyen a „vezető” és egy az „író”. Adj az írónak egy ív flipchartpapírt és 
tollakat, ceruzákat.

2. Add oda minden csoport vezetőjének a következő „Mi lenne, ha…? kérdéssort.  
A résztvevők feladata befejezni a kérdéseket, és válaszokat adni.

• Mi lenne, ha az emberek…?
• Mi lenne, ha az óceán…?
• Mi lenne, ha az autók…?
• Mi lenne, ha a zöldségek…?
• Mi lenne, ha a pókok…?
• Mi lenne, ha az emberek az országomban…?
• Mi lenne, ha a liftek…?

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy dolgozzanak együtt a csoportjaikban a kérdéseken, és 
az író írja fel a válaszokat a lapra. Ha több válasz van, a csoport szavazza meg, melyik 
válasz kerüljön fel rá.

4. Ezután kérd meg őket, hogy brainstorming módszerrel ötleteljenek csoportként az 
ötleteikre, és írjanak fel mindent egy szófelhő formájában.

5. Amíg ezzel vannak elfoglalva, járj körbe a csoportok között, és győződj meg róla, hogy 
hogyan haladnak, tégy javaslatot, ha szükséges, vegyél részt az ötletelésben, tegyél fel 
kérdéseket, fűzz hozzá megjegyzéseket, dicsérd őket szükség szerint.

6. Adj a csoportoknak 15 percet, hogy ezt a tevékenységet végezzék, azután kérd meg 
őket, hogy osszák meg tapasztalataikat a Brainstorming - ötletelés folyamatról a teljes 
a csoporttal.

7. Összegezzék és értékeljék minden csoportban a „Mi lenne, ha…?” ötletelést.
8. Gyűjtsd össze a papírokat, és tedd el a későbbi, reflexiós csoportmunkához.

MEGJEGYZÉS: A következőkben, íme néhány példa arra, hogy mire lehet számítani a 
résztvevőktől ebben a tevékenységben:
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• Mi lenne, ha az emberek mindenhova sétálnának? (Testmozgás, egészséges, fá-
radt, késik, kevesebb vakáció stb.)

• Mi lenne, ha az óceánok kiszáradnának? (Föld, halott halak, kevesebb csónak, 
határviták, szárazság stb.)

• Mi lenne, ha a zöldségek abbahagynák a növekedést? (Boldog kölykök, export 
problémák, vitaminhiány stb.)

• Mi lenne, ha az autók sós vizet használnának benzin helyett? (olaj, pénz, hábo-
rúk, kevesebb szennyeződés stb.)

• Mi lenne, ha kihalnának a pókok? (Boldog háziasszonyok, több rovar, összeom-
lott ökoszisztéma stb.)

• Mi lenne, ha az országomban az embereknek nem lenne hajuk? (Hideg, ronda, 
kozmetikai cégek összeomlanak, hasonlóság stb.)

• Mi lenne, ha betiltanák a lifteket? (Okosabb épületek, több gondnok, szívroham stb.)

REFLEXIÓ
Módszer
1. Vedd át újra a Brainstorming – ötletelés szabályait és hangsúlyozd fontosságát, amikor 

döntéshozatalra, problémamegoldásra, kreatív gondolkodásra vagy csoportban való 
jó együttműködésre kerül sor.

2. Vedd át újra az öt lépést, amit az Indítóban felírtál.
3. Ha az első lehetőséget választottad: Kérj meg néhány önkéntest, hogy tartsák fel az 

első tevékenységben készült rajzaikat, és tedd fel a következő kérdéseket:
• Rajzolt-e bármelyik csoport a másikéhoz hasonló témákat?
• A lerajzolt problémák közül fennállt-e bármelyik 50 évvel ezelőtt?
• Hogyan vált ez társadalmi témává?
• Melyik társadalmi témában van a legnagyobb változási potenciál a közeljövőben?
• Melyik társadalmi téma fog hosszabb ideig tartani? Miért?

Ha a második lehetőséget választottad: kérj meg egy önkéntest, hogy emelje fel a 2. te-
vékenységből származó papírokat, és tedd fel a következő kérdéseket a résztvevőknek:

• Melyik csapatnak voltak a legkreatívabb válaszai a „Mi lenne, ha…?” kérdésre?
• Segített, hogy csoportban kellett ötletekkel előrukkolni és válaszolni a kérdésekre?
• Mit gondolsz, a brainstorming ötleteid többsége inkább a kérdéssel kapcsolatos 

problémákról vagy a megoldásokról szólt?
• Bátorítsd a résztvevőket, hogy menjenek haza és osszák meg, a ma tanultakat a 

barátaikkal és a szüleikkel.
• Azzal fejezd be a foglalkozást, hogy röviden megemlíted nekik a Mind Mapping 

– elmetérkép fogalmát, és tájékoztasd a résztvevőket arról, hogy ez egy másik 
vizuális eszköz, amit a következő foglalkozáson fogunk megismerni.

PROJEKT MUNKA
Bátorítsd a résztvevőket arra, hogy töltsenek időt a klubon kívül gondolkodással és vitassák meg 
egymással kisebb csoportokban, hogy milyen társadalmi / pénzügyi vállalkozást szeretnének csi-
nálni a következő hetekben, és kivel akarnak együtt dolgozni (4-7 fős csoportokban).
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MIND MAPPING – ELMETÉRKÉP
Míg a Brainstorming – ötletelés arra való, hogy ötleteket generáljunk, addig a Mind Mapping – 
elme térkép módszert arra tervezték, hogy vizuálisan bemutassák az ötletek közötti kapcsolatot.  
A módszert lehet egyénileg vagy csoportban is használni, problémamegoldás, döntéshozatal és 
kreatív gondolkodás esetén. Gyakran használják Mind Mapping – elmetérkép módszert miután 
Brainstorming - ötleteléssel sok ötlet gyűlt össze. Az elmetérkép módszer segít az ötleteket rend-
szerezni, és megjeleníti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A folyamat úgy is folytatódhat, hogy 
megnézzük a különböző ötletek egymáshoz való kapcsolatát és ez alapján cselekvési tervet hozunk 
létre a probléma megoldása érdekében. Ez egy hatékony és kreatív módja annak, hogy bátorítsuk a 
résztvevőket, hogy ne csak kifejezzék az ötleteiket, hanem jobban szervezzék is.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni a Mind Mapping – elmetérkép módszer fogalmát
• Megérteni, hogyan kell elmetérképet készíteni
• Megérteni, hogy az elmetérkép rajzolása egy alapvető eszköz, amit egyének és csoportok is hasz-

nálnak problémamegoldás, döntéshozatal és kreatív gondolkodás esetén, hogy jobban megértsék 
a kapcsolatokat az ötletek között.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Az ötletek szervezése elkülönül az ötletek generálásának folyamatától.
• A gondolataink papírra vetése és vizuális rendszerezése segíthet nekünk, hogy jobban megértsük 

a kapcsolatot az elgondolások között.

Szükséges anyagok
• 1. lehetőség: Kártyák (15 db csoportonként) vagy kivágott papírfecnik flipchartpapí-

rok, tollak / ceruzák, és celluxot vagy ragasztó.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ez a fejezet az előző fejezet folytatása, amely a Brainstorming – ötletelés módszerről szólt. Míg 

a Brainstorming – ötletelés során a résztvevők megtanulják szabadon megosztani ötleteiket és 
gondolataikat, addig a Mind Mapping – elmetérkép módszer inkább arra összpontosít, hogy az 
ötleteket rendszerezzük a hatékonyabb döntéshozatal és problémamegoldás érdekében.

• Jó ötlet fent hagyni a falon a Négy lépés a Mind Mapping – elmetérkép módszerhez flipchartot 
és a Mind Mapping – elmetérkép módszer diagrammot az Indító feladatból végig a foglalkozás 
során, hogy látható legyen a résztvevők számára, és hivatkozhassanak rá, amikor az egyik fő 
tevékenységen dolgoznak éppen.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: MIND MAP – ELMETÉRKÉP
MEGJEGYZÉS: Ez a tevékenység összehasonlítja az elmetérkép kifejezés két felét. Ha a te helyi nyel-
veden a Mind Map fordítása nem megfelelő a tevékenységhez, ajánlott, hogy használd helyette a 

„gondolkodás” és „térkép” vagy „feltérképezés” kifejezéseket, hogy a figyelmet ráirányítsd a tényre, 
hogy a Mind Mapping – elmetérkép módszer valaki gondolatainak egy vizuális térképe.

Módszer
1. Írd fel a Mind Mapping – elmetérkép szavakat egy flipchartra.
2. Húzz egy vonalat a Mind / elme és a Map / térkép szavak közé, így a résztvevők jobban 

megérthetik, mit jelentenek a kifejezések.
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy ajánljanak hasonló szavakat a „elme”, majd a „térkép” 

kifejezésekre, és írd fel őket a megfelelő szó alá. Például: 
• „elme” = agy, gondolatok, ötletek
• „térkép” = ábra, terv, irány, információ, áttekintés, elgondolás

4. Magyarázd el nekik, hogy a Mind Mapping – elmetérkép módszer arról szól, hogy 
ötletelünk, előrukkolunk sok ötlettel, melyek a kulcsszóhoz kapcsolódnak, és ezután 
elrendezzük ezeket az ötleteket olyan módon, hogy könnyebben érthető legyen kö-
zöttük a kapcsolat.

5. Magyarázzuk el a Mind Mapping – elmetérkép módszer fontosságát is, mivel segíthet:
• Összpontosítani a gondolataidat
• Jobban megérteni a kapcsolatot a különböző fogalmak között
• Az ötleteket a megvalósítás lépéseivé alakítani.

6. Magyarázd el a négy lépést az elmetérkép készítéséhez, és írd fel ezeket a táblára, vagy 
flipchartra. Használd az alábbi ábrát, hogy segítsen a résztvevőknek jobban vizuali-
zálni az elmetérkép fogalmát.

• Írj be egy témát vagy társadalmi ügyet nagy betűkkel a papír közepén lévő 
körbe. Ez lesz az első szint, ahonnan körben minden ötlet kiindul.

• Ötletelj! Írd le az ötleteidet bárhová a téma vagy társadalmi ügy köre köré.
 Ȥ Ez a lépés a szabad gondolkodásról és ötletek gyártásáról szól.
 Ȥ Először készítsd el a központi témához kapcsolódó ötletek második 

szintjét.
 Ȥ Ezután ötletelj a harmadik szintről úgy, hogy közvetlenül a második 

szinthez kapcsolódóan gyűjts ötleteket.
• Készítsd el a Mind Map – elmetérképet! Térképezd fel a kapcsolatokat az 

ötletek vagy kulcspontok között és használj vonalakat, nyilakat, összekötve a 
második és harmadik szintet a központi témával, társadalmi üggyel.

 Ȥ Ez a lépés a kapcsolódások beazonosításáról és az ötletek szervezéséről 
szól (pl. Hogyan kapcsolódnak?)
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 Ȥ Minden vonal mellé írj egy kulcskifejezést, ami pontosítja a kapcsola-
tot (ellentét, hasonlóság, ok, hatás, definíció, illusztráció)

 Ȥ Ha szeretnéd, használj eltérő színeket, hogy összekapcsold és csopor-
tosítsd az ötleteidet.

• Foglald össze és értékeld az elmetérképet. Ez segíteni fog lépéseket tenned a 
hatékony döntéshozatal érdekében.

 Ȥ Mely ötletek a legtisztábbak, legegyértelműbbek és a legjobban fóku-
száltak?

 Ȥ Melyik gyakorlatias, és fordítható könnyen a megvalósítás lépéseibe?

Téma1. szint

2. szint

3. szint Részlet Részlet Részlet Részlet

1.
kategória

2.
kategória

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz a következő két tevékenység közül!

1. LEHETŐSÉG: KLASZTER KÁRTYA
MEGJEGYZÉS: Ez a tevékenység nehézséget okozhat néhány résztvevőnek, ezért kérünk, hogy min-
denképpen látogasd körbe az egyes csoportokat, és segítsd őket abban, hogy meglássák az össze-
függést a központi téma és az ötletek között, szükség esetén tegyél javaslatot, tegyél fel kérdéseket, 
fűzz hozzá megjegyzéseket és dicsérd őket, miközben megbizonyosodsz arról, hogy a kártyákat a 
megfelelő szintre helyezik.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-5 fős csoportokat. Legyen minden cso-

portnak egy „vezetője”, aki gondoskodik arról, hogy a csoporton belül mindenki részt 
vegyen a tevékenységben.

2. Adj minden csoportnak egy flipchartpapírt, 15 db kártyát, tollakat / ceruzákat, és 
celluxot vagy ragasztót.

3. Kérd meg a csoportokat, hogy a 15 kártyát helyezzék el a flipchart papírra, tetszőleges 
sorrendben, de még ne ragasszák rá.
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4. Ezután kérd meg a csoportokat, hogy döntsék el, mi lesz a téma vagy társadalmi ügy, 
amiről szeretnének elmetéréképet készíteni (lehet ugyanaz, mint az előző foglalkozá-
son), írják fel a témát az egyik kártyára, és helyezzék el a papíron középen. Ez lesz az 
a kártya, ahova az összes többi ötlet kapcsolódni fog.

5. Javasolt témák / társadalmi ügyek lehetnek: újrahasznosítás, hulladék, zaklatás, mun-
kanélküliség, gyermekjogok stb. Bátorítsd a résztvevőket, hogy emlékezzenek vissza 
a korábbi foglalkozásokon tanultakra.

6. Amint ezzel megvannak, kérd meg a csoportokat, hogy fogjanak hozzá az elmetérkép 
elkészítéséhez a maradék 14 kártya segítségével. A résztvevőknek meg kell győződ-
niük arról, hogy kialakult egy második szint 3-4 ötletből a központi téma/társadalmi 
ügy körül, és az ötleteknek lett egy harmadik szintje is, ami a második szinthez kap-
csolódik. Gyakorolhatnak úgy, hogy a kártyákat rendezgetik és mozgatják a papíron 
körben. 

7. Adj nekik 10 percet, hogy a kártyákból elkészítsék az elmetérképet, majd kérd meg 
őket, hogy gyűjtsék össze a kártyákat, keverjék össze és cseréljék el a szomszéd cso-
porttal.

8. Most minden csoport rendszerezze újra a másik csoport kártyáit egy logikus elmetér-
képpé, háromszintű ötletekkel.

9. Ahogy ezt a tevékenységet végzik, sétálj körbe és ellenőrizd, hogy minden csoport:
• beazonosította-e a fő témát / társadalmi ügyet
• beazonosította-e az ötletek második és harmadik szintjét logikusan
• rendszerezte-e elmetérképpé a kártyákat.

10. Adj a csoportoknak 10 percet, hogy elmetérképpé rendszerezzék a kártyákat, és ezután 
kérd meg őket, hogy ragasszák fel a kártyákat a papírra. Kérd meg őket, hogy kössék 
össze a második és harmadik szintet a központi témával / társadalmi üggyel nyilakkal 
vagy vonalakkal.

11.  Kérj meg minden csoportot, hogy mutassák be az újraszervezett elmetérképeket a 
többi résztvevőnek. A résztvevőknek nagyon kell figyelniük, amikor a másik csoport 
prezentálja az ő eredeti témájukat, mert így tudnak majd megjegyzéseket fűzni ahhoz, 
ahogy a másik csoport az ő társadalmi ügyüket elmetérképpé alakította.

2. LEHETŐSÉG: ÉRVEK MELLETTE ÉS ELLENE
Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a résztvevők csoportban dolgozzanak és közösen hozza-
nak meg egy nehéz döntést, amihez mindenki tud kapcsolódni, a mellette és ellene felhozott érvek 
alapján, így súlyozni tudják a lehetőségeiket, és jobb eredményre juthatnak.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy alakítsanak 4-5 fős csoportokat. Legyen minden cso-

portnak egy „vezetője”, aki gondoskodik arról, hogy a csoporton belül mindenki részt 
vegyen a tevékenységben.

2. Adj minden csoportnak egy flipchartpapírt és tollakat / ceruzákat.
3. Kérd meg a „vezetőt”, hogy rajzoljon három kört a papír közepére (ahogy az alábbi áb-

rán is látszik), és írja bele a baloldali alsó körbe, hogy „Mellette”, a jobboldaliba, hogy 
„Ellene”. Ezek lesznek a központi téma / társadalmi ügy második szintjei.

25-30

4.2  MIND MAPPING – ELMETÉRKÉPA VÁLLALKOZÁSOD MEGTERVEZÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE



115114

Téma1. szint

2. szint

3. szint

Mellette
kategóriák

Ellene
kategóriák

lista a 
Mellette 
érvekről 

lista az
Ellene

érvekről

4. Ezután kérjük meg a csoportot, hogy állapodjon meg a témáról / társadalmi ügyről, 
amiről szeretne elmetérképet csinálni, és azt írja be a középső körbe. Javasolt témák: új 
ruhát venni, a város másik részébe költözni, gyümölcsöt és zöldséget termeszteni, ru-
hát varrni magunknak, becsajozni / bepasizni, kisállatot tartani otthon, házasodni stb.)

5. Amint megegyeztek a témában, mondd meg a csoporttagoknak, hogy soroljanak any-
nyi érvet mellette és ellene, amennyit csak tudnak, és az elhangzottakat írják a megfe-
lelő kör alá (minél több, annál jobb). Ezek a listák lesznek a második „Mellette” és „El-
lene” szint alatt, a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó csoportokban a harmadik szinten.

6. Amíg ezt csinálják, minden csoportot látogass meg, és ellenőrizd, hogyan dolgoznak. 
Ajánlj fel javaslatokat, tegyél fel kérdéseket, fűzz hozzá megjegyzéseket, és dicsérd őket.

7. 15 perccel később kérd meg a csoportot, hogy összegezzék és értékeljék az elmetér-
képet, vajon inkább mellette, vagy ellene döntenének. Magyarázd el nekik, hogy ez a 
lépés arról szól, hogy meglássák a kapcsolatokat az ötleteik között annak érdekében, 
hogy segítsen nekik a legjobb döntést meghozni, és az ötleteket a megvalósítás lépé-
seivé átfordítani.

8. Amikor a csoportok prezentálnak, kérdezd meg a többi csoportot is, hogy egyetérte-
nek-e vagy sem.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Foglald össze a Mind Mapping – elmetérkép használatát és hangsúlyozd a fontosságát 

a vállalkozásaik szervezésében, mint egy, a gondolataik szervezésének strukturáltabb 
megközelítését szolgáló eszközt.

2. Nézd át velük újra a négy lépést, és az Indító tevékenységben lévő ábrát.
3. Nézzétek meg, mit tanultak a résztvevők a csoport-tevékenységeken keresztül a fő 

tevékenységről, attól függően, hogy az első vagy második lehetőséget választottad.

10-15

Első lehetőség
• Ebben a tevékenységben a legfontosabb rész az volt, hogy a résztvevők lássák 

a kapcsolatot az ötletek és a rendszerezésük között elmetérképpé rendezve 
azokat.

• Bátorítsd a beszélgetést minden csoportban arról, hogy milyen különböző 
módok vannak a szervezésre.

• Vedd rá a résztvevőket, hogy magyarázzák el, miért értenek egyet vagy sem a 
kapcsolódó ötletekkel…

Második lehetőség
• A mellette és ellene szóló érvek fontosak, mivel mindannyian napi szinten 

szembenézünk nehéz, kihívást jelentő döntésekkel és tenni valamit kulcsfon-
tosságú.

• A résztvevők megtanulják alkalmazni ezt a készséget az iskolai tevékenysége-
ikben éppúgy, mint a mindennapi életükben, és a döntések jobb meghozatala 
teszi őket a változás nagyköveteivé.

• Bátorítsd a beszélgetést a résztvevők között ezzel a feladattal, és minden cso-
port témájával kapcsolatban.

4. Tájékoztasd a résztvevőket, hogy folytatniuk kell a téma pontosítását, amivel foglal-
kozni akarnak a társadalmi / pénzügyi vállalkozás projektjükben. 4-7 fős csoportok-
ban kell dolgozniuk azoknak, akiknek hasonló az érdeklődése egy-egy téma iránt, és 
a tréning végéig ebben a csoportban kell maradniuk.

5. Azzal fejezd be a foglalkozást, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalkozás 
a célok meghatározásáról fog szólni, hogy segítse a résztvevőket elkezdeni a társadal-
mi / pénzügyi vállalkozás projekt tervezését.

PROJEKT MUNKA
Bátorítsd a résztvevőket arra, hogy töltsenek időt otthon azzal, hogy a saját vagy csoportos társadal-
mi vállalkozási ötleteik elmetérképein dolgoznak. Mutassák meg az elkészült elmetérképet legalább 
három másik embernek, és kérd meg őket, hogy válasszák ki, melyik vállalkozási lehetőség lesz a 
legvalószínűbben sikeres.

4.2  MIND MAPPING – ELMETÉRKÉPA VÁLLALKOZÁSOD MEGTERVEZÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE
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SWOT ANALÍZIS
Mielőtt a csoportok továbblépnek a társadalmi / pénzügyi vállalkozási terveikkel, a siker érdekében 
meg kell érteniük a hatékony tervezést. A SMART célok és a SWOT analízis olyan stratégiai tervező 
eszközök, amelyeket a csoportok használni fognak, hogy felmérjék a belső és külső tényezőket a tár-
sadalmi / pénzügyi vállalkozásukkal kapcsolatban. Azáltal, hogy ezeket a tevékenységeket elvégzik, 
a csoportok képesek lesznek előre megmondani, hogy a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuknak 
van-e esélye sikeresnek lenni, és mit kell tenni, megvalósítani azért, hogy jobban haladjanak előre.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Megérteni és használni a SWOT analízis módszert a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz.
• Elemezni egy helyzetet és azután egy cselekvési tervet kidolgozni annak érdekében, hogy azt 

fejlesszék és javulást érjenek el.
• Tájékozott döntéseket hozni, és jobban ellenőrizni a céljaikhoz kapcsolódó kimeneteket.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Amikor egy projektet / vállalkozást vezetsz, fontos megnézni mind a belső, mind a külső tényező-

ket, melyek a sikerességre hatással vannak.
• Így összetettebb képet kaphatunk a társadalmi / pénzügyi vállalkozásunk erősségeiről, gyenge-

ségeiről, lehetőségeiről és a veszélyekről, megtehetjük a szükséges lépéseket, finomhangolást.

Szükséges anyagok
• Indító: Labda (vagy papírgombóc)
• 1. lehetőség: flipchartpapír csoportonként egy és tollak/ceruzák személyenként

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Erre a foglalkozásra a résztvevőknek ki kell alakítaniuk állandó, 4-7 fős csapatokat. Minden cso-

portnak választania kell egy témát vagy társadalmi ügyet, amin változtatni akarnak a társadalmi 
/ pénzügyi vállalkozási projektjükkel.

• Ha egy csoportnak nehézsége támad abban, hogy egyetértésre jusson a társadalmi üggyel kap-
csolatban, bíztasd őket arra, hogy szavazzanak.

• Ha egy csoportnak nehézsége támad abban, hogy társadalmi problémával kapcsolatban gon-
dolkodjanak társadalmi / pénzügyi vállalkozásukról, kérd meg a résztvevőket, hogy osszák meg 

a gondolataikat a közösségükben tapasztalható problémákkal kapcsolatban, melyeken szívesen 
változtatnának.

• A foglalkozás végére javasoljuk, hogy adj otthon elvégezhető feladatot nekik (ld. alább).

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: SWOT ANALYSIS – SWOT ANALÍZIS

Módszer
1. Röviden tekintsétek át a SMART célokat, és kérd meg a résztvevőket, hogy magyaráz-

zák el, mit jelent a SMART kifejezés.
2. Ültesd a résztvevőket azokba a csoportokba, amelyikkel közösen dolgoznak társadal-

mi / pénzügyi vállalkozásukon. Bizonyosodj meg róla, hogy mindenki beletartozik 
valamelyik csoportba.

3. Tölts egy kis időt azzal, hogy válaszolj bármilyen kérdésre, ami felmerült bennük a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozásukkal kapcsolatban.

4. Beszélgessetek a projektekről, hogy a résztvevők lássák, hogy céljaik elérhetőek-e, mi-
előtt a csoportok elkezdik tervezni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukat.

5. Mondd el a résztvevőknek, hogy:  
• A SWOT analízis egy fontos eszköz a stratégiai tervezéshez, a csoport erőssé-

gei és gyengeségei alapján, valamint lehetőségeik és a társadalmi / pénzügyi 
vállalkozásukra leselkedő veszélyek ismeretéhez. Fontos tudni, hogyan kezel-
jük a gyengeségeinket – jó ötlet lehet ezeket „fejlesztendő területeknek” hívni 
inkább.

• A SWOT analízis célja beazonosítani azokat a kulcsfontosságú belső és külső 
tényezőket, amik fontosak a cél megvalósításához.

6. Ez egy teljes képet fog nyújtani a projektekről a szükséges változtatások terén is.
7. Ezeknek a tényezőknek a beazonosítása segíteni fog a csoportnak abban, hogy tájéko-

zott döntéseket hozzon, és jobban ellenőrizze a céljainak a kimenetét.
8. Rajzolj egy SWOT analízis ábrát (ld. alább) a flipchartpapírra, és magyarázd el a részt-

vevőknek, ahogy készíted (ld. a listát alább).

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK  
(FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK)

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK
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Strengths = Erősségek: Belső jellemzők vagy erőforrások, melyek segítenek a csoport-
nak céljaik elérésében

• Milyen készségeid, tehetségeid és képességeid vannak?
• Milyen erőforrásokkal rendelkezünk, melyek segítenek céljaink elérésében?
• Van-e valamilyen ismeretünk vagy tapasztalatunk ezen a területen?

Weaknesses = Gyengeségek: Belső jellemzők vagy erőforrások, melyek negatívan be-
folyásolják a célt. Ellenőriznünk kell, hogy relevánsak-e a céljainkhoz vagy teljesen 
lényeg telenek.

• Milyen készségre, tehetségre és képességre lenne szükség?
• Milyen erőforrásokra lenne szükség?
• Hiányzik bármilyen ismeret, tudás vagy tapasztalat?
• Mi nem működik jól ezen a területen?

Opportunities = Lehetőségek: Külső erőforrások a csoport számára, melyek segítenek 
a célokat elérni.

• Kit kell megkeresni, hogy segítsen vagy támogatásért?
• Melyik erősségből milyen lehetőség következik?
• Milyen készséget, tehetséget és képességet fejleszthetünk?

Threats = Veszélyek: Kockázatok, melyek a csoporton kívül vannak, és negatív hatással 
lehetnek a célra.

• Milyen veszélyek vannak, melyek felerősíthetik a csoport nehézségeit?
• Milyen politikai és személyes események veszélyeztethetik a projektedet?
• Milyen akadályok nehezíthetik a céljaid megvalósulását?

9. Vezess be egy rövid bemelegítő tevékenységet, hogy segítsd a résztvevőknek gyakorol-
ni azt, amit megtanultak. Osszanak meg erősségeket és gyengeségeket a társadalmi / 
pénzügyi vállalkozásaikkal kapcsolatban a nagycsoporttal, egy játékon keresztül.

10. Kérj meg mindenkit, hogy jöjjenek a nagycsoportba „Válaszolj a labdának” játékot 
játszani. (Ha a csoport nagy, akkor játszhatják 10 fős csoportokban is).

11. Adj egy résztvevőnek egy labdát (vagy összegurigázott papírgombócot), és kérd meg, 
hogy dobja oda azt valakinek a csoportból.

12. Kérd meg azt, aki elkapja a labdát, hogy ossza meg, hogy melyik téma, társadalmi ügy 
iránt érdeklődik, miben szeretne változást elérni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásá-
val, és mondjon egy erősséget és egy gyengeséget, ami ehhez kapcsolódik.

13. Ismételjük a folyamatot, ezúttal a lehetőségek és veszélyek említésével, amíg letelik az 
Indító tevékenységre szánt 15 perc.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz a következő két tevékenység közül:

1. LEHETŐSÉG: SWOT ANALYSIS – SWOT ANALÍZIS
A csoportok képesek lesznek megmutatni, hogy mit tanultak a SWOT analízis alkalmazásából a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozásra. Képesnek kell lenniük arra is, hogy a Brainstorming – ötlete-
lésről, a Mind Map – elmetérkép módszerről és a SMART célok megalkotásáról szerzett korábbi 
tudásukat is felhasználják, megtámogatva ezekkel is a társadalmi ügyben a közösségükben elérni 
kívánt változások elérését.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a projekt-munkacsoportjaikhoz, és 

jelöljenek ki egy „vezetőt”, akik felelős azért, hogy a csoporton belül mindenkinek a 
részvétele biztosított legyen.

2. Adj minden csoportnak egy ív papírt és tollakat /ceruzákat.
3. Kérd meg a „vezetőket”, hogy rajzoljanak egy-egy SWOT ábrát a flipchartjukra (az 

Indító tevékenység alapján), és írják az ábra tetejére a csoportjuk célját.
4. Ezután kérd meg a résztvevőket minden csoportban, hogy osszák meg egymással az 

erősségeiket, gyengeségeiket, és azt, hogy ebből következően a társadalmi / pénzügyi 
vállalkozásra nézve milyen lehetőségek és veszélyek adódnak. A „vezető” mindent 
írjon fel a megfelelő négyzetbe.

5. Amíg a csoportok ezen dolgoznak, látogass el minden csoporthoz, és ellenőrizd, hogy 
haladnak; szükség esetén tegyél javaslatot, tegyél fel kérdéseket, fűzz hozzá megjegy-
zéseket és dicsérd őket.

2. LEHETŐSÉG: SWOT VITA
Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a csoportok vitát indítsanak erősségeikről és az abból faka-
dó lehetőségeikről éppúgy, mint a gyengeségeikről és az abból következő veszélyekről a társadalmi 
/ pénzügyi vállalkozásukra nézve.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a projekt-munkacsoportjaikhoz, és 

jelöljenek ki egy „vezetőt”, akik felelős azért, hogy a csoporton belül mindenkinek 
a részvétele biztosított legyen. Válasszanak egy „írót” is, aki fel fogja írni a csoport 
ötleteit a megfelelő négyzetbe.

2. Adj minden csoportnak egy ív papírt és tollakat /ceruzákat.
3. A csoportok váljanak kétfelé, a csoport egyik fele gyűjtse össze az erősségeiket és az 

ehhez kapcsolódó lehetőségeket, míg a másik fele a gyengeségeiket és a veszélyeket.
4. Adj a csoportoknak kb. öt percet, hogy megbeszéljék, miről fognak vitatkozni, és kérd 

meg a csoportokat, hogy indítsák el a vitát. 
• Kezdjék a vitát az erőségekkel és a lehetőségekkel.
• Ezután engedd, hogy a másik csapat visszaválaszoljon, vitatkozzon egy gyen-

geséggel, vagy veszéllyel.
• Két percenként váltakozzon, hogy melyik csapat hoz érveket a vitában.

5. Adj kb. 20 percet a külső és belső tényezők vitájára.
6. A vita során az „író” minden csoportban írja fel és készítsen jegyzeteket az ötletekről, 

amelyekről a vita folyik, és helyezze el a megfelelő négyzetbe a SWOT ábrában.
7. Amíg a csoportok ezen dolgoznak, látogass el minden csoporthoz, és ellenőrizd, hogy 

haladnak (lehet, hogy valamelyik résztvevőnek külön segítségre lesz szüksége a vitá-
ban); szükség esetén tegyél javaslatot, tegyél fel kérdéseket, fűzz hozzá megjegyzéseket 
és dicsérd őket. Tanácsos ellenőrizni az ötleteket, amiket fel akarnak írni, hogy vajon 
jól csinálják-e.

8. Amint befejezték a vitát, kérd meg a csoportokat, hogy nézzék át a SWOT analízisüket 
együtt a nagycsoporttal.

25-30
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REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el a SWOT analízist és hogy miért fontos 

ez a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuknak. Ilyen válaszokra számíthatsz, pl.:
• A csapat jobban megértette belső erősségeit és gyengeségeit és csoportként 

tudja fejleszteni azokat.
• Elemezni egy helyzetet és meghatározni egy cselekvési tervet, hogy tegyünk 

valamit a fejlődés érdekében.
2. Nézzétek át a csoport-prezentációkat, és összegezzétek, mit tanultak a résztvevők a fő 

tevékenységből, és bátorítsd őket további beszélgetésekre.
• Ezeknek a tevékenységeknek az a célja, hogy segítse a csoportot a társadalmi 

/ pénzügyi vállalkozás jó elindításában.
• Ez egy tökéletes lehetőség a résztvevőknek arra, hogy más csoportokban ta-

nuljanak a többi résztvevő projektjeiről.
• A csoportnak mélyebb ismereteket, tudást és megértést kell szereznie arról, 

hogy megtudják, vajon a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk sikeres lesz-e 
vagy sem.

• A résztvevőknek arra is szükségük van, hogy képesek legyenek felismerni az 
erősségeiket vagy a gyengeségeiket, melyeknek korábban nem voltak tudatában.

• Sokat lehet beszélgetni a csoporttal arról is, ha úgy gondolják, hogy a társadal-
mi / pénzügyi vállalkozásuk – köszönhetően, a nem elegendő erősségeknek 
és lehetőségeknek – nem lesz sikeres.

 Ȥ Milyen lépéseket lehet megtenni a siker biztosítása érdekében? (A cso-
portnak meg kell értenie, hogy a SWOT célja a gyengeségek és veszélyek 
időben való meghatározása, így el tudják dönteni, hogyan szervezzenek 
lépéseket az előrehaladás érdekében.)

 Ȥ Milyen lehetőségek elérhetőek, amiket nem említettek eddig?
 Ȥ A közösségen belül ki tud segíteni nekünk a társadalmi / pénzügyi vállal-

kozásunkban?
 Ȥ Vannak-e olyan veszélyek, amiket említettek?

3. 3. Azzal fejezd be a foglalkozást, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalko-
zás arról fog szólni, hogy a csoportok üzleti tervet készítenek a társadalmi / pénzügyi 
vállalkozásukhoz.

PROJEKT MUNKA
A csoportoknak ki kell használniuk bármilyen lehetőséget a közösségükben, hogy lássák, vajon a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk elfogadható-e.

Bátorítsd a csoportokat, hogy használják ki kapcsolati hálójukat, látogassanak el helyi vállalkozások-
hoz, könyvtárba, egyházaikba. Ez segíteni fog abban, hogy a csoportok tagjai aktívak maradjanak, 
és alkalmazzák a foglalkozásokon tanultakat a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk megvalósítása 
érdekében.
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FELVÁZOLNI EGY ÜZLETI TERVET
Eddig a csoportok megtanulták, hogyan alakítsanak ki SMART célokat, és hogyan használják a 
SWOT analízis ábrát a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz. Most itt az idő, hogy a csoportok 
úgy szervezzék az ötleteiket, hogy felvázolják társadalmi / pénzügyi vállalkozásukat. Az Üzleti terv 
egy térkép, mely részletesebben felvázolja a tevékenységeket, és iránymutatást ad a csoport tagjainak 
a céljuk és célkitűzéseik eléréséhez. A résztvevők meg fogják tanulni, hogy a jól megírt Üzleti terv 
nagyszerűen segíti a reális célok megalkotását és előre meghatározza, hogyan lehet ezeket a célokat 
megvalósítani.

TANULÁSI CÉLOK
• Megérteni az Üzleti terv hat elemét.
• Elkészíteni a saját üzleti tervüket a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz.
• Időszakosan átnézni és módosítani az üzleti tervüket, hogy biztosak legyenek abban, hogy a 

társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk még jó sínen halad előre.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Fontos célokat meghatározni a tervezéshez, a haladás méréséhez és a teljesítmény fokozásához.
• Egy üzleti terv segít az ötleteinket és terveinket kommunikálni a csoporttagoknak és a poten-

ciális külső támogatóknak.
• Elkészül egy üzleti terv a vállalkozásukhoz.

Szükséges anyagok
•  1. lehetőség: Ceruzák, radírok, flipchartpapír
•  2. lehetőség: Ceruzák, radírok, flipchartpapír

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• A fő tevékenységekhez öt küldetésnyilatkozatot ajánlunk sikeres vállalkozásoktól annak érdeké-

ben, hogy a csoport elő tudjon állni a saját küldetésnyilatkozatával. Tanácsos ezeket a szövegeket 
előzetesen felírni flipchartra.

• Jó ötlet az Üzleti terv hat elemét, amit az Indító tevékenységben mutatunk be, láthatóvá tenni, és 
kifüggesztve fent hagyni a falon a foglalkozás során, így a résztvevők láthatják, és hivatkozhatnak 
rá a fő tevékenység során.

4.4
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• A Business Model Canvas – Üzleti modell vászon egy hosszútávú módszer, amely több alkalmat 
is magában foglalhat. Az ifjúsági munkások használhatják egy tréning vagy egy hosszabb, több 
alkalmas klubtevékenység során. A formális oktatásban dolgozó pedagógusok ezt a tevékenysé-
get feloszthatják több kisebb lépésre. 

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: ÜZLETI TERV

Módszer
1. Írd fel a flipchartra, hogy Üzleti terv, és magyarázd el a csoportnak:

• Az Üzleti terv a feladatok, célok és módszerek részletes magyarázata, mely 
irányt mutat a csoportoknak céljaik megvalósításához.

• Az Üzleti terv célja:
 Ȥ Meghatározni, hogy mi a csoport társadalmi / pénzügyi vállalkozása, 

és minek a megvalósításában reménykedik a csoport
 Ȥ Segíteni a csoportoknak az erősségeikre építeni és maximálni a lehe-

tőségeket, miközben meghatározza a csoportok gyengeségeit és mini-
malizálja a veszélyeket.

• Az Üzleti tervnek hat eleme van:
 Ȥ Összefoglaló
 Ȥ Leírás
 Ȥ Marketing stratégia-terv
 Ȥ Iparági elemzés
 Ȥ Működési terv
 Ȥ Pénzügyi terv

2. Írd fel az Üzleti terv hat elemét a flipchartra, és magyarázd el, mit jelentenek:

Összefoglaló: A teljes Üzleti terv áttekintése:
• Célja az olvasó érdeklődésének felkeltése, hogy többet akarjon megtudni a 

társadalmi / pénzügyi vállalkozásról.
• Benne kell lenniük azoknak a kulcs tényezőknek, amik a társadalmi / pénz-

ügyi vállalkozást sikeressé teszik.
• Legyen tiszta, egyértelmű és rövid, tömör.
• Legyen benne a Küldetésnyilatkozat, a cél, ami inspiráló és könnyű megje-

gyezni.

Leírás: Rövid bemutatkozás a csoportról; kik vagyunk, és mivel foglalkozunk.
• Kulcsfontosságú tényekről ad információt a társadalmi / pénzügyi vállalko-

zással kapcsolatban
• Egyértelműen tartalmaznia kell a célokat, célkitűzéseket, pl. hogy a társadalmi 

/ pénzügyi vállalkozás hogyan fog változást elérni?

10-15

Marketing stratégia-terv: Hogyan vegyük rá az embereket, hogy érdeklődjenek a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozásod iránt?

• Tartalmaz kutatást a társadalmi / pénzügyi vállalkozáshoz kapcsolódóan; ho-
gyan fognak az emberek reagálni rá?

• Hogyan érjük el az embereket, hogyan motiváljuk őket, hogy támogassák az 
ügyet?

• A csoportoknak alaposan meg kell érteniük a szükségleteket, melyre reagálni 
szándékoznak, és azt is, hogy miként kommunikálják ezt mások felé.

Iparági elemzés: Kutatások arról, hogy a projekt hol fog változást elérni.
• Tartalmaz a társadalmi / pénzügyi vállalkozáshoz kapcsolódó kutatást, és 

meghatározza azokat a szervezeteket, akik hasonló munkát végeznek.
• Beszélgetés a közösségen belül emberekkel, internetes kutatás, közvélemény-

kutatás, kérdőívek, felmérések stb.
• Megfigyelni a versenyt vagy a lehetséges együttműködést és válaszolni rá.
• SWOT elemzés – külső és belső tényezők a stratégiai tervezésért.
• Helyzetelemzés, és cselekvési terv meghatározása a szükséges finomításokkal.

Működési terv: Egy rövid leírás a társadalmi / pénzügyi vállalkozás struktúrájáról és 
működéséről

• A tagok szerepei és felelősségei a csoporton belül, most és a jövőben.
• Információk a projekt tevékenységeiről, ütemtervéről és erőforrásairól.

Pénzügyi terv: Hogyan lesz a társadalmi / pénzügyi vállalkozás életképes pénzügyi 
szempontból?

• A 4.6. leckében részletesen beszélünk a költségvetési tervezéséről.

3. Azzal fejezd be, hogy elmagyarázod a csoportoknak, hogy szükséges az üzleti tervüket 
rendszeresen felülvizsgálniuk, és a közösségükön belüli jelen helyzetre való tekintettel, 
illetve a jövőbeli szükségletekhez igazodva szükség szerint módosítani.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz egyet a következő két tevékenység közül:

1. LEHETŐSÉG: A PROJEKTÜNK ÜZLETI TERVE
Ez a tevékenység egy kiváló lehetőség a csoportok számára, hogy a társadalmi / pénzügyi vállal-
kozásuk jó irányt vegyen. A csoportokkal fogtok együttműködni, lefedve az Üzleti terv hat elemét. 
Bátorítsd a csoportokat, hogy hogy legyenek lelkesek és motiváltak a projektjükkel kapcsolatban, 
mivel az alacsony motivációs szint a gyenge tervezésből ered.

Győződj meg arról, hogy minden elemre elegendő időt hagytál a csoportoknak társadalmi vagy 
pénzügyi vállalkozásaik megtervezéséhez. Amikor a csoport az egyes elemeken dolgozik, sétálj 
mindig körbe a csoportok között, és szükség esetén tégy javaslatokat, fűzz hozzá megjegyzéseket 
vagy dicsérd őket.
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Módszer
1. Kérd meg a csoportokat, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjukban, és jelöljenek 

ki egy „vezetőt” ehhez a tevékenységhez.
2. Adj minden csoportnak egy ív flipchartpapírt, tollakat / ceruzákat és egy radírt.
3. Kezdd azzal, hogy megkéred a csoportokat, hogy írják fel a vállalkozásuk céljait a 

papírjuk tetejére.
4. Ezután, írasd fel a csoportokkal a hat elemet a lap tetejére úgy, hogy elég hely legyen 

az elemek között az ötleteknek.
5. Tájékoztasd a csoportokat, hogy bár az összefoglaló lesz az Üzleti terv elején, azt kell 

utoljára megírniuk.
6. Adj a csoportoknak öt-öt percet, hogy az Üzleti terv minden eleméhez írjanak valamit.
7. Kezdjék a leírással, és adj nekik útmutató kérdéseket ehhez:

• Ki van a csoportban?
• Mi a neve a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuknak? (Bátorítsd a kreativitást!)
• A vállalkozásotok társadalmi, pénzügyi vagy mindkettő?
• Mik a céljai?
• Ha társadalmi: mit szeretnétek jobbá tenni vagy min szeretnétek változtatni?
• Ha pénzügyi: milyen szolgáltatást vagy terméket szeretnétek a közösségnek nyúj-

tani?
8. Ezután, térjetek át a marketing stratégia-terv elemhez, és használd a következő kér-

déseket:
• Hogy fogja a csoportotok elérni az embereket, és arra bíztatni őket, hogy támo-

gassák az ügyeteket?
• Mik a közösség tagjai számára a kulcshasznok?

MEGJEGYZÉS: A megbeszélés után a csoportoknak végezniük kell egy kis kutatást annak 
érdekében, hogy jobban megértsék a közösségükben azokat a szükségleteket, amiket 
ki akarnak elégíteni, valamint, hogy hogyan érhetik el a célpiacon a potenciális támo-
gatókat és vásárlókat / ügyfeleket.

9. A következő az iparági elemzés elem. 
MEGJEGYZÉS: Mivel ez az elem külső kutatást igényel a termen kívül, bátorítsd a cso-
portokat, hogy a foglalkozás után folytassák a kutatást a közösségeikben. 

• Mik a környezeti feltételek ott, ahol a társadalmi / pénzügyi vállalkozás helyet 
kap?

• Mire van a közösségben lévő embereknek szüksége?
• A csoportod versenyben lesz másokkal?
• Mik az erősségeitek, gyengeségeitek, lehetőségeitek és a veszélyek?

10. Most foglalkozzon a csoport a működési tervvel, a következő kérdéseket észben tartva:
• Milyen lépéseket kell megtenni a vállalkozás sikeres megvalósításához?
• Milyen erőforrásokra van szükség és hogyan lesznek ezek felhasználva?
• Ki miért felelős a csoportban? (Megjegyzés: a legközelebbi foglalkozáson ezen a 

részen részletesebben fogunk dolgozni)
11. Végül kérd meg a csoportot, hogy írjon az összefoglalás elemhez, felhasználva ezeket 

a pontokat segédletként:
• A csoportoknak összegeznie kell az Üzleti terv többi elemét.
• Legyen rövid, tömör, egyszerű, tiszta és egyértelmű, lenyűgöző és cselekvésre 

késztető.
MEGJEGYZÉS: Mutass néhány példát a küldetésnyilatkozatra (ld. alább) a flipchartra 
felírva.
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MEGJEGYZÉS: Kérünk, hogy keress releváns példákat az országodban lévő szerveze-
tekről. 

Küldetésnyilatkozat példák:
• Aflatoun: Inspirálni a gyermekeket, hogy társadalmi és gazdasági szempont-

ból a változás nagykövetei legyenek a saját életükben egy méltányosabb vilá-
gért.

• TED Talks: Értékes gondolatokat terjeszteni.
• Google: Rendszerezni a világ információit és egyetemlegesen hozzáférhetővé 

és hasznossá tenni.
• Facebook: Hatalmat adni az embereknek a megosztásra, és a világot nyitot-

tabbá és összekapcsolódottá tenni.
• Association of Microfinance Institutions in Rwanda (A Ruandai Mikro-

finan szírozási Intézmények Szövetsége): Változatos szolgáltatásokat nyúj-
tani mikrofinanszírozású intézményeknek, támogatni őket szakmailag, 
hatékonyan hozzájárulni a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható visel-
kedéséhez.

• Microsoft: Lehetővé tenni emberek és üzletek számára világszerte, hogy le-
hetőségeiket teljesen megvalósítsák.

• Skype: A valós-idejű kommunikáció cégévé válni a világhálón.
• YouTube: Gyors és könnyű videó hozzáférést nyújtani, és a gyakori videó 

megosztás lehetőségét.
• UNICEF: A gyermekek jogainak védelméért szót emelni, segíteni alapvető 

szükségleteik kielégítését, és kiterjeszteni a lehetőségeiket, hogy ki tudjanak 
teljesedni.

• Európalánta Egyesület: Vízió: Jövőképünk egy minden szinten harmonikus 
és fenntartható világ, amelynek érdekében a szabad egyének tudatosan mű-
ködnek együtt. Misszió: Alapvető célunk, hogy élményközpontú környezeti 
nevelési programokkal formáljuk a jövő generáció szemléletét egyéni és kö-
zösségi szinten.

2. LEHETŐSÉG: BUSINESS MODEL CANVAS  
– ÜZLETI MODELL VÁSZON

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy egy olyan módszert kínáljon, amely hatékony az Üzleti 
terv elkészítéséhez. A csoportok együtt fognak dolgozni: a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz 
létrehoznak egy Üzleti modell vásznat. Ehhez a tevékenységhez a résztvevők kritikus gondolkodása 
szükséges, hogy csoportként jól tájékozott döntéseket hozzanak. Győződj meg róla, hogy minden 
elemre elegendő időt kapnak a csoportok, hogy meg tudják tervezni társadalmi / pénzügyi vállalko-
zásukat. Amikor a csoportok az egyes elemeken dolgoznak, sétálj mindig körbe a csoportok között, 
ellenőrizve amin dolgoznak, és szükség esetén tégy javaslatokat, fűzz hozzá megjegyzéseket vagy 
dicsérd őket.

MEGJEGYZÉS: Emlékeztesd a résztvevőket arra, hogy mit tanultak a Kreativitás köre foglalkozásból. 
Idézzétek fel a tervezés fázisait, és függeszd ki a Kreativitás körét a teremben. 
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Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy üljenek össze a munkacsoportjaikba.
2. Mutasd meg a résztvevőknek az Üzleti modell vászon ábrát. Ki is vetítheted, vagy 

felrajzolhatod egy flipchartra. Magyarázd el a rubrikákat a résztvevőknek.
Értékajánlat: Mivel foglalkozol? Írd ide a kulcsszavakat a víziód és a missziód, 
küldetésnyilatkozatod alapján és adj egy rövid leírást magáról a termékről vagy 
szolgáltatásról.
Ügyfélszegmens: Kinek segítesz? Írj egy listát a célcsoportodról! Ki fogja meg-
venni a termékedet / szolgáltatásodat? 
Ügyfélkapcsolat: Hogy lépsz kapcsolatba az ügyfeleiddel? Személyesen adod el, 
önkiszolgáló vagy automatikus szolgáltatás?
Terjesztési csatornák: Hogy juttatod el a terméked / szolgáltatásod az ügyfe-
leidnek?
Kulcstevékenységek: Hogy csinálod? Írj egy listát a kulcstevékenységekről, pl. 
eladás, marketing stb.
Kulcs erőforrások: Mire van szükséged? Készíts egy listát a tárgyi eszközökről 
és az immateriális (nem kézzelfogható, szellemi) javakról, mint pl. emberek, 
vagyon, tudás, ismeret stb.
Kulcspartnerek: Ki fog neked segíteni? Beszállító, logisztika stb.
Költségstruktúra és Bevételek: Mennyibe fog kerülni? Mennyi pénzt fog ter-
melni? Minden egyes tevékenységnek van költség és/vagy bevételi vonzata.

3. Kérd meg a résztvevőket, hogy rakják bele az Üzleti modell vászon ábrába, amire 
jutottak.
MEGJEGYZÉS: Ez a tevékenység meglehetősen összetett. Végezhetjük több lépésben is, 
elosztva a részeket külön tevékenységekre. A formális oktatásban dolgozó pedagó-
gusok több foglalkozást is szentelhetnek ennek a tevékenységnek. Ifjúsági munkások 
számára ez egy kitűnő eszköz tréningekre, klub tevékenységekre. Az egyes alkalmak 
között meghatározhatunk feladatokat további kutatásokra.

4. Ha ezt a tevékenységet egy hosszabb projekt részeként csinálod, szervezz rendszeres 
találkozókat a résztvevőkkel, hogy meg tudd támogatni a folyamatot, felfedve az eset-
leges elakadásokat és segítve őket a megoldások megtalálásában.
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REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy magyarázzák meg az Üzleti terv hat elemét. 
2. Vegyétek át újra az Üzleti terv előnyeit:

• Egy, a stratégiához kapcsolódó működési keretet nyújt a csoportnak a szük-
séges cselekvésekkel.

• Segít tisztázni, hogy a csoport mit szeretne véghezvinni a társadalmi / pénz-
ügyi vállalkozással.

• Segít a csoportnak felismerni azokat a területeket, amiket újra kell gondolni-
uk, és ahol segítségre van szükségük.

3. 3. Nézzétek át minden csoport üzleti tervét, és bátorítsd őket további beszélgetésre a 
következő kérdésekkel:

• Mit tanultál az Üzleti terv elkészítéséből?
• Melyik elemet volt a legkönnyebb megírni? Melyik volt a legnehezebb?
• Mikor kell a tagoknak hivatkozniuk az üzleti tervükre?
• Mélyült-e a vállalkozásoddal kapcsolatos megértésed?
• Melyik csapatnak van nagyszerű marketing stratégia-terve? Miért?
• Melyik csapatnak kreatív a küldetésnyilatkozata? Miért?
• Mely elemeket kell még javítgatni? Miért?

4. Azzal fejezd be a foglalkozást, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalkozás 
a szerepek és felelősségek kijelöléséről fog szólni, valamint az időmenedzsmentről.

10-15

4.4  FELVÁZOLNI EGY ÜZLETI TERVETA VÁLLALKOZÁSOD MEGTERVEZÉSE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE



129128

PROJEKTMUNKA
A csoportoknak el kell kezdeniük a közösségeiken belül kutatást végezni mind a marketing stratégia 
terv, mind az iparági elemzés elemhez az üzleti tervben.

A csoport dolgozhat az üzleti tervén az Üzleti terv és az Üzleti modell vászon módszer segítsé-
gével is, alapul véve a Kreativitás köre módszert.

A csoportoknak meg kell látogatniuk helyi üzleteket, kormányzati helyeket, a könyvtárat, egy-
házi szervezeteket stb., hogy megértsék a társadalmi / pénzügyi környezetet, melyre a vállalkozásuk 
hatással lesz.

Szükségük lesz:
• Körülnézni a személyes hálózatukban, networkjükben és beszélgetni emberekkel
• Kutatást, vagy akár kérdőíves felmérést végezni
• Keresgélni az interneten (ahol ez hozzáférhető).

 

A SZEREPEK ÉS  
FELELŐSSÉGEK KIJELÖLÉSE
Az üzleti terv felvázolásával a csoport elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol szükségük lesz arra, hogy a 
tevékenységekhez, melyeket véghez akarnak vinni, időtartamokat rendeljenek. A célok elérése érde-
kében sok lépést kell megtenni, ezeket strukturálni kell, és minden csoporttagnak adni kell szerepet, 
feladatokat, így haladhat a projekt előre. Az, ahogy a csoportok hatékonyan menedzselik az idejüket, 
fontos a konkrét dátumokhoz kötött célok elérésében. Ezen a foglalkozáson a csoportok meg fogják 
tanulni az idejüket menedzselni azáltal, hogy céljaikat fontossági sorrendbe rendezve megalkotnak 
egy projekt időtáblát, delegálva egyes feladatokat és ellenőrizve, monitorozva a teljesítményüket.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Hatékonyan menedzselni az idejüket a Projekt ütemterv segítségével
• Nagyobb teljesítményt megvalósítani
• Jobban ellenőrizni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásaikat

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Minden ember rendelkezik felajánlható különleges készségekkel és erőforrásokkal
• Alapvető a feladatainkat fontossági sorrendbe tenni a projekt befejezése érdekében
• Ahogy meghatározzuk és előrevetítjük a lehetséges problémákat, tudunk kompromisszumokat 

kötni a feladatok teljesítésének időzítésében
• Címezzük meg a feladatokat és adjunk időtáblát a vállalkozásunkhoz.

Szükséges anyagok
• 1, 2. lehetőség: Papír; ceruzák, radír.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Jó ötlet a Négy lépés a projekt ütemtervhez ábrát, amit az Indító tevékenységben használtunk, fent 

hagyni a falon a foglalkozás során, így a résztvevők láthatják, amikor a 2. lehetőségen dolgoznak.
• Az időspórolás végett írd fel az Indító tevékenységben használt példákat a flipchartra még a 

foglalkozás előtt.

4.5
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FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: IDŐMENEDZSEMENT

Módszer
1. Röviden foglald össze, hogy mi volt az előző foglalkozáson, mit tudunk az Üzleti terv-

ről. Kérdezd meg a résztvevőket, hogy miért fontos az üzleti terv?
2. Válaszolj meg bármilyen kérdést, ami felmerült a résztvevőkben az Üzleti tervvel kap-

csolatban.
3. Tájékoztasd a résztvevőket, hogy ahhoz, hogy a csoportjuk valóban produktív legyen, 

szükségük lesz a feladatok strukturált listájára, a tervezett kezdő és befejezési időpon-
tokkal, megjelölve, hogy mi melyik csoporttag feladata.

4. Írd fel a Határidő, az Idővonal és Ütemterv szavakat a flipchartra.
5. Tedd fel a résztvevőknek a következő kérdéseket:

• Mit jelentenek ezek a szavak?
• Mi az ütemterv célja?
• Miben fog segíteni az időzítés?
• Mi a legjobb módja annak, hogy menedzseld az időd?

6. Ezután írd fel a Fontossági sorrend (Priorizálás) kifejezést a flipchartra, a jelentésével 
együtt: A témákat úgy rendezni, hogy a fontos dolgok kerüljenek előre.

7. Mutasd meg az alábbi esetet a flipcharton, példaként:
• Kisebb tűzeset történik az iskolában, nagyon közel a gyúlékony takarítósze-

rek tárolójához. Tedd fontossági sorrendbe a következő cselekvéseket: milyen 
sorrendben kellene megtenni őket? Kezdd a legfontosabbal (1), és haladj a 
legkevésbé fontos felé (4):

 Ȥ Segítséget hívni (4)
 Ȥ Kimenekíteni az embereket (evakuáció) (1)
 Ȥ Megtalálni a vizet és a tűzoltó készüléket (3)
 Ȥ Elvinni a tűz közeléből a vegyszereket (2)

8. Adj a csoportoknak egy percet, hogy sorrendbe tegyék a listán szereplő cselekvéseket, 
a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig.

9. Egy perccel később kérd meg a csoportot, hogy osszák meg a gondolataikat.
10. Ezután írd fel a Projekt ütemterv kifejezést (hívják így is: To-do-list, azaz tennivalók 

listája) a flipchartra, és magyarázd el a jelentését:
• Fontossági sorrendbe rendezett tevékenységek listája, a kezdő és záró dá-

tummal.
• Hasznos tervező és kommunikációs eszköz a monitorozáshoz, és a vállalkozás 

előrehaladásáról való beszámoláshoz.
• Tiszta képet kaphatunk arról, hogy a projekt hogyan halad előre.

11. Írd fel a Projekt ütemterv elkészítésének négy lépését a flipchartra, és magyarázd el a 
résztvevőknek, ahogy írod:

• Brainstroming ötletelés és szervezés
 Ȥ Ötleteljetek a csoportban, majd készítsetek Mind map – elmetérkép 

módszerrel egy listát a tevékenységekről, melyeket szükséges megtenni 
a társadalmi / pénzügyi vállalkozásotokhoz.

10-15

• Priorizázálás, más szóval Fontossági sorrendbe állítás
 Ȥ Készíts fontossági sorrendet a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. 
 Ȥ Használj számozást, vagy jelöld betűkkel a fontosság szintjét.
 Ȥ A nagy feladatokat aprózd el konkrét lépésekké

• Idő
 Ȥ A csoporttal közösen döntsd el, hogy melyik feladatnak mekkora az 

időigénye a teljesítésig
 Ȥ Minden feladatnak legyen egy reális kezdő és záró időpontja.

• Feladat
 Ȥ Vedd rá a csoportokat, hogy minden csoporttagnak adjanak feladatot
 Ȥ Ha választottak vezetőt a csoportban, akkor a csoportvezető tud segí-

teni a feladatok elosztásában.
 Ȥ Emlékeztesd a csoportokat az erősségek és gyengeségek részre a SWOT 

analízisből: próbáljanak meg minden tagnak olyan feladatot kijelölni, 
ami az ő erősségei révén a csoportnak hasznára lesz.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz a következő két tevékenység közül:

1. LEHETŐSÉG: MEGFELELŐ EMBER A FELADATRA
A tevékenység célja, hogy a csoporttagok értékeljék más csoporttagok erősségeit és gyengeségeit és 
jelöljenek ki nekik az értékelés alapján megfelelő feladatot.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy üljenek össze a munkacsoportjaikba, és kérd meg őket, 

hogy jelöljenek meg egy „vezetőt” a csoportba erre a tevékenységre.
2. Adj minden résztvevőnek papírt és ceruzát / tollat.
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy személyes SWOT analízist a saját erős-

ségeikről és gyengeségeikről:
• Bátorítsd a résztvevőket arra, hogy reflektáljanak a készségeikre, tehetségeikre 

(írás, rajzolás, beszéd, költségvetés, pénzzel jól bánni stb.).
• Osszák meg egymással a résztvevők, hogy milyen területen gyengék.
• A résztvevőknek nem kell a nevüket beleírni a SWOT analízisbe.

4. Adj nekik erre a feladatra öt percet.
5. Amikor ezzel végeztek, adják oda a papírjukat a csoport „vezetőjének”.
6. Kérd meg a „vezetőt”, hogy keverje össze a lapokat, és véletlenszerűen válasszon ki egy 

papírt, és ossza meg a csoporttal.
7. Tájékoztasd a csoportot, hogy meg kell próbálniuk kitalálni, hogy kinek a személyes 

SWOT analízise hangzott el, és ezután jelöljenek ki neki feladatot a SWOT analízise 
alapján.

• A csoportnak az üzleti terv marketing stratégia tervére, iparági elemzésére és 
megvalósítási tervére kell most koncentrálnia.

• Bármelyik résztvevőnek lehet akár több feladata is, ha szükséges.

25-30
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8. Emlékeztesd a csoportot, hogy előre meg kell határozniuk a feladatok kezdő időpont-
ját és a befejezés határidejét.

9. Ismételjétek a folyamatot, amíg mindenki kapott feladatot a társadalmi / pénzügyi 
vállalkozásban.

2. LEHETŐSÉG: CSOPORT PROJEKT ÜTEMTERV
Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a résztvevők egyénileg kritikus szemmel gondolják át a felada-
tokat a társadalmi / pénzügyi vállalkozáshoz, készítsenek fontossági sorrendet, és előre határozzák 
meg, hogy melyik feladathoz mennyi idő szükséges. Ezután az egyes csoportok közösen elkészítik 
és átnézik a saját Projekt ütemtervüket, és minden egyes csoporttagnak kijelölnek feladatokat a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozáshoz.

Módszer
1. Mielőtt a munkacsoportjukban összegyűlnek, adj a résztvevőknek egy-egy darab pa-

pírt, ceruzát és radírt.
2. Kérd meg őket, hogy egyedül dolgozzanak, ötleteljenek a tevékenységekről és felada-

tokról, melyeket szükséges megtenni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz.
3. Ezután kérd meg a résztvevőket, hogy tegyék fontossági sorrendbe a feladatokat, kezd-

ve a legfontosabbal, haladva a legkevésbé fontosig.
• A résztvevőknek most az üzleti terv marketing stratégia tervére, iparági elem-

zésére és megvalósítási tervére kell koncentrálniuk.
4. Amint ezzel elkészültek, kérd meg a résztvevőket, hogy adjanak egy reális kezdő és 

záró dátumot a feladatokhoz.
5. Ezután az egyéni munka után, kérd meg a résztvevőket, hogy üljenek össze a munka-

csoportjaikba, és jelöljenek ki egy „vezetőt” erre a tevékenységre.
6. Adj minden csoportnak egy flipchart papírt, és kérd meg a résztvevőket, hogy a kö-

vetkező 15 percben minden résztvevő ossza meg a fontossági sorrendbe rakott fel-
adatlistáját a csoporttagokkal. A csoport ezután közösen átnézni a feladatokat és egy 
csoport projekt ütemtervbe rendezi őket, kijelölve reális kezdő dátumot és a befejezés 
határidejét minden feladathoz.

7. Kérd meg a csoport „vezetőjét”, hogy írja fel projekt ütemtervet.
8. Ezután vedd rá a csoportot, hogy minden tagjuknak jelöljenek ki feladatot, az erőssé-

geik alapján. Minden tagnak lehet több feladata is, ha szükséges.
9. Végül a csoport vitassa meg a lehetséges veszélyeket, melyek megakadályozhatják, 

hogy a feladatok időben elkészüljenek.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Nézzétek át újra a kulcsszavakat: „Priorizál, vagyis fontossági sorrendbe tesz”, „projekt 

ütemterv”.
2. Nézzétek át újra a négy lépést a projekt ütemterv készítéséhez, és kérd meg a résztve-

vőket, hogy ők magyarázzák el a lépéseket.

25-30
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3. Nézzétek meg a csoportok bemutatóját arról, mire jutottak, és bátorítsd a további 
beszélgetést a következő kérdésekkel: 

Ha az 1. lehetőséget választottad: 
• Képesek voltak a résztvevők helyesen megtippelni a csoporttagok erősségeit és 

gyengeségeit?
• Milyen specifikus, különleges feladatokat jelöltetek ki a csoporttagoknak?
• Kinek van több feladata a társadalmi / pénzügyi vállalkozás létrehozásában?
• Nehéz volt kijelölni a kezdő és záró időpontokat a feladatokhoz?
• Mit fog tenni ez a csoport, ha egy feladat nem készül el időre?

Ha a 2. lehetőséget választottad: 
• A résztvevőknek általánosságban ugyanaz volt a fontossági sorrendje, vagy el-

tért? 
• Nehéz volt kijelölni kezdő és záró időpontot a feladatokhoz?
• Melyik kezdő vagy záró időpont nem volt realisztikus?
• Mennyi a valószínűsége annak, hogy a feladatokat időben, az ütemtervnek meg-

felelően elvégzitek?
• Mit fog tenni a csoport, ha egy feladat nem készül el időre?
• Mik azok a lehetséges veszélyek, amik megakadályozhatják, hogy a feladatok 

időben elkészüljenek?

4. Azzal zárd a foglalkozást, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalkozás a 
társadalmi / pénzügyi vállalkozás költségvetéséről fog szólni.

PROJEKTMUNKA
A csoportnak továbbra is az üzleti terv marketing stratégia tervére és az iparági elemzésére kell össz-
pontosítania a közösségén belül: network – kapcsolati hálójukkal, a helyi vállalkozások, könyvtárak, 
egyházak meglátogatásával kutatást végezni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukhoz.
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KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE  
A VÁLLALKOZÁSHOZ
A pénz megértése, hogy hogyan használjuk felelősségteljesen, alapvetően fontos bármilyen társa-
dalmi vagy pénzügyi vállalkozás sikeréhez. Ebben a fejezetben a résztvevők egy fontos eszközről 
fognak tanulni, amely segít a céljaik elérésének pénzügyi részében: a költségvetésben. A költségvetés 
a pénz bölcs elköltéséről és megtakarításáról szóló terv. Ha ezt az alapelvet alkalmazzák a társadalmi 
/ pénzügyi vállalkozásuknál, a csoport képes lesz kifejleszteni egy szokást: a költségek heti és havi 
összerakását, és ellenőrzés alatt tarthatják a vállalkozásuk céljait, és ami még fontosabb, tudni fogják, 
hogy mennyibe kerül és mennyi pénzt termel a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők képesek lesznek:
• Nyomon követni a megkeresett, megtakarított és elköltött pénzeket
• Eldönteni, hogy mennyi pénz elköltését engedheti meg magának a csoport.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• A költségvetés fontos mind a társadalmi, mind a pénzügyi vállalkozások sikeréhez.
• A vágyak és a szükségletek közötti különbség megjelenik a költségvetés tervezésében is egy vál-

lalkozásnál.
• Gazdálkodni az erőforrásokkal - fontos része a sikeres változás-indítóvá válásnak.
• Elkészíteni egy vállalkozás költségvetését.

Szükséges anyagok
• 1. és 2. lehetőséghez: Papír; ceruzák, radír.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Azok a csoportok, akik társadalmi vállalkozást indítanak, az első lehetőséget válasszák, akik 

pedig pénzügyi vállalkozást csinálnak, azok a másodikat.
• Jó ötlet a Négy lépés a projekt költségvetéshez ábrát, amit az Indító tevékenységben használtunk, 

fent hagyni a falon a foglalkozás során, így a résztvevők használni tudják, amikor a fő tevékeny-
ségen dolgoznak.

• Annak érdekében, hogy időt takaríts meg, írd fel az Indító programban használt példaesetet még 
a foglalkozás előtt a flipchartra vagy a táblára.

• Ajánlatos felidézni a korábbi foglalkozásokból a szükségletek és vágyak közötti különbséget, és 
röviden beszélgetni erről.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁK

Módszer
1. Röviden foglald össze, hogy mi volt az előző foglalkozáson, amikor az idő menedzse-

lésével foglalkoztunk.
• Nézzétek meg, mit jelentettek a „priorizálni – fontossági sorrendet megálla-

pítani” és „projekt ütemtervet készíteni” kifejezések.
• Kérd meg a résztvevőket, hogy elevenítsék fel a projekt ütemterv készítésének 

négy lépését és magyarázzák el.
2. Írd fel a „Költségvetés” szót a flipchartra, és kérd meg a résztvevőket, hogy magyaráz-

zák el a jelentését az alapján, amit tanultak a 3. és 4. fejezetben.
• Írott összefoglaló a becsült bevételekről, kiadásokról és megtakarításokról egy 

bizonyos időszak során.
• Terv pénz bölcs elköltésére és megtakarítására.

3. Ezután írd fel a flipchartra a következő kifejezéseket: „Költségvetési hiány” és „Költ-
ségvetési többlet”, és foglald össze a jelentésüket.

• „Költségvetési hiány” – több pénz költeni, mint amennyit megkeresünk.
• „Költségvetési többlet” – kevesebb pénzt költeni, mint amennyit megkeresünk.

4. Írd fel a költségvetési tába elkészítésének négy lépését a flipchartra, és magyarázd el 
ezeket, ahogy írod.

Bevétel: Különböző forrásokból származó pénz, amit kapunk
• Egy átlagos héten / hónapban megbecsüljük és felsoroljuk a várható bevételeket.
• Ez a pénz származhat a társadalmi / pénzügyi vállalkozás bevételéből, mun-

kából, juttatásokból, ajándékokból stb.
• Kiszámolni a teljes bevételt.

Kiadás: Pénz, amit a szükségleteinkre és a vágyainkra költünk.
• Egy átlagos héten / hónapban megbecsüljük és felsoroljuk a várható kiadásokat.
• Ezek tartalmazhatják a szükségletek fedezését és azokat a nem alapvetően 

szükséges dolgokat, amikre vágyunk.
• Kiszámolni a teljes kiadást.

Megtakarítás: Az el nem költött pénz.
• Kiszámolni a teljes megtakarítást.
• Ez lehet olyan pénz, amivel a csoporttagok rendelkeznek, és be akarják fek-

tetni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásba.
Teljes hiány / többlet

• Vond ki a bevétel teljes összegéből a kiadás teljes összegét: így kapod meg, 
hogy hiányról vagy többletről van szó.

• Teljes bevétel – teljes kiadás = teljes hiány vagy többlet.
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5. Adj útmutatást a résztvevőknek egy Költségvetés feladatlap példán keresztül a követ-
kező eset segítségével:

János 48 000 forintot keresett ezen a héten a részmunkaidős munkájából, mind 
futár. A múlt hétről 5 000 forintot spórolt meg. 45 000 forintot költött élelemre, 
oktatásra és gyógyszerekre. Jánosnak az a terve, hogy két virágot fog ültetni a 
nagynénje erkélyére ezen a héten. Minden növény 4 500 forintba kerül.

6. A flipchartra írd fel János költségvetési tábláját, felhasználva a fent említett négy lépést, 
és bátorítsd a résztvevőket kérdésekkel, hogy „segítsenek neked” ebben.

JÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁJA
Bevétel

• 48 000 Ft, munka
• Teljes bevétel: 48 000 Ft

Kiadás
• 45 000 Ft, élelem, oktatás,  
gyógyszer
• 9 000 Ft palánták
• Teljes kiadás: 54 000 Ft

Megtakarítás
• 5 000 Ft az előző hétről
• Teljes megtakarítás: 5 000 Ft

Hiány / Többlet:
• 1 000 Ft hiány

7. Tedd fel a résztvevőknek a következő kérdéseket:
• Képes János kifizetni a költségeit? Miért / Miért nem?
• Melyik tételről gondolhatjuk, hogy nem alapvetően fontos János költségvetési 

táblájában? Miért?
• A Költségvetési tábla vajon segít Jánosnak ellenőrzés alatt tartania költéseit?
• Hogy tudja János elkerülni a hiányt a költségvetésében?

MEGJEGYZÉS: Emlékezz rá, hogy itt ráerősíthetsz a 3. fejezetben tanultakra!

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és tanároknak 
Légy óvatos ennek a tevékenységnek a levezetése során. A személyes költségvetés kiszámolása jóval 
több, mint egy egyszerű matekóra – kerülendő, hogy a feladatot leegyszerűsítsd egy sima matekpél-
dává, ahol csak számokat adunk össze. Ifjúsági munkásként és pedagógusként itt az a szereped, hogy 
megtanítsd a hosszabb távú tervezést, és adj egy szélesebb rálátást arra, hogy mennyire realisztikusak 
az emberek pénzügyi tervei. Ez egy nagyon hasznos és gyakorlatias készség: tudás és ismeret, amely 
megakadályozhatja, hogy az emberek eladósodjanak. Abban az esetben, ha te hátrányos helyzetű 
fiatalokkal dolgozol, nekik ez a tapasztalat hiányozhat. Tudatában kell lennünk annak, hogy vannak 
generációkon átívelő szokások és mintázatok, amelyek nem változnak gyorsan. Kicsi lépésekben kell 
ezeket a tevékenységeket bemutatni, így a fiataloknak lesz személyes tapasztalatuk a felelősségteljes 
tervezésből adódó lehetőségekről. Azok, akik az „itt- és-most”-ban élnek, komoly kihívásnak talál-
hatják, hogy változtassanak ezen a fókuszon, és elkezdjenek egy más módon jövőt építeni. 

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
A társadalmi vállalkozást fejlesztő csoportok az 1. lehetőséget válasszák, a pénzügyi vállalkozást 
fejlesztő csoportok pedig a másodikat.

1. LEHETŐSÉG: TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGVETÉSE
Ebben a tevékenységben a csoport gyakorolni fogja a Költségvetés táblázat elkészítését a társadalmi 
vállalkozásukhoz. Mivel a pénz fontos szerepet játszik egy vállalkozás esetében, kritikus gondolko-
zással kell fordulni a kérdéshez: hogyan hat a pénzügyeik tervezése a társadalmi vállalkozásuk mar-
keting tervére, az iparági elemzésére és működési tervére. Amikor tervezgetik a költségvetési táblát, 
a csoportnak meg kell próbálnia megbecsülnie a pénzügyi számokat ésszerű feltételezések alapján.

Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjaikba, és nevezzenek 

ki egy csoport „vezetőt” erre a tevékenységre.
2. Adj a csoportnak egy ív flipchart papírt, ceruzákat / tollakat (és egy radírt).
3. Tájékoztasd őket arról, hogy most meg fogják tervezni a Költségvetés táblát a társa-

dalmi vállalkozásukhoz, és a „vezető” lesz az, aki ezt írni fogja.
4. Vedd rá a csoportot, hogy a társadalmi vállalkozás bevételeivel kezdje a munkát.
5. Ez lesz az a pénz, amit akkor kapnak, ha a társadalmi vállalkozást megfelelően indí-

tották és működtették.
6. Ez a pénz származhat juttatásokból, ajándékokból, részmunkaidős munkák bevételei-

ből, adományokból, pályázatból vagy szolgáltatásból, amit nyújtanak stb.
7. Ha a pénz nem elegendő a társadalmi vállalkozáshoz, akkor a csoportnak át kell gon-

dolnia, hogy miből fog bevételt generálni és milyen módon fogja a még szükséges 
pénzt előteremteni támogatásokból, vagy termékek - szolgáltatások értékesítéséből.

8. Ezután kérd meg őket, hogy gondolják át az összes Kiadást a társadalmi vállalkozáshoz. 
• Ennek tartalmaznia kell a projekthez szükséges összes elköltendő pénzt.

 Ȥ Eszközöket, alapanyagokat és készletek beszerzését
 Ȥ Szállítási költségeket
 Ȥ Marketing költségeket

9. Amint ezzel elkészültek, a csoportnak fel kell írni a Megtakarításokat.
• Ez lehet olyan pénz, amivel a csoporttagok rendelkeznek, és be akarják fek-

tetni a társadalmi vállalkozásba.
10. Végül a csoportnak ki kell számolnia a teljes bevételt, a teljes kiadást, a teljes megta-

karítást a társadalmi vállalkozásukhoz.
• Ha a csoport költségvetési többletet számol ki, eldönthetik, hogy ezzel mit 

tesznek. Több készletet vesznek a projekthez, befektetik a pénzt a nagyobb 
társadalmi hatás eléréséért, vagy megosztják más csoportokkal vagy megta-
karítják.

• Ha a csoport költségvetési hiányt számol ki, át kell újra nézniük a Költségve-
tési táblát a foglalkozás után vagy találniuk kell több erőforrást.

11. Adj visszajelzést bármelyik csoportnak, ha valamelyik költségvetési területtel küzdenek.

2. LEHETŐSÉG: PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGVETÉSE
Ebben a tevékenységben a csoport gyakorolni fogja a Költségvetés táblázat elkészítését a pénzügyi 
vállalkozásukhoz. A pénz fontos szerepet játszik egy vállalkozás esetében, ezért kritikus gondolko-
zással kell fordulniuk a kérdéshez: hogyan hat a pénzügyeik tervezése a vállalkozásuk marketing 
tervére, az iparági elemzésére és működési tervére. Amikor tervezgetik a Költségvetési táblát, a 
csoportnak meg kell próbálnia megbecsülnie a pénzügyi számokat ésszerű feltételezések alapján.
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Módszer
1. Kérd meg a résztvevőket, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjaikba, és nevezzenek 

ki egy csoport „vezetőt” erre a tevékenységre.
2. Adj a csoportnak egy ív flipchart papírt, ceruzákat / tollakat (és egy radírt).
3. Tájékoztasd őket arról, meg fogják tervezni a Költségvetés táblát a pénzügyi vállalko-

zásukhoz, és a „vezető” lesz az, aki ezt írni fogja.
4. Vedd rá a csoportot, hogy a pénzügyi vállalkozás bevételeivel kezdje. Ez lesz az a pénz, 

amit akkor kapnak, ha a pénzügyi vállalkozást megfelelően indították és működtették.
• Ez tartalmazni fogja a kezdőtőkét, az induló készletet, ami a vállalkozás indí-

tásához kell. Ez a pénz származhat juttatásokból, ajándékokból, részmunka-
idős munkák bevételeiből, adományokból, pályázatból stb. Mindazonáltal, a 
résztvevőknek külön kell kezelniük a személyes erőforrásaikat és a vállalkozás 
erőforrásait. Erősen kell helyteleníteni, ha a résztvevők a személyes erőfor-
rásaikat használják a projektben, miután a pénzügyi vállalkozásuk elindult.

• Ha kevés a pénzügyi vállalkozás pénzmennyisége, akkor azon kell gondolkod-
ni, hogy milyen módon fogják előteremteni ezt a szükséges erőforrást.

• Miután a vállalkozás elindult, ennek a bevételi résznek a Költségvetési táb-
lában tartalmaznia kell azokat a pénzeket, melyeket a pénzügyi vállalkozás 
termel (pl. a termékek és / vagy szolgáltatások értékesítéséből származó be-
vételt.) MEGJEGYZÉS: Lehet, hogy érdemes elmagyarázni, hogy a „bevételen” 
minden olyan pénzt értünk, ami az eladásból és más pénzügyi tevékenysé-
gekből származik, míg a „profit” a bevételek és kiadások különbözetét jelenti.

• Biztosítsd, hogy a résztvevők megértik a következő kifejezéseket:
 Ȥ Tőke: kezdőtőke, az indításkor rendelkezésre álló pénz, kölcsön, pályá-

zatból származó pénz, amivel meg van támogatva a vállalkozás, mielőtt 
profitábilis lesz, mielőtt megtérül a befektetés.

 Ȥ Bevétel: a vállalkozáson keresztül megtermelt, megkeresett pénz.
 Ȥ Kiadás: a vállalkozással kapcsolatos költségek.
 Ȥ Profit: az a pénz, ami megmarad, miután minden kiadást kifizettünk 

(hasonló a költségvetés „többlethez”). A bevétel mínusz a kiadások.
5. Ezután kérd meg a csoportot, hogy gondolja át a pénzügyi vállalkozás összes kiadását. 

Ennek a projekt szükségleteihez mérten elköltött pénzt kell tartalmaznia:
• A készletek, eszközök és alapanyagok beszerzése
• A gyártás, a termékek előállításának költségei
• Szállítási költségek
• Marketing költségek
• A munkaerő költsége

6. Amint ezzel végeztek, a csoportok írják fel a megtakarításaikat.
• Ha ez megfelelő, akkor ez a tétel lehet az a pénz, amivel a tagok már rendel-

keznek és be akarják fektetni a pénzügyi vállalkozásba.
7. Végül a csoportnak ki kell számolnia pénzügyi vállalkozásuk teljes bevételét, a teljes 

kiadást és a teljes megtakarítást.
• Ha a csoportnak költségvetési többlete van, el kell dönteniük, hogy mit tesz-

nek vele: vajon befektetik-e az üzletbe, megtakarítják-e, befektetik-e a közös-
ségben, hogy változást érjenek el, vagy elköltik.

• Ha a csoportnak költségvetési hiánya van, át kell nézniük a költségvetést a 
foglalkozás után.

8. Adj visszajelzést bármelyik csoportnak, ha valamelyik költségvetési területtel küzdenek.
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REFLEXIÓ
Módszer
1. Nézzétek át az új megtanult kifejezéseket: 

• Költségvetés
• Költségvetési többlet
• Költségvetési hiány
• Tőke

• Kiadás 
• Bevétel
• Profit

2. Nézzétek át a Költségvetési tábla készítésének négy lépését és vedd rá a résztvevőket, 
hogy magyarázzák el a lépéseket.

3. Nézzétek át közösen minden csoport Költségvetési tábláját, és bátorítsd a további 
megbeszélést a következő kérdésekkel:

Ha az első lehetőséget választottad: Társadalmi vállalkozás költségvetési tábla
• A tervek szerint mennyibe fog kerülni a társadalmi vállalkozás működtetése?
• Honnan fog a pénz származni?
• Honnan fog a csoport még több pénzt szerezni a társadalmi vállalkozás mű-

ködtetéséhez?
• Mik a társadalmi vállalkozás részletes költségei?
• Vannak-e nem alapvetően szükséges tételek a Költségvetési táblában?
• A társadalmi vállalkozásnak költségvetési többlete vagy hiánya van?

Ha a második lehetőséget választottad: Pénzügyi vállalkozás költségvetési tábla
• A tervek szerint mennyibe fog kerülni a pénzügyi vállalkozás működtetése?
• A pénzügyi vállalkozás terméket vagy szolgáltatást ad el a közösségnek?
• Hogyan fogja a pénzügyi vállalkozás folytatni a profittermelést?
• Milyen hosszú ideig fog ez a pénzügyi vállalkozás működni?
• Kik a megcélzott ügyfelek?
• Hogy fogja a csoport meggyőzni az ügyfeleket, hogy inkább tőlük vásároljanak 

a versenytársaik helyett?
• Szükséges-e még további erőforrásokat bevonni a vállalkozás fejlesztésébe?
• A pénzügyi vállalkozásnak költségvetési többlete vagy hiánya van?
• Mennyit tervez a csoport megtakarítani?
• Hogyan tervezi a csoport felhasználni a megtakarított pénzt?

Fejezd be a foglalkozást úgy, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalkozá-
son összeszedünk együtt mindent, hogy minden csoport be tudja mutatni a társadal-
mi / pénzügyi vállalkozását a többi csoportnak.

PROJEKTMUNKA
Kérd meg a résztvevőket, hogy kezdjenek el készülni a társadalmi / pénzügyi vállalkozásaik bemuta-
tására a következő foglalkozáson. Mivel a következő foglalkozás előkészületeket igényel, lehet, hogy 
szükség lesz egy rövid magyarázatra, és el kell mondani a következő foglalkozás tervét a résztvevők-
nek, és megkérni őket, hogy készüljenek előre a bemutatóra.
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RÖVIDEN BEMUTATNI  
A KEZDEMÉNYEZÉSED
Most, hogy a csoport alkalmazta a SMART célokat, átgondolta az erősségeit - gyengeségeit, le-
hetőségeit és veszélyeit, felvázolta üzleti tervét, kialakított egy időbeli ütemtervet felelősökkel, és 
kidolgozta a költségvetési tervét a társadalmi / pénzügyi vállalkozásához, a végső lépés az, hogy 
bemutatja a társadalmi / pénzügyi vállalkozást azoknak, akik majd szeretnének befektetni bele, akár 
önkéntes munkával, akár anyagi támogatással. Ebben a fejezetben minden csoport gyakorolni fogja 
a társadalmi / pénzügyi vállalkozás bemutatását a többi csoportnak és külső szakértőknek, akik 
értékelni fogják a minőségét, és visszajelzést adnak arra vonatkozóan, hogy mekkora a társadalmi 
/ pénzügyi vállalkozás sikerének valószínűsége.

Ez a foglalkozás izgalmas lesz, mert itt a csoportok be tudják mutatni, hogy milyen hatással 
akarnak lenni a közösségeikre és a csoportban visszajelzést kaphatnak a többiektől, akik szintén a 
változás nagykövetei.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők:
• Bemutatják a társadalmi / pénzügyi vállalkozásukat a kortársaiknak
• Visszajelzést kapnak a bemutatójuk minőségére
• Átnézik és megteszik a szükséges változtatásokat a prezentációjukhoz.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Változás-indítóként időnként szükséges sok ember előtt beszélni.
• Nem elég, ha van egy életképes ötleted a vállalkozásodhoz, fontos az is, hogy kommunikáld a 

lehetséges befektetők, partnerek, ügyfelek felé.
• A fiatalok képesek ellenállhatatlan módon bemutatni társadalmi / pénzügyi vállalkozásaikat és 

elnyerni mások támogatását.
• Minden projektnek van erőssége, és egyik projekt sem tökéletes.
• Elkészül egy bemutató javaslat a vállalkozás lehetséges támogatói felé.

Szükséges anyagok
• 1. és 2. Lehetőség: Ceruzák, radírok, ollók.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és tanároknak
• Lehetőség: kérj meg a közösségből szakértőket, akik a csoportok bemutatóinak bírái lesznek. 

Ezektől a vendégektől azt várjuk, hogy adjanak minden csoportnak visszajelzést és vonódjanak 
be a beszélgetésbe.

• Hasznos lehet megadni a fiataloknak a foglalkozás előtt a kulcspontokat, hogy tudjanak készülni 
a bemutatóikkal. 

• Mivel a felkészülésre is időt kell hagyni, ez a foglalkozás várhatóan hosszabb lesz, mint szokott 
lenni. Az is egy lehetőség, hogy két külön foglalkozás legyen a felkészülésre és a bemutatókra.

• Az ötleteid kommunikálása a vállalkozásod marketingjének az alapja. A marketing időnként 
nagyon furcsán hangzik azok számára, akiknek nincs az üzleti életben tapasztalatuk. Az ifjú-
sági munkások rendelkezhetnek tapasztalattal pályázatok megírásában, amikor kommunikál-
niuk kellett az ötleteiket. Mind az ifjúsági munkások, mind a pedagógusok rendelkezhetnek ta-
pasztalatokkal közösségi események, konferenciák vagy klubtevékenységek szervezésében, ahol 
szükséges volt a tevékenységről nagy hírverést csapni, vagy résztvevőket toborozni – így ezek az 
analógiák, hasonló tapasztalatok rendelkezésre állnak, ezeket fel tudják használhatni a következő 
tevékenységeknél.

• Ezt az eseményt fel kellene használni arra is, hogy a résztvevők munkáját és kreativitását megün-
nepeljük!

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: JAVASLATOK

Módszer
1. Röviden foglald össze, hogy mi történt az előző foglalkozásokon a költségvetés ter-

vezésénél.
• Foglald össze a megtanult kulcsszavakat, kifejezéseket.
• Kérd meg a résztvevőket, hogy magyarázzák el a költségvetés készítés négy 

lépését.
2. Tájékoztasd a csoportot arról, hogy most be fogják mutatni az üzleti tervüket a Finan-

szírozási javaslat formájában, és magyarázd el, hogy ez pontosan mit is jelent:
• A vállalkozást bemutató Finanszírozási javaslat a csoport üzleti tervének egy 

összefoglalója, amit azoknak az embereknek mutatnak be, akik majd szeret-
nének befektetni.

• Ezek az emberek pénzügyi támogatást nyújthatnak, vagy önkéntes munká-
jukkal járulhatnak hozzá a csoport által képviselt ügyhöz.

3. Vedd rá a csoportot arra, hogy foglalják össze az üzleti terveiket, és koncentráljanak 
a következő elemekre:

• Leírás – rövid bemutatkozás: kik a csoport tagjai és mi a vállalkozás.
• Marketing stratégia terv – hogy keltjük fel az emberek érdeklődését a társa-

dalmi / pénzügyi vállalkozásunk iránt.
• Iparági elemzés – kutatás, ami megmutatja, miben lesz más a társadalmi / 

pénzügyi vállalkozás, és milyen változást fog elérni.
• Működési terv – a vállalkozás struktúrájának és működésének leírása.
• Pénzügyek – a társadalmi / pénzügyi vállalkozás működtetésének költségei 

és a bevételei, hogy mennyit lehet vele keresni.

15-20
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4. Tájékoztasd a csoportot, hogy röviden beszélniük kell minden egyes elemről, és hivat-
kozniuk kell az Üzleti terv foglalkozásokon tanultakra.

5. Vedd rá őket arra, hogy minden csoporttagnak adjanak szerepet a prezentációban:
• Mindenki egyenlő mértékben szólaljon meg, érezze, hogy egyformán van be-

vonva és értékelve a társadalmi / pénzügyi vállalkozáson belül.
• A tagok használhatnak pontokba szedett jegyzeteket, ha szükségesnek érzik 

azt a beszédhez.
6. Tájékoztasd a csoportot, hogy a társadalmi / pénzügyi vállalkozás minden elemével 

kapcsolatban tisztán és egyértelműen kell beszélniük.
• Legyen a bemutatójuk jól megtervezett.
• Tisztázzák és határozzák meg a szerepeket.

7. Győződj meg róla, hogy a résztvevők teljesen megértették, hogy a bemutató célja a 
hallgatóság meggyőzése arról, hogy aktívan reagáljanak társadalmi / pénzügyi vállal-
kozásra és hogy hozzájáruljanak a működéséhez. Ennek érdekében:

• Inspirálni kell az embereket, hogy akarják a csoport által képviselt ügyet tá-
mogatni.

• Javasolhatod, hogy mondjanak el egy történetet arról, hogy miért hisz ez a 
csoport a társadalmi / pénzügyi vállalkozásában.

• Említsék meg a kulcstényezőket, amik miatt a társadalmi / pénzügyi vállal-
kozásuk sikeres lesz.

• Legyenek rövidek, tömörek, velősek és egyértelműek!
8. Végül tájékoztasd a csoportokat arról, hogy társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk be-

mutatója maximum 5–10 perc között tartson, és jusson idő az esetleges kérdésekre is.

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
Válassz egyet a következő két tevékenység közül

1. LEHETŐSÉG: FINANSZÍROZÁSI JAVASLAT PANEL
Ennél a tevékenységnél üdvözöld és mutasd be a „vendégszakértőket”, mielőtt a csoportok prezen-
tálnak, és magyarázd el a vendégek szerepét a közösségen belül. Tájékoztasd a résztvevőket, hogy 
ezek a szakértők fogják értékelni a csoportok társadalmi / pénzügyi vállalkozásainak bemutatóját, 
és visszajelzéseket fognak nyújtani.

Ezek a tevékenységek nagyszerű lehetőséget adnak a csoportoknak, hogy visszajelzést kapjanak 
a szakértőktől arra, hogy mennyire realisztikus a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk. Megjegyez-
zük, hogy ez a tevékenység sokkal hosszabb, mint a szokásos, mivel a csoportoknak időt kel hagyni a 
felkészülésre a bemutatóhoz, és ezután minden csoport kap időt, hogy a saját paneljüket bemutassák, 
vagyis ez a tevékenység többkörös.

Módszer
1. Kérd meg a csoportokat, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjaikba és válasszanak 

ki egy „vezetőt” erre a tevékenységre.
2. Adj minden csoportnak egy ív flipchart papírt, tollakat/ceruzákat (és radírt). Adj ne-

kik továbbá ollót arra az esetre, hogy ha jegyzetként szolgáló kártyákat gyártanának 
a prezentációjukhoz.

60-90

3. Tájékoztasd a csoportokat, hogy van maximum 25 percük a bemutatóra való felkészü-
lésre. Használják a Finanszírozási javaslat bemutatóhoz az üzleti terv összes elemét:

• A társadalmi / pénzügyi vállalkozás leírása
• Marketing stratégia terv
• Iparági elemzés
• Megvalósítási terv
• Pénzügyi terv

4. Amíg ezzel a tevékenységgel vannak elfoglalva, mindenképpen látogasd végig a cso-
portokat, ellenőrizd, hogyan haladnak, válaszold meg a lehetséges kérdéseiket, fűzz 
hozzá megjegyzéseket, és dicsérd őket.

5. Bátorítsd a résztvevőket arra, hogy próbálják meg a prezentációjuk nagyobb részét 
memorizálni és fejből mondani.

6. Végül kérj meg minden csoportot, hogy mutassák be társadalmi / pénzügyi vállalkozá-
suk Finanszírozási javaslatra készült prezentációját, kb. 5-10 percen belül, és kérd meg 
a szakértőket, hogy minden prezentáció után adjanak visszajelzést a csoportoknak.

2. LEHETŐSÉG: CSOPORTOS FINANSZÍROZÁSI JAVASLAT
A tevékenység célja, hogy rávegyen két csoportot, hogy együtt nyújtsanak betekintést a társadalmi 
/ pénzügyi vállalkozásukba. A csoportok ajánlásokat, javaslatokat tehetnek, megjegyzést fűzhetnek 
a Társadalmi / Pénzügyi vállalkozás jobbítása érdekében. Ez egy nagyszerű módszer arra, hogy a 
csoporton kívül másoktól kapjanak friss szemmel rátekintést a résztvevők munkájukra.

Módszer
1. Kérd meg a csoportokat, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjaikba és válasszanak 

ki egy „vezetőt” erre a tevékenységre.
2. Adj minden csoportnak egy ív flipchartpapírt, tollakat/ceruzákat (és radírt). Adj ne-

kik továbbá ollót arra az esetre, hogyha jegyzetként szolgáló kártyákat készítenének 
a prezentációjukhoz.

3. Tájékoztasd a csoportokat, hogy van maximum 25 percük a bemutatóra való felkészü-
lésre. Használják a Finanszírozási javaslat bemutatóhoz az üzleti terv összes elemét:

• A társadalmi / pénzügyi vállalkozás leírása
• Marketing stratégia terv
• Iparági elemzés
• Megvalósítási terv
• Pénzügyi terv

4. Bátorítsd a résztvevőket arra, hogy próbálják meg a prezentációjuk nagyobb részét 
memorizálni és fejből mondani, de mutass rá, hogy készíthetnek kis kártyákat is, 
amikre pontokba szedve „memót” írnak maguknak, amibe a prezentáció során be-
lepillanthatnak.

5. Engedd, hogy kb. 25 percig készülődjenek, és utána kérd meg a csoportokat, hogy 2-2 
csoport álljon össze párba. Mutassák be társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk finanszí-
rozási javaslatát egymásnak.

6. Amint ezzel meg vannak, kérd meg a csoportokat, hogy kérdezzenek egymástól, te-
gyenek javaslatokat egymásnak, és fűzzenek konstruktív megjegyzéseket a gyenge 
pontokhoz.

30-35
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7. Amíg ezzel a tevékenységgel vannak elfoglalva, mindenképpen látogasd végig a cso-
portokat, ellenőrizd, hogyan haladnak, adj választ a lehetséges kérdéseikre, fűzz hozzá 
megjegyzéseket, és dicsérd őket.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Vedd rá mindegyik csoportot, hogy Brainstorming - ötletelés módszerrel készítsenek 

egy listát a szervezetekről és emberekről, akiket fel tudnak keresni és be tudják mu-
tatni nekik társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk Finanszírozási javaslatát, támogatást 
kérve ezzel az ügyhöz, amit képviselnek. Bátorítsd őket arra, hogy olyan szerveze-
tekben is gondolkozzanak, akik anyagi támogatást tudnak nyújtani, és olyanokban is, 
akik természetbeni adományokkal vagy önkéntes munkával tudnak hozzájárulni (pl. 
ingyenes szállítással, helyiséggel vagy ki tudnak nyomtatni anyagokat). Bátorítsd a 
csoportokat arra, hogy találjanak legalább három embert, és köteleződjenek el amel-
lett, hogy megszervezik nekik a társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk finanszírozási 
javaslatának bemutatóját.

2. Vitassátok meg a társadalmi / pénzügyi vállalkozások finanszírozási javaslatainak be-
mutatóit közösen a csoportokkal. Felhasználhatod a következő útmutató kérdéseket, 
ha szükséges. Bíztasd a résztvevőket, hogy ők maguk vezessék le a beszélgetést. 

• Meggyőzőek voltak a finanszírozási javaslatok?
• Mennyire voltak inspirálóak?
• Hogyan lehetne fejleszteni őket?
• A csoportoknak meg volt a stabil megértése azokkal a szükségletekkel kapcsolat-

ban, melyek kielégítésére törekszenek?
• Végeztek a csoportok kutatásokat azon a területen, ahol változásokat akarnak 

elérni? 
• Mik voltak a céljaik és célkitűzéseik és vajon SMART módon, okos célként fo-

galmazták meg őket?
• •Mennyire volt jól szervezett a csoportok pénzügyi terve?
• Fogalmaztak-e meg gyengeségeket, fejlesztendő területeket, veszélyeket, és tet-

tek-e hozzájuk megoldásokat?
• Milyen lehetőségek lehetnek elérhetőek számukra, amelyeket nem említettek?
• •Mennyire tűnt hatékonynak a marketing stratégia tervük?
• Készítettek-e konkrét ütemtervet?
• Mennyire valószínűsíthető a csoportok sikeressége?

3. Fejezd be azzal a foglalkozást, hogy röviden megemlíted, hogy a következő foglalkozá-
sokon példákat fogsz mutatni olyan társadalmi / pénzügyi vállalkozásokra, melyeket 
más fiatalok indítottak el, például az Aflateen program keretén belül.

20-25

PÉLDÁK TÁRSADALMI  
ÉS PÉNZÜGYI  

VÁLLALKOZÁSOKRA

A MODUL CÉLJAI
A modul végére a résztvevők képesek lesznek:

• Beazonosítani sikeres társadalmi / pénzügyi vállalkozások jellemzőit

• Lemodellezni a saját társadalmi / pénzügyi vállalkozásuk és más sikeres Afla
teen projekteket

Ez a modul példákat nyújt társadalmi / pénzügyi vállalkozások jógyakorlataira. A két 
foglalkozás úgy lett megtervezve, hogy engedje a résztvevőket a kritikai gondolkodás 
szellemében elemezni, értékelni más társadalmi / pénzügyi vállalkozásokat, Aflateen 
projekteket, és ezáltal inspirálódni. A példák lehetséges útmutatásul szolgálnak, melye
ket bármilyen vállalkozási típus követhet.

5
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TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK
A Társadalmi vállalkozások olyan üzleti tevékenységek, amelyeknek az a célja, hogy pozitív változást 
hozzanak olyan környezetben, ahol az alapvető szükségletek hiányosak. A változás nagykövetei 
tudatában vannak ezeknek a körülöttük lévő témáknak és problémáknak. Emiatt képesek beazo-
nosítani ezeket a jó ügyeket és terveket készíteni a megoldásukra. A téma, a jó ügy kiválasztása azt 
jelenti, hogy megszólítva érzik magukat, gyógyulást keresnek a társadalmi problémákra, és így a 
résztvevők minden képességüket bevethetik, hogy közösségeikben változásokat érjenek el.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők:
• Meg fogják érteni egy Társadalmi vállalkozási példa elemeit és hogy miért lett sikeres.
• Megvitatják a Társadalmi vállalkozás kulcsfontosságú belső és külső tényezőit.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Ajánlunk a csoportnak egy modellt, hogy jobban megértsék, amit már megtanultak.
• Fontos felismerni, hogy társadalmi vállalkozások a világ minden pontján indulnak, eltérő célok-

kal és megoldásokkal társadalmi problémákra, témákra reagálva.

Szükséges anyagok
• Indító: Egy helyi Társadalmi vállalkozásról szóló esettanulmány másolatai, filcek.
• Fő tevékenység: Másolatok az üzleti terv 5 eleméről; másolatok egy társadalmi vállal-

kozásról szóló esettanulmányból; flipchart papír SWOT analízis ábrával.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ez a foglalkozás be fog mutatni a résztvevőknek egy példát a Társadalmi vállalkozásra, hogy 

lássák, hogy a változás nagykövetei a világ minden pontján változásokat indítanak.
• A fő tevékenységhez mindenképp másolj elegendő példányt az üzleti terv 5 eleméről, hogy min-

den csoportnak jusson. Ha nincs nyomtatási lehetőséged, írd fel az elemeket nekik egy papírra.
• Ha korlátozott mennyiségben áll papír a rendelkezésre, írd fel az esettanulmányokat egy flip-

chartpapírra, vagy csomagolópapírra, vagy olvasd fel hangosan.
• Jó ötlet lehet, ha a foglalkozás előtt felrajzolod a SWOT analízis ábrát egy flipchartpapírra  

– a Ter vezés és költségvetés fejezetben találsz erre mintát – így a résztvevők a fő tevékenység 
során ezt használni tudják.

• A tanulmányban a dőlt betűs részek hangsúlyozzák a SWOT elemzéshez releváns pontokat.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
INDÍTÓ: PÉLDA TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSRA

Módszer
1. Írd fel a flipchartpapírra a „Társadalmi vállalkozás” kifejezést.
2. Kérd meg a résztvevőket, hogy ötleteljenek arról, mit is jelent ez a kifejezés.
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy találják ki, milyen kapcsolat van a két szó között:

• „Társadalmi” = emberek, csoportok, társadalom, közösség
• „Vállalkozás” = üzlet, cég, projekt, program, terv.

4. Tedd fel a résztvevőknek a következő kérdéseket:
• Mi lehet a Társadalmi vállalkozás célja?
• Tudtok példát mondani Társadalmi vállalkozásra?
• Vannak Társadalmi vállalkozások a közösségedben?

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS: SEEDS4HOPE - A REMÉNY MAGJAI* 

Módszer
1. Kezdd azzal, hogy tájékoztatod a résztvevőket, hogy ehhez a tevékenységhez az üzleti 

terv öt fő elemére kell koncentrálniuk:
• A Társadalmi vállalkozás leírása
• Marketing stratégia terv
• Iparági elemzés
• Megvalósítási terv
• Pénzügyi terv

2. Adj minden csoportnak egy másolatot az Üzleti terv öt eleméről, és egy példányt a 
 Seed4Hope – Remény magjai társadalmi vállalkozás esettanulmányról; valamint tol-
lakat / ceruzákat és néhány papírlapot.

3. Kérj meg különböző önkénteseket, hogy egymás után olvassák fel a tanulmány egyes 
részeit hangosan a többi résztvevőnek.

4. Kérd meg a résztvevőket, hogy foglalják össze az esettanulmány tartalmát, és hogy 
miért fontos megcélozni az ilyen társadalmi problémákat.

5. Amint ezzel elkészültek, adj útmutatást a résztvevőknek a következő kérdésekkel, ele-
menként (ez akár 10-15 percet is igénybe vehet!).

• A Társadalmi vállalkozás leírása
 Ȥ Hogyan fog a fiatalok terve megoldást nyújtani a problémára?
 Ȥ Milyen más megoldási lehetőségek lehetnek ezekre a problémákra?

*  https://bikemaffia.com/projektek/seeds4hope/

10-15

25-30
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• Marketing stratégia terv
 Ȥ Milyen más módon lehet erre a problémára felhívni a közösség figyelmét?

• Iparági elemzés
 Ȥ Kivel működhetnek még együtt a fiatalok?

• Megvalósítási terv
 Ȥ Milyen más módokon lehetne pénzt szerezni erre a célra?
 Ȥ Hogyan lehetne a feladatokat még hatékonyabban felosztani a fiatalok 

között?
• Pénzügyi terv

 Ȥ Milyen pénzszerzési stratégia lehet a leghatékonyabb erre az ügyre vo-
natkozóan? Miért?

6. Ezután adj a csoportoknak 10 percet, hogy készítsenek el egy SWOT analízist. (Rakd 
ki jól látható helyre a korábbi fejezeteknél használt SWOT ábrát.)

7. Amíg ezzel a tevékenységgel vannak elfoglalva, mindenképpen látogasd végig a cso-
portokat, ellenőrizd, hogyan haladnak, válaszold meg a lehetséges kérdéseiket, fűzz 
hozzá megjegyzéseket, és dicsérd őket.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérd meg a csoportokat, hogy mutassák be a Társadalmi vállalkozásról készült SWOT 

analízist a többi csoportnak.
2. Vitassátok meg minden csoport SWOT analízisét, és használd útmutatásként a követ-

kező kérdéseket:
• Ha tagja lennél ennek a társadalmi vállalkozásnak, mit tennél, amivel jobbít-

hatnád?
• Működhetne ez a társadalmi vállalkozás a te közösségedben is? Ha igen: ho-

gyan?
• Hogyan válaszolnál egy másik társadalmi vállalkozással való versenyhelyzetre?
• Milyen más pénzszerzési lehetőségek vannak? Milyen tevékenységekkel lehetne 

még pénzt termelni?
• Hogyan lehet a gyengeségeket erősségekké átformálni?
• A közösségben ki segíthetne még ebben a társadalmi vállalkozásban?
• Milyen erősségeket lehetne lehetőségekbe átfordítani?
• Milyen veszélyek származhatnak a gyengeségekből?

10-15

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS ESETTANULMÁNY FELADATLAP 
A SEEDS4HOPE – REMÉNY MAGJAI* / BUDAPEST

Leírás
A 13 éves fiatal, Mayer Tamás szabadidejében kezdett paradicsomot termeszteni Budapesten. A csa-
ládja támogatta az új hobbiját. Négy éven belül a vállalkozása olyan sikeres lett, hogy a közösségében 
az éttermek elkezdtek tőle rendelni paradicsomot. Eközben néhány fiatal felnőtt biciklista felismert 
egy társadalmi problémát a közösségükben: a fővárosban rengeteg hajléktalan ember él, akik nem 
jutnak élelemhez. A fiatalok elkezdtek heti rendszerességgel főző eseményeket szervezni: minden 
szombaton összejöttek, főztek valamit és kerékpárjaik segítségével szétosztották azt a közelben élő 
hajléktalanok között. Budapest Bike Maffiának nevezték magukat. Amikor a kertész és a biciklisták 
találkoztak, egy új társadalmi vállalkozást indítottak együtt: miért ne taníthatnák a hajléktalan em-
bereket kertészkedésre? Így kapcsolatba léptek egy hajléktalanszállóval, és együtt elindítottak egy új 
projektet, aminek a Seeds4Hope – A remény magjai nevet adták. A céljuk a hajléktalanok támogatása 
a közösségükben, de nem csak táplálni szeretnék őket, hanem megtanítani nekik a kertészkedést, 
hogy tudjanak paradicsomot és más gyümölcsöket termelni, majd a terményt pénzért eladni. Ké-
sőbb projektjüket kiszélesítették új önkéntesekkel és még több szükségben lévő emberrel. 

MARKETING STRATÉGIA TERV
• A csoport alapos ismerettel rendelkezett a szükségletekről, melyre válaszul elindították a projektet 

Budapesten.
• Meglátogatták a helyi vállalkozásokat és megosztották velük a társadalmi vállalkozásuk céljait. 

Egy kertészet adott nekik magot palántázásra, más cégek pénzzel és önkéntes munkával szálltak be.
• Toborzást folytattak a hajléktalan emberek között a szállón és az utcán.

Iparági elemzés
• A csoport interjút készített hajléktalan emberekkel a szükségleteikről.
• A hajléktalan embereknek fenntartható megoldásokra van szükségük, nem csak „tűzoltás” jellegű 

tevékenységekre.
• A hajléktalanság nem csak arról szól, hogy nincs az embereknek tartósan lakhelyük, hanem arról, 

hogy ezért nem képesek munkát találni és pénzt keresni. A hajléktalan szállók elsősorban arra 
összpontosítanak, hogy legyen hol aludni – de fontos további lépéseket is tenni! A pénzkereset 
alapvetően fontos a szegénység ördögi köreinek megtöréséhez.

Működési terv
• A csoport azt a pénzt használta fel, amelyet a közösség adományozott: ebből vették a magokat és 

a felszereléseket, eszközöket.

Pénzügyi terv
• A hajléktalan emberek képesek lettek kialakítani egy hosszabb távú víziót, jövőképet, és elkezdeni 

pénzt keresni az ültetéssel.

* https://bikemaffia.com/projektek/seeds4hope/

5.1  TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOKPÉLDÁK TÁRSADALMI ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOKRA
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PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK
A Pénzügyi vállalkozás egy olyan üzlet, aminek a pénzügyi haszon, a profitgenerálás a célja, aminek 
felhasználásával a vállalkozásban dolgozók és a tulajdonos életszínvonalát lehet növelni, vagy be 
lehet fektetni társadalmilag fontos ügyekbe. A pénzügyi vállalkozást a társadalmi vállalkozástól a 
profittermelő struktúra különbözteti meg.

TANULÁSI CÉLOK
A fejezet végére a résztvevők:
• Megértik egy példaképpen felhozott Pénzügyi vállalkozás elemeit, és hogy mi teszi sikeressé.
• Megvitatják a Pénzügyi vállalkozás kulcsfontosságú belső és külső tényezőit.

KULCS TANULÁSI PONTOK
• Ajánlunk a csoportnak egy modellt annak érdekében, hogy jobban megértsék, amit már meg-

tanultak.
• Fontos felismerni, hogy Pénzügyi vállalkozások a világ minden pontján indulnak, eltérő célokkal 

és megoldásokkal társadalmi problémákra, témákra reagálva.

Szükséges anyagok
• Indító: Üzleti modell vászon feladatlap
• Fő tevékenység: A korábbi tevékenységből az üzleti terv öt elemének másolatai; flip-

chart a SWOT analízis ábrával.
• Érdemes a költségvetéssel foglalkozni a foglalkozás előtt, így a résztvevők a fő tevé-

kenység során vissza tudnak hivatkozni a tanultakra.

Információk a facilitátoroknak: ifjúsági munkásoknak és pedagógusoknak
• Ezen foglalkozás során bemutatunk egy Pénzügyi vállalkozási példát a résztvevőknek, hogy lás-

sák, hogy a változás nagykövetei hogyan indítanak el változásokat a világ különböző pontjain.
• A fő tevékenységhez készíts annyi másolatot az üzleti terv 5 eleméről, hogy minden csoportnak 

jusson. Ha nincs nyomtatási lehetőséged, írd fel az elemeket nekik egy papírra.
• Ha korlátozott mennyiségben áll papír a rendelkezésre, írd fel az esettanulmányokat egy flip-

chartpapírra vagy csomagolópapírra, vagy olvasd fel hangosan.
• Jó ötlet lehet, ha a foglalkozás előtt felrajzolod a SWOT analízis ábrát a korábbi foglalkozásról 

egy flipchartpapírra, így a résztvevők a fő tevékenység során használni tudják.

FEDEZD FEL ÉS GONDOLKODJ
STARTER: EXAMPLE OF A FINANCIAL ENTERPRISE

Módszer
1. Írd fel a flipchartpapírra a „Pénzügyi vállalkozás” kifejezést.
2. Kérd meg a résztvevőket, hogy ötleteljenek arról, mit is jelent ez a kifejezés.
3. Kérd meg a résztvevőket, hogy találják ki, milyen kapcsolat van a két szó között:

• „Pénzügyi” = pénz, készpénz
• „Vállalkozás” = üzlet, cég, projekt, program, terv.

4. Tedd fel a résztvevőknek a következő kérdéseket:
• Mi lehet a Pénzügyi vállalkozás célja?
• Tudtok példát mondani Pénzügyi vállalkozásra?
• Vannak Pénzügyi vállalkozások a közösségedben?

5. Vedd rá a résztvevőket, hogy gyűljenek össze a munkacsoportjaikba, és idézzék fel, 
amit az Üzleti modell vászon módszerről tanultak korábban.

6. Kérj meg egy-egy résztvevőt, hogy önkéntes alapon foglalja össze Üzleti modell vá-
szon módszer egyes részeit, és hangosan mondja el a többi csoportnak:

• Értékajánlat
• Ügyfélszegmens
• Ügyfélkapcsolat
• Terjesztési csatornák
• Kulcstevékenységek
• Kulcs erőforrások
• Kulcspartnerek
• Költségstruktúra és Bevételek

VIZSGÁLD MEG ÉS CSELEKEDJ
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS: INNOVATIV ÜZLET A TÁRSADALOM JAVÁRA

Módszer
1. Kezdd azzal, hogy tájékoztatod a résztvevőket arról, hogy ebben a tevékenységben az 

Üzleti modell vászon módszer elemeire fognak összpontosítani.
2. Adj minden csoportnak egy másolatot Üzleti modell vászon módszer elemeiről, vala-

mint papírt és tollakat / ceruzákat.

Értékajánlat: Mivel foglalkozol? Ír ide a kulcsszavakat a víziód és a missziód, külde-
tésnyilatkozatod alapján és adj egy rövid leírást magáról a termékről vagy szolgálta-
tásról.
Ügyfélszegmens: Kinek segítesz? Írj egy listát a célcsoportodról! Ki fogja megvenni 
a terméket / szolgáltatásod? 
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Ügyfélkapcsolat: Hogy lépsz kapcsolatba az ügyfeleiddel? Személyesen adod el, ön-
kiszolgáló vagy automatikus a szolgáltatás?
Terjesztési csatornák: Hogy juttatod el a terméked / szolgáltatásod az ügyfeleidnek?
Kulcstevékenységek: Hogy csinálod? Írj egy listát a kulcstevékenységekről, pl. eladás, 
marketing stb.
Kulcs erőforrások: Mire van szükséged? Készíts egy listát a tárgyi eszközökről és az 
immateriális (nem kézzelfogható, szellemi) javakról, mint pl. emberek, vagyon, tudás, 
ismeret stb.
Kulcspartnerek: Ki fog neked segíteni? Beszállító, logisztika stb.
Költségstruktúra és Bevételek: Mennyibe fog kerülni? Mennyi pénzt fog termelni? 
Minden egyes tevékenységnek van költség és/vagy bevételi vonzata.

3. Engedd, hogy válasszanak egy bármilyen helyi pénzügyi vállalkozást, üzletet, amit 
ismernek. Kérd meg őket, hogy végezzenek egy kis kutatást, és egészítsék ki az Üzleti 
modell vászon ábrát azzal, amit találtak. Esetleg használhatják az internetet a kuta-
táshoz, ha elérhető.

4. Ezt a tevékenységet több foglalkozáson keresztül is csinálhatod: az is egy lehetőség, 
hogy készítenek egy cselekvési tervet a kutatáshoz, ellátogatnak egy helyi vállalkozás-
hoz, készítenek interjút a vállalkozóval. 

5. Amíg ezzel a tevékenységgel vannak elfoglalva, mindenképpen látogasd végig a cso-
portokat, ellenőrizd, hogyan haladnak, tégy javaslatokat vagy válaszold meg lehetsé-
ges kérdéseiket, ha szükséges, fűzz hozzá megjegyzéseket, és dicsérd őket.

REFLEXIÓ
Módszer
1. Kérj meg minden csoportot, hogy mutassák be a választott Pénzügyi vállalkozásuk 

elemzését a többi csoportnak.
2. Kérd meg a csoportokat, hogy vitassák meg minden csoport elemzését, felhasználva 

ezeket a SWOT analízisben is alkalmazott útmutató kérdéseket:
• Ha tagja lennél ennek a pénzügyi vállalkozásnak, mit tennél, amivel jobbíthat-

nád?
• Működhetne ez a pénzügyi vállalkozás a saját közösségedben is? Ha igen: ho-

gyan?
• Hogyan válaszolnál egy másik pénzügyi vállalkozással való versenyhelyzetre? 
• Milyen más pénzszerzési lehetőségek vannak? Milyen tevékenységekkel lehetne 

még pénzt termelni?
• Hogyan lehet gyengeségeket erősségekké átformálni?
• A közösségben ki segíthetne még ebben a pénzügyi vállalkozásban?
• Milyen erősségeket lehetne lehetőségekbe átfordítani?
• Milyen veszélyek származhatnak a gyengeségekből?

10-15

ÚTMUTATÓ  
FACILITÁTOROKNAK

SEGÍTSÉG IFJÚSÁGI MUNKÁSOKNAK  
ÉS PEDAGÓGUSOKNAK
Amint a foglalkozások sem állnak meg önmagukban, úgy ez a szociális és pénzügyi 
készségfejlesztő program is akkor működik a legjobban, ha van egy elkötelezett csoport, 
akik együtt viszik végig ezt az utazást. Egy összetartó csoport segít erősíteni a köteléket 
és a támogatást a résztvevők között, és mindenki számára fokozza a jó élményeket, 
tapasztalatokat.

6
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FELKÉSZÜLÉS A PROGRAMRA
Kezdd azzal, hogy inspirálódsz! A te inspirált állapotod és lelkesedésed ragadós. El fogja bűvölni 
a buzgó és elkötelezett résztvevőket, és megadja a benzint, amire szükséged van az utazásodhoz. 
Képzeld csak el, hogy vannak fiatal és elkötelezett emberek, akik ennek a programnak az eredmé-
nyeként majd különböző változást indító tevékenységeket végeznek! Fontos, hogy előre átolvasd ezt 
az Aflateen kézikönyvet, így képes leszel:

• Kiválasztani, melyik modulokat szeretnéd elhozni a résztvevőknek, vagy el tudod 
dönteni, hogy a folyamat során hogyan válogatod össze ezeket a tevékenységeket

• Megismerkedni és megbarátkozni a foglalkozásokkal, hogy otthonosan mozogj a 
programban.

FELKÉSZÜLÉS A FOGLALKOZÁSOKRA
Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy nincs egy szigorú és kőbevésett szabály arra nézve, hogy 
hogyan menj végig ezen az anyagon. Minden csoport egyedi és különleges, és te meg fogod találni 
a saját stílusodat és rendszeredet. Csak bízz benne, hogy Te vagy a megfelelő ember a feladatra, és 
itt kapsz egy útmutatót ahhoz, hogy megadd a csoportodnak, a résztvevőknek, amire szükségük van.

Minden foglalkozásra pár nappal azelőtt készülj fel, mint ahogy a résztvevőknek bemutatod az 
anyagot: olvasd végig a modult, hogy megbizonyosodj arról, otthonosan mozogsz benne, és ismered. 
Készíts jegyzeteket, vagy húzd alá a fontos részeket, amire különös figyelmet kell fordítanod. Min-
den foglalkozásnál kétféle fő tevékenységre van lehetőség – javasoljuk, hogy válaszd ki, amit véghez 
fogsz vinni, gyűjtsd hozzá össze a szükséges anyagokat, barátkozz össze a tartalmával és ismerd meg 
a folyamatát, mielőtt belefogsz.

Bátorítunk arra, hogy változtass a modulokon, ha úgy érzed, hogy szükséges és erre vagy inspi-
rált, és ha a tanulást ez segíti elő. Annak is nagyon örülünk, ha ezeket a változtatásokat, akár apróbb 
módosításokat elküldöd nekünk a kurzus Visszajelző kérdőívének segítségével. Ez a te tapasztalatod, 
a te csoportod, ezért a te inspirációd és kreativitásod alapvetően fontos a sikeredhez. Mi teszteltük 
ezeket az anyagokat iskolai környezetben és szabadidős tevékenységek keretén belül – a tananyag 
használata az ifjúsági munkában sok-sok új tapasztalattal tud hozzájárulni a munkánkhoz, ezért 
kérünk, hogy bátran oszd ezt meg velünk!

ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Íme, egy lista azokról az eszközökről, dolgokról, amelyek akár minden foglalkozáson használhatóak, 
de természetesen minden foglalkozás leírásánál szerepel egy speciális eszköz lista:

• Névtábla vagy etikett címke (legalább az első foglalkozásnál)
• Óra
• Post-it, vagy cellux és jegyzettömb lapok
• Csengettyű vagy kisharang (figyelemfelkeltő, nem kell kiabálni egy tevékenység végén)
• Firkapapír
• Tollak (golyóstollak, és nagyobb színes filcek)
• Flipchartpapír, csomagolópapír, A4-es nyomtatópapír a résztvevőknek kézbe adható 

segédletekhez (A legtöbb tevékenységnél ez cserélhető táblára írással)
• Számítógép és projektor (ha van) néhány foglalkozáshoz.
• Mindig jó, ha kéznél vannak a modulok, a diákok névsora, jelenéti ív nyomtatva.

TOVÁBBI SEGÉDANYAGOK
Erősen ajánljuk, hogy a résztvevők vezessenek egy személyes naplót a program során. Ha lehetséges, 
ajánld ezt a résztvevőknek. Nagyszerű, ha tudsz adományba szerezni a közösségedből füzeteket, 
vagy iratlefűzőt, amiben tudják a résztvevők dokumentálni munkájukat. Vásárolhatsz újhasznosított 
vagy környezetbarát iratmappát is. Vidd el ezeket az eszközöket már az első foglalkozásra, a kurzus 
indításának részeként.

FACILITÁLÁS TIPPEK
FOGADD EL A VÁLTOZÁS KIHÍVÁSÁT / FACILITÁLJ, NE TANÍTS! Ez kihívást jelenthet az oktatóknak, de az 
Aflateen program célja és alapja a tapasztalati tanulás. Az ifjúsági munkásoknak, akik nem-formá-
lis tanulási módszereket használnak, könnyebb lesz ezzel megbarátkozni, mint a pedagógusoknak. 
Ezért facilitátorként a te szereped, hogy a tanulást utazássá alakítsd, útmutatást nyújts és megköny-
nyítsd a résztvevőknek a tevékenységeken, kérdések felvetésén keresztül és kitapogasd, hogy vajon 
a résztvevők mit tanultak, inkább, mint hogy megmondd nekik, hogy mit kellene tudniuk. Bátran 
adj nekik instrukciókat, foglald össze a kulcs tanulási pontokat, de légy szíves mindeközben a lehető 
legnagyobb teret biztosítsd a résztvevőknek arra, hogy lehetőségük legyen önmaguk kifejezésére.

BÁTORÍTSD A RÉSZVÉTELT. Mivel facilitátorként működsz, emlékezz rá, hogy a fiatalok aktív részvétele 
az Aflateen program kulcsa a sikerességhez. Bátorítsd a résztvevőket – ezt azt jelenti, hogy mega-
dod nekik a lehetőséget, hogy ők határozzák meg a programjaik irányát. Ez a típusú részvétel úgy is 
erősíthető, hogy bevonod őket és szerepet adsz a modulok és a kulcstevékenységek kiválasztásában. 
Fontos észben tartani, hogyan tudjuk bátorítani az Aflateen program különböző szintjein a részvé-
telt; párhuzamosan három lencsén át nézni a tapasztalatot: a fiatalok, mint a program haszonélvezői, 
mint a sikeres tudás átadás folyamat partnerei, és mint a közösségük vezetői. Néhány tevékenységbe 
bevonhatod a családokat is úgy, hogy otthoni feladatot adsz vagy olyan kutatási tevékenységet, ahol 
a felnőttek be tudnak segíteni. 

LÉGY FELKÉSZÜLT ÉS NYITOTT. Mivel az Aflateen program arra hívja meg a résztvevőket, hogy társadal-
mi problémákról, témákról vitatkozzanak, lehetséges, hogy több téma itt neked is megkérdőjelezi 
a véleményed és az értékrended. Megértjük, hogy ez kihívás elé állíthat téged, mégis arra szeret-
nénk kérni téged, adj teret a résztvevőknek, hogy kifejezhessék magukat, és úgy vitatkozz a vélemé-
nyükkel, hogy közben nem vagy ítélkező. Csak abban az esetben fogják biztonságban érezni ma-
gukat, ha nincsenek elítélve; akkor szabadon ki fogják fejezni és meg fogják tudni értetni magukat.  
A foglalkozás előtt adj magadnak időt és ásd bele magad mélyen a témába, így jól felkészült leszel, 
és komfortosabban fogod magad érezni. Az is teljesen rendben van, ha egy bizonyos témáról olyan 
kérdéseket kapsz, amikre nem tudsz válaszolni; elismerheted, hogy neked is szükséged van időre, 
hogy végezz egy kis kutatást ez ügyben. Az, ahogy kezelünk egy számunkra ismeretlen helyzetet, 
szintén egy jó példa, minta lehet a fiataloknak, és bátorítja őket arra, ugyanezt tegyék. A hitelesség 
alapvetően fontos ahhoz, hogy példaképek legyünk a tizenévesek számára. 

FORRÁSSZEMÉLYEK MEGHÍVÁSA. Néhány modul érzékeny témákat érint (pl. szexualitás, vallás és nem-
zetiség). Ezekre tanácsos meghívni olyan forrásszemélyeket, akik esetleg tudnak a fiatalok speciális 
kérdéseire válaszolni. Hívhatsz civil szervezet képviselőjét, aktív ifjúsági munkást, aki fiatalokkal 
foglalkozik egy szociális intézményben vagy segítő szervezetnél.

ÚTMUTATÓ FACILITÁTOROKNAKÚTMUTATÓ FACILITÁTOROKNAK
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LÉGY ÓVATOS. Néhány téma érzékeny lehet, ezért fontos óvatosnak lenni abban, hogyan irányítjuk a 
beszélgetést, és hogy kezeljük a vitás beszélgetéseket. Az is fontos, hogy úgy fejezzük be a foglalko-
zást, hogy ajánlunk további linkeket és tanácsokat, tippeket, ahová a résztvevők elmehetnek, ha sze-
retnék megvitatni a témát a továbbiakban. Szükséged lehet arra, hogy végezz egy kis feltáró-kutató 
munkát a közösségeden belül, vagy az interneten, cikkeket és szervezetek keresve az anyanyelveden. 

ÖSSZEKÖTNI A RÉSZTVEVŐKET A VILÁGGAL. Sok országban és közösségben vannak olyan intézmények, 
ahová gyermekek és fiatalok segítségért és tanácsért fordulhatnak. Facilitátorként jó lenne, ha tud-
nál ajánlani ilyen linkeket. Néhány lehetőség: tanácsadó szolgálatok vagy gyermek segélyvonalak.

A FOGLALKOZÁSOK VEZETÉSE
GYŐZŐDJ MEG RÓLA, HOGY ÉRTIK. Miután instrukciókat adtál egy gyakorlathoz, kérdezd meg, hogy 
van-e kérdésük, és bizonyosodj meg arról, hogy minden résztvevő megértette, hogy mit fognak 
tenni / mit várunk tőlük, hogy tegyenek.

ELŐSZÖR OSZD BE ŐKET CSOPORTOKBA. Ha a tevékenység azt kívánja, hogy csoportokra, csapatokra 
vagy párokra bontsd őket, akkor vedd rá a résztvevőket, hogy először alakítsák meg a csoportokat, 
aztán adj a tevékenységhez instrukciókat.

BONTSD KISEBBRE. Egyszerre csak kevés instrukciót tudunk megjegyezni. Ha több lépésből áll egy gya-
korlat, adj a résztvevőknek egy átfogó összképet arról, hogy mit fogtok csinálni, és ezután add meg 
újra a következő instrukciókat lépésről lépésre, ahogy szükséges. Ne várd el, hogy emlékezzenek egy 
időben több mint egy instrukcióra. Ha lehetséges, írd fel az instrukciókat a táblára vagy a flipchartra.

IDŐZÍTÉS. Használj órát vagy stoppert, és tudasd a résztvevőkkel, amikor már csak egy perc van hátra 
a feladatból, és pár pillanattal azelőtt is, mielőtt be kell fejezniük a feladatot. Meghosszabbíthatod 
a vitát, ha van időd, vagy használhatsz más lehetséges tevékenységet a Vizsgáld meg és cselekedj 
részből, vagy más tevékenységet, amit te találsz ki és hozol be.

MEGOSZTÁS. Amikor a fiatalok alkotnak valamit, bátorítsd őket, hogy osszák meg felhasználva akár a 
globális Aflateen hálózatot, osszák meg a munkájukat az Aflateen Facebook oldalán, vagy küldjenek 
másolatot Amszterdamba az Aflatoun titkárságra.

ZÁRÓ-VISSZAKÉRDEZŐ BESZÉLGETÉSEK  
ÉS CSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK

TUDD MERRE AKARSZ MENNI. Tudd, hogy hová akarsz kilyukadni a beszélgetésben, és ezzel együtt légy 
rugalmas, és haladj a csoport szükségleteivel egy adott pillanatig.

SZÓLÍTSD NÉVEN A RÉSZTVEVŐKET! Fontos, hogy mindenkit bevonj a csoportba, még azokat a résztve-
vőket is, akik félénkek. A résztvevőket a nevükön szólítani az mutatja, hogy törődsz a véleményük-
kel, fontos számodra, amit ők hozhatnak be. Ez azt is lehetővé teszi, hogy a résztvevők egymástól 
is tanuljanak, más szemszögből is ránézzenek a témára. Az is hasznos lehet, ha vezeted a magad 
számára, hogy kik az aktívabb és kevésbé aktív résztvevők, és plusz erőfeszítéseket teszel azoknak a 
bevonására, akik kevésbé aktívak.

KEVERJ RAJTA EGYET! Dobj be egy kérdést, és figyeld, mi jön vissza. Ne tarts attól, ha nem jön válasz  
– keverd meg az állóvizet. Néha időbe telik a gondolatok megformálása. Csak keretezd át a kérdésed, 
és tedd fel újra. Rendben van az is, ha az ördög ügyvédje szerepében megkérdőjelezel előfeltételezé-
seket és időnként úgy viselkedsz, mint egy olyan facilitátor, akinek fogalma sincs róla, mi történik, 
csak hogy lecsekkold, vajon értik-e az elhangzottakat, vagy hogy más nézőpontokat is feltérképezz.

ÉPÍTS A MEGJEGYZÉSEKRE! Használd fel a résztvevők megjegyzéseit, kommentjeit, tegyél fel kérdéseket 
rájuk, így mélyülni fog a beszélgetés. Ha a beszélgetés nem egyértelmű számodra, lehet, nem vagy 
vele egyedül. Tégy fel tisztázó kérdéseket. (Pl. „Mondanál erről többet?”)

LÉGY TÜRELMES! Légy türelmes a látszólag nem a témához tartozó sztorikkal és megjegyzésekkel, 
hallgasd meg őket, nézd meg, relevánsak-e a kurzushoz. Tegyél erőfeszítéseket, hogy visszairányítsd 
a témát a tananyaghoz.

ENGEDD, HOGY A RÉSZTVEVŐK TANULJANAK EGYMÁSTÓL. Ők a saját legjobb tanáraik. Ez azt jelenti, hogy 
engedd, hogy a beszélgetés, vagy a megjegyzés egy darabig fusson anélkül, hogy bármit hozzáfűznél 
te magad. Ha valaki rámutat egy fontos dologra, erősíts rá!

KORTÁRSAK TANULNAK EGYMÁSTÓL – TIPPEK
A kortársak egymástól való tanulása egy erős eszköz és módszer: hagyjuk a fiatalokat egymástól 
tanulni. Tanulni valaki hasonló korútól, segít a résztvevőknek kapcsolódni a tartalomhoz, és lelki 
szemeikkel a facilitátort úgy látni, mint egy reális modellt arra, amit ők is meg tudnak valósítani. 
A kortársképzés a fiatalok erős részvételét szemlélteti, és nagyon sok hozadéka van; ezzel együtt 
szükséges a figyelmes tervezés és támogatás. Nem szabad rá úgy tekinteni, mint egy olcsó és könnyű 
megoldásra korlátozottan rendelkezésre álló munkaerő esetén.

A kortársoktatóknak megfelelő támogatásra és tréningre van szüksége a program elején és fo-
lyamatában is. A sikeres Aflateen kortárssegítő képzés projektek rendszeres találkozókat szerveznek, 
ami összehozza a kortárssegítőket és megbeszéli velük, mi működött, mi nem működött az előző 
foglalkozásokon, amiket a kortársképzők vezettek. Ha kortárssegítőkkel dolgoznál együtt a program-
ban, akkor a többi facilitátorral együtt nekik is el kell végezniük az Aflatoun / Aflateen trénerképzést.

A sikeres kortárssegítő képzések támogató partnerséget építenek a kortárssegítők között, be-
vonva támogató felnőtteket és a szélesebb közösséget. Javasolt, hogy a kortárssegítők bevonjanak a 
közösségből szakértőket, amikor olyan témákkal találkoznak, melyeket nem tudnak egyedül lefedni. 
Ez különösen igaz az érzékeny témákra, mint a szexualitás, vagy a specifikus tudást igénylő témák, 
mint a költségvetés, a kamat vagy az infláció.

A kortárstanulás lehetséges modelljei a következőket tartalmazhatják – megfontolásra közzétesszük:

1. Tisztán kortárstanulás, amikor a fiatalok vezetik a csoportokat. 
2. Emelt szintű kortárstanulás, amikor olyan fiatalok, akik már elvégeztek egy Aflateen 

kurzust, tréningekkel kiképződnek, és részt vesznek a következő csoportok vezetésében.
3. A felügyelt kortárstanulás az, amikor a csoportnak van egy kiképzett kortárs vezetője, 

és egy felnőtt, aki szupervíziót, felügyeletet ad, és asszisztál neki, amikor szükséges.

Ha érdeklődnél és további információt szeretnél a kortársképzésekről, bátorítunk, hogy lépj kap-
csolatba a helyi Aflateen partnerszervezettel, vagy az Aflateen tanárok szélesebb világhálózatával 
és az Aflateen titkárságával.
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KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK ÚTMUTATÓJA

Egyszerű tevékenységek
SZAVAZZ A LÁBADDAL  Egy adott témakörben a feltett kérdésekre adható különböző válaszok, vagy 
ötletek bemutatására a terem különböző pontjain feliratokat függesztünk ki: általában az „EGYET-
ÉRTEK”, „NEM ÉRTEK EGYET”, „NEM TUDOM / NEM DÖNTÖTTEM MÉG” feliratok a legy-
gyakrabban használtak. A facilitátor ezután felteszi a kérdést, és a résztvevőknek oda kell sétálniuk 
ahhoz a válaszhoz, amit a sajátjuknak éreznek. A kérdés–válasz részt egy feldolgozó beszélgetésnek 
kell követnie.

NÉMA VITA  Néhány állítást kifüggesztünk nagy flipchartpapírra felírva a terem különböző pontjain. 
A résztvevőket arra bátorítjuk, hogy mozogjanak a teremben, sétáljanak körbe-körbe, és írják oda a 
véleményüket az eredeti állításhoz, vagy megjegyzéseiket a társaik kommentjeire. Ez elindíthat egy 
vitát, írásos párbeszédet. Bár a tevékenység neve Néma vita, a facilitátoron múlik, hogy engedi-e 
vagy sem, hogy a fiatalok beszéljenek, beszélgessenek, vitatkozzanak, miközben érveiket felírják.

SZOBORSZÍNHÁZ  A Szoborszínház folyamata során adunk a fiataloknak egy témát vagy ötletet és 
utána hagyjuk őket, hogy szabadon kifejezhessék magukat úgy, hogy magukból „szobrokat” vagy 

„lefagyott képeket” alkotnak. E tevékenység sikerének központjában az van, hogy a résztvevők-
nek teljesen szabadságot adunk abban, hogy úgy formálják képpé az ötletet vagy témát, ahogy 
ők érzékelik. Nem mondhatjuk nekik, hogy „helyesen” vagy „rosszul” teszik. Íme, egy link, ahol 
röviden utána tudsz nézni Augusto Boal Szoborszínház (Image Theatre) technikájának: https:// 
dramaresource.com/image-theatre/.

Komplex tevékenységek
VITA  Mind a felnőttek, mind a fiatalok gyakrabban állnak ki témák mellett anélkül, hogy meg-
vizsgálnák őket, minthogy megvizsgálnák a különböző aspektusait. Az sem meglepő, hogy sokan 
még nem határozták el magukat sok társadalmi probléma vagy ügy kapcsán. A vitaszervezés 
lehet egy módja annak, hogy objektív és szórakoztató formában információkat nyújtsunk egy 
bizonyos témáról, amely hatással van a közösségükre. A vita egy formális beszélgetés egy konkrét 
témáról, ami bemutatja az ellentétes érveket. Gyakran van egy bíró, aki „elnököl” a megvitatás 
során, különösen iskolai „vita-versenyeken” vagy tréningeken, workshopokon. A résztvevők vagy 
az elhangzott állítás mellett vagy ellene érvelnek.

Öt lépés a vita szervezés támogatására
1. lépés: Tisztázd a vita témáját
Légy specifikus, konkrét. Ha a közösséged nyugtalankodik a tizenévesek terhességének 
témáján, akkor valahogy így alakítsd a tételmondatot: A középiskolás diákok számára 
tartott szex edukáció segíthet megelőzni a tizenévesek terhességét. Jegyezd meg, hogy 
a tételmondat mindig állítás, ami mellett lehet érvelni.

2. lépés: Szervezd meg a vita-csapatok tagjait, legyen egy moderátor és egy vagy több bíró
Választhatsz vitázókat a nézeteik alapján az adott témával kapcsolatban, vagy kijelölhe-
ted te, ki melyik oldalon fog érvelni. Két vitázó csapatra van szükség: akik mellette és 
akik ellene érvelnek. A moderátor biztosítja, hogy a vitázók kövessék a vita szabályait.  
A bírák fognak dönteni, hogy melyik csapat nyerte meg a vitát, az érveik minősége alapján.

3. lépés: Fektesd le az alapszabályokat és a vita formáját a vitázó csapatok, a moderátor és 
a bírák számára
Az itt következőek az útmutató kérdések a vita formájának meghatározásához és az alap-
szabályokhoz:

• Hány érvet hozhatnak a vitázók a téma egy konkrét aspektusához?
• Mennyi idejük van a vitázóknak az érvek bemutatására?
• Válaszolhat-e a másik fél egy pontjára vagy kérdésére a vitázó, cáfolat gyanánt?
• Mennyi ideje van a vitázónak a cáfolatra? Hányszor cáfolhat a vitázó?
• Lesz-e a vitában szünet? Lesz-e a vitázóknak ideje egymással konzultálni?
• Mik a bírálat kritériumai?

4. lépés: Az esemény meghirdetése
Térképezz fel különböző stratégiákat, melyek az esemény iránt érdeklődést kelthetnek. 
Használj különböző kommunikációs eszközöket (rádió, mobiltelefon, újság, internet stb.) 
Vonj be csoportokat és intézményeket, akiknek a probléma megoldása hasznos lehet.

KLUB SZERVEZÉSE  Világszerte szerveződnek Aflateen Klubok, melyeket a fiatalok működtetnek. 
Klubjaik az ő saját terük, melyet megosztanak egymással, szabadon vesznek részt benne, javaslatokat 
tesznek új projektekre, vállalkozásokra és különböző akciókra és meg is valósítják azokat. Néhány 
klub társadalmi vállalkozásokra összpontosít, vagy olyan tevékenységekre, melyek a csoportnak, 
vagy a közösségnek problémát jelentenek. Más klubok pénzügyi vállalkozásokat visznek véghez, 
ahol a résztvevők bevételt hozó projektekkel szereznek tapasztalatokat. Néhány klub ötvözi a társa-
dalmi és pénzügyi vállalkozásokat, ahol a bevételt hozó projekt profitját társadalmi tevékenységekre 
fordítják, melyekkel a közösségen belüli pozitív változásokat igyekszenek előmozdítani. A fiatalok, 
akik az Aflateen Klubokhoz tartoznak, a saját életük átalakítását a körülöttük lévő világ átalakítása 
által célozták meg. Javasoljuk, hogy alakítsatok Aflateen Klubokat az első foglalkozás után.

Az első Aflateen Klub találkozó:
Célok
• Hozz létre egy Aflateen Klubot és az elején kössetek egyezségeket egymással.
• Válasszatok klubképviselőket.
• Folytassatok brainstorming ötletelést a témákról, ügyekről, amelyekkel foglalkozni 

akartok. 

Útmutató kérdések:
1. Ki akar az Aflateen Klub része lenni? Az Aflateen Klub a ti saját teretek, tehát a tag-

ság önkéntes alapon működik, de minden tag megfogalmazhatja az elvárásait, hogy 
elköteleződjön találkozók látogatására.

2. Mit szeretnétek, mit tegyen a klubotok és hogyan kellene működnie? Minden szerve-
zetben fontos az alapvető dolgokban megállapodni, és kialakítani a működést. Vitas-
sátok meg és alakítsátok ki az Aflateen Klubotok alapvető megállapodásait.

• Mikor fogtok találkozni? Hánykor? Mennyi ideig tart a találkozó?
• Ki csatlakozhat és hogyan?
• Hogyan fogjátok megszervezni a találkozóitokat?
• Hogyan fogtok döntéseket hozni?
• Milyen alapelvekben vagy értékekben kell minden tagnak osztoznia?
• Miben lesz az Aflateen klubotok egyedi, különleges, eltérő más kluboktól? Elne-

vezhetitek a klubotokat és tervezhettek egy logót, ami egyedivé teszi.
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3. Milyen klubképviselőkre lesz szükségetek? Annak érdekében, hogy a klub simán és 
zökkenőmentesen működjön, a tagok megállapodnak bizonyos szerepekben, melyet 
a képviselők magukra vállalnak. Ez lehetővé teszi, hogy a klub gördülékenyen működ-
jön és biztosítja, hogy minden tag egyenlőképpen vegyen részt benne. A klubképvise-
leti szerepek a következőket tartalmazzák:

• Elnök: koordinálja azokat a tevékenységeket, melyeket a tagok kiválasztottak, 
elvállaltak.

• Titkár: Részletes jegyzeteket készít minden megállapodásról a klubtalálkozók 
során, és felelős az adminisztratív feladatokért.

• Kincstáros: Vezeti a klubtevékenységekből összegyűjtött pénzek elszámolását, 
és menedzseli a megtakarításokat.

4. Milyen képviselői lesznek a klubotoknak? Mik lesznek a szerepeik?
5. Kik lesznek a jelentkezők az egyes szerepekre? Hogy fogjátok őket megválasztani? 

Javasoljatok képviselőket és válasszátok őket meg! Gondoljatok egy demokratikus 
választási folyamatra. Beszéljétek meg, hogy a választási folyamat milyen elemei biz-
tosítják a demokratikusságot.

6. Milyen témákkal fog a klubotok foglalkozni? Mi az, ami téged érdekel?
7. Milyen tevékenységeket fogtok klubként csinálni? Kapcsolódhatnak a tevékenységek 

a témákhoz, ügyekhez, amit megcéloztok, vagy lehetnek más tevékenységek, amit a 
tagok klubként, együtt akarnak csinálni. Nézzétek meg a Vállalkozásod tervezése és 
költségvetése fejezetet és foglalkozásokat a tervezéshez.

8. Szükségetek van erőforrásokra (pénzre, dolgokra, segítségre stb.) hogy kivitelezzétek a 
tevékenységeket, melyeket a klubbal terveztek? Ki tudtok találni különböző módokat 
arra, hogy hozzá tudjatok jutni ezekhez a forrásokhoz?

A MEGTAKARÁSI FOLYAMATOK MEGSZERVEZÉSE  Amikor megtakarításokat indítasz el a klubodban, fon-
tos a megtakarításokat jól szervezni, így a megtakarítási folyamat gördülékenyen tud működni, és 
a megspórolt pénz is védett lesz. Ha szükségét érzed, kérünk, hogy lépj kapcsolatba az Aflatoun 
hálózat partnerszervezeteivel, és kérj segítséget abban, hogy lehet a fiatalokkal legjobb módon a 
megtakarítási csoportokat vezetni.

Célkitűzések: A megtakarítási folyamat meghatározása

Útmutató kérdések
• Egyénileg, csoportosan vagy a kettőt ötvözve szeretnétek megtakarítani?
• Hol fogjátok a megtakarítást tartani? Bankszámlán? Csoportos megtakarítási 

dobozban? Egyéni megtakarítási dobozban?
• Ha a megtakarítási doboz / persely, stb. mellett döntötök, hol fogjátok azt bizton-

ságban tartani? Hogy fogjátok felmérni, hogy ott a legbiztonságosabb-e tartani?
• Ki lesz a felelős azért, hogy feljegyezze és átadja / átvegye a ki- és bevételt?
• Mikor és hogyan fog megtörténni az összegek ki- és bevétele?
• Hol fogjátok nyomon követni a megtakarítások alakulását? Milyen információ-

kat fog a klub feljegyezni? Milyen információkat fogtok egyénileg vezetni, felje-
gyezni? Ki végzik az adatok rögzítését?

• Ha közösen akartok megtakarítani, mi lesz a megtakarítás célja? Mire gyűjtö-
tök? Mennyi pénzt szükséges megspórolni? Mennyi ideig fogtok takarékoskodni?

• Van egy maximum vagy minimum összeg, amit be lehet tenni egy összegben?
• Mi történik, ha valamennyi megtakarítás elvész? Hogyan kezeljük a veszteséget 

vagy a lopást? Van-e bármi olyan, ami eszetekbe jut, amit szeretnétek elkerülni? 
Van bármi más, amiben meg szeretnétek egyezni?
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