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FLOW Komplex Tanterv 
 

Utazva tanulni szabadon – önismeret a világ felfedezésén keresztül 

(2020-2-HU01-KA205-079001) 

  

Az Európai Bizottság által e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatás nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely 

kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen 

felhasználásáért. 
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Bevezetés 

Folyamatosan mozgásban vagyunk. Ahogy a világ is, és az is, amit magunkról és a világról tudunk.  

Ezért gondoljuk, hogy döntő fontosságú az új generáció felkészítése egy olyan életre, amelyben 

az utazás nem csupán egy közlekedési forma, hanem a létezés, a tanulás módja is. Fel szeretnénk 

készíteni őket egy olyan életre, amelyben felismerik, hogy az útonlét nemcsak a földrajzi világ új 

helyeihez vezet, hanem önmagunkban is új helyeket, új világokat fedezhetünk fel. Ahol a 

másságra való nyitottság természetes, függetlenül attól, hogy a másságot kultúrákban, 

világnézetekben, szokásokban, rituálékban, nemekben, vallásokban vagy önmagunkban találjuk 

meg. Ahol a humanista, rogersi értékekbe vetett hit alapvető, és ahol mindenütt otthon érezhetjük 

magunkat, ahol emberi kapcsolatokat találunk. Ahol megengedhetjük magunknak a változást, 

miközben megőrizzük integritásunkat. 

Az alábbi Tantervet az Európai Unió Erasmus+ programjának, és a Freedom to Learn on the Road 

- Learning Ourselfes while Exploring the World projekt keretein belül három szervezet, a 

magyarországi Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, a szlovákiai TANDEM n.o. és a 

görögországi Active Citizens Partnership partnerségében dolgozták ki.  Mindhárom partner 

nondirektív pedagógiai megközelítést alkalmaz a munkájában, és az egyik fő vezérelvünk a 

fiatalokkal való munka során éppen az, hogy inkább facilitátorok vagyunk, mint tanárok, inkább 

a személyiség fejlesztői, mint a tudás közvetítői.  

A normál iskolai tanterv struktúráját használtuk az alábbi tanterv elkészítésénél (célok, készségek, 

tantárgyak és azok részletei, minimális követelmények, módszertan, források), és ezt olyan 

tartalommal töltöttük meg,  amely a személyiség utazásokon keresztül történő fejlődésére 

fókuszál. Ez a dokumentum a tanítás és a tanulás új megközelítését, és olyan fontos értékeket és 

tartalmakat mutat be, amelyeket az utazások megvalósítása során szerezhetünk. Bemutatja a 

tanulás módszertanát és forrásait, a tanár hozzáállását és elképzelt munkamódszerét. 

Ezzel segítjük a fiatalokat, hogy érettebbekké váljanak gondolkozásukban és személyiségükben, 

miközben az utazás során szerzett széleskörű tapasztalatokon keresztül az általános 

alapismeretekhez, vagy az érettségi vizsgákhoz szükséges és elvárt tudás egy részét is 

elsajátítják. 

A Tanterv használatakor azt javasoljuk, hogy az utazó, vagy pedagógusa, válasszon ki az indulás 

előtt néhány fókuszpontot a tantervből, amelyeket az utazás során felfedezhet és magáévá tehet, 

és amelyeket aztán a hazatérés után különböző tevékenységek/vizsgák/megbeszélések révén 

teljes mértékben kidolgozhat és megemészthet. 

Gondoskodunk arról, hogy az iskolások, vagy az iskolából már kikerült, utazásra és játékra kész 

fiatalok jól használható anyagok közül választhassanak. Az iskolában könnyebb az iskolai 

tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatokat és tevékenységeket felépíteni. Odafigyeltünk arra, hogy 

a tartalmat a partnerországaink Nemzeti Tantervéhez kössük (összekapcsoljuk a témákat a 

Nemzeti Tantervben szereplő tantárgyakkal). A program facilitátora segíthet a diákoknak 

megtalálni az érdeklődésük, a Nemzeti Tanterv elvárásai és a meglátogatandó ország kincsei 

közötti kapcsolatot, és eligazíthatja a diákot a választásaiban. Az iskolák rendezhetnek öregdiák-

versenyeket is. Az iskolát már befejezettek számára egyfajta játékot kínálunk, egy rendszerhez 

és közösséghez való tartozást, miközben egyedül vagy más utazni vágyó társakkal 

együttműködve dolgozhatnak. Alakíthatnak egy klubot, vagy csak néhány barát elkezdhet 

versenyezni egymással. 
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Projektpartnereinkkel együtt egy Módszertani kézikönyvet is készítünk. A konkrét gyakorlatok és 

tevékenységek iránt érdeklődők a Kézikönyvben találnak egy linket, amely a tanterv adott 

témájához vagy altémájához irányítja őket.  

 

 

Célok 

A projektünk célja olyan innovatív oktatási anyagok kidolgozása volt, amelyek támogatják a fenti 

jövőképet. Ez az anyag felkészíti a tizenéveseket a mobilitásra, arra, hogy megtapasztalják 

európai identitásukat, és hogy otthonuktól és szüleiktől távol is biztonságban érezzék magukat. 

Azzal, hogy olyan kompetenciák fejlesztésére összpontosítunk, mint a rugalmasság, a hitelesség, 

az elfogadás, a problémamegoldó készség, a nyílt és erőszakmentes kommunikáció, azt reméljük, 

hogy a fiatalok a problémákat kihívásként, a nehézségeket tanulási lehetőségként, a 

konfliktusokat pedig annak lehetőségeként kezdik majd kezelni, hogy önmagukat és a másik felet 

is jobban megismerjék. 

 

 

Várt értékek 

A hagyományosan elfogadott tantervi formát ötvözzük a nemzetközi utazásokkal és a bennük rejlő 

személyiségfejlesztéshez kapcsolódó innovatív ötletekkel, hogy egy teljesen új típusú tantervet 

hozzunk létre. Ez a tartalom létrehozásának egyik alapja. Ugyanezt a fókuszt megtartva, a 

témákat is sokféleképpen strukturálhatjuk.  Reméljük, hogy a felvázolt irányvonal újabb és újabb 

ötleteket fog generálni, és olyan új tantervek születnek, amelyek csak egy dologban közösek: fő 

céljuk a személyiség fejlődése.  

Munkánk nagymértékben arra a folyamatra épül, hogy a fiatalok számára tudatossá tesszük, mit 

és miért tesznek. Azt szeretnénk, ha a fiatalok elgondolkodnának saját tanulási folyamataikon, és 

tudatosan hoznák meg döntéseiket. 

 

 

Tartalom 

A Tanterv témáinak kidolgozása során mindenekelőtt arra törekedtünk, hogy inspirációval 

szolgáljunk az utazóknak és a facilitátoroknak. A tartalom az adott iskolai tantárgyakhoz 

kapcsolódó témák szerint (pl.: Földrajz), vagy tanulmányi területhez kapcsolódva (pl.: 

természettudományok, társadalomtudományok) van rendezve. Az ötleteknek olyan tárházát 

szeretnénk nyújtani, amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési köréhez és az 

adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Ez a dokumentum egyfajta háttérként szolgál, 

amely segíti a résztvevőket abban, hogy személyre szabottan tervezzék meg utazásukat. Eltér 

a Módszertani kézikönyvben található "konyhakész" gyakorlatoktól, ahol a bemutatott 

gyakorlatokat aszerint rendeztük, hogy az utazáshoz viszonyítva mikor érdemes játszani őket 

(az utazás előtt, alatt, után és egy további rész a virtuális utazók számára). 
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Irányelvek 

A Tantervben bemutatott témákat, területeket az alábbi irányelveket követve gyűjtöttük össze: 

● Egyes témák több területen is feltűnhetnek, pl. 

a) Az egyes helyek különböző tantárgyakhoz kapcsolódhatnak  – az 

irodalomhoz (egy költő írt róla); a földrajzhoz (milyen ásványok vannak 

ott); a történelemhez (mi történt ott); stb. 

b) Valuták - tanulmányozható a történelem, az EU történelme és a 

matematika szempontjából. 

c) Görög legendák – értelmezhető a történelem, földrajz/biológia/ökológia 

(állatvilág, bizonyos növények), irodalom (mítoszok) területén 

d) Olyan átfogó fogalmak, mint például a rugalmasság, a 

társadalomtudományok (reziliencia), az ökológiai eszmék, a fizikai és a 

biológiai tanulmányok középpontjába egyaránt kerülhetnek. 

e) Kapcsolatok, hálózatok - a rugalmassághoz hasonlóan a 

társadalomtudomány (emberek közötti), a kémia (a kovalens kötés), és a 

biológia (az idegrendszer) tantárgyaihoz mind-mind köthetőek. 

f) A színek témája lehet absztrakt, mint például az élet színei az 

irodalomban vagy a történelemben, de lehet konkrétabb is, mint a 

fizikában vagy a kémiában; 

● Vannak országspecifikus témák, amelyek a helyi ismeretekre épülnek, és 

amelyek ettől függetlenül más országok számára is érdekesek lehetnek; 

● A saját országon belüli utazás lehetőségeinek felkínálása - hiszen sokak 

számára könnyebb lehet közelebbi úti céllal kezdeni, és sokan vannak, akik félnek 

vagy nem tudnak külföldre utazni; 

● Az utazás során az utazók szabadon váltogathatnak a témák között, több 

témát is érintve; 

● Adaptálhatóság - az adott helyhez kapcsolódó témák közül lehet választani. Így 

például összpontosíthatunk egy témára (a kémia kérdéseire) vagy egy helyre 

(mindenre, ami Görögországgal kapcsolatos); 

● Gamifikáció - Az általunk kínált gamifikáció (játékosítás) során az utazók 

jelvényeket és érmeket gyűjthetnek (lásd később); 

● Kapcsolat a Nemzeti alaptantervvel. Ha iskolai keretek között használják a 

dokumentumot, a diákok érdemjegyet kaphatnak a teljesítményükért; 

● Csoportmunka - a fiatalok csoportokban dolgozhatnak, ami elősegíti az 

együttműködést; 

● Projektmunka - a fiatalok megismerkedhetnek a projektmunkával, pl. 

múzeumokban, könyvtárakban. 

● Egyéni munka - a projekt keretében létrehoztunk egy online platformot, amely 

olyan gyakorlatokat kínál, amelyeket a fiatalok egyénileg is használhatnak. 

 

 

A tartalom rendszerezése 

Mint fentebb említettük, a tartalmat témákba rendeztük, amelyek mindegyikét külön 

függelék tárgyalja a dokumentum végén. A függelékek eltérő felépítése azt mutatja, hogy 

egy témát számtalan, egyformán jó és megfelelő módon lehet feldolgozni, és hogy a 

tanulás különböző területei eltérő megközelítést igényelhetnek. Ezeket a témákat, 
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amelyeket az Általános ismeretek elemeinek neveztünk el, egy Gyakorlati ismeretek rész 

egészíti ki, mert fontosnak tartott ezt is beépíteni a tantervbe (de ez utóbbiakat külön 

függelékben nem tárgyaljuk). 

 

Az általános ismeretek témakörei 

A dokumentum végén található egy függelék az általános ismeretek alábbi témaköreinek 

mindegyikéhez. 

1. Társadalomtudományok 

2. Ökológia 

3. Irodalom 

4. Nyelv 

5. Matematika 

6. Történelem és művészettörténet 

7. Tudomány 

8. Földrajz 

9. EU tanulmányok 

10. Életvezetési ismeretek 

11. Pénzügy és közgazdaságtan 

 

 

Az gyakorlati ismeretek témakörei 

A gyakorlati ismeretek témakörei nem szerepelnek a függelékben, mivel ezek nem konkrét 

tanulási eredményekkel rendelkező ismeretkörök. Céljuk, hogy ötleteket nyújtsanak arra 

vonatkozóan, milyen konkrét készségeket lehet fejleszteni az utazás során. A 

dokumentumban a későbbiekben található néhány irányadó kérdést ezekkel kapcsolatban 

is. 

 

1. Tájékozódás a térben 

2. Előkészület 

3. Útikalauzok és tippek 

4. Időmenedzsment 

5. Dokumentumok 

6. Ajándékok, amiket viszünk vagy hozunk 

7. Utazás és jegyek 

8. Egészségügyi kérdések 

9. Étel és ital 

10. Szállás 

11. Időjárás és ruházat 

12. Biztonsági előkészületek 

13. Barátok és rokonok 
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Időbeosztás  

Amint már korábban említettük, a tanterv kidolgozásának egyik fő alapelve az 

adaptálhatóság volt - a csoportvezetőknek lehetősége van arra, hogy szabadon, saját 

céljaira, saját módján, saját idejében használja a tananyagot. Hogy a tanulási élmény 

minél zökkenőmentesebb legyen, javasoljuk azonban, hogy legyen egy előre kidolgozott 

időbeosztás is.  Az időbeosztás megszerkesztésének irányelvei a következők: 

1. Amennyiben a Tantervet egész éves használatát tervezik, az utazóktól elvárás, 

hogy: 

a. három belföldi és egy külföldi utazást valósítsanak meg; 

b. legalább tíz napot töltsenek utazással; 

c. dolgozzanak fel legalább két témát. 

2. Minden témakörnek van egy javasolt befejezési ideje, amelyről további részleteket 

ebben a dokumentumban a "Módszertan" részben találhatunk. 

3. Az alapprogram teljesítése után az utazók két (legalább háromnapos) külföldi és 

négy (legalább ötórás) hazai utazás megvalósításával haladhatnak tovább a 

tanulás útján. Ha ezt teljesítik, megkaphatják a bronz utazójelvényt - egy kis 

jelvényt, amely emlékezteti őket a fejlődésükre. 

4. Ezüst és arany utazójelvény megszerzésére is van lehetőségük, ha két további 

fordulót teljesítenek. További információkat a jelvényrendszerről az ebben a 

dokumentumban található Gamifikáció részben találhatunk. 

 

Minimális elvárás és kiértékelés 

Annak érdekében, hogy segítsük a facilitátorokat a fiatalok tanulási folyamatának 

értékelésében, szolgálunk némi iránymutatással a minimális elvárásokkal kapcsolatban, 

valamint bemutatunk néhány példát az adminisztrációra és a prezentálás különböző 

formáira. 

Az adható kreditek számát, valamint a minimumkövetelményeket a facilitátornak kell 

meghatároznia, mivel ez nagymértékben függ attól, hogy milyen kontextusban dolgoznak 

a fiatalokkal. Egy iskolában dolgozó tanár például, lehet, hogy valóban olyan témákat 

tárgyal, amelyeket a diákoknak amúgy is meg kellene tanulniuk a vizsgáikhoz, és így az 

adott kreditek / érdemjegyek már valóban azt fogják tükrözni, hogy mennyire jól 

sajátítottak el bizonyos ismereteket. Egy ifjúsági szervezet vezetőjének azonban nem kell 

külső követelményeknek megfelelnie, éppen ezért dönthet úgy, hogy saját kreditrendszert 

épít ki saját tanulási céljaihoz. Ha egyáltalán nincs szükség kreditrendszerre, akkor is 

támogatható a csoporttagok tanulása azzal, hogy prezentálniuk kell a tanultakat, és a 

folyamatot személyközpontú módon megbeszéljük velük. 

Az értékeléssel kapcsolatban a következő elveket érdemes követni: 

1. Minden egyes témakörhöz javaslatokkal szolgálunk arra vonatkozóan, hogy az 

utazó milyen formában tudja bemutatni, mit tanult útja során.   

2. Ezeknek a javasolt prezentációknak saját értékelési kritériumai vannak, 

teljesítésükkel pedig kreditpontokat lehet szerezni. A tantervben minta 

kritériumtáblázatokkal szolgálunk.   
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3. A javasolt bemutatási formák bőséges teret adnak önértékelésre és a társak 

visszajelzéseire is.  A részletes és minőségi önreflexióért opcionálisan extra 

kreditpontok is adhatók. 

4. Javasoljuk, hogy az egész folyamatot egy előrehaladási grafikonon ábrázoljuk.  

5. Az értékelési kritériumoknak az utazó és a facilitátor, illetve a versenyző 

barátok/klubtagok együttműködésének eredményeként kell hogy létrejöjjenek. A 

közös munkáért három plusz kreditpont jár.   

 

1. minta = egy tevékenység adminisztrációja. 

 

 

2. minta: Egy kutatási tanulmány értékelési kritériumai 

Értékelési kritérium és kutatási téma Max. 

pontszám 

Elért pontszám 

belföldi utazás 1  

külföldi utazás 3  

felállított célok 1  

orientáció időben és térben 3  

szakértői nyelv használata 2  

források használata 1  

a történéseket befolyásoló tényezők felfedezése 3  

struktúra, nyelvtan 1  

Összesen 15 kredit  

Elfogadható szint 9 kredit  

 

Kreditek  A gyakorlat választott formája 

  
megjegyzések 

 

Dátum: Szept. 21. 

Téma: Történelem 

Altéma: II világháború 

Gyakorlat: Churchill 

Prezentáció    

 

 

Dátum: Okt. 4. 

Téma: Irodalom 

Altéma: II. vh 

Gyakorlat: Churchill 

 Esszé   

 

 

 

Dátum: Nov. 15. 

Téma: II vh. 

Altéma: túléls 

Gyakorlat: 3 

tanulmány 

  Szófelhő  
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3. minta: Előrehaladási grafikon 

Előrehaladási 

táblázat 

 1. év 2. év 3. év 4. év 

 

 

1. téma 

Dátum     

Ország     

Ott töltött napok 

száma 

    

Elért kreditek     

 

 

2. téma 

Dátum     

Ország     

Ott töltött napok 

száma 

    

Elért kreditek     

stb.      

 

 

4. minta: Az együttműködéssel kapcsolatos önreflexió 

 Együttműködés önreflexiós kritériumok 

 

1 

Sokat vitázom 

Nem érdekel, mások mit csinálnak 

Nem akarom elvetni egyik ötletemet sem, 

csak mert mások azt szeretnék, hogy 

megváltoztassam azt 

Nincs türelmem mindent megbeszélni 

Nem szeretem, ha megmondják, mit csináljak 

 

2 

Nem könnyű számomra a másokkal való 

együttműködés 

Sokszor érzem úgy, hogy mások nem 

szeretnek velem dolgozni, amitől nagyon 

dühös leszek 

Néha kifejezetten jó élmény a másokkal való 

együttműködés 

Jobban kéne másokkal együttműködnöm 

 

 

3/4 

Sokat gondolkodom arról, hogy mit jelent jó 

csapatembernek lenni 

Az együttműködés egyre jobban megy 

Többször meghallgatom mások véleményét, 

mint korábban 

Másokra is tudok fókuszálni, nem csak 

magamra 

A közös munkában követem csapattársaim 

példáját 

Egyre többször hallgatok meg másokat 

 

 

Egyre jobban élvezem, hogy egy csapat tagja 

lehetek 

Megosztom gondolataimat másokkal 

Segítőkész vagyokcsapattársaimmal 
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5/6 Szeretek hozzájárulni a közös munkához 

Meghallgatom mások gondolatait 

Nagyon sokszor gondolkodom arról, hogy mit 

jelent jó csapatembernek lenni 

Igazán érdekel, mások mivel foglalkoznak 

 

 

7/8 

Megosztom az ötleteimet és segítem a 

csapatot 

Tudom, hogy miért vagyok hasznos tagja a 

csapatnak 

Tanulok másoktól  

Meg tudom változtatni a csoporton belüli 

szerepemet 

Visszacsatolást tudok adni 

Szeretek segíteni másoknak 

Aktív vagyok a csapaton belül 

 

 

9/1

0 

Szeretnék még tudatosabb lenni a 

csapatmunkával kapcsolatban 

Néha én vállalom a felelősséget a munka 

megszervezéséért 

Megengedem másoknak, hogy megbeszéljék 

az ötleteimet   

Tudom, hogyan kell nehéz természetű 

emberekkel dolgozni 

Kiértékelek másokat 

Gondoskodom a csapatmunka 

hatékonyságáról 

Tudom mikor kell csatlakozni, vagy kilépni 

egy csoportból 

 

Módszertan  

Máshogy kell használni ezt a tananyagot, amikor egy egy hétig tartó, máshogy, amikor egy 

több hónapig tartó, és megint máshogy, amikor ennél is hosszabb ideig tartó utazásról van 

szó.  A résztvevőknek akkor  érdemes a tanulási folyamatokra koncentrálniuk, amikor 

hosszabb úton vannak. Ha az utazás egy hétig tart, jobban megéri csak elutazni, és élvezni 

az ott eltöltött időt. Azonban egy három hónapos utazás esetén, az utazó teljesítheti a 

legtöbb  kötelező, vagy választott tanulási célt. Egy hónap elég lehet ahhoz, hogy 

megismerkedjünk egy ország élővilágával, vagy  átfogó képet kapjunk arról, hogyan 

viszonyulnak a helyiek a háziállatokhoz. Minél jobban elmélyülnek az utazók  a tanulásban 

már az utazás előtt, annál többet tudnak majd profitálni az utazásból. Mindenkit arra 

buzdítunk, hogy készüljenek fel, és használják az utazást motiváló eszközként arra, hogy 

kiszélesítsék  a látókörüket a világgal kapcsolatban.  

Tegyük fel, hogy valaki kedvenc országa Görögország. Minden alkalommal, amikor az 

ember  külfödre megy, a cél lehet az, hogy Görögországról tanuljon, attól függetlenül, hogy 

valójában hova is utazott. Micsoda lehetőség, hogy megtudjuk, hogyan látják a németek 

Görögországot!  Például elmehetünk egy utazási irodába, hogy megnézzük a görög 

körutazásokra vonatkozó ajánlatokat. Az, hogy hogyan promotálják ezeket az utazásokat, 

sokat elárul arról, hogy a németek mit találnak érdekesnek Görögországban. Az utazó 

ismeretei Görögországról és Németországról egyaránt gyarapodni fognak.  

Még egy tipp: ha valaki  sokat utazik, célszerű összehasonlításokat végezni az országok 

között. Keressenek minden országban néhány tanulmányozandó szempontot, gyűjtsenek 
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minden országban egyet-egyet ugyanabból a dologból, pl. képeslapokat,  söralátéteket 

vagy előkertekről készült fotókat... 

Gamifikáció - bár nagyon szeretjük - ez csak egyike a tantervhez kapcsolódó módszertani 

elemeknek. Együttműködési és versenyfeladatok esetén az egyéni vagy csoportban utazók 

is könnyedén megtalálhatják a módját annak, hogy milyen formában vegyenek részt 

ezekben a tevékenységekben.  Az iskolában a tanár motivációként használhatja fel ezeket 

az ötleteket, vagy az utazások eredményei alapján adhat jegyeket. A nyári családi 

vakációkat arra is fel lehet használni, hogy megértessük a fiatalokkal, hogy a tudás nem 

csak az iskolai elvárásokhoz kötött, és tanulni nem csak iskolai keretek között lehet. 

Ugyanakkor egy fiatal felnőttekből álló csoport érdekesnek találhatja, hogy barátságukat 

egy tartalommal bíró versenyen, új tények elsajátításán és új készségek gyakorlásán  

keresztül erősítsék.   

Az alternatív tanterv használata teret enged többféle nem-formális módszertani 

elképzelésnek. Használják a képzelőerejüket! Néhány tipp:  

Az utazás előtt... 

● Gyűjts össze kérdéseket, amikre szeretnéd megtudni a választ. 

● Válassz ki legalább egy témát, amit alaposan tanulmányozni fogsz. 

● Készíts egy utazónaplót, amibe jegyzetelni fogsz  az utazás során, pl.: egy fa 

levelekkel, 5 közmondást tartalmazó oldal, egy oldal a címeknek... 

● Készíts egy listát azokról a szobrokról vagy domborművekről, amelyeket le szeretnél 

fényképezni. 

● Gyűjts össze utazással kapcsolatos társasjátékokat, pl.: Ticket to Ride 

Utazás közben... 

● Készíts olyan képeket, amelyekből sokat lehet tanulni az adott nyelvről (címkék, 

falakon lévő írások stb.). 

● Készíts interjúkat a helyiekkel. 

● Találd meg a legnépszerűbb helyi zenéket. 

● Gyűjts össze saját vicces, vagy veszélyes történeteket. 

Hazaérkezés után... 

● Értékeld ki az utazást és fogalmazd meg saját sikerkritériumaidat. 

● Készíts előadásokat, prezentációkat, blogokat, vblogokat, Facebook-üzeneteket és 

használd a közösségi médiát, hogy megmutasd a világnak, hol jártál és mit tanultál. 

● Használj digitális megoldásokat (készíts videókat, weboldalakat, képeskönyveket 

stb.) a tapasztalatok megosztására. 

● Készíts kézikönyvet a képekből, emléktárgyakból. 

● Készíts színdarabot vagy néhány szereplős jelenetet az utazás legszebb 

pillanataiból. 

● Készíts egy ismeretterjesztő kvízt az országról a barátaidnak. 

● Készíts el egy társasjáték sémát, amelyet az adott országban való tartózkodásod 

során információkkal fogsz megtölteni. 

A lehetőségek száma végtelen, és természetesen az utazó érdeklődési körétől függ. További 

ötleteket és teljes leírást ezekről, a FLOW módszertani kézikönyvben találsz. 

 



14 
 

Gamifikáció módszertan  

Az alábbiak egy játékosított tantervhez való tippek. Bármi egyéb eszünkbe jut, használjuk 

fel!   

Amikor belekezdünk egy játékba, az első lépés, hogy készítsünk egy tervet. Minden 

témakörön belül számos altémával szolgálunk - és a játékban minden témakörből legalább  

egy-egy altémát ki kell dolgozni. A történelem a téma, a történelmi helyek és a hozzájuk 

kapcsolódó események pedig az altéma.  Minden témához tartozik 5 kérdés, amivel a téma 

kidolgozását kezdeni kell. Az utazó kiválaszt egy-egy altémát minden témához. Ezek 

lesznek az utazás  fókuszpontjai. Következő alkalommal az utazó ugyanígy jár el, csak más 

altémákat választ. 

Minden utazás  alkalmával, témánként egy-egy altémához kapcsolódó feladatot teljesíteni 

kell. Összességében ez azt jelenti, hogy 13 elméleti és 13 gyakorlati kérdést kell kidolgozni. 

Amennyiben ez megtörténik, a játékos tanmenet teljesítve van!  

 

Szintek 

Ki lehet dolgozni egy tervet arra vonatkozóan, hogy valakiből hogyan válhat aranyfokozatú 

utazó. Például: 

- A bronzfokozatú utazó két (legalább háromnapos) külföldi utazást és négy 

(legalább ötórás) belföldi utazást teljesít.  

- Az ezüstfokozatú utazó három (legalább négynapos) külföldi utazást és nyolc 

(legalább hatórás) belföldi utazást teljesít. 

- Az aranyfokozatú utazó három (legalább ötnapos) külföldi utazást és tizenkettő 

(legalább ötórás) belföldi utazást teljesít.  
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Az ember újra és újra elölről kezdheti a kérdések körét, és akár hétszeres aranyfokozatú 

utazóvá is válhat.  

Íme az első öt altémához kapcsolódó kérdés minden egyes témához. Ez 5 utazáshoz 

elegendő. Amennyiben a résztvevők az összes kérdést feldolgozták (vagy már azelőtt!), 

ők maguk (és  együttműködő-/versenytársaik, vagy  facilitátoraik) újabb kérdéseket 

írhatnak. A következőkben további inspiráló ötleteket sorolunk fel.  

Általános ismeretek 

1. Társadalomtudományok 

a) Mit akartál és mit tudtál tanulni ebből az utazásból? 

b) Ajánld ezt az utat egy ismerősödnek! 

c) Milyen problémákat kellett megoldanod? 

d) Milyen nemzeti különbségekkel találkoztál? 

e) Milyen kapcsolatokat építettél?  

2. Ökológia 

a) Milyen helyi ételeket ajánlanál ismerőseidnek? 

b) Készíts egy listát az összes természeti látványosságról! 

c) Milyen közlekedési eszközöket használtál az utazás során? Hogyen 

tehetetted volna mindezt kisebb ökológiai lábnyommal? 

d) Beszélj az utazás előtt felmerülő előítéleteidről egy barátoddal! 

e) Mit tanultál a helyiektől? 

3. Irodalom 

a) Mi volt a célod és ez hogyan teljesült? Keress egy olyan irodalmi művet, 

amely egy utazásról szól hasonló célokkal! 

b) Válassz ki egy műfajt és írj egy rövid szöveget az utazásodról ebben a 

műfajban! 

c) Írj az utazás egy érdekes kalandjáról! Használj humoros elemeket! Írj egy 

esszét erről! Hasonlítsd össze az anyanyelveddel! 

d) Válassz ki egy barátod, és próbáld meg az ő szemén keresztül látni a 

helyet! Találj egy irodalmi példát, és írj egy esszét eszerint! 

e) Válassz ki egy irodalmi művet és hasonlítsd össze a saját élményeidet vele! 

4. Nyelv 

a) Találj három példát a nyelvhasználatra! 

b) Készíts egy listát azokról a szavakról (minimum 50 szó), amiket az utazás 

során tanultál! 

c) Találj egy olyan irodalmi művet, amelyben a nyelvhasználat fontos 

szerepet játszik! 

d) Mit tudsz az ország nyelvéről? Írj egy esszét erről! Hasonlítsd össze az 

anyanyelveddel! 

e) Készíts fotókat és taníts meg 25 újonnan tanult kifejezést az egyik 

barátodnak! 

5. Történelem 

a) Keress ki egy történelmi utazást, amely olyan helyeket is érint, ahol jártál! 

b) Készíts egy listát azokról a helyekről, ahol jártál és történelmi 

jelentőséggel bírnak! 

c) Válassz ki egy helyet, amelyet a művészettörténeti szempontból fogsz 

kielemezni! 

d) Találj olyan hírességeket, akik ugyanazokat a helyeket látogatták, 

amelyeket te is! 

e) Találj bármi olyan vonatkozást, ami összekapcsolja a helyet híres magyar 

(görög/szlovák/...) emberekkel! 

6. Matematika 
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a) Készíts fotókat 5 különböző híres épületről, és rendezd őket sorba aszerint, 

hogy milyen idősek! 

b) Készíts prioritási listát az utazásod során! 

c) Számold ki, mennyi pénzre lesz szükséged az utazáshoz! 

d) Válassz ki két kategóriát (pl.: híres embereket ábrázoló szobrok vagy 

hétköznapi embereket ábrázoló szobrok), és csoportosítsd a látottakat 

aszerint, hogy melyik kategóriába tartoznak! Hogyan változtatná meg a 

dolgokat, ha megváltoztatnák a kategóriákat(pl.: emberek vagy nem 

emberek)? 

e) Hozz döntéseket az utazásoddal kapcsolatban és értékeld ki ezeket az 

utazás után! Jó döntést hoztál? 

7. Tudomány 

a) Találj olyan az országra vonatkozó népmeséket vagy mítoszokat, amelyek 

utalnak a különböző elemekre! 

b) Milyen ásványokban/természeti kincsekben gazdag az ország? 

c) Miért van oxigénmaszk a repülőgépeken? 

d) Legalább egyszer használj iránytűt! Hogyan működik?  

e) A közlekedés melyik formája a legelterjedtebb abban az országban? Miért?  

8. Földrajz  

a) Találj érdekes földrajzi tényeket az országról! 

b) Hol találhatóak az ország határai, és milyen jelentőséggel bírtak a 

történelem során? 

c) Készíts egy pontos térképet utazásod egy részéről! 

d) Milyen híres utazók származnak ebből az országból? 

e) Milyen természeti kincsek találhatóak az országban (magas hegyek, tavak, 

folyók)? 

9. EU tanulmányok 

a) Hogyan viszonyul ez az ország az Európai Unióhoz? Milyen szerepe van az 

EU-n belül? 

b) Mi a történet azzal kapcsolatban, amikor az eredeti valuta euróra változott 

(vagy nem változott)?  

c) Mik a helyi és mik az uniós problémák az országban?  

d) Gyűjts öt kultúriális érdekességet az országról! 

e) Hogyan viszonyul ez az ország a zöld megállapodáshoz (Green deal)? 

10. Készségek (2 darab kötelező) 

1. Logikai-matematikai készségek - Állíts fel egy hipotézist az országgal 

kapcsolatban, és bizonyítsd, vagy cáfold meg azt! 

2. Nyelvi készségek - Mennyire jól találod meg a megfelelő szavakat arra, 

amit ki szeretnél fejezni? 

3. Természethez köthető készségek - Találj öt példát különböző fajok együtt 

élésére! 

4. Zenei készségek - Jegyezd fel a különböző hangokat, amiket hallasz 

magad körül! 

5. Kineztetikai készségek - Mesélj egy olyan pillanatról, amikor az elmédet és 

a testedet kellett összehangolnod! (Pl.: több táskát kellett egyszerre 

tartanod...) 

6. Intraperszonális készségek - Mesélj arról, hogy mit éreztél és mit akartál 

az utad során! 

7. Interperszonális készségek - Mesélj egy olyan esetről, amikor megérezted 

az emberek érzéseit és motivációit! 

8. Térbeli készségek - Mutass be valamit vizuálisan  3D-ben! 

9. Gyakorlati készségek - Hogyan boldogulsz hétköznapi helyzetekben? 

10. Egzisztenciális készségek - Gondolkodj az egzisztenciális kérdéseken: miért 

élünk, és miért halunk meg? 
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11. Pénzügy és közgazdaságtan 

a) Készíts egy büdzsét az utazáshoz és ellenőrizd minden nap! 

b) Válassz ki egy koncepciót a tantervből és tanulj meg mindent, amit csak 

lehet a témáról! 

c) Készülj fel az utazás előtt, és nézz utánaaz adott ország gazdasági 

helyzetének! 

d) Tanulmányozd az ország humánpolitikai rendelkezéseit (hogyan bánik a 

szegényekkel, milyen segítséget nyújtanak számukra, stb.)! 

e) Tanulmányozd az ország környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit 

- mennyire tudatosak az emberek például a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatban? 

 

A következő két témakör szintén beépíthető a gamifikációs projektbe, de ebben a 

tantervben nem csatolunk róluk külön mellékletet. Ezeket más témákba is be lehet építeni. 

 

11. Művészetek 

a) Találj egy érdekes helyet, amelyet a művészettörténeti szempontból fogsz 

kielemezni! 

b) Készíts egy képet (virtuálisat vagy valódit) az utazásodról! 

c) Készíts fotókat és csinálj belőlük egy montázst, ami jól bemutatja az 

utazásod! 

d) Rajzold le az utazás összes fontos eseményét! 

e) Készíts diavetítést és válassz hozzá országhoz kapcsolódó zenét! 

 

12. Saját ország-külföldi ország (2 darab kötelező)) 

a) Keress különbségeket a saját országod és a meglátogatott ország között! 

b) Keress hasonlóságokat a saját országod és a meglátogatott ország között! 

c) Mik a saját országod alapadatai (terület, népesség, GDP, uniós tagság, 

valuta stb.)? 

d) Legalább egy történelmi személy, esemény kerüljön bele az utad során 

tanultak közé! 

e) Legalább egy irodalmi személy kerüljön bele az utad során tanultak közé! 

f) Legalább egy, a meglátogatott országhoz köthető művészettörténeti tény 

kerüljön bele az utad során tanultak közé! 

g) Legalább egy, a meglátogatott országban jellemző természeti jelenség 

kerüljön bele az utad során tanultak közé! 

h) Hasonlítsd össze a saját országod és a meglátogatott ország kultúráját! 

(Pl.: étel, zene, mitológia, stb.) 

i) Sorolj fel néhány előnyt és hátrányt azzal kapcsolatban, hogy milyen az 

élet a saját országodban, vagy a meglátogatott országban! 

j) Milyen nyelvi különbségek (nyelvcsalád, érdekes kifejezések stb.) vannak 

az anyanyelved és a meglátogatott ország nyelve között? 

 

Gyakorlati tudás 

Ahogy fentebb, az általános ismeretek részben, itt is felsorolunk  néhány kérdést az egyes 

témakörökhöz tartozóan. Ezeknek, ahogy az előbbiekben is, fő céljuk, hogy inspirációt 

nyújtsanak. Itt nincsenek helyes vagy helytelen válaszok, a lényeg az, hogy az utazó 

gondolkodjon el ezeken a kérdéseken, és jegyzetelje le gondolatait. 

1. Tájékozódás a térben  

a) Hova utazunk (Földrajzi leírás)? 

b) Mik azok a „jó, ha tudjuk” dolgok, amik jellemzőek a helyre? 
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2. Előkészület 

a) Mit csomagoljunk? - prioritások 

b) Hogyan csomagoljunk?    

3. Útikalauzok és tippek 

a) Miket ne hagyjunk ki? - prioritások 

b) Mik a főbb látványosságok? 

4. Időmenedzsment 

a) Mik az utazás fontos adatai? (Pl.: Mikor indulnak a repülő-, vagy 

buszjáratok?) 

b) Készíts egy naptárat! 

5. Dokumentumok 

a) Milyen dokumentumokat kell magunkkal vinnünk? 

b) Hogyan szállítsuk ezeket a dokumentumokat? 

6. Ajándékok, amiket viszünk vagy hozunk 

a) Hogyan válasszunk ajándékokat, amiket hazahozunk? 

b) Miket vegyünk és miket ne? 

7. Utazás és jegyek 

a) Hogyan vegyük meg a jegyeket?  

b) Hogyan válasszuk ki a helyes közlekedési formát? 

8. Egészségügyi kérdések 

a) Milyen oltásokra van szükségünk? 

b) Milyen gyógyszereket vigyünk magunkkal? 

9. Étel és ital 

a) Mit vásárolj magadnak és mit ajándéknak? 

b) Hogyan tároljuk ezeket az ételeket? 

10. Szállás 

a) Hogyan foglaljuk - előre, vagy a helyszínen? 

b) Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő hely 

kiválasztásánál? 

11. Időjárás és ruházat 

a) Miket vigyünk magunkkal és mit ne? 

b) Mekkora lehet az utazótáskánk? 

12. Biztonság 

a) Hol tartsuk a fontos okmányainkat? 

b) Mik a legfontosabb telefonszámok? (Pl.: nagykövetség, orvos) 
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Az alábbiakban találsz mintatáblázatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan kövessük 

nyomon előrehaladásunkat a két kategóriában?  
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Források 

 

● Nemzeti alaptantervek 

◦ Magyarország: https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-

12/index_8_gimn.html 

◦ Görögország: http://www.pi-schools.gr/ 

● Flow Módszertani Kézikönyv, FLOW Foglalkozásterv 

◦ https://freedomtolearnontheroad.eu/outcomes/ 

● Flow Online Platform 

◦  https://freedomtolearnontheroad.eu/training-activities/  

● Toast Master ötlet 

◦ https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml  

● Függelék – az egyes témák részletes tartalma 

 

  

https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html
https://kerettanterv.oh.gov.hu/05_melleklet_5-12/index_8_gimn.html
http://www.pi-schools.gr/
https://westsidetoastmasters.com/mgmt_org/tm_structure.shtml
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Függelék 

Az alábbiakban az általános tudásterületekhez tartozó mellékletek találhatók. Minden 

dokumentum számos altémát sorol fel, amelyek közül a facilitátor a saját tanulási/tanítási 

igényeinek megfelelően választhat. A felsoroltakon kívül természetesen saját maga is 

meghatározhatja azokat az altémákat, amelyekkel foglalkozni szeretne! Minden melléklet 

tartalmazza a témakörhöz tartozó célokat, az elvárt értéket és a pontos tartalmat. Mivel 

minden téma más és más, a mellékleteket különböző formában kínáljuk - ezzel is 

szeretnénk ösztönözni a facilitátorokat, hogy legyenek kreatívak, és alakítsák ezeket a 

saját igényeikhez! 

Néhány esetben olyan lehetséges tevékenységeket is felsoroltunk, amelyeket az utazók 

kipróbálhatnak. Ilyen tevékenységek a FLOW Módszertani kézikönyben is találhatóak, 

amely tartalmazza az utazás előtti, alatti és utáni tevékenységek leírását, virtuális 

utazásokat, valamint egy olyan online platformot, ahol a fiatalok saját maguk teljesíthetik 

ezeket a feladatokat. Ezeknek a forrásoknak mindegyike megtalálható a projekt honlapján: 

https://freedomtolearnontheroad.eu 
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1. számú függelék: Társadalomtudományok 

 

Célok 

Azért tanítjuk a társadalomtudományokat, mert hisszük, hogy ez a legfontosabb 

tudás, amelyet a diákoknak meg kell tanulniuk az iskola utáni életükhöz. Tele van 

olyan készségekkel, amelyeket gyakorolni kell, hiszen megtanítanak kezelni a 

körülöttünk lévő embereket és a felmerülő problémákat. Ez a program az 

erőszakmentességet, az önmegvalósítást, az önreflexiót, a másokra való 

odafigyelést - a személyközpontú hozzáállás értékeit - közvetíti.   

Vállaltuk azt a kihívást, hogy egy  utazásra épülő tananyagot írunk, mert úgy 

gondoljuk, ez mindenkinek segít abban, hogy jobban megértse önmagát és a 

körülötte lévő világot. Szeretnénk olyan eszközöket a kezükbe adni, amelyek 

segítségével meg tudnak birkózni az életben felmerülő problémákkal, és saját 

tapasztalatokat szerezhetnek.  

 

Várt értékek  

Az utazás megtanít a problémamegoldásra, a konfliktusok kezelésére és az 

emberekkel való összetartozás képességére. Azt szeretnénk, hogy a fiatalok 

magabiztosabbá váljanak, gyakorlottabbak legyenek a nehézségek kezelésében, 

és fogékonyabbak az új tapasztalatokra. 

 

Kompetenciák 

A szociális kompetenciák elengedhetetlenek egy jó minőségű élethez.  Az 

önmagunkkal, másokkal és a környezetünkkel való megbékélés olyasmi, amit 

mindannyiunknak a legmagasabb szinten kéne elsajátítanunk, ha boldogok 

akarunk lenni.  

Amikor a program résztvevői útnak indulnak, rengeteg kihívással kell 

szembenézniük: kikerülnek a komfortzónájukból, és helyzeteket, nehézségeket 

kell megoldaniuk. Ezekben a helyzetekben fejlődnek igazán az alábbi 

kompetenciák! 

Kommunikációs kompetencia: utazás közben aligha elkerülhető, hogy 

ismeretlen emberekkel kerüljünk kapcsolatba, néha segítséget kérjünk. A 

helyiekkel való beszélgetés révén a résztvevők jobb képet kapnak az országról és 

arról, hogy az ott élő emberek hogyan gondolkodnak a világról. Minél többször 

teremtenek kapcsolatot a helyiekkel, annál jobban fejlődnek az olyan készségek, 

mint a véleménynyilvánítás, vagy mások meghallgatásának képessége.  

Kritikus gondolkodás: az utazás során a résztvevők több dologról is véleményt 

fognak alkotni, és gondolataikat biztosan megosztják majd másokkal, esetleg a 

helyiekkel. Minél több nézettel találkoznak, annál inkább eltávolodnak az 

egyoldalú, leegyszerűsített gondolkodásmódtól, és annál inkább szükségük van a 

kritikus gondolkodásra. 
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Időmenedzsment: Erre a készségre a munka világában is nagy szükség van. Egy 

másik országban/az otthontól távol töltött idő jó terep ezen kompetencia 

fejlesztésére. A nap megszervezése, a vonatok, buszok stb. lekésésének 

elkerülése lehetőséget nyújt az utazónak arra, hogy fejlődjön ezen a téren. 

Konfliktuskezelés: Egy idegen országban az embernek sok problémával kell 

szembenéznie, ami azt is jelenti, hogy néha konfliktusba kerül másokkal. Az 

emberközpontú megoldások, az asszertivitás és az empátia segíthet ezeket a 

konfliktusokat erőszakmentesen megoldani.  

Tervezés és stratégiaalkotás: Minél ügyesebb valaki a tervek készítésében és 

a tervek követésében, annál kevesebb stressznek lesz kitéve az utazás során. 

Ugyanakkor az utazás során váratlan események, váratlan helyzetek is 

adódhatnak, és ilyenkor szükség van a körülményekhez való alkalmazkodásra és 

tervünk felülvizsgálatára is. Nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt, hogy az 

utazás élvezetes lehessen.  

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben felsorolunk néhány fogalmat, kulcsszót, tágabb témát, amelyek 

mind gondolatébresztőként szolgálnak. Ez az ötleteknek egy olyan tárháza, 

amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési köréhez és az adott 

ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Egyfajta elméleti háttér, amely segít az 

utazóknak személyre szabottan megtervezni az előttük álló utazást. 

 

Tartalom 

Önmagunk ismerete és öntudatosság 

Az utazás minden bizonnyal fejleszti az önmagunkról való tudásunkat. Az 

alabbiakban felsorolunk néhány aspektust (a lista végtelen!),  amelyek 

segítségével tudatosabbá válhatunk. Az utazókat arra buzdítjuk, hogy 

gondolkodjanak el az alábbiakról, és amikor hazatérnek egy utazásról, 

fogalmazzák meg maguknak a szerzett tapasztalataikat ezek függvényében. 

● boldogság 

● elnézést kérni 

● öregedés 

● önreflexió 

● függőség 

● a kritika kezelése 

● gondoskodás 

● gyász és veszteség 

● pénzügyek 

● siker  

● stressz 

● önmegvalósítás 

● értékek 
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● szeretet 

● kedvesnek lenni 

● szokások  

● életmódok 

● érzelmek 

● kongruencia (egybevágás, egyezőség) 

● érdeklődés 

● figyelem 

● adaptáció 

● a bizonytalanságok kezelése 

● felkészültség 

Ismerni másokat 

Ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozottnak és elégedettnek érezze magát a 

világban, a másokkal való kapcsolatainak is kiegyensúlyozottnak kell lennie.  Minél 

több információval rendelkezünk az emberi viselkedésről, annál könnyebben 

alakíthatunk ki jó kapcsolatokat másokkal. A következő listát is a végtelenségig 

lehetne folytatni, de itt kiemelünk néhány fontos fogalmat, amelyekre érdemes 

odafigyelni  

● generációs különbségek 

● bizalom 

● csapatépítés 

● jól érezni magunkat 

● empátia 

● konfliktuskezelés 

● asszertivitás 

● erőszakmentesség 

● pozitív megítélés 

● kooperáció  

● versengés 

● vezetőnek lenni 

● problémamegoldás 

● nyitott kommunikáció 

● hatékony kommunikáció 

● nonverbális kommunikáció 

● különbözőségek 

● kapcsolatok 

 

A társadalom ismerete 

Az emberek viselkedése különbözik, attól függően, hogy egyedül vagy csoportban 

vannak éppen.  Ez az altéma a társadalomról szól, ami még ezektől is különbözik. 

Ha tanulmányozzuk, vagy egyszerűen csak elgondolkodunk kicsit a meglátogatott 

országban tapasztalt és megismert normákon, sokat meg fogunk tudni az adott 

ország társadalmáról. A többi altémához hasonlóan itt is készítettünk egy listát.  A 
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résztvevőket arra buzdítjuk, hogy gyűjtsenek bizonyítékokat, és kérdezzék meg a 

helyi lakosságot, mit gondolnak a következő fogalmakról: 

● demokrácia 

● diszkrimináció 

● előítélet 

● nemekkel kapcsolatos kérdések 

● törvény és szabadság 

● szegénység 

● ökológia 

● humánökológia 

● klímaváltozás 

● emberi jogok 

● rasszizmus 

● xenofóbia (idegengyűlölet) 

● bevándorlók 

● homofóbia 

● szolidaritás 

● háború és gyűlölet 

● hajléktalanság 

● tolerancia 

 

 

Alapvető rendszerek 

Az emberek rájöttek, hogy a rendszerek segítenek nekik megérteni a körülöttük 

lévő világot. Éppen ezért sok okos ember tények sokaságát rendszerekbe 

rendezte. Ha időt szánunk arra, hogy tanulmányozzuk őket, a különböző emberi 

jelenségek sokféle szempont alapján tárulnak a szemünk elé.  Néhányat most itt 

bemutatunk.  Amikor valaki egy új országba utazik, ezek közül egyet-kettőt 

felhasználva megvizsgálhatja szerzett tapasztalatait: 

● Maslow piramis 

● Flow-élmény, arousal  

● Időmenedzsment 

● MBTI (Myers–Briggs-típusindikátor) - személyiségtípusok 

● Szeretetnyelvek 

● SMART célok (hatásos célkitűzések) 

● Johari-ablak 

● Thomas - Killman - konfliktuskezelési stratégiák 

● Golman: EQ, az érzelmi intelligencia jelei 

● Stresszkezelés 

● Schattenhofer - csoportdinamika 

● Resztoratív szemlélet 

● Bloom modellje 

● Partnerség és hierarchia 

● Dilts modellje - a személyiség működésének logikai szintjei 

● Gordon módszer 
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● Hippokratész 

● Berne - emberi játszmák 

● Szeretetnyelvek 

● Tranzakcióanalízis 

 

Kreativitás 

Ha jól érezzük magunkat és használjuk a kreativitásunk az utazás során, biztosan 

élvezetesebb élményben lesz részünk. Ha szem előtt tartjuk, hogy az 

intelligenciának számos formája létezik (Gardner többszörös intelligencia 

elmélete) a világ újabb és újabb érdekes arcait fogja megmutatni számunkra. Az 

alábbiakban ezeket, és más aspektusokat is felsorulunk:  

● Képi-térbeli (vizuális) 

● zenei 

● logikai 

● nyelvi 

● mozgásos 

● természeti 

● személyes (intraperszonális) 

● társas (interperszonális) 

● dilemma 

● változó nézőpontok 

● „mi lenne ha” helyzetek 

 

 

A tanulás módjai 

Az emberek különböző módokon tanulnak. Minél jobban ismerjük magunkat, és 

azt, hogy hogyan tanulunk, annál jobb és teljesebb tapasztalatokat szerezhetünk 

az utazás során. Az alábbi lista segít az utazónak abban, hogy különböző 

szempontokra összpontosíthasson. 

● bemelegítés (játékok, páros játékok, szociometria) 

● előadások - rendszerek (lásd infografika) 

● játékok (kooperatív, szórakoztató, készségfejlesztő, csapatépítő, 

önismereti, kinesztetikus, problémamegoldó, vezetői, bizalomépítő,) 

● visszacsatolás - soft és hard 

 

Inspiráció 

Utazás közben jó, ha tudatában vagyunk annak, hogy az inspiráció mennyire 

sokféleképpen segíthet bennünket. A résztvevők az itt található listát útjuk során 

kiegészíthetik további inspirációkkal. Egy idegen ország idegen környezete máris 

az inspiráció egyik forrása:   

● beszéd 
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● idézetek 

● történetek 

● fényképek 

● zene 

● életrajz 

● viccek 

● emberek 

● ötletek 

● művészetek 

● filmek 

● képek 

● beszélgetés 

● kapcsolatok 

● állatok 

● tapasztalat 

● dilemma 

● környezet 

● dizájn 

● kérdések 
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2. számú függelék: Ökológia 

 

Célok 

A jövő generációi számára létfontosságú, hogy megértsék a fenntarthatóság 

fogalmát és gyakorlati kérdéseit. Nem könnyű globálisan átlátni a fenntarthatóság 
három - környezeti, társadalmi és gazdasági - aspektusának összefüggéseit. 

Ugyancsak nehéz megérteni az ember szerepét a környezeti problémákban, és 
még nehezebb szembenézni a felelősségünkkel. Ez a személyes felelősség a 
globális problémák, de lokális tevékenységeink szintjén is felmerül.  Ezért 

ugyanolyan fontos, hogy elkezdjük keresni és elemezni a mindennapi munkánkkal 
kapcsolatos információkat, mint az, hogy megértsük a nemzetközi együttműködés 

fontosságát.   

 

Kompetenciák 

Anyanyelvi és idegen nyelvi kompetenciák: az utazás lehetőséget ad a 
véleménynyilvánításra és mások meghallgatására. Emellett meghozhatja a kellő 
motivációt az idegennyelv tanuláshoz. Utazás előtt a résztvevőket arra 

ösztönözzük, hogy keressenek tájékoztatókat a célországról anyanyelvükön vagy 
más nyelveken. Segít megérteni az új országot, ha képesek a képeket szavakban 

megfogalmazni, és fordítva.  Minél jobban felkészülnek az utazók az utazásra 
előzetes információkkal, annál inkább fel tudják használni az utazást általános 
ismereteik bővítésére. Ha kapcsolatot teremtünk más országok állampolgáraival, 

könnyen lehet, hogy tartalmas beszélgetésekbe fogunk bocsátkozni. Hazatérés 
után nagyszerű lehetőség barátainknak vagy osztálytársainknak beszámolókat 

tartani. Lehetőség van arra is, hogy egy blogban írásos összefoglalót készítsenek 
a tapasztalataikról.  

Matematikai kompetenciák: A matematika gondolkodásra tanít, és egy utazás 

során rengeteg alkalom nyílik a gondolkodás képességének használatára.  Egy 
vitában például logikusan lehet csoportosítani az érveket, más témákban pedig 
felkészülni a pontos nyelvhasználatra. Különböző modelleket használhatunk az 

érvek és véleménykülönbségek alátámasztására, vagy mindennapi problémák 
megoldásához. 

Digitális kompetenciák: Az utazás előtt az internet nem feltétlenül az egyetlen, 

de a legtöbb esetben biztosan a legegyszerűbb módja annak, hogy információkat 
gyűjtsünk a célországról. Hazatérés után a tapasztalatok és élmények keretbe 
foglalásának legmodernebb módja egy prezentáció készítése, ahol a számítógép 

ismét csak elengedhetetlen (pl. olyan programok használata, mint a PowerPoint). 
Az internet olyankor nagy segítség, amikor valaki az adott ország szakértőitől 

szeretne anyagokat találni. A digitális készségek kihasználásának lehetőségei 
kimeríthetetlenek, ez csak néhány példa.  

Szociális kompetenciák: Az utazás szükségszerűen nyitottabbá teszi az 

embereket az új élményekre és tapasztalatokra. Az új emberekkel való találkozás, 
a helyiekkel való beszélgetés megváltoztathatja az embert. Lehetőséget ad arra, 
hogy megosszuk gondolatainkat, tapasztalatainkat és véleményünket, és 

fejlesszük azon képességünket, hogy másokat is meg tudunk hallgatni, miközben 
megismerkedünk különböző kultúrákkal. Segít, hogy tolerálni tudjuk a 
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kétértelműséget, meg tudjunk szabadulni előítéleteinktől, kompromisszumokat 

tudjunk kötni, és hogy különböző nézőpontokat el tudjunk fogadni anélkül, hogy 
konfliktusokba keverednénk. Segít, hogy megtanuljuk kezelni a frusztrációt és a 

haragot. Ráadásul ezek a beszélgetések felkelthetik az érdeklődésünket a helyi 
problémák iránt. Minél többet utazik valaki, annál több esélye van arra, hogy 
tiszteljen másokat, hogy demokratikus kapcsolatokat alakítson ki, hogy lássa és 

ÉLVEZZE a vallási és etnikai sokszínűséget.  

Vállalkozói kompetenciák: utazás közben nagy eséllyel az együttműködés 
valamilyen formájára szükségünk lesz. Ez az alapja minden, a környezetünk 

biztonságának megőrzésére irányuló erőfeszítésünknek. Néha az utazó valamilyen 
okból kifolyólag ki van szolgáltatva a helyieknek, éppen ezért készen kell állnia 

arra, hogy segítséget kérjen vagy elfogadjon. Az utazás során biztosan lesz 
lehetőség balesetek vagy kockázatok kezelésére, ami a legfontosabb 
munkavállalói készség fejlődését eredményezi: a problémamegoldást. 

 
Az önkifejezés és a művészi tudatosság kompetenciái: az utazás sok 

esztétikai élményt tartogat. Amikor belcsöppenünk egy új kultúrába, nagy 
valószínűséggel tisztelet ébred bennünk a helyiek kulturális életével kapcsolatban. 
Az utazás nyitottabbá tesz bennünket az új élményekre, amitől saját életünk is 

élménydúsabbá válik.  
 

Tanulási kompetenciák: az utazásra való felkészülés rengeteg kulturális, 
technikai és gyakorlati dologra tanít meg minket. Ahogy egyre többet utazunk, az 
országgal kapcsolatos ismeretek megszerzése, vagy annak átgondolása, hogy 

mely tárgyakat vigyük magunkkal, és melyeket hagyjuk otthon, egyre könnyebbé 
válik.  Néhány rövidebb-hosszabb utazás után a résztvevők olyan rutinokat 

dolgozhatnak ki, amelyeket más területeken is tudnak majd használni  - így egyre 
magabiztosabbá válnak, amikor egyéb dolgokra kell felkészülni. Ahogy új 
helyzetekbe kerülnek, új tanulási stratégiákat fognak kidolgozni, és több 

tapasztalatuk lesz a tanulásban és önmaguk megismerésében is: már néhány 
utazás után jól fogják látni gyengeségeiket és erősségeiket.  

 
Tudományos kompetenciák: Az ökológia kötődik leginkább a tudományhoz. Ha 
valaki energiát fordít a megfelelő felkészülésre, az adott országban töltött idő 

hatékony kihasználására és a tapasztalatok tudatos összegzésére, akkor az időt 
ily módon a legjobban kihasználva a környezetvédelemről is sokat megtudhat.  Az 

utazó azt fogja tapasztalni, hogy egyre könnyebb és könnyebb a megfelelő fókuszt 
és a legrelevánsabb információkat megtalálni, a problémákat pedig a 
legélvezetesebb módon megvitatni. A résztvevők egyre több érdemi javaslatot 

tudnak majd tenni, és egyre több kérdésben tudatosabb és hozzáértőbb véleményt 
alkotni. Ezenkívül megértik a helyi, regionális és globális problémákat, és az életet 

a maga összetettségében látják, amitől az még élvezetesebbé válik. 
 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

Gondolatébresztő példákként a következőkben felsorolunk kérdéseket, ötleteket 
és feladatokat. Ezek néha kérdés, néha kulcsszavak vagy tágabb témák 

formájában vannak megfogalmazva. Minden alkalommal jelezzük, hogy milyen 
módszertant tartunk a legmegfelelőbbnek az altéma kidolgozásához (megfigyelés, 
kutatás stb.) - ezek a kiemelt részek a dokumentumban. Támogatásként és 
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iránymutatásként szolgálnak, és az egyszerű megfigyeléstől és jegyzeteléstől az 

összetett kutatásig vagy modellkészítésig terjednek.  

Ez az ötleteknek egy olyan tárháza, amelyet minden használója saját igényeihez, 
érdeklődési köréhez és az adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Egyfajta 

elméleti háttér, amely segít az utazóknak személyre szabottan megtervezni az 
előttük álló utazást. 

 

 

Tartalom 

Térben és időben történő tájékozódás 

● hol pletykázgatnak az emberek? különböző generációk - különböző 
helyek? megfigyelés 

● más domborzati adottságok, más életvitel. megfigyelés 

● hogyan tájékozódunk a különböző helyeken?  (épületek, tereptárgyak) 
megfigyelés  

Közlekedés 

1. autómentes helyek. vita 

2. gyalogosok és járművek. megfigyelés 
3. környezetbarát közlekedés. kutatás 

4. roller, bicikli hálózat.  kutatás és megfigyelés 
5. mennyit, hova, és miért utaznak az emberek az adott országban? 

megkérdezés 

6. P+R, autók száma.  benyomások és statisztikák 
7. hogyan tudunk megtenni egy útvonalat a lehető legkörnyezetbarátabb 

módon? kutatás 
8. közlekedés az odajutáshoz. egyéni preferenciák. megkérdezés 
9. helyi közlekedés. benyomások 

10.az utazások megtervezése. egyéni különbségek. megkérdezés (lásd 
társadalomtudományok - MBTI) 

Klíma 

● időjárás. megfigyelés 
● talaj. kutatás 
● a klímaváltozás jelei. benyomások 

● napos és esők napok száma. statisztikák 

Gazdaság 

● átlagkereset. kutatás 
● munkaerőhiányban szenvedő ágazatok. megfigyelés 

● a boldogság mértéke. benyomások 

Alkotás 

● művészet a természetben, természet a művészetben. alkotás 

● tájépítészet. alkotás 
● természetihlette alkotások.  alkotás 
● őszinteség jelei vagy megtévesztés. benyomások 

● az együttműködés evolúciója - fauna, vadvilág. kutatás 
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● (Magyar vonatkozás) Esti Kornél. benyomások 

Étkezési és ivási szokások 

● éttermek vagy otthon étkezés.  kutatás 
● egzotikus éttermek. megfigyelés 

● a nemzetek konyhái, az összetevők ökológiája. kutatás 
● alkoholfogyasztási szokások. benyomások 
● étkezési szokások. benyomások 

Vásárlás  

● környezettudatos vásárlás - miből és mennyire van szükségünk, hol 
szerezzük be.  kutatás 

● piacok vagy bevásárlóközpontok. kutatás 

● az otthon megtermelt és a külföldről exportált élelmiszerek aránya. 
kutatás 

● csomagolásmentes boltok. megfigyelés 
● piacok. megfigyelés 
● otthoni főzés.  alkotás 

Természetvédelmi területek 

● természetvédelmi parkok. benyomások 
● a természeti kincsek védelme. kutatás 

● az országhatárok hatásai.  Milyen területek élveznek támogatást? csak az 
országhatáron belüliek. kutatás 

Adaptáció  

● a bizonytalanságok elfogadása. benyomások(lásd társadalomtudományok) 

● tájékozódás. megfigyelés 
● utazgatás. megkérdezés 
● R & K stratégiák és önreflexió. kutatás 

● búvóhelyek. megfigyelés  

Utazás  

1. prekoncepciók és valóság. megfigyelés 
2. kényelem (vendégszeretet). benyomások 

3. mit tanultál az emberekről, ahogy elmentek melletted az utcán? 
megfigyelés 

4. a vonatállomáson várakozás - türelmes állatok. benyomások 
5. a megérkezés érzése - lásd megérkezés. benyomások 

6. kalkulációk környezettudatos utazásra (lásd közlekedés).  kutatás 
7. hogyan változtatjuk meg az országot, azzal, hogy oda utazunk? 

megfigyelés és kutatás 

8. milyen gyakran és milyen okokból utaznak az emberek az adott 
országban? megkérdezés 

9. hova utaznak a helyiek a legtöbbet?  interjúk vagy kutatás 
10.mit visznek és hoznak magukkal az utazók? megfigyelés 

Falu vagy város  

1. városi erdőgazdálkodás: utcákon vagy parkokban.  összehasonlítás 

2. hány fafajtát ismernek a járókelők? interjúk 
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3. mitől jó vagy rossz egy közterület? interjúk 

4. az iskolák ökológia bevonódására utaló jelek. megfigyelés és kutatás 
5. egy terület input/output elemzése. kutatás 

6. infrastruktúra. megfigyelés 

Víz 

1. különböző típusú vizek használatának megfigyelése. megfigyelés 
2. esővíz, csapvíz, helyi természetes víz, kémiai összetétel, különbségek. 

megfigyelés és összehasonlítás 
3. a víz városi terekre gyakorolt hatása. kutatás 

4. víztestek/vízforrások. megfigyelés 
5. honnan jön az ivóvíz? kutatás 
6. az esővíz útja - találgatások, megfigyelés száraz időben és esőben. 

megfigyelés 

Hulladékkezelés 

1. tárgyak, érték, szemét/hulladék. megfigyelés 
2. használt dolgok elfogadása, újra felhasználása. megfigyelés 

3. a szeméthez, hulladékhoz való viszonyulás. benyomások és interjúk 
4. komposztálás. alkotás 

5. szemetelési szokások, tárgyak, eszközök. megfigyelés 
6. újrafeldolgozás, újrahasznosítás, hulladékcsökkentés. kutatás 
7. szelektív hulladékgyűjtés. megfigyelés 

8. zero waste kampány. alkotás 

Megérkezés 

● Jelek, szokások. benyomások 

● vigyünk saját készítésű táskát ajándékba. alkotás 
● a MEGÉRKEZÉS érzése. benyomások 
● eltévedés. benyomások 

● különböző típusú szállások. megfigyelés 

Emberek-természet narratívák 

1. az emberek arca és felépítése - a természethez való viszonyuk. 
benyomások és interjúk 

2. gyógyítással kapcsolatos módszerek és szokások. kutatás 
3. Mit gondolnak az ökológiáról? interjúk 

4. Az otthoni és éttermi étkezések arányainterjúk 
5. ökológiai célú építészeti megoldások - régen és ma. megfigyelés 
6. negatív és pozitív vélemények az ökológiáról - hozzáállás. interjúk 

7. a természetközelben élő emberek jó gyakorlatai. megfigyelés 

Épített környezet 

1. falu vagy város. (lásd: emberek-természet narratívák) 

2. az épületek magassága. benyomások 
3. lakóépület, irodák, üzletek - arányok. megfigyelés 
4. milyen anyagokat használnak az építéshez. kutatás 

5. a kerékpárutak elterjedtsége. összehasonlítás 

Közösségi közlekedés 
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1. játszóterek. megfigyelés és összehasonlítás 

2. természet a városban. megfigyelés 
3. építési anyagok - lásd: épített környezet. kutatás 

4. védett vagy műemlékké nyilvánított épületek. kutatás 
5. a hangok rendszere. (lásd: vadvilág)  
6. tegyünk megfigyelő sétákat minden nap más útvonalat választva.alkotás 

7. hol beszélgetnek az emberek? köztereken? miért éppen ott? benyomások 
8. gyermekeikkel sétáló emberek. megfigyelés és összehasonlítás 

9. hazánkban ismeretlen környezetbarát megoldások. kutatás  
10.a városi autóhasználat megvitatása. megfigyelés és összehasonlítás 
11.a parkok világa. megfigyelés és összehasonlítás 

12.városközpontok. megfigyelés és összehasonlítás 
13.a fajok sokfélesége egy város különböző pontjain. összehasonlítás 

14.agglomeráció, hozzáférhetőség - idő, energia. kutatás 
15.a ház mint entitás és környezetének viszonya. megfigyelés 
16.kutyatartási szabályok. megfigyelés 

17.az országok közötti különbségek. összehasonlítás 
18.Közösségek és környezetük kapcsolata. interjúk 

19.a polgárok szabadidős szokásai - séta, nordic walking, pétanque). 
benyomások 

20.szokások és alkalmazkodás. kutatás 
21.kertek, tömbházak, sorházak, háztípusok. megfigyelés és összehasonlítás 

Vadvilág 

1. Biocönózis (életközösségek).  a különbözőségek megfigyelése 

2. biodiverzitás. kutatás 
3. soundscape (hangzásvilág). benyomások 
4. a saját országukban ismeretlen állatok. kutatás 

5. állatkert. látogatás 
6. erdők, mezők aránya. kutatás 

7. ökoszisztéma. megfigyelés 
8. régiók összehasonlítása.  összehasonlítás 
9. a régióra jellemző állatok. kutatás 

10.az emberek és az állatok együttélése. mi a kedvenc háziállatod? (lásd: 
természet narratívák) 

11.behurcolt állatok és növények, véletlenül beutazók. interjúk 
12.invazív fajok. kutatás 
13.más típusú kórokozók. kutatás, interjúk 

Állatvilág 

1. galambok. megfigyelés 
2. fészkek. megfigyelés 

3. mennyire vannak hozzászokva az állatok az emberekhez? benyomások 
4. az állatok és az emberek együttélése. benyomások 
5. háziállatok. megfigyelés 

6. rájárnak az állatok a szemétre? megfigyelés és összehasonlítás 
7. disznóval sétálás. megfigyelés és kutatás 

8. rejtőzködő, felfedező életmód. kutatás 
9.   benyomások 
10.állatok a városban. benyomások 

Növényvilág 
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1. az importált  és a helyi gyümölcsök aránya.kutatás és megfigyelés 

2. hány lépés van 2 fa között? – vegyünk egy átlagot. megfigyelés 
3. házak, kertek, virágok. benyomások 

4. felmérés: hány fafajtát ismernek a helyiek? – lásd: falu és város 

Hálózatok 

1. városi hálózatok (élelmiszer, csatorna, közlekedés). megfigyelés 
2. helyi közösségek. interjúk 

3. hálózatok felfedezése, barangolás.  interjúk 
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3. számú függelék: Irodalom - Az utazás mint irodalmi toposz 

 

Célok 

Amikor egy idegen országba utazunk, célszerű átolvasni egy összefoglalót az adott 

ország irodalmáról. Néhány világhírű remekműről biztosan kiderül, hogy írója az 

adott ország szülötte. Ha valakit érdekel az irodalom, felkészülhet belőle utazás 

előtt. Ugyanakkor az utazás során is beszélgetéseket lehet kezdeményezni a 

helyiekkel a számukra legérdekesebb vagy leghíresebb írókról vagy költőkről. 

Érdekes lehet a világ teremtéséről szóló műveket, meséket és mítoszokat is 

keresni. Az is tanulságos lehet, ha összehasonlítjuk a meglátogatott ország és 

saját országunk mitológiáját. 

Utazónak és olvasónak lenni egyfajta létállapot. Az önreflexió elsajátítása és 

gyakorlása lehet az egyik olyan cél, amely szervesen kapcsolódik a népi irodalom 

megismeréséhez. 

 

Kompetenciák 

A téma során a következő területeken lehet kompetenciákat kifejleszteni: 

Szövegértés: olvasás közben ez adja magát. Az utazás során elkerülhetetlen, 

hogy különböző  hosszúságú, témájú, összetettségű stb. szövegeket kelljen, hogy 

értelmezzünk.  

Szövegalkotás: ugyanez vonatkozik az írásra is. A jegyzeteléstől az esszéírásig 

sokféle írásos feladat beépíthető a projektbe.   Minél hosszabb az írott szöveg, 

annál több lehetőség van bizonyítanunk, hogy képesek vagyunk a lényeglátásra 

és egy rövid vázlat elkészítésére. 

Olvasóvá válás: bár a fiatal generáció hajlamos hanyagolni a mindennapi 

olvasást, ezzel a projekttel természetes keretet adhatunk az olvasásnak. Fontos, 

hogy megismerjük a meglátogatandó ország néhány fontos irodalmi művét. 

Irodalmi művek olvasása közben az olyan helyzetek felismerésének, amelyek 

választ adnak az olvasó saját problémáira, vagy mű hősei iránt érzett empátiának 

mind-mind személyiségfejlesztő hatásuk van.  Az érzelmi fejlődés a személyes 

siker és a társadalmi beilleszkedés alapja.  

Kritikus gondolkodás: az utazás mindenkit kritikussá tesz, ez az utazás 

természetes velejárója. Döntéseket kell hozni, és ehhez szükség van erre a 

kompetenciára.  

Véleményalkotás: ha a résztvevő hasznosan akarja kihasználni a projektben 

rejlő lehetőségeket, próbál majd beszélgetésekbe bocsátkozni a helyiekkel, amitől 

véleményalkotó készsége természetes módon fejlődik. Az érvek összegyűjtése és 

megfogalmazása, valamint mások mondanivalójának megértése fontos készség a 

jó kapcsolatok kialakításához. Fontos jó kérdéseket megfogalmazni, ha az utazó 

valós ismereteket szeretne szerezni az országról és az ott élő emberekről. 
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Digitális kompetencia: nem lehet kikerülni. Pl.: forrásgyűjtés, GPS, írási vagy 

olvasási gyakorlatok (e-könyvek) stb.  

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben számos gondolatébresztő megközelítést sorolunk fel példaként 

szolgáló fogalmakkal, kulcsszavakkal és tágabb témákkal együtt. Ez az ötleteknek 

egy olyan tárháza, amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési 

köréhez és az adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Egyfajta elméleti 

háttér, amely segít az utazóknak személyre szabottan megtervezni az előttük álló 

utazást. 

 

Tartalom 

A tanulás módjai 

Az utazásra való felkészüléshez használhatunk digitális vagy hagyományos 

újságokat, szótárakat vagy sajtótermékeket, magazinokat vagy videókat. Ha az 

utazó beszéli az adott ország nyelvét, az utazás nyelvgyakorlásként is szolgál. 

Utazás közben a tanulás különböző formái lehetségesek: egyéni munka, 

kooperatív kiscsoportok, hagyományos vagy digitális módok, reflektív vagy 

interaktív módszerek, gamifikáció, játékok (digitális vagy hagyományos), iskolán 

kívüli tevékenységek, például színház- vagy kiállításlátogatás, filmek és 

filmadaptációk megtekintése, összehasonlítása és elemzése. A kreatív írás adott 

kulcsszavakra szintén jó módja lehet a tapasztalatok megosztásának. 

Hazaérkezés után, az iskolában lehetőség van szituációs gyakorlatok, 

drámatechnikák alkalmazására, előadás vagy hírlevél készítésére is, illetve az 

utazó készíthet kvízt vagy házi feladatot az osztály vagy az iskolatársak számára. 

Egy vita megszervezése szintén nagyszerű módja a vélemények 

összehasonlításának. További lehetőségek: PPT, Prezi, vagy Mindmap készítése az 

átélt élményekről, blog vagy esszé szerkesztése és megosztása a barátokkal. 

 

A toposz 

Az utazás az emberi lét egyik legfontosabb eleme: a kalandokon és az ismeretlen 

helyek felfedezésén keresztül az utazó hasznos új ismereteket szerez. Az irodalmi 
alakok és hősök követendő például szolgálnak számunkra, ezért a szerzők szívesen  

használják az utazás témáját az olvasó erkölcsi nevelésére. Az utazással 
kapcsolatos motívumok tehát mélyen gyökereznek az irodalomban. Íme néhány 
leggyakrabban visszatérő motívumok közül: 

 

● jellemfejlődés a társak segítségével, tudásszomj, szokásaink és 
viselkedésünk mélyebb megismerése. 

● a toposz fogalma: út, élet, sors metafora 
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● az út, az utazás toposza - ősi archetípus  

● indulás és megérkezés - a saját utamat járom 

●  a köztes állomások fontossága (megállások) 

● eltévedni, kiválasztani az útvonalat, a másik irányba menni 

● úton lenni: az átmenetet szimbolizálja - múlt és jövő, fel és le, vissza és 
előre  

● utazás és önreflexió 

● fizikai és belső utazás 

● a gyermek és a felnőtt világa - a felnőtté válás mint utazás 
● utazónak lenni egyfajta létállapot - de utazónak számít valaki pusztán 

azért, mert távoli helyekre megy? Teljesen kívülálló vagy elvegyülő, 

bevonódott 

 

Mi az utazás célja?  

Az utazás mögött számos motiváció állhat. Az alábbiakban felsorolunk néhányat 

ezek közül, hogy rámutassunk, minél személyközpontúbbak szeretnénk lenni, 

annál többet kell tudnunk az utazó belső motivációiról. Célszerű kinagyítani ezt a 

listát, és elgondolkodni az egyes pontokon. Ez segít eldönteni, hogy pontosan 

milyen típusú munkát fektessünk ebbe a témába.  

o a boldogság keresése 

o az élet értelmének keresése 

o Az utazás egy tanulási folyamat, amelynek során elindulunk az 

ismeretlenbe, amely veszélyeket és váratlan helyzeteket tartogathat 

számunkra, de végül úgy térünk vissza az útról, hogy személyiségünkben 

változások állnak be. Az utazó azért indul útnak, mert valamilyen 

küldetést kell teljesítenie. Az ismeretlen gyakran csábító, mivel saját 

magunk fedezhetünk fel új dolgokat, és elégíthetjük ki kalandvágyunkat. 

o megtalálni magam, visszatalálni önmagamhoz 

o önmagam és a világ megismerése (önismeret és mások megismerése) 
 

Műfajok 

Ha végiggondoljuk, hogy az irodalom milyen sokféle műfajt használ, ráébredünk, 

hogy mennyire izgalmas megtalálni azokat, amelyek a legközelebb állnak a 

szívünkhöz. Nem kell megerőltetni magunkat, mindenkinek meg kell találnia azt 

a műfajt, amely igazi örömet okoz neki a feladat elvégzése közben. Íme néhány 

példa a műfajokra: 

● népmese (3 fiú elhagyja otthonát) 

● utazás soha nem létező országokba (Gulliver) 
● sci-fi 
● utazási napló, felfedezők és vadászok útinaplója 

● a száműzetés, mint egyfajta utazás 
● utazás fotelből 

● elindulás és emlékezés 
● bolyongás,  
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● kivándorlás 

● hazatérési történetek - milyen változásokat tapasztal az utazó, amikor 
visszatér, hogyan fogadják őt 

● időutazás 
● potyautazók, stoppolók feljegyzései és leírása 
● eltévedés 

● elmegyek egy helyre - Mit tudok én, amit a helyiek nem? Mitől lehetek 
érdekes számukra, és mit tudok elmondani saját világomról a helyieknek? 

● El Camino, zarándoklat 
● őshazát / származást keresők: Kőrösi Csoma Sándor, Julianus szerzetes, 

Vámbéry Ármin(megtanulják a nyelvet, beilleszkednek a kultúrába).  

 

Irodalmi művek 

Természetesen nem lehet felsorolni az összes világhírű irodalmi művet, amely az 

utazás témáját dolgozza fel, de néhányat összegyűjtöttünk ezek közül. Az utazás 

előtt az adott országról szóló enciklopédiai bejegyzést is meg lehet nézni, és 

megtalálni a leghíresebb műveket. A résztvevő ezután elkezdheti saját belső 

utazását ezeken a műveken keresztül. Nagyszerű lehetőség lesz a helyiekkel 

beszélgetni ezekről az olvasmányélményekről, akiknek minden bizonnyal lesznek 

eltérő meglátásai a művekkel kapcsolatban.  Egy kis érzékenységgel 

megtapasztalhatjuk az abból fakadó örömet, hogy a világ különböző 

látásmódjaival találkozhatunk. Kezdetnek felsorolunk néhányat a világirodalom 

legfontosabb alkotásai közül:  

 

● Odüsszeia 
o személyes fejlődésen megy keresztül, 

o Odüsszeusz megtanult bízni saját képességeiben, ahelyett, hogy az 
istenek kegyeire hagyatkozott volna, a számtalan őt érő csapás 

pedig arra ösztönözte, hogy túllépjen saját korlátain. 
o két utazás: Odüsszeusz (jobb uralkodóvá és vezetővé válás) és 

Télemakhosz (felnőtté válás) 

● Isteni színjáték (Divina Comedia) - az élet keresése 
● Candide 

● Pál apostol útja - levelek: Pál apostol megtérése - damaszkuszi megtérés - 
útja közben megtalálja élete célját 

● Robinson 

● Baudelaire: Az utazás 
● Agatha Christie: Távol telt tőled tavaszom 

● Gulliver 

● Don Quijote 

● Verne 

● Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak 

● Ian D Robinson: Az úton egyszer meg kell halnod 

● Az Északi- és Déli-sark felfedezése 

● Kenneth Roberts: Északnyugati átjáró 

● Tit Alexejev:  

● Shakespeare 
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● David Grossman: A világ végére - Izrael.  

● Gerald Durrel könyvek 

● Arthur C. Clark: Űrodisszeia sorozat 

Feladatok 

Számtalan olyan feladatot lehet összeállítani, amelyik segít megismerni egy adott 

ország irodalmát.  Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan ötletet, amely 

inspirációként szolgálhat, és könnyen adaptálható bármelyik országra. A 

facilitátorok segíthetnek a fiataloknak megtalálni a megfelelő feladatokat.  

● Odüsszeia 

- helyezzük a történetet a jelenbe (milyen dolgokról marad le 

vándorlása közben, és miről beszéljünk vele hazatérésekor, ami 
segíthet neki megérteni ezt a jelenkori világot; mit nem érthetünk 

mi, és mit nem érthet ő; hogyan változtak a térképek). 
- Odüsszeusz: kikkel találkozna ma? Kik a szirének és a lótuszevők 

jelenkori megfelelői, mint a kísértés szimbólumai.    Találjanak ki 

további szigeteket, amelyek akár helyszíneik lehettek volna 
mitológia művekben.   

- eposz az utazásunkról - eposzi kellék pl. "itt vagyok" (in medias 
res), ima a wi-fi urához, mit gondolnának az ókori görög istenek a 
Covidról. 

- isteni beavatkozás (mi tekinthető annak manapság?) kontra emberi 
szándékok 

- Tinder túristák voltak csak, nem állt szándékukban alkalmazkodni a 
helyi szokásokhoz, pusztán megfigyelők voltak, nem vegyültek el.  

● Mi történik, ha 1, 10 vagy 100 napot töltünk egy helyen? Mennyire más 

fajta tapasztalatokat lehet szerezni? 
● hogyan dolgozzák fel a témát az okostelefonjaikon - beszélgetések, szelfik, 

szörfözés - blog 
● Instagram, Fb profil létrehozása egyes karakterek számára - meglévő 

alkalmazás (pl. 25 szelfi a Magyar Királyságból) 
● tanácsadás fb csoportokban → X és Y hely meglátogatása - Odüsszeia 
● gyűjtemény létrehozása: tárgyak, emlékek, fotók, wifi jelszavak, QR-

kódok, kavicsok, hajójegyek  
● vagy fényképezek, vagy tényleg ott vagyok. Merre járnak a gondolataink? 

● utazás emlékek mentén  
● kép vs. írás vs. rajzolás az emlékezéshez - az emlékek "tárolásának" 

különböző módjai, működésük (külső tapasztalat, belső tapasztalat, 
érzések) 

● bolyongás, eltévedés, mögé látás 

● hogyan tudok igazán ott lenni, részese lenni, pl. hogyan befolyásolja ezt a 
ruhaválasztásom (az ottani ruhák viselése). 

● város, mint turisztikai célpont -  külső és belső arca 
● Hogyan választjuk ki az úti célt? (reklámok? vágyódás?) 
● alapos előkészületek vagy egy fogkefe a zsebbe és indulás - 

személyiségek közötti különbségek (MBTI) 
● Tudnál ott tartósan élni? Miért vagy miért nem? 

● Minden ismeretlen hely egyfajta csábítás. 
● a világegyetem csúcspontjai egy 100 méter hosszú vonalon, 15 milliárd 

éves történelem (képzeletbeli időutazás) → apránként haladva ezen a 
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vonalon. Hogyan nézett ki a világ a Naprendszer kialakulása előtt? Az 

ámulat és áhítat utazása: 1 órás "utazás" apró lépésekkel, meditatív, 
improvizatív zenével vagy hanghatásokkal a háttérben, egymástól 

nagyobb távolságra (magányos utazás). 
● elvárás-térkép - elvárásaim a hellyel kapcsolatban (mi az őshonos, mi az 

importált) 

● észrevesszük-e, hogy mi az organikus az adott helyen? Párhuzamok saját 
városunkkal/településünkkel? 

Kettős mérce: különböző személyek különböző dolgokat tekintenek 
a város/hely szerves részének. 

● városi kalandtúra  

Társasjáték - tábla, 30 megálló, dobókocka, lépegetés, 

szerencsekártyák, különböző helyzetek, ki nyer → készítsd el az 
Odüsszeia és/vagy az utazásod saját verzióját: kiszámíthatatlan 
helyzetek, zűrzavaros pillanatok - modellezés. Isteni beavatkozás 

helyett, szerencse 

● öltözzünk zsebtolvajnak, boszorkánynak, rendőrnek stb... → és figyeljük a 
várost az ő szemével.  

● osszunk ki szerepeket úgy, hogy mindenki valaki más szemén keresztül 

lássa a várost, pl. orvos, zsebtolvaj, rendőr - ki mit észlel a városból? 

● válasszunk egy könyvet az országról vagy a városról, és olvassuk el az 

utazás előtt vagy alatt.  

● milyen mértékig vagyunk képesek a bevonódásra? 

● hozzunk létre profilokat utazók (elképzelt) számára a közösségi 

platformokon 

● írjunk egy bekezdést az önéletrajzunkba erről az útról, vagy használjuk 

motivációs levél egyik elemeként egy álláspályázathoz.  

● találjuk meg az első regényt 

● találjuk meg az egyes kultúrkorszakok legfontosabb műveit, pl. 

reneszánsz, romantika stb. 

● találjuk meg az adott nyelvre ható  legfontosabb elemeket (alapvetően a 

szókincset) 

● egy digitális játék: Assassin’s creed (12 fejezet). A játékhoz egy könyv is 

tartozik 
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4. számú függelék: Nyelv 

 

Célok 

Ha valaki a sajátjától eltérő nyelvi környezetbe kerül, az az első idegen nyelvének 

tanulásában is nagy segítség. Az utazók biztosan mindent megtesznek majd, hogy 

megvalósítsák terveiket. 

Az utazás előtt célszerű felkészülni néhány nyelvi kifejezéssel. A digitális 

nyelvtanító programok is segítségünkre lehetnek. Az utazás során a résztvevők az 

összes nyelvi készséget valós élethelyzetekben fogják használni és gyakorolni.  

Hazatérés után a nyelvhasználatra való reflektálás segít megerősíteni az újonnan 

megszerzett tudást.  

Az utazás nagyszerű lehetőség arra, hogy elmerüljünk a nyelvhasználatban. Ha az 

utazás előtt a program résztvevői jó szempontokat találnak, az idegen országban 

eltöltött idő alapos bepillantást nyújthat nekik a helyi nyelvbe, függetlenül attól, 

hogy beszélik-e az adott nyelvet vagy sem. A helyiekkel izgalmas beszélgetésekbe 

elegyedhetnek például angolul, de abban is biztosak lehetünk, hogy az ország lakói 

szívesen beszélgetnek az általuk használt nyelvről.  

A megfelelő kérdések és szempontok megtalálása azonban nem könnyű. Ezúton 

adunk néhány ötletet.... 

● A Biblia nagyszerű forrása irodalmi és képzőművészeti műveknek egyaránt. 

● Az ország szentjeiről szóló legendák, történetek sokszor tükrözik, hogy 

hogyan gondolkodnak az ottani emberek a világról. A filmadaptációk 

ugyanezt a célt szolgálják 

● A nyelv szerkezetének, eredetének tanulmányozása sok mindent 

megtaníthat a résztvevő saját nyelvéről is. 

● A nyelv és a gondolkodás, vagy a beszéd és a gondolkodás szoros 

kapcsolatban állnak egymással. Ha ezt észben tartva beszélgetünk az 

emberekkel, sok mindent megtudhatunk másokról és magunkról is. 

● Ezzel is próbáljuk felkelteni a résztvevők érdeklődését a nyelv világa iránt, 

ami egy fantasztikus élmény és kihívás. Ismerjük meg a különböző 

nyelvtípusokat pl. videók segítségével: pl. 

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-

2015-8, or http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-

design-alberto-lucas-lopez/ 

 

Kompetenciák 

A nyelvtanulás és a nyelvgyakorlás számos kompetenciát fejleszt. Az alábbiakban 

felsorolunk néhány olyan helyzetet, amikor ezeket a projekt keretein belül lehet 

fejleszteni: 

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
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Kommunikációs kompetencia: gondolatok és vélemények kifejezése, kérdések 

megfogalmazása, mások véleményének megértése, emberi kapcsolatok 
kialakítása és a szociális készségek számos különböző formájának gyakorlása.   

Digitális kompetencia: az utazás előkészítéséhez, a szükséges információk 

beszerzéséhez, és természetesen a nyelvi interakciós készségek fejlesztéséhez. 

Gondolkodás és kognitív kompetencia: a problémamegoldáshoz, a nyelvi 
kódok megváltoztatásához, az információk megszerzéséhez és felhasználásához. 

Intra- és interperszonális kompetencia: az emberekkel való 

kapcsolatteremtéshez, új kultúrák megismeréséhez. 

A kulturális tudatosság, a kreativitás és az önkifejezés terén szerzett 
kompetenciák: a világról való tájékozódáshoz, valamint a tolerancia és az 

elfogadás fejlesztéséhez. 

Vállalkozói és munkavállalói kompetenciák: együttműködéshez, 
problémamegoldáshoz, idegenekkel való kommunikációhoz, amelyek mind 
fejlesztik a munkavállalóként szükséges készségeket. 

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben felsorolunk kérdéseket, ötleteket és feladatokat, amelyek mind 

gondolatébresztő példaként szolgálhatnak. Ezek néha kérdés, néha kulcsszavak 

vagy tágabb témák formájában vannak megfogalmazva. Ez az ötleteknek egy 

olyan tárháza, amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési köréhez 

és az adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Egyfajta elméleti háttér, 

amely segít az utazóknak személyre szabottan megtervezni az előttük álló utazást. 

 

Tartalom 

Kérdések utazás előtt 

● Az utazás egy csodálatos dolog.  Egyetértesz? Miért?  Melyek a 
legfontosabb közlekedési eszközök?   

● Milyen módokon utazol a saját országodban?  Külföldön milyen 
módokon lehet utazni?   

 

Feladatok 

És most jöjjön egy gyors brainstorming a lehetséges feladatokkal kapcsolatban. 

Találjunk még..... 

● találjunk példákat arra, amikor a nyelvhasználat megmutatja, hogyan 

gondolkodnak a helyiek  

● keressünk érdekes szavakat vagy érdekes elemeket a nyelvhasználatban. 

● keressünk rá az adott nyelv eredetére, (szócsalád, szavak eredete, ) 

● végezzünk kutatást az adott nyelvről (hányan beszélik? A világon hol? hol 

hivatalos nyelv?  
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● nézzük meg, hogyan különbözik a  hivatalos nyelvhasználat az 

informálistól. Hogyan teszik a helyiek szóhasználatukat udvariassá?  

● hasonlítsuk össze saját nyelvünket a meglátogatott ország nyelvével 

különböző szempontok szerint, pl. hangok, betű-fonémák száma. 

● figyeljük meg a helyi nonverbális  kommunikációs szokásokat (gesztusok, 

kézhasználat beszéd közben, stb.) 

● jegyezzünk fel érdekes viselkedési formákat vagy szokásokat formális és 

informális helyzetekben, és a kapcsolattartás egyéb különleges formáit. 

● nézzünk helyi reklámokat és figyeljünk meg érdekességeket ezekkel 

kapcsolatban 

● kérdezzük meg az embereket a nyelv különböző dialektusairól 

● figyeljük meg a kiejtést 

● tanuljunk meg legalább 50 szót az utazás előtt 

● írjunk egy panaszlevelet  a hostelünknek a szállás minőségével 

kapcsolatban 

● írjunk egy levelet, amelyben lefoglalunk egy szobát egy hostelben. 

Kérdezzünk rá fontos információkra 

● írjunk egy levelet egy kitalált utazási irodának, és érdeklődjünk a helyi 

programokról  

 

Felkészülés egy utazásra angol nyelvi környezetben 

Utazás előtt: most felsorolunk néhány kategóriát és fókuszpontot, amelyekkel egy 

angol nyelvű országban tett utazás során felmerülhet. Hasonlóakat bármely más 

nyelvvel kapcsolatban is írhatunk. 

Utazás közben: bátorítjuk a résztvevőket, hogy legyenek tudatosak! És 

gyakorolják az adott nyelvet, amennyiben bármilyen szinten beszélik azt, vagy 

használjanak egy közös nyelvet (lingua franca - pl. angol) 

Utazás repülővel   

● előzetes foglalás   

● az utasfelvétel (check-in) pultnál   
● becsekkolás   
● az útlevél bemutatása   
● beszállókártya, biztonsági kapuk, vámellenőrzés / nincs bejelenteni 

valónk.   
● szervezett üdülés (félpanzió/teljes ellátás) utazási iroda, önállóan 

szervezett utazás   
● bőröndünk be- és kipakolása   
● utaztunk-e repülővel korábban 

● átjutás a vámellenőrzésen 
● vámtisztviselő 

● az indulási váróban (departure lounge) várjuk a járatunkat 
● Ellenőrizzük a beszállókapu számát.   
● felszállás a repülőgépre   
● repülőgép késése / járat törlése   
● biztonsági övek bekapcsolása   
● felszállás / leszállás   
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● a repülőgép eltérítése   

● rosszul lenni a repülőn   
● pilótafülke   

● kifutópálya   
● pilóta, másodpilóta, légiutas-kísérő    
● turbulencia 
● jet-lag (időeltolódásból adódó fáradtság)   
● várakozás a poggyászfelvétel futószalagoknál   

Utazás hajóval   

● pihenés   
● napozás   
● kikötő   

● elsüllyedés   
● mentőcsónak   
● tengeribetegség   
● sétálás a fedélzeten   
● hajótörést szenvedni   

● háborgó tenger  
● hajóról való ki- és beszállás   

Utazás vonaton 

● Mi az úticél?     
● Melyik ülést választjuk legszívesebben?   
● Hol vesszük a jegyet?   
● Mivel töltjük az időt utazás közben?   
● vessünk egy pillantást a menetrendre, és ellenőrizzük az érkezés vagy az 

indulás időpontját 
● vonatunk a 4-es vágányról indul 
● valaki elkísér minket az állomásra 

● dohányzó vagy nemdohányzó kocsiba szól a jegyünk 
● van büfé- vagy hálókocsi a vonaton? 

● rakjuk fel a poggyászunkat az erre szolgáló polcra 
● személyvonat, gyorsvonat, városközi járat 
● érvényesítsünk egy 50%-os kedvezményt 

● egy útra szóló/ retúrjegy   
 

Járművek   

● emeletes busz, távolsági busz, villamos, troli, metró (subway, 
tube, metro), személygépkocsi, taxi, pick-up, furgon, teherautó, 
autóbusz, vonat, 

● busz útvonal, metróvonalak, komp, óceánjáró, tartályhajó, tengeralattjáró, 
hajó, repülőgép 

● busszal, villamossal utazás    
● gyalog, sétálva közéledni   

● buszra szállni, buszt elérni / lekésni,    
● buszra fel- és leszállni   
● autóba ki- és beszállni   

● Át kell szállnunk?   
● megvenni a jegyet   
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● a buszok 10 percenként járnak   

● repülővel 

 

Emberek   

● utas   
● vezető   

● jegyellenőr   
● jegykezelő   
● ingázó 

● utazó 

Helyek   

● buszmegálló   
● vonatállomás   

● peron   
● taxiállomás   
● ajtótól ajtóig 

● menetrendek 
● parkolás 

Szállás   

● szabad ég alatt, hálózsákban tölteni az éjszakát   
● sátrazás kempingben   
● ifjúsági szálló  
● vendégház   
● hotelszoba   
● panzió reggelivel (bed and breakfast)   
● tengerre néző szoba  
● szoba kilátással (drágább)   

   

Hasznos mondatok, kifejezések   

● tömegközlekedés   
● csúcsforgalomban   
● elakadtam a dugóban   
● a nagy forgalom levegőszennyezéssel jár   
● jegy megvásárlása jegypénztárban, jegy érvényesítése, 

lyukasztása   
● bérlet bemutatása   
● várakozás   
● 5 percbe telik mire eljutok x helyre  a második megállónál kell 

leszállnom, nagy a forgalom az utakon   
● a járművek túlzsúfoltak, az utasok agresszívek és udvariatlanok   
● egyre drágábbak a jegyárak   
● közlekedési dugóba kerülni, ritkán járnak a buszok   
● meg kell állni a közlekedési lámpáknál, sebességkorlátozás van 

érvényben   
● szabadságot kivenni 
● nyaralni menni 
● főszezonban, szezonon kívüli időszakban   
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● (nyári) üdülőhely/úticél, turisztikai látványosság 
● passzív/aktív/kulturális/ túrázó/extrém/kalandos nyaralás   
● feküdni a napon/ napozni   
● lebarnulni   

● strandra menni   
● vízisíleni, úszni, vitorlázni   
● városnéző túrára menni, fényképeket készíteni   
● a látnivalók és nevezetességek megtekintése   
● túrázni   
● elmenni szórakozni, társasági életet élni 

Angol nyelvgyakorlás - tevékenységek 

● Az alábbiakhoz hasonlóan írjunk egy 10 kifejezésből álló listát, és 

használjuk is ezeket utazásunk során. 
1. Hadd mutatkozzam be! 
2. XY beszél. Beszélhetek XY-al? Köszönöm, hogy hívott 

3. Szép munka! Ez egy remek ötlet. 
4. Értette, amit mondtam? Világos? Elnézést, ez pontosan mit jelent? 

5. Összegzésképpen, röviden....) 
6. Örülök, hogy beszéltünk.) 
7. Segítene? Természetesen. Most nem, sajnálom, éppen elfoglalt vagyok.) 

8. Hozzak valamit a boltból? Segítek abban, amit csinálsz. Köszönöm, 
remekül hangzik. 

9. Szeretnék panaszt tenni.) 
10.Használhatnám a telefonját? Persze, nyugodtan. Nem bánná, ha.... 

 

● Az alábbi listáról válasszuk ki azokat a nyelvi funkciókat, amelyeket 
korábban már használtunk utazásaink során.  

o bemutatkozás 

o telefonhasználat 

o levélírás és levelezési formulák használata  

o valami hangsúlyozása 

o egy gondolat összefoglalása 

o egy párbeszéd lezárása 

o szóban vagy levélben panasz megfogalmazása 

o valamit megindokolni, vita 

o elfelejteni valamit, vagy emlékezni valamire 

o az alábbiak kifejeződései:  

▪ csodálat 

▪ megértés vagy nem értés 

▪ olyan érzelmek, mint az aggódás, boldogság, csalódás, 

harag, stb. 

▪ kétség, feltételezés 

▪ érdeklődés 

o kérni valamit 

▪ megismételni valamit 

▪ magyarázat 

▪ segítség kérés és nyújtás 

▪ engedély 
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● igeidők használata:  
o meséljünk el három múltbeli történetet  

o meséljük el a társunknak három jövőbeli tervünket 
o írjunk le három olyan eseményt, ami éppen most zajlik 
o használjunk legalább 10 igeidőt utazásunk során 

 

Gondolatébresztő kérdések 

● Soroljuk fel a hátrányait és az előnyeit a szervezett csoportos 
utazásoknak 
▪ előnyök  

o Az összepakoláson kívül minden le van számunkra 
szervezve 

o új embereket ismerhetünk meg az utazás során 
o képzett idegenvezetők mutatják be a látványosságokat 
o biztonságos 
o gondtalan 
o egyszerűen csak elmegyünk egy utazási irodához, és 

kiválasztjuk a számunkra megfelelő utat 
o minden benne van az árban (szállás, utazás, biztosítás, 

programok) 
▪ hátrányok 

o drága 

o a szabadság hiánya 
o unalmas is lehet, nem tudunk kivel beszélgetni 

o néhány idegenvezető nem túl barátságos, vagy alulképzett 
o utastársaink között lehetnek idegesítőek 
o ha valami nem úgy sikerül, az a mi felelősségünk 

● Hogyan készülünk az útra?    
o tervezés  
o információgyűjtés szervezés    
o vásárlás,  
o összepakolás   
o iratok 
o szállás 

● Miért fontos része az utazás az emberek életének?   
o stresszes élet, tele gondokkal   

o nincs idő a családra   
o unalmas hétköznapok   

● Mi a véleményed a magyar / brit / olasz, stb. vezetési 

szokásokról?   
● Van neked, vagy a családodnak autója?   Ha igen, milyen típusú? Milyen 

gyakran használod?  Milyen céllal? 
● Hasonlítsuk össze a tömegközlekedéssel való utazást az autóval 

való utazással. Melyiknek mik az előnyei és a hátrányai?   

o Melyik az olcsóbb?   
o  Melyik a kényelmesebb?   

o  Melyik a környezetbarátabb megoldás?   Te személyszerint 
melyiket preferálod? Miért?   

● Milyen szabályok vonatkoznak ránk, amikor felszállunk egy 
járműre?   
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o Mi az amit mindenképpen meg kell tennünk, amikor járműre 

szállunk?  
o  Mik azok a dolgok, amiket tilos csinálnunk?   

● Véleményed szerint, milyen módokon lehetne jobbá tenni a 
tömegközlekedést?    

o járatsűrűség   

o  sebesség   
o  kényelem   

o  tisztaság   
o  az utasok száma   
o (A járművek legyenek... Nem kéne, hogy annyi ... legyen)  

● Mesélj életed legjobb utazásáról 
o Hol voltál?   

o kivel?   
o Mennyi ideig?   
o Milyen volt a szállás?   

o Milyen voltak a programok?   
o Voltak kellemetlenségek?   

● Tervezd meg a tökéletes utazást 
● Hogyan utaznál oda? Hasonlítsuk össze a légi, vasúti és autós utazást.   
● Milyen előnyei és hátrányai vannak magának az utazásnak?   
● Hova szeretnél eljutni?   

 

Linkek 

● https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-

2015-8  

● http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-

lucas-lopez/ 

  

https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
https://www.businessinsider.com/map-evolution-european-languages-2015-8
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
http://www.boredpanda.com/world-languages-infographic-design-alberto-lucas-lopez/
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5. számú függelék: Matematika 

 

Célok 

A matematika rendkívül sokarcú: kulturális örökség és gondolkodásmód; a 

gondolkodás örömének forrása, amikor felfedezzük a RENDSZERT; a matematikát 

minden tudomány alapjának tartják. Az iskola elvégzése után már tudunk úgy 

gondolni a matematikára, mint a mindennapi problémák megoldásának eszközére, 

függetlenül attól, hogy az iskolában szerettük vagy utáltuk. Ha szerettük, élvezzük 

tovább, ha utáltuk, kezdjük el szeretni.  De hogyan?  

Először is meg kell tudni különböztetni az egyes gondolkodásmódokat: analóg, 

heurisztikus, becsléses, axiomatikus, stb. Ezután ki kell választani a megfelelő 

módszert: aritmetikai, algebrai, geometriai, statisztikai, modellalkotás, stb. 

Akárhányszor valaki felhasználja a matematikát valamilyen célra, absztrakt 

gondolkodása automatikusan fejlődik. Néha talán nem is tudatosul bennünk, hogy 

matematikai tudásunkat használjuk, de a háttérben ez történik, például amikor 

adatok állnak rendelkezésünkre, és azok elemzésével döntéseket hozunk, vagy 

amikor híreket hallunk a tévében, és el kell gondolkodnunk azok relevanciáján. 

Ilyenkor - a matematika nyelvén - mindannyian matematikai adatokat elemzünk.  

A problémamegoldás kreativitást és kombinatív készségeket igényel. A gondolatok 

megfogalmazása, a problémák megvitatása, különböző megoldások megtalálása 

ugyanarra a problémára, és az empátia használata, hogy lássuk, hogyan 

gondolkodnak mások, mind része lehet ennek. Amikor utazáshoz csomagolunk, és 

próbáljuk a légitársaság által megadott 20 kg súlyhatárt nem túllépni - ez is 

matematika. Arra bátorítunk mindenkit, hogy keressen példákat, alkalmakat arra, 

hogy matematikai tudását használhassa az utazás során. Mindez nagyon élvezetes 

és felemelő tud lenni.    

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben felsoroljuk azokat a kulcsfontosságú matematikai 

kompetenciákat, amelyek alapként, kiindulópontként szolgálhatnak az utazás 

közben alkalmazott valós gyakorlatok kigondolásához és kidolgozásához. További 

inspirációkért nézzük meg az erre vonatkozó példákat az Activities részben. 

 

Tartalom (magába foglalva a kompentenciákat is) 

 

1) átváltás  

- valuták 

- a saját országunkban használt és a helyi mértékegységek 

összehasonlítása, pl.: mérföld és kilométer, ruha- és cipőméretezés 

2) ítélőképesség, számolási készség, becslési készség 

- utazási idők összehasonlítása 

- költségvetések, költségvetési tervek készítése és összehasonlítása 

3) valószínűség megbecslése, mérlegelés 
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- mérlegelés csomagolás közben, mire van szükség, mire nem 

- az esélyek figyelembevétele a tervezés során, pl. a vonat- és 

repülőgép átszállási idő, a járat elérésének esélyei 

4) mennyiséggel kapcsolatos következtetések levonása 

- vásárlás egy főre, vagy több főre 

- mennyi időre van szükség bizonyos feladatok elvégzésére  

5) problémamegoldó készségek, a probléma tervszerű megoldásának 

képessége - ésszerű, analitikus 

- menetrendek 

- adatok gyűjtése egy kirándulás megszervezéséhez 

- utazási és belépődíj költségek, kedvezmények összegzése, 

költségvetés-tervezés 

- a helyi szabályozások és törvények ismerete és megértése  

6) képesség a sorrendek és strukturák kialakítására 

- kategorizálás, osztályozás, pl. kötelező és választható 

tevékenységek 

- meghatározás 

- allokáció 

- sorrend kialakítása  

- hierarchikus rangsorolás, priorizálás, pl. mi az, amire szükség van, 

mi az, amire nincs 

- a források elemzése: hiteles adat vagy szóbeszéd? tény vagy 

vélemény?  

 

7) deduktív érvelés = olyan érveléseket foglal magába, ahol a premisszák 

minden kétséget kizáróan bizonyítják a konklúziót  

- összekapcsolás 

- választás 

- feltérképezés 

- progresszív következtetés 

- visszamenőleges következtetés 

- választott következtetés 

- lánckövetkeztetés 

- számszerűsítés (kvantorok) 

 

8) induktív érvelés = megfigyelések összességét összegzik, hogy egy 

általános  következtetést vonjanak le. 

- kizárás 

- átkódolás 

- analógiák konstruálása 

- szekvenálás 

 

9) kombinatorikus kapacitás 

- permutáció 

- variáció 

- kombináció 

https://en.wikipedia.org/wiki/Principle
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- teljes részhalmaz felépítése 

- karteziánus termék konstruálása 

 

Feladatok 

Ebben a részben felsorolunk néhány olyan feladatot, amelyek rávilágítanak arra, 

hogy a matematika életünk szerves része, és hétköznapi történéseket is lehet a 

matematika szemszögéből vizsgálni.  Végtelen számú egyéb példát lehetne még 

felsorolni.  A legjobb az, ha a résztvevők saját példákat találnak.   

Hazatérve az ember megbeszélheti az eredményeket osztálytársaival vagy 

barátaival. 

● készítsünk egy táblázatot a különböző mértékegységekről 

● készítsünk egy térképet, ahol a különböző országoknál feltüntetjük, hogy 

hol milyen mértékegységeket használnak 

● végezzünk kutatómunkát a helyi valuta történetéről 
● végezzünk előzetes pénzügyi tervezést, és az út során nézzük meg, 

mennyire jól tippeltük meg az árakat például 

● készítsünk egy pénzügyi tervezési sablont, amelyet utazás közben is 
használhatunk / keressünk sablonokat az interneten 

● hasonlítsuk össze, hogy mennyi időre van szükségünk eljutni A-ból B-be 
különböző közlekedési eszközökkel 

● készítsünk egy előzetes költségvetést, és az út végén nézzük meg, 

mennyire voltak pontosak a becsléseink 
● mérjük le a csomagjainkat 

● játszunk tippelőset: saccoljuk meg, hogy egy feladat elvégzésére mennyi 
időre lesz szükségünk, és figyeljük a fejlődést tippjeink pontosságában 

● próbáljuk meg felsorolni a helyi szabályokat és az életünkre gyakorolt 

hatásukat 
● találjunk érveket és bizonyítékokat, amelyekkel alátámaszthatjuk 

véleményünket egy kérdéses ügyben 
● próbáljunk meg a helyiekkel vitás kérdésekről beszélgetni, és figyeljük 

meg, miként vitatkoznak ők, és miként mi. Jegyzeteljünk. 

● készítsünk fényképeket a pakolásról: biztosan készítünk majd különböző 
kupacokat a dolgok rendezéséhez 

● találjunk legalább három hétköznapi helyzetet, amikor törtekkel 
találkozhatunk (pl. egy pizza elosztása) 

● gyűjtsünk statisztikai adatokat egy választott témáról 

● utunk során legalább egy dolognak számoljuk ki az átlagát 
● keressünk példát arányokra és készítsünk egy ábrát 

● találjunk példákat a természet szimmetriáira  
● végezzünk kutatást arról, hogyan változott az adott ország lakosságának 

száma az elmúlt évszázadban 

● valamely játék közben mérlegeljük esélyeinket 
● tudatosan törekedjünk arra, hogy legalább tíz olyan alkalmat 

feljegyezzünk, amikor használtuk aritmetikai készségeinket 
● találjunk legalább három periodikusan ismétlődő jelenséget 
● utunk során próbáljunk meg háromszor megfogalmazni egy problémát a 

matematika nyelvén (nem könnyű!)  
● jegyezzük fel, amikor az alábbi fogalmakkal találkozunk: kölcsön, hitel, 

bizalom, kamat, százalékos arány 
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● becsüljünk meg távolságokat és mennyiségeket 

● tanulmányozzuk és készítsünk jegyzeteket a időjárásjelentésről 
● gondoljunk úgy különböző eseményekre, mint matematikai problémákra: 

biztosan, valószínűleg, véletlenül fog megtörténni. Keressünk ezekre 
példákat 

● játszunk matematikai játékokat. Pl.: írjunk két igaz és egy hamis állítást 

az utazásunkról 
● találjunk két olyan esetet, amikor alkalmazni tudjuk a Gauss-görbét 

● legalább öt alkalommal használjunk számológépet utazásunk során 
Jegyzeteljünk. 

● találjunk három olyan esetet, amikor egy hétköznapi helyzetben használni 

tudjuk a matematikát 
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6. számú függelék: Történelem 

 

Célok 

Amikor idegen országba utazunk, az adott országot sokféle aspektusból 

ismerhetjük meg. Az utazás előtt érdemes tanulmányozni az ország történelmét, 

hogy ezáltal mélyebb betekintést nyerhessünk a helyiek életébe ottlétünk során.  

Ugyanakkor bővíthetjük ismereteinket és megértésünket azzal is, ha 

megkérdezzük a helyi lakosokat, mit tartanak saját történelmük legfontosabb 

eseményeinek. Ha ezt megtesszük, saját történelmünk is új színben fog feltűnni.  

A történelem segít a jelen eseményeinek megértésében is.  Azzal, hogy 

bepillantást nyerünk abba, más országokban hogyan látják az emberek a világot, 

képesek leszünk saját gyakorlatainkat is felülvizsgálni.  Egy példa: ha valaki 

Magyarországról megtapasztalja, hogy a határon túl élő magyarok sokkal nagyobb 

fontosságot tulajdonítanak a nemzeti ünnepeknek, mint az anyaországban élők, 

az adott történelmi esemény is más megvilágításba kerül.   

 

Kompetenciák 

Tanulási kompetenciák: a forrásokat körültekintően kell megválasztanunk -: a 

megfelelő szöveg kiválasztása fejleszti a kritikus gondolkodás képességét. Az 

információ keresése közben megtanuljuk, hogyan különböztessük meg a fontos és 

nem fontos elemeket.   

Kommunikákcós kompetenciák: a történelmi, aktuálpolitikai, vagy társadalmi 

kérdések megvitatása az egyik leghatékonyabb és legélvezetesebb módja annak, 

hogy megismerjük, hogyan gondolkodnak a helyiek a világról. Természetesen 

célszerű a legfontosabb ismereteket már az utazás előtt megszerezni, hogy 

könnyebben tudjunk beszélgetést kezdeményezni a helyiekkel, és több releváns 

kérdést tudjunk feltenni számukra.   

Digitális kompetenciák: Utazás előtt a legfontosabb információkat nagy 

valószínűséggel az interneten böngészve fogjuk megtalálni.  Archívumok, videók, 

és hangfelvételek keresése még élvezetésebbé fogja tenni ezt a kutatómunkát. Az 

adott országban éppen zajló események követése is segítségünkre lesz, hogy 

jobban megértsük a világot.   

A gondolkodás kompetenciái: a problémamegoldás, a történelmi események 

magyarázata, egy esemény legfontosabb aspektusainak és komplexitásának 

megértése sok mindenre rávilágít   önmagunkról, , másokról és a világról. Egyben 

személyes kompetenciáink tárháza is gazdagabbá válik. 

Intra- és interperszonális kompentenciák: a történelem megértése segít 

minket az empátia, bizalomés kongruencia fejlesztésében is. A különböző 

gondolatmenetek és aspektusok figyelembevételével  az embersokkal 

toleránsábbá válik. Az élet bonyolult, az emberek pedig nagyon különbözőek; 

annak érdekében, hogy otthon érezhessük magunkat ebben a világban, 

elengedhetetlen, hogy megértsük más emberek szempontjait is. Ezen 
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különbözőségek felismerésének segítségével képesek lehetünk közös pontokat 

találni,  és ezeket saját életünkre vonatakoztatni.  

A kreativitás és a tudatos önkifejezés kompetenciái: minél több történelmi 

tényt és összefüggést ismerünk , annál nagyobb önbizalommal tudunk majd 

érdemi beszélgetéseket lefolytatni. Amikor kifejtjük saját véleményünket és 

figyelmesen meghallgatunk másokat, megtanuljuk, hogy a világ egy nagyon 

komplex hely, így következtetéseink kevésbé lesznek egyoldalúak és elfogultak. 

Lépésről lépésre megtanuljuk, hogyan kezeljük a többértelműséget.  

Vezetői és munkavállalói  kompetenciák: azzal, hogy elfogadóbbá és 

megértőbbé válunk, nyitottabbak is leszünk, és fejlődnek olyan együttműködési 

készségeink, amelyek elengedhetetlen kellékei a sikeres munkavállalásnak.     

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben számos gondolatébresztő megközelítést sorolunk fel példaként 

szolgáló fogalmakkal, kulcsszavakkal és tágabb témákkal együtt. Ez az ötleteknek 

egy olyan tárháza, amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési 

köréhez és az adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani.  

 

Tartalom 

A migráció története 

Az embercsoportok és egyének migrációja folyamatosan alakította múltunkat a 

történelem során, amely közvetlen hatással van jelenünkre is, arra, hogy kik 

vagyunk most, és hogyan létezünk társadalmainkban. A jelen projekt 

kontextusában, amely az utazás témája köré épül, az utazó számára a migráció 

történelmi vizsgálata nagyon fontos és személyes élménnyé fog válni.  

 

A világtörténelem fontos utazásai 

 

○ az őskori ember vándorlása Afrikából Eurázsiába és Amerikába 

○ migráció a Római Birodalom korában 

○ (mongol) invázió 

○ a törökök és a cigányság vándorlása 

○ modern kori migráció  

■ Amerika felfedezése 

■ Ausztrália felfedezése 

■ Az Északi- és Déli-sark meghódítása 

■ Klímamigráció 

 

Politikai, gazdasági és oktatási migráció 

 

○ Napóleon száműzetése 

○ A Lengyel Köztársaság emigráns kormánya  
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○ péklegények 

○ peregrinus diákok (aki más földről érkezett, ager = föld, pregri = 

idegen)  pl. Szenczi Molnár Albert 

○ kultúra, életben maradás, látszólagos asszimiláció, avatar, amely 

minden kontinensen segítette őket a túlélésben 

○ A különböző etnikai csoportok kultúráinak kölcsönhatása a 

történelem során 

 

Látnivalók, amelyeket nem szabad kihagyni 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány olyan helyet, amely valamilyen módon 

kapcsolódik az úton léthez, valamint néhány példát a számunkra nagyon kedves 

úti célokra. A résztvevőket arra bátorítjuk, hogy hozzák létre személyes 

gyűjteményüket azokról a területekről, városokról, amelyeket felírnának a 

"kihagyhatatlan”  listájukra - érdekes lehet, ha ezt az utazás előtt és után is 

megteszik. 

 

● Wittenberg, Heidelberg - kapu, az 1600-as években a protestánsok 2-3 

évig folytatták itt tanulmányaikat,  

● San Gimignano (Olaszország, Firenzéhez közel) -a középkorban és 

areneszánsz időkekben, találkozóhelyként szolgált a katolikus 

zarándokok számára (Medici család, középkori városi építészet, tornyok 

● Firenze - reneszánsz 

● Szantorini 

● Meteorák 

● Korzika, Elba (Napóleon száműzetése) 

● személyes gyűjtemény 

 

A helyek összekapcsolása az irodalommal és a történelmi 

eseményekkel 

Olyan nézőpontot szeretnénk bemutatni, ahol az irodalmat és a történelmet 

együttesen kezelik, és a résztvevők egyszerre foglalkozhatnak mindkettővel. 

Könyvek, amelyek egy személy utazási élményeiről szólnak (további példák a 3. 

függelékben - irodalom), versek, amelyek a meglátogatott város/régió/ország 

szempontjából fontos történelmi korszakban íródtak.  

 

● valós térbeli utazások, amelyek akár időutazásnak is megfelelhetnek 

○ Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak 

○ Alejo Carpentier: Los pasos perdidos 

 

Különleges kihívások - művészettörténet 

Építészeti emlékek, maradványok, művészettörténet - időrendi sorrendben  

 

● híres művészettörténeti emlékek összegyűjtése (pl. falfestmények) 

● építészet: egy technológia egy másikból (az előzőekből) fejlődik ki. Ezt 

tudtuk áthidalni pl. Firenze - technológiai terek → egyre több és több 

gigantikus műemléket akartak építeni - csak a fele maradt meg: a 

kupola összeomlott, a kereszthajó megmaradt belőle.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Reneszánsz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Római_katolikus_egyház
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarándoklat
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● Beauvais, a "legmerészebb" gótikus katedrális - 48 méter magas 

templomhajót akartak, de nem sikerült, nem tudták áthidalni - ez lett 

volna a legmagasabb A földre építették, hatalmas repedés, nem látják 

a szerkezetet, mivel nincs tervrajz. 

 

Különleges kihívások - személyes élmények 

Példák arra, hogy mit lehet beépíteni egy személyes tantervbe. 

 

● repülőterek listája (ahol már jártunk) 

● a saját országunkban vagy az Európában található egyetemek listázása  

● utazásainkra emlékezve - rajzszögek a fali térképen 

● az EU-tagállamok ábécésorrendben történő felsorolása 

● alkalmazások a városi ismeretek tesztelésére 

● egy utazási iroda létrehozása (csapatmunka): feladatok kiosztása más 

csapatoknak 

● egy számukra ismeretlen falu történetének megismerése (interjúk, 

helyi múzeum, prospektusok) 

● egy adott korszak több szempontból történő megfigyelése (komplex 

megközelítés) 

● karitatív turizmus, önkéntesség 
● geocaching 
● játékosításra alkalmas területek (pl. országok, korszakok, múzeumok 

bélyegei) 

● néhány szemléltető produktum: pl. videó, prezentáció, kiállítás 

 

Egyéb kérdések és feladatok 

● gyűjtsünk és készítsünk a meglátogatott országra jellemző fényképeket 

● melyek a meglátogatott ország legfontosabb történelmi eseményei, tegyük 

őket kronológiai sorrendbe, és hazatérés után készítsünk egy prezentációt 

a barátainknak vagy osztálytársainknak 

● milyen kapcsolatok állnak fenn az utazó országa és a meglátogatott ország 

között  

● írjünk egy listát azokról a filmekről, amelyekben az adott országról szó van 

● fényképezzük le a legfontosabb történelmi helyeket, ahol jártunk 

● fényképezzük le a legfontosabb vallási helyeket, ahol jártunk 

● az utazás előtt gyűjtsünk különböző művészetekkel kapcsolatos tárgyakat 

(zene, fényképek, etc), amiktükrözik az adott ország mítoszvilágát. 

● milyen kapcsolatban állt az ország a keresztes háborúkkal? 

● milyen kereskedelmi útvonalak - régi és jelenlegi - találhatók az országban 

● mi volt ennek az országnak az eredete, honnan jöttek az emberek?  

● készítsünk egy legalább 20 fotóból álló gyűjteményt különböző művészeti 

stílusú épületekről 

● érintett volt ez az ország a nagy földrajzi felfedezésekben?  ha igen, 

milyen módon? 

● készítsünk egy utazási iroda programajánlatot az ország meglátogatására, 

amelynek középpontjában a történelem áll 

● milyen szerepet játszott ez az ország az I. és II. világháborúban?  
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● keressünk legalább egy helyi személyt, aki kész beszélni a családjáról, és 

képeket mutatni a szüleiről, nagyszüleiről. jegyzeteljünk.  

● hogyan változtak az adott ország határai az évszázadok során. 

● tanulmányozzuk a nagy világháborúk előtti és utáni térképeket 

● gyűjtsünk statisztikákat és diagramokat az ország egy adott történelmi 

időszakáról. 

● Tanulmányozzunk legalább három híres bevándorló tudóst ,politikust vagy 

művészt akik a meglátogatott országbab telepedtek le. Mi az ő történetük?  

● látogassunk meg legalább egy, az ország történelmével kapcsolatos 

múzeumot 

● készítsünk egy legalább 10 fotóból álló gyűjteményt különböző történelmi 

emlékművekről 

● keressünk bizonyítékokat nagy demográfiai változásokra 

● hogyan jelenik meg a jelenlegi migráció az országban 

● vitassa meg a globalizáció előnyeit és hátrányait legalább öt helyi lakossal, 

és vonjon le körültekintő következtetéseket 

● hogyan vesz részt az adott ország az Európai Unióban 

● nézzünk utána, hogy hány magyar él az meglátogatott országban, és ha 

lehetséges, derítsük ki,  mennyire szeretnek ott élni 
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7. számú függelék: Tudomány - Kérdések, kérdések, kérdések... 

 

Célok és megközelítések 

A tudomány körülvesz minket, függetlenül attól, hogy hol élünk. Kilépsz a 

szabadba, felnézel és hagyod, hogy a tekinted az égboltot pásztázza (talán felhők 

akadályozzák a kilátást?), elfordítod a fejed és észreveszed egy közeli fa leveleit 

(milyen színűek?), mindeközben érzed az előző napi edzéstől fájó izmaidat (több 

bemelegítés és nyújtás a következő alkalommal? ), vagy amikor a tegnapi ebéd 

maradékát kiveszed a hűtőből (miért pont oda tetted?) és felmelegíted a mikróban 

(hány percig és milyen teljesítményen?), véletlenül elejted a poharat, amiből inni 

akartál (mi van, ha más magasságból esik le?), vagy egyszerűen csak levegőt 

veszel - mind-mind példái a tudomány és a természet működésének 

megtapasztalására. 

Az egyik cél az, hogy a résztvevők saját, első kézből származó tapasztalataikhoz 

és valós megfigyeléseikhez kapcsolódó gyakorlatokon keresztül eljussanak ehhez 

a felismeréshez. Tudományos módszertani megközelítés is javasolt (lásd a Hogyan 

használjam ezt a dokumentumot? című részt) 

Erők, színek, érzékelések és érzékszervek, tárgyak és eszközök, természeti 

folyamatok - minden megfigyelhető dolog létezésére van valamilyen magyarázat. 

A tudomány univerzális abban az értelemben, hogy a nyelvvel ellentétben, amely 

határokon átívelően változik, nem számít, hogy hová mész a Földön, a gravitációs 

erő rád is érvényes (ugye? Ugyanúgy?). Valójában a tudománynak saját nyelve 

van. Ez egy közös nyelv, ez az, ami végül is mindannyiunkat összeköt. Így egy 

tudományos projektet könnyedén el lehet végezni valakivel, aki más országból jön 

- ami tovább erősíti mind a nyelvi, mind a szociális készségeket. Ez azt is jelenti, 

hogy ha a résztvevők a külföldön töltött idő alatt tapasztalatot szereznek bizonyos 

jelenségekről és megértik azokat, akkor ezt a tudást hazavihetik, és amik nagy 

valószínűséggel ott is alkalmazhatók lesznek. Az a kontextus azonban, amelyben 

ezeket az új ismereteket elsajátítják, nem egy szokásos tanítási nap lesz, hanem 

az utazási tapasztalataikhoz kapcsolódik, és nagyobb valószínűséggel rögződnek 

meg bennük hosszú távon. 

Rendben, de van olyan dolog, ami kifejezetten csak egy utazáshoz köthető? 

Nos, például, ha megnézzük az utazás legalapvetőbb tulajdonságát, ami maga a 

mozgásban lét, és ami valami nagyon is fizikai dolog. Elmozdulás egyik pontból a 

másikba. Tehát ki lehetne számolni, hogy melyik közlekedési eszköz juttatja el 

őket a leggyorsabban a célállomáshoz, vagy takarítja meg a legtöbb energiát. Ezt 

a feladatot az utazás előtt vagy közben is el lehet végezni.  További példákat lásd 

lent és a kapcsolódó kézikönyvben. 

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

Az alábbiakban számos javaslatot teszünk esetlegesen használható altémákra. 

Ezek néha kérdés,  néha kulcsszavak vagy tágabb témák formájában vannak 

megfogalmazva. A pedagógus és a résztvevő nyugodtan használhatja ezeket úgy, 
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ahogy vannak, és az utazás során több különböző területet is érinthet, vagy - és 

ez utóbbi lehetőség az, amit határozottan javasolunk - inspirációként használhatja 

ezt a listát, és létrehozhatja és felépítheti saját, az utazó érdeklődéséhez, 

igényeihez és az ország nemzeti tantervéhez igazított változatát. 

Egy másik javaslat, hogy a fő hangsúlyt a résztvevők tudományos 

gondolkodásának, kutatási módszertani készségeinek fejlesztésére és erősítésére 

helyezzék. A facilitátor és az utazó közösen meghatározhatnak egy vagy több 

altémát, amelyek a kutatómunka alapját adják (pl. ásványvizek otthon és a 

célországban, felhasznált energiaforrások, égitestekhez kapcsolódó mesék és 

történetek stb.) Az utazás során, a felkészülési időszakban és a hazaérkezés után 

a résztvevőnek érdemes újra és újra átnéznie és újra átgondolnia a felhasznált 

tudományos módszereket. 

Ezt többféleképpen lehet megtenni az utazás alkalmával: 

a)  

◦ kérdések feltevése és 

hipotézisek 

megfogalmazása (utazás 

előtt) 

◦ ellenőrizhető jóslatok 

kidolgozása (utazás 

előtt/után) 

◦ tesztelés/kísérlet/megfigyel

és (utazás alatt) 

◦ adatelemzés, hipotézisek 

újraértékelése (esetleg a 

kérdések újrafogalmazása) 

(utazás alatt/után) 

◦ következtetések levonása, 

általános elméletek 

kidolgozása, eredmények 

megosztása (utazás után) 

 

b)  

◦ Megfigyelés, kérdések 

feltevése és hipotézisek 

megfogalmazása (utazás 

előtt) 

◦ ellenőrizhető jóslatok 

kidolgozása (utazás 

előtt/után) 

◦ tesztelés/kísérlet/megfigyel

és (utazás alatt) 

◦  adatelemzés, hipotézisek 

újraértékelése (esetleg a 

kérdések újrafogalmazása) 

(utazás alatt/után) 

◦ következtetések levonása, 

általános elméletek 

kidolgozása, eredmények 

megosztása (utazás után)



 

 

A tudomány választ ad kérdéseinkre, de egyúttal lehetővé teszi számunkra, hogy 

alkossunk. Ez a fajta dualitás tettenérhető, amikor kutatómunkába kezdünk.  

A folyamat az egyéni igényekhez és körülményekhez igazítható - kezdődhet a 

szülőföldön vagy a célországban végzett megfigyeléssel, és amennyiben mindkét 

helyen történik, a résztvevők összehasonlíthatják és szembeállíthatják az 

eredményeket. 

Ez a dokumentum elsősorban fizikai és kémiai témákat tárgyal, de 

természetszerűleg érint néhány földrajzi és biológiai szempontot is. (A 

tudományos témákhoz kapcsolódóan külön tanterveket dolgoztunk ki földrajz és 

ökológia témakörökben.) Ez a tudományok integrált megközelítése. Ez a szemlélet 

azonban nem biztos, hogy mindenkinek és minden helyzetnek megfelel, ezért ha 

szükséges a témákból csak a számunkra megfelelőket használjuk fel.  A 

dokumentum végén található egy link a magyar weboldalhoz, ahonnan szükség 

esetén letölthetjük a nemzeti tantervek aktuális változatait. 

 

Tartalom 

Kozmosz 

A kozmoszra vonatkozó kérdések mindig is foglalkoztatták az embereket. Olyan 

egyetemes kérdések ezek, amelyek nemzetiségtől, etnikai hovatartozástól és 

vallási meggyőződéstől függetlenül érdekelnek minket embereket a világ minden 

táján. Íme néhány sor, amely mentén elkezdhetjük ezt az altémát vizsgálni. 

● Nézzünk fel az égre. Keresssünk csillagképeket (Google Sky). Határozzuk 

meg néhány csillag csillagászati koordinátáit (pl. a Sarkcsillag, Szíriusz). 

● Látogassunk meg egy csillagvizsgálót, planetáriumot 

● Gyűjtsünk össze az országra jellemző, égitestekkel kapcsolatos meséket 

és történeteket! Figyeljük meg az emberek viszonyát hozzájuk. pl. 

Versailles - Napkirály, Egyiptom: Amenhotep, történetek a világ 

kialakulásáról 

● műholdak 

● az ország híres asztrológusai 

● GPS (relativitáselmélet a GPS-ben?) 

 

Kémiai elemek, vegyületek, reakciók 

Ha valaki szeretné, utazása középpontjába a világ kémiai elemekre való lebontását 

is helyezheti.  Hank Green szavaival élve: "A kémiában minden megtalálható: őrült 

tudósok, világmegváltó felfedezések, praktikus és praktikátlan dolgok, 
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gyógyszerek, bombák, ételek, szépség, pusztítás, élet és halál, válaszok olyan 

kérdésekre, amelyekről nem is tudtad, hogy vannak." 

https://www.youtube.com/watch?v=FSyAehMdpyI  

 

● Hol fedezték fel az egyes kémiai elemeket? 

● El tudunk képzelni és ki tudunk találni egy olyan megoldást, amelyet az 

iránytűkben lehet használni a tájékozódáshoz? 

● ásványi anyagok és termálvíz: fürdők - hasonlítsuk össze a különböző 

ásványvizek összetételét! 

● az adott ország vegyipara 

● az elemek elnevezései az adott országban. Melyek különböznek attól, 

ahogy saját országunkban nevezik őket? Miért? 

● Miért van oxigénmaszk a repülőgépeken? 

● Mely vegyületeknek van közük a járáshoz, mozgáshoz - pl. tejsav. 

● fizikai kontra kémiai változás 

a fizikai változások visszafordíthatók, és nem keletkezik új anyag 

(pl. NaCl oldódása vízben). 

a kémiai változások új anyag keletkezését eredményezik, és nem 

fordíthatók vissza (pl. a szódabikarbóna reakcióba lép az ecettel). 

● → analógia: vissza tudod-e kapni teljesen azt az embert, aki az utazás 

előtt voltál, vagy valami megváltozott benned, és mostanra már a 

részeddé vált? 

 

Tájékozódás 

A tájékozódási kompetenciákat nem is lehetne jobban fejleszteni, mint egy utazás 

során.  

● Az Egyenlítőhöz közeledve a nappalok gyorsabban válnak éjszakává. 

Miért? 

● Az iránytű északi irányát követve hová jutunk? 

● Határozzuk meg a tartózkodási helyünk hosszúsági és szélességi fokát. 

● Keressünk geoládákat magunk körül (GPS) 
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● Keressük meg a város legmagasabb épületét. Milyen módszerrel lehetne 

meghatározni a magasságát? 

● Hogyan működik az iránytű? 

 

Közlekedés 

Amikor utazásról beszélünk, elengedhetetlen, hogy az ember elmozduljon, az 

egyik helyről egy másikra jusson. Éppen ezért érdemes elgondolkodni az 

elmozdulással kapcsolatos tudományos kérdéseken. 

● Hogyan mérjük az autók és a vonatok sebességét? 

● sebességkorlátozások az adott országban 

● Amikor két autó nagy sebességgel összeütközik, mi történik mozgási 

energiájukkal? 

● Mikor érezzük magunkat rosszabbul: amikor felszállunk egy repülővel, 

vagy amikor landolunk? Miért? Mi történik? 

● Az elektromos motor hatékonyabb, mint a belső égésű motor. Akkor miért 

nem csak elektromos meghajtású motorokat használunk?  

● Hogyan működik az autók és a vasúti kocsik felfüggesztése? Nincsenek 

bennük rendes rugók. 

● biciklizés az erdőben 

● milyen közlekedési eszközök dominálnak az adott országban 

● Mennyire gyors ott a tömegközlekedés? Milyen gyakran járnak a buszok? 

● Készítsünk útvonalterveket a különböző közlekedési eszközökkel való 

utazásra. Készítsünk diagramokat, számoljuk ki az átlagsebességet. 

 

Egészség 

Érdekes lehet megvizsgálni az emberek életmódját az adott országban, és 

elgondolkodni azon, hogyan utaznak a helyiek, majd esetleg lekövetni utazással 

kapcsolatos szokásaikat.  

● függőségek az adott országban 

● a szerelem kémiája 

● Étel 
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o miért van jellegzetes élesztőszag több helyen, például Írországban, Bécsben, 

Skóciában? (alkoholos erjesztés) 

o egészséges táplálkozás - helyi élelmiszerek, helyi étkezési szokások 

o meddig tudunk energiát nyerni kerékpározás közben egy szelet csokoládéból? 

Hogyan határozhatjuk meg egy adott élelmiszer energiáját? 

o tartósítási módok (só, hő, fagyasztás, pácolás stb.) 

 

 

Energia 

Az energia az élet velejárója a Földön, állandóan velünk van, bennünk, általunk és 

körülöttünk. Hogyan él ezzel az adott ország?  

● energiaforrások - az adott országban? 

● különböző üzemanyagok: dízel, kerozin, benzin 

● alternatív üzemanyag most és a jövőben 

● atomfizika: látogatás egy erőműben 

● Mennyire energiatudatos az adott ország? Ábra: energiatípusok. 

 

Elektromosság 

Akárcsak az utazás, az áram is egy mozgásnak leírt jelenség. Csak hogy a mozgó 

tárgyak nem emberek, hanem töltéshordozók. lehetőség arra, hogy megvitassuk 

a statikus elektromosságot? (Természetesen a statikus elektromosság fogalmát is 

be lehet építeni a tantervbe.) Gépek, számítástechnikai, kommunikációs, világítási 

és fűtőberendezések energiaellátására használják. Az alábbiakban adunk néhány 

ötletet, hogyan dolgozhatjuk fel ezt az altémát az utazás során. 

● a helyi közlekedés módjai: e-autók (hányat látunk az utcákon? e-biciklik? 

● Miért nincs sebességváltó a dízelmozdonyokban? Miért van villanymotor a 

dízelmozdonyban? 

● tegyünk egy kirándulást fáklyával 

● interjú egy motorszakértővel 

● Miért különböznek az angol konnektorok az európaiaktól? Az áramerősség is más? 

● akkumulátorok - hogyan működnek 
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Víz 

A vízre a minden földi életformának szüksége van. Hogyan viszonyul a vízhez az 

adott ország? 

● vízkeménység, vízszennyezés 

o miért van ugyanannak a teának más íze és színe különböző városokban? 

o iható a helyi csapvíz? milyen ionokat tartalmaz? 

o mennyire szennyezettek a helyi vizek - folyók, patakok, tavak? 

● Archimédesz törvénye 

● Az óceánok szintjének emelkedésében szerepet játszik az, hogy vizeink egyre 

melegebbek? 

● felhajtóerő - hogyan képesek a hajók a víz felszínén maradni? 

● egy jégkocka egy pohár vízben - megemelkedik a vízszint? 

 

Fények és színek 

Amit mi színnek látunk, az valójában a felület fényvisszaverő tulajdonságainak és 

a megvilágításhoz használt fénynek az érzékelése. Az ember dönthet úgy, hogy 

útja során a színekre összpontosít, és megpróbál a látszat mögé látni. Ha kicsit 

többet tudunk meg a színek természetéről, jobban értékeljük majd a velük 

kapcsolatos hétköznapi tapasztalatainkat. A fény egyéb aspektusait (pl. 

természetes kontra ember alkotta), alkalmazási területeit az adott országban 

szintén megismerhetjük az utazás során. 

● helyi természetes anyagok színei, pl. levelek, gyümölcsök 

● felhasznált természetes anyagok és sav - bázis mutatók. 

● mit használtak a festők a múltban 

● a városi épületek színei az adott országban 

● mennyi idő alatt jut el a fény saját városunkból uticélunkig, pl. Bp-Bécs, a Naptól 

a Földre 

● mikor kel és mikor nyugszik a nap 

● szivárvány - gyakran? ritkán? duplán? miért? - interferencia 

● fényszennyezés - planetáriumban, kilátótoronyban, erdőben 

● optika és művészet 

o tükrök - különböző típusok 
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o diffrakció 

o sarki fény  

● fényjáték 

● árnyékok 

 

Levegő 

Mik a levegővel kapcsolatos tudományok? A molekuláktól a repülőgépekig, ha 

valaki kíváncsi erre a gázkeverékre, útja fő témájának is választhatja.   A levegő 

fogalmát rengeteg különféle aspektustól meg lehet vizsgálni. 

● oxidáció 

o szobrok, épületek - korrózió, (felhasznált anyagok, védekezési módok) 

o CO, CO2, SO2, NO, NO2 szennyező elemek 

o hogyan reagálnak a zuzmók a levegőben lévő S02-re - milyen zuzmófajok 

élnek az adott helyen? 

● légszennyezés 

o hogyan mérjük? 

o mennyire súlyos? 

● szél a vízparton - kézművesség: szobrok készítése természetes anyagokból - 

hogyan változnak? 

o miért más a szél illata a tengerparton? 

● meteorológia 

o hideg és meleg frontok 

o szélsőséges hatások 

o átlaghőmérséklet és csapadék 

o éghajlati diagramok 

● légnyomás, repülés 

o Hogyan képesek a repülőgépek a levegőben maradni? 

o a kondenzcsík jelensége 

o különböző mérőeszközök (magasság, sebesség, iránytű stb.) 

o miért van szárny a szárnyas vízi járműveken?  
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8. számú függelék: Földrajz 

 

Célok 

A földrajz érdekes helyet foglal el a tantárgyak között: összekapcsolja a 

természettudományokat és a humán tanulmányokat, szintetizálja azokat a 

tudományokat, amelyek megmutatják, hogy a Föld egyetlen összetett rendszer: 

bolygótudomány, csillagászat, geológia, hidrológia, légkörtudomány egyrészről, és 

ökológia, gazdaság, szociológia, demográfia, néprajz és politikatudomány 

másrészről. Az ember természetes és társas lény egyszerre, akinek tevékenysége 

egyrészt formálja, másrészt sajnos veszélyezteti a körülöttünk lévő világot. A 

földrajz az a tudomány, amely a legjobban megmutatja, hogy a természeti világ 

egészséges egyensúlya milyen nagy veszélyben van.  

Lenyűgöző, ahogyan egyre nagyobb és komplexebb tudást szerzünk erről a 

kettősségről. Egyúttal arra késztet bennünket, hogy kiértékeljük az adatokat, 

gondolkodásunkkal a problémamegoldás és a fenntarthatóság felé forduljunk.  A 

globalizációból eredő, a helyi, a nemzeti, a regionális és az európai értékek mind-

mind megőrzendőek.  Nekünk ez a feladatunk.  

A földrajztanulás révén az ember érzékenyebbé válik a globális problémák iránt, 

megtanulja, hogyan gondolkodjon róluk, és ezen tanulási folyamaton keresztül 

megtanul felelős véleményt formálni. Az ember megtanulja azt is, hogyan értékelje 

a természeti és környezeti kockázatokat, és elkezdi felismerni saját szerepét és 

feladatát is ezekben az ügyekben.  

 

Kompetenciák 

Tanulási kompetenciák: információk azonosítása és gyűjtése valós térben (pl. 

terepmunka), valamint különböző információhordozókból (pl. cikkek, grafikonok, 

térképek, hírek, karikatúrák, képek, ábrák elemzésével).   

Kommunikációs kompetenciák: rengeteg olyan beszélgetőtéma adódhat, 

amelyben az embernek érveket kell találnia a saját álláspontja mellett, és meg kell 

értenie másokét.  

Digitális kompetenciák:  miközben GPS-t vagy digitális térképeket, 

térinformatikai szoftvereket használunk, elemzéseket készítünk, adatokat 

gyűjtünk, rendszerezzük azokat, és hálózatokat használunk az információk 

megosztására. Lehetőség van online műholdas felvételek tanulmányozására, vagy 

szemléltető diagramokat találni az országról. 

Gondolkodási kompetenciák: miközben elemezzük, csoportosítjuk és 

rendszerezzük az információkat, modelleket készítünk, problémákat oldunk meg, 

hasonlóságokat és különbségeket találunk sokszínű életünk során. Az analitikus és 

a szintetikus gondolkodásmódra egyaránt szükségünk van, amikor megoldásokat 

keresünk a problémákra, és amikor átgondoljuk a különböző alternatívákat. A 

kreativitás az egyik legnagyobb erőforrásunk, kreatív gondolkodás nélkül nem 

tudunk fenntartható megoldásokat találni.  További példák ennek a 
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kompetenciának a használatára: egy adott kérdés lényegének kiemelése, képek 

szöveggé vagy szövegek képpé alakítása, az emberek környezetformáló 

tevékenységének meglátása. 

Intra- és interperszonális kompetenciák: ezt a kompetenciát akkor 

fejlesztjük, amikor utazásainkon keresztül megismerünk más kultúrákat, és olyan 

embereket, akikkel tudunk beszélgetni a világ problémáiról.  A világ másik végén 

élő emberek biztosan más szemszögből látják ugyanazokat a problémákat. Ez egy 

nagyszerű lehetőség arra, hogy megismerjük az ő érveléseiket is.   

Kreativitás és önkifejezési kompetencia: A világ társadalmi és kulturális 

sokszínűségét látva toleranciát tudunk kifejleszteni mások iránt, ami segít saját 

kulturális identitásunk kialakításában is.   

 

Hogyan használjam ezt a dokumentumot? 

A következőkben felsorolunk kérdéseket, ötleteket és feladatokat, amelyek mind 

gondolatébresztő példaként szolgálhatnak. Ezek néha kérdés, néha kulcsszavak 

vagy tágabb témák formájában vannak megfogalmazva. Ez az ötleteknek egy 

olyan tárháza, amelyet minden használója saját igényeihez, érdeklődési köréhez 

és az adott ország nemzeti tantervéhez tud igazítani. Egyfajta elméleti háttér, 

amely segít az utazóknak személyre szabottan megtervezni az előttük álló utazást. 

 

Tartalom 

A határok kérdése 

Az utazás olyasvalami, ami áttöri a határokat, bizonyos értelemben ellenszegül 

annak, amit a hatá célja. Olyan korban élünk, amikor nincs akadálya az információ 

terjedésének, és az áruk és emberek mozgása sokkal könnyebbé vált. Az Európai 

Unió célja is az egység erősítése, valamint a polgárok utazásának és mozgásának 

megkönnyítése.   

De valóban eltűntek a határok? Vagy csak veszítettek jelentőségükből? Vagy még 

mindig ott vannak, átalakulva, a szem számára láthatatlanul, de az emberek 

viselkedésében tapasztalhatóan? Ezek mentén érdemes elkezdenünk gondolkodni. 

Érdemes megnézni milyen határokat találunk a történelem során.  

 

● Kínai Nagy Fal - egyértelműen látható 

● Római limes 

● honnan lehet tudni, hogy hol van a határ, hogy most egy másik országba, 

az Európai Unió egy másik országába léptem? pl. vannak határjelzések - 

táblák, határőrök. 

● a schengeni határt csak a határszéleken jelölik 

● a folyó kanyarog - ha a kanyargós folyót követjük, megyék és országok 

határait keresztezhetjük 

● természetes kontra mesterséges határok. pl. Afrikában az országhatárokat 

egy asztalnál vonalzóval rajzolták be (gyarmati korszak), és nem vették 

figyelembe a törzsi és etnikai viszonyokat 
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● a határátlépés jelei: házak, mezőgazdasági stílus, ruházat, szokások 

megváltoznak  

● szlovén-magyar-osztrák hármashatár. Mindenki kiveszi a részét. Érdemes 

megfigyelni a különbségeket 

 

Térképek 

A térképek segítenek minket tájékozódni a térben. (És időben? Mi a helyzet az 

időtérképpel?) Kik számára olvashatóak? Különösen akkor lehetnek hasznosak, ha 

olyan helyen járunk, ahol előtte még nem jártunk - mint például egy új országba 

való utazáskor -, és segíthetnek abban, hogy ne érezzük magunkat elveszettnek. 

Vannak emberek, akik számára ez biztonságot jelent, míg mások úgy döntenek, 

hogy térkép nélkül vágnak neki az útnak, ösztöneikre hallgatva, vagy a helyiektől 

kérnek útbaigazítást. Íme néhány konkrét példa ezzel az altémával kapcsolatban.  

 

● Darwin a Beagle nevű hajóval járta be a világot. Fitzroy kapitány 

maximalista volt, az ő feladata volt Dél-Amerika partjainak megrajzolása. 

Rajta kívül mindenki csak haza szeretett volna már menni, de ő többször 

is visszatért veszélyes helyekre is élelemért és ivóvízért, hogy tökéletesen 

be tudja fejezni a küldetést.  

● Nagyon sokszor nem vagyunk tudatában, hogy két pont között valójában 

mekkora a távolság, hiszen mindig ugyanazt az útvonalat választjuk.  

● Nincs kőbe vésve, hogy észak "fent" van - találtak már délre tájolt 

térképet is Ausztráliában.  Miért gondoljuk, hogy a föld északi félteke van 

"fent"? Ez a mi európai világképünk 

● patkány és a labirintus (a föld alatt él) - komplex térképeket tárol az 

agyában  

● vannak térképeink az agyunkban, amelyek néha hibásak 

● esettanulmány:  a megtévesztő agy 

○ Valaki 3 évig élt Varsóban, és 20 év után visszatért. Emlékezett egy 

kocsmára, amelyet az ablakból vissza tudott követni. A hely 

jelenlegi lakói kedvesek és vendégszeretőek voltak, és az ablakon 

kinézve a térképet látta maga előtt. Lement, követte az utat - de ott 

nem volt kocsma. Kiderült, hogy a kiindulási ponton összekeverte a 

jobb és a bal oldalt. 

 

A földrészek utazása 

A résztvevők saját utazásukkal párhuzamosan tanulmányozhatják a kontinensek 

útját is.  

 

● a tektonikus lemezek mozgásának leírása: hogyan? Irány, sebesség stb. 

○ közeledve → magaslatok, hegyek 

○ eltávolodáskor → vulkánképződés 

● előrelátható jövőbeli események: pl. Etiópia el fog szakadni a kontinenstől, 

ahogy Kalifornia is  

 

Gazdaságföldrajz 
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Nagyszerű lehetőség a fiatalok számára, hogy felfedezzék, hogyan kapcsolódik egy 

ország/terület gazdasága a természetes földrajzi erőforrásaihoz. 

Összehasonlíthatják és szembeállíthatják hazájuk és a célország egy vagy több 

gazdasági vonatkozását. 

 

● hová menjünk, ha vas- vagy krétabányát szeretnénk találni  

○ Katalán-andalúziai konfliktus: észak - ipari terület, dél - turizmus. Ki 

hozza a pénzt az országnak? 

 

Utazók írásai 

Sokat tanulhatunk az utazásról híres utazóktól, felfedezőktől is, ha elolvassuk 

feljegyzéseiket, emlékirataikat. 

 

● híres utazók írásai 

● Pontiac expedíció - Christopher Heyerdahl: azt feltételezték, hogy Dél-

Amerikából hajóztak az ott élők Polinéziába és telepedtek le a Csendes-

óceán szigeteinek lakosai közt → bebizonyította, hogy a feltételezés helyes 

volt. Később a genetikai vizsgálatok ezt megcáfolták - kiderül, hogy 

Ázsiából, Kínából vándoroltak be. Feltételezésük lehetséges volt, de nem 

így történt. 

● Van valaki, aki teljesen egyedül él egy szigeten, saját akaratából 

 

Érdekes összefüggések és további gondolatok 

Ebben a részben találunk még néhányat a szerzők gondolattársításaiból, amik 

ötleteket adhatnak és segíthetnek az utazónak kiválasztani az utazás földrajzzal 

kapcsolatos fókuszpontját. 

 

● Svájc és semlegesség: hegyek, völgyek → mezőgazdaság, állattenyésztés 

nem tud fejlődni, ezért zsoldos katonák lettek. Az egyik kanton csatlakozik 

az egyik háborús félhez, a másik kanton a másik félhez. Amikor megalakul 

a nemzetállam, kiderül, hogy néhány kanton egymás ellen áll harcban.  

Ezért inkább kinyilvánítják semlegességüket.  

○ Bank, óra, csokoládé 

● A Golf-áramlat meleg, Anglia keskeny, a páratartalom jót tesz a fűnek → 

bárányok dús gyapja. Hajózható folyók. A körülmények kedveznek az ipari 

forradalomnak.  

○ A jövő - a Golf-áramlat iránya változni fog 

● A Csatorna hatás: A Csatorna túloldalán élő britek nem tudják eldönteni, 

hogy a kontinenshez tartoznak-e vagy sem. Erre több példa is van:  

○ kontinentális reggeli kontra brit reggeli 

○ jobboldali közlekedés 

○ Euró - Font 

○ Brexit 

● Vatikán és a svájci gárdisták 
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● Nagyon különböző szándékokkal utazhat két ember: pl. amikor egy 

geológus és egy nyelvtanár utazik Skóciába. Az egyik, hogy beszéljen a 

skótokkal, a másik, hogy ritka ásványokat találjon. 

● Emberek, akiknek földjük van a Holdon vagy saját csillaguk. 

● Európa két kontinensen terül el, így valójában eurázsiaiak vagyunk. A 

kontinensek ilyen felosztása az emberek műve. 

● ez befolyásolja a helyi mikrokörnyezetet. 

● utazás a földgömbön vs. a térképen - a sík felületeken való térképezés 

torzításokat eredményez, a végén olyasmit feltételezünk, ami nincs is ott 

(lásd Flow - történelem). 

● hosszúsági és szélességi kör. A földrajzi szélességnek van egy origója, egy 

természetes nullpontja = az Egyenlítő → viszonyítási pontunk - észak és 

dél. Ezt már őseink is tudták, ők is ezt vették alapul. A hosszúsági körök 

esetében nem volt kezdőpont, ezért ezt ki kellett találni. A britek 

létrehozták: Greenwich - régen csillagászati megfigyelési hely volt, később 

ez lett a viszonyítási pont. Ma már a GPS és a telefonok is ezt használják 

referenciapontként (nulla). Ez megváltoztatta a világot → volt mihez 

viszonyítani. Előtt minden nagyon kaotikus volt, nem tudtak távolságokat 

mérni - hiszen mihez képest lehetett volna? (milyen messze van Kína, de 

honnan? így lehet az, hogy létezik egy térkép, amelyen két Tajvan van 

megjelölve). 

● utazás a Föld középpontja felé (Verne) - mit találhatunk ott? 

● Éghajlati zónák és jellemzőik - mikroklímák pl. a tokaji bor (csak itt 

teremhet) - a közelben, már Szlovákia területén, hulladékégetőt akarnak 

építeni, ami tönkretenné az egész borvidéket. 

● Magyarország lassan mediterrán országgá válik (globális felmelegedés). Mi 

történik a kontinens többi országával? 

● manapság mindenki emelt ágyásokat készít (kényelmes, nem kell 

lehajolni) 

● talajvizsgálatok: alsónemű-projekt - ingyen osztogattak pamut alsóneműt, 

hogy az emberek elássák, és megnézzék, mennyi idő alatt bomlik le. Néha 

ki kell ásni. Közösségi kutatás - Koszold össze az alsóneműdet - ez a 

szlogen.  

■ ENG 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d

08de46ff7048ce86457b9852c9fede 

 

● Egy dán kísérlet keretein belül véletlenszerűen összeraknak embereket, és 

addig kutatnak, amíg nem találnak genetikai kapcsolatot a résztvevők 

között. És találnak is. - honnan származunk, és honnan tudjuk ezt? 

Családfák, honnan származunk, a család vándorlási története - milyen 

messzire utaztak, milyen földeken keltek át 

● esettanulmány: egy dél-afrikai utazás 

○  Rendkívül meleg volt. Az utas megpróbált a busz árnyékos oldalán 

ülni, de elfelejtette, hogy a Föld déli féltekén vannak, ahol minden 

fordítva van, és végül a napos oldalon ült le. 

● virtuális utazások, online világ = "aerográfia". A vízrajz (hidrográfia) a 

földrajz részét képezi. A "földrajz" elnevezés lehetne "földírás" is. 

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=4d08de46ff7048ce86457b9852c9fede
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Feladatok 

 

● hány ember tudna grafitceruzát készíteni?  

● egy tárgy történetének vizsgálata -Hány részből áll? Honnan származnak 

ezek az alkatrészek? pl. a digitális egérhez használt lítium. Érdekes 

visszakövetni, és megtalálni azt a helyet, ahol a fát kivágták, hogy egy 

helyi terméket készítsenek belőle.   

● mi történik, ha a Szuezi-csatorna elzáródik → a világkereskedelem leáll 

(2020-ban történt), kereskedelmi útvonal - mi omlott össze? 

● milyen volt ez a régió 20-40-100 évvel ezelőtt (az emberek, akik 

akkoriban ott éltek) Pl. a nevek sokat elárulnak - Erika környékén sok 

utcának vízzel kapcsolatos neve van pl. Hajós utca, és bár most nem 

látható, régen mocsaras terület volt. 

● melyik pontról tudnak nagyobb távolságot megtenni a 

legkevesebb/legtöbb határ átlépésével. 

● ha valahol egy hajón ülök, mi a leghosszabb út, amit megtehetek? 

● Milyen csillagokat láthatok az égen az adott országban? 

● Milyen bányák vannak az országban?   

● Milyen energiaforrást használ az ország a legtöbbet?  

● Milyen nagy tavak, hegyek, folyók, síkságok vannak az országban?  

● Mekkora a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem aránya?  

● Mi az ország fő szerepe a világgazdaságban? 

● Milyen éghajlati övezetben van az ország?   

● Milyen időzónában van az ország Greenwichhez viszonyítva?  

● Mit mutatnak a demográfiai adatok az elmúlt évszázadban? Végezzünk egy 

kutatást az okokról. 

● Melyek a zöld befektetések fő trendjei?  

● Milyen kérdések érdeklik a helyieket, ha a környezetükre gondolnak?  

● Milyen tevékenységek vannak az országban az erdők, tavak vagy más 

természeti helyek védelmében? 

● gyűjtsünk valamit az első utazás alkalmával, és minden további útról 

hozzuk haza ugyanazt, pl. egy kődarabot. 

● készítsünk egy térképet 

● készítsünk egy animációt a tektonikus lemezekről és mozgásuk 

következményeiről 

● online utazás - ismerjünk meg egy országot anélkül, hogy személyesen 

odamennénk, mégis tudjunk róla majdnem annyit, mintha ott jártunk 

volna.  

● helytörténet - ahol a földrajz és a történelem találkozik 

● készítsünk egy listát azokról a dolgokról, amelyek segítenek nekik a 

természetben tájékozódni 

● A vadon keresése → létezik még egyáltalán ilyen? 

● keressünk olyan szokásokat, népszokásokat, amelyek a földrajzhoz 

kötődnek, pl. szieszta. 

● végezzünk kutatást a különböző időjárási jelenségekről: tornádó, 

földrengés stb. gyakorisága, erőssége stb... 
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● készítsünk egy interjút valakivel az atomerőmű kérdésében? Mi az ország 

hivatalos álláspontja. Vitassuk meg a helyiekkel. 

● utazás előtt végezzünk kutatást az időjárásról. Melyek a jellemző 

tulajdonságok?  

● használjuk a GPS-t legalább egyszer az utazás során 

● találjunk legalább egy ásványt, és próbáljuk meg kideríteni, hogy mi az 

● készítsünk egy virtuális túrát, amely megmutatja az ország néhány 

érdekes részét 

● tanulmányozzunk legalább egy időjárás-előrejelzést, és ellenőrizzük annak 

pontosságát 

● beszélgessünk a helyiekkel a vízhasználatról. Mennyire tudatosak? milyen 

szokásaik vannak.  

● látogassunk el legalább egy nagy erőműbe, vagy egy víztisztító telepre, 

vagy bármilyen hasonló helyre 

● keressünk olyan helyieket, akik készek elgondolkodni olyan dolgokról, mint 

az energia- és vízfelhasználás csökkentése vagy egyéb környezetvédelmi 

kérdések.  

● végezzünk kutatást, és kérdezzük meg a helyieket a demográfiai 

helyzetről 

● hazatérve, osszuk meg tapasztalatainkat másokkal is az ország 

földrajzáról  

● Látogassunk el legalább egy nagyvárosba, egy kisvárosba és egy faluba, 

és hasonlítsuk össze ezeket a saját országunkban található hasonló 

településekkel 

● beszélgessünk a helyiekkel a nagyvárosok ellentmondásairól és előnyeiről 

mind társadalmi (pl. elidegenedés), mind földrajzi (pl. környezetrombolás) 

szempontból 

● készítsünk egy digitális fotóalbumot az országról 

● kérdezzünk meg legalább három helyi lakost, hogy szeretnek-e ott élni, és 

ha igen, miért 

● tartsunk egy előadást a barátainknak az adott hely kultúrájáról, pl. zene, 

ételek, lakomák, szokások 

● készítsünk egy listát az ország híres helyeiről és természeti látnivalóiról 

● készítsünk egy listát a nemzeti parkokról és azok jellemzőiről. 

● készítsünk egy listát az ország legfontosabb humanitárius szervezeteiről 

● készítsünk interjúkat a helyiekkel fogyasztási szokásaikról, és vonjunk le 

következtetéseket 

● derítsük ki, hogy a helyiek hazai vagy importált termékből vásárolnak-e 

többet, pl. gyümölcsöt. 

● térképezzük fel, hogyan használják a helyiek az online vásárlási 

lehetőségeket 

● látogassunk meg legalább egy ökoépületet vagy gazdaságot 

● soroljuk fel az országban tevékenykedő nagy multinacionális vállalatokat 
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9. számú függelék: EU tanulmányok 

 

Célok 

A fiatal generációknak - iskoláséveik alatt, vagy közvetlenül utána - készen kell 

állniuk arra, hogy Európában tanuljanak vagy dolgozzanak. Ez elengedhetetlen 

lenne számukra, annak ellenére, hogy sokan soha nem lépik át saját országuk 

határát. Az Európával és az Unióval kapcsolatban szerzett információink és 

tapasztalataink akkor is jól jöhetnek, amikor saját országunkban dolgozunk. A 

témakör fő célja tehát az, hogy alapvető tudást szerezzünk erről az egyesülésről.   

 

Tartalom és megközelítés 

Az Európai Unióról való tanulás szorosan kötődik annak értékeihez, így téve ezt 

egy nagyon komplex témává. Olyan embereket érintő kérdésekkel foglalkozik, 

mint az együttműködés, a szabadság, a demokrácia - hogy csak néhányat 

említsünk. De olyan, a tudomány területéhez tartozó kérdésekkel is foglalkozik, 

mint a környezettanulmányok, az éghajlatváltozás, az energiaügyek, a pénzügyek 

vagy a digitális átalakulás. Itt most nem soroljuk fel mindazokat a konkrét 

kompetenciákat, amelyek a téma feldolgozásához szükségesek.  Helyette újra 

kihangsúlyozzuk, hogy milyen fontos a témát komplexitásában látni és különböző 

készségeket egyidejűleg és tudatosan használni.  

 

Az altémák a következőek:  

1. Értékek 

2. Felépítése, irányító szervek 

3. Döntéshozatal - ki, melyik szerv, hogyan 

4. Országok és szerepük 

5. Tagság, új tagok(?) 

6. Határok, Schengeni egyezmény 

7. Az EU története, fontosabb megállapodások 

8. Élő történelem: mai Törökország, a Földközi-tenger keleti része ma 

9. Érvek az EU mellett és ellen 

10.Helyi kérdések és Uniós kérdések 

11.Tradíciók és globális gondolkodásmód 

12.Kritikus nyersanyagok (lítium és kobalt) 

13.Covid, karantén és az ipar 

14.Környezeti fenntarthatóság, klímasemlegesség, európai zöld megállapodás 

15.Energiaügyek 

16.Nobel-békedíj 2020 az ENSZ Világélelmezési Programjáért 

17.Verseny és együttműködés 

18.Foglalkoztatás és szociális ügyek, társadalmi egyenlőtlenségek, 

diszkrimináció 

19.Kulturális különbségek 

20.Emberi jogok és demokrácia 
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21.Kutatás és innováció 

22.Kereskedelem, digitális kereskedelem 

23.Brexit, skót függetlenség, ír backstop 

24.Eurozóna 

25.Kelet és Nyugat megosztottsága az EU-n belül 

26.Jogállamiság (Lengyelország, Magyarország, Málta (korrupció), 

jogállamisági mechanizmus, 

27.Oktatás, képzés, ifjúsági csereprogramok, utazás 

28.Pénzügyi kultúra, 

29.Szükséges kompetenciák: többnyelvűség, szociális, interkulturális, digitális 

kompetenciák, a tanulás megtanulása, vállalkozói készség, 

interperszonális készségek, aktív polgárság, kulturális tudatosság, 

30.Gyakorlati kérdések: hogyan írjunk önéletrajzot, álláskeresés az EU-ban, 

jogszabályok 

 

Mintafeladat: Személyes tapasztalat 

1. egy országgal kapcsolatos kutatás 

2. a meglátogatott országok listája És a csoportunk? 

3. Hova utazunk legközelebb? Miért? Személyes preferenciák 

4. gamifikáció: ismerjük meg a rendszert! 

5. Mikor csatlakoztak az országok? Miért - kutatás 

6. megállapodások - kutatás 

7. Hogyan osztják el a pénzt, norvégok?  

8. Mielőtt elutazunk, gyűjtsük össze a fontos telefonszámokat arra az esetre, 

ha bajba kerülnénk 
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10. számú függelék: Életvezetési ismeretek 

 

Célok és kompetenciák 

Ahhoz, hogy boldogulni tudjunk a világban, sok olyan készségre van szükségünk, 

amelyeket nem tanítanak az iskolában. Nem tartoznak semmilyen tudományhoz 

vagy tantárgyhoz, de a szünetekben folyamatosan gyakoroljuk őket. Ezeket a 

készségeket apránként tanuljuk meg, és természetesen nagyok különbségek azt 

illetően, hogy ki mit hoz magával otthonról. Fordítsunk energiákat arra is, hogy 

nem formális módszertannal tanítsunk valamit, ami közvetlenül kapcsolódik az 

életünkhöz. 

Az alábbiakban különböző nézőpontokból soroljuk fel a készségeket és 

kompetenciákat. Amikor a résztvevőknek altémát kell választaniuk, fontos, hogy 

feltérképezzék saját erősségeiket és gyengeségeiket. A "célok" kitűzésénél például 

ellenőrizhetjük, hogy képesek-e okos célokat kitűzni, tudják-e követni az előre 

megtervezett lépéseket, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, és milyen 

eredményt érnek el a végén.  Nézzünk tehát néhány - nem véletlenszerűen - 

kiválasztott készséget és kompetenciát.  

1. célok: célok kitűzése és elérése: hálózatépítés, tapasztalatok, egyéni 

teljesítmény:  

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html  

2. kompetenciák:  

(http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpas

s_kulcskompetenciak)  

○ önismeret: igény a tanulásra,  önmagunk felfedezése, 

○ 8 alapkompetencia: írás, olvasás, számolás, intra- és 

interperszonális = szociális, tanulás tanulása, tudományos - 

technológiai, vezetői kompetencia 

○ EU kompentenciák: digitális, vezetői, polgárság, kulturális 

tudatosság 

3. módszerek: gamifikáció, kreditek, időzítés, tervezés 

4. növekedési szemlélet: http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-

mindset.html 

5. életvezetési készségek a tananyagokkal kapcsolatban: 

○ tudományok: rendszerszintű gondolkodás, lényeges jellemzők 

megtalálása, világos megfogalmazás, összehasonlítás és 

csoportosítás, kutatás,   változások elemzése, egész és rész, 

érvelés, jelenségek közötti kapcsolatok megtalálása, hálózatépítés, 

szakmai esszék megértése, dolgok megfigyelése, tapasztalatok 

megfogalmazása, grafikonok, táblázatok, diagramok készítése és 

megértése, példák jó használata, információfeldolgozás, 

következmények megfogalmazása, globális gondolkodás megértése, 

kísérletek elvégzése, műszerek és berendezések  használata, 

mérés. 

http://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/279/megujultak_a_youthpass_kulcskompetenciak
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
http://www.skillsyouneed.com/iperform/growth-mindset.html
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○ nyelv: önéletrajzírás, hivatalos és nem hivatalos levelek írása, 

média és kommunikáció használata, érvelés, helyes helyesírás, 

olvasás, írott szövegek megértése 

○ Matematika: százalékszámítás, statisztikai elemzés, számok, 

diagramok és infografikák megértése, tervek készítése, 

adószámítás, becslés. 

○ Történelem: következtetések levonása, összegzés, kritikai elemzés, 

prezentációk készítése, információfeldolgozás (vizuális, szöveg, 

események, folyamatok), bibliográfia készítése, diakrónia és 

szinkrónia, adatok elemzése - különbségek megállapítása 

○ Ökológia: az üvegházhatás megértése, cél a fenntarthatóság: 

szelektív szemét, állatok és növények, vásárlás, mosószerek, 

energiafogyasztók ismerete (izzók, fűtés - hűtés, elemek), 

újrahasznosítás, újrafelhasználás, háziállatok, autóápolás, 

közlekedés, rekreáció, helyi cégek, élelmiszer-import stb. 

6. készségfejlesztés: 

○ nyelv, szóbeli kifejezőképesség, olvasási és íráskészség, 

prezentációs készség 

○ tanulási típusok, észlelés, emlékezet, 

○ figyelem, koncentráció, pihenés,  

○ kognitív készségek: analitika, kreativitás, kritikus gondolkodás, 

problémamegoldás 

○ nem verbális készségek 

○ szociális készségek 

○ laterális gondolkodás 

7. tudás, hozzáállás, szokások 

8. sikeres vizsgák 

9. vezetés: konfliktus- és stresszkezelés, döntéshozatal, motiválás, 

delegálás, kockázatkezelés, tárgyalási készség, megbeszélések 

koordinálása, szervezés, időgazdálkodás, innováció, együttműködés. 
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11. számú függelék: Pénzügy és közgazdaságtan 

 

Célok 

Fontos megérteni a minket körülvevő összetett gazdasági világot. A fiatalok a 

mindennapok során is sok gazdasági és pénzügyi fogalommal találkoznak. Ha nem 

értik ezeket a fogalmakat, akkor a hozzájuk kapcsolódó gazdasági eseményeket 

sem érthetik meg.  És fordítva is, ha megértik ezeket a fogalmakat, nagyobb 

eséllyel értik meg a fogalmakhoz kapcsolódó társadalmi folyamatokat, és azok 

hatását az életükre. Megtanulják, hogyan kezeljék a nehéz pénzügyi helyzeteket, 

hogyan kezeljék a kockázatokat, és így jobb döntéseket fognak hozni. A 

közgazdaságtan segít a fiataloknak a váratlanhoz való alkalmazkodásban is, ami 

elengedhetetlen ahhoz, hogy pénzügyileg sikeresek legyenek.   

 

Kompetenciák  

A jó pénzügyi kompetenciák birtokában a résztvevőknek esélyük lesz arra, hogy 

jól irányítsák az életüket, és jó vezetővé váljanak. Ez számos különböző területet 

foglal magában:   

● az érdekelt felek kezelése (stakeholder management) 

● stratégia és innováció 

● kockázatvállalás és felelős irányítás 

● vezetőnek lenni 

● fenntartható könyvelés 

● szakmaiság és etika 

● a bevételek és kiadások nyomon követése 

● pénzügyi jelentések elemzése és értelmezése 

● szerződések és pályázatok benyújtása 

 

Tartalom és módszer 

Az alábbi altémák három megközelítésre épülnek: a közgazdaságtanra mint 

tudományra, a tanulók ismereteire és az altémák gyakorlatorientált kidolgozására. 

A résztvevők és a facilitátorok létrehozhatnak olyan életszerű, személyre szabott 

gyakorlatokat, amelyeket az utazás kontextusában alkalmazni tudnak.  

1. alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak (piac, kereslet és kínálat, 

kockázat, tőke, adó stb.) 

2. mindennapi közgazdaságtan és pénzügyek (kamatlábak, kamatok, 

jövedelem, megtakarítás, bónusz stb.) 

3. gazdaságtípusok (kapitalista, szocialista, vegyes, fejlett és fejlődő 

gazdaság) 

4. alapvető problémák (mit, hogyan, kinek termeljünk, szűkösség és 

választék) 

5. áruk és szolgáltatások (termelés, forgalmazás, eladók stb.) 
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6. az értékesítés folyamata (piactípusok, vevők, promóciók, ármechanika és 

tervezés) 

7. az áruk és szolgáltatások árai (piaci vagy kormányzati árak) 

8. banki megtakarítások, biztosítás, (a megtakarítások fontossága, típusai)  

9. adók és támogatások 

10.emberi szükségletek, korlátlan igények és korlátozott források 

11.a termelés növelésének szükségessége és következményei 

12.a vásárlást befolyásoló  tényezők 

13.világgazdaság, globalizáció, világkereskedelem, 

14.a tudomány és a technológia alkalmazása  

15.esélyegyenlőtlenség, a szegények segítése  

16.környezet és fenntartható fejlődés (problémák: víz, levegő, talaj, megújuló 

és nem megújuló erőforrások, a jólét csapdája)  

 

 

 

 


