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EVS definíció:  

1. csoport 

Kulcskifejezései: 

► Cultural differencies: kulturális sokszínűség: tapasztalatok átadása, 

kultúrák keveredése, kulturális különbségek megismerése; 

► Social inclusion - társadalmi bevonódás: hátrányos helyzetűek bevonása 

a társadalomba, törődni más emberek problémáival, elfogadás; 

► Diversity – sokszínűség (adott kultúrán belül emberek elfogadása): 

különböző felfogások, attitűdök elfogadása, mégis más és mégis 

mindenki ugyanolyan; 

► Change your mind about stereotypes (gondolkodás megváltoztatása): 

előítélek nélkül tiszta lappal nyitottan állni más emberekhez, 

kultúrákhoz, új környezet és új hatások(k) – új emberek. Mit gondolunk 

magunkról, és mások mit gondolnak rólunk? 

 

2. csoport 

Konkrét definíció nincs. 

A bolygó, maga az EVS (benne szivárvány), körülötte csészealjak. 

Nyitottság a legfontosabb. 

A csészealjakban a következők szerepelnek: 

► élmény 

► szociális vonal  

► szeretetszolgálat 

► segítségnyújtás 

► védettség: biztonság 

► ismeretszerzés 

► önállóság 

► terepgyakorlat 

► önismeret 

► közös cél 

► (pár)kapcsolatépítés 

► interkulturalitás 

► ismeretszerzés (új tapasztalatok) 

 

A vastag betűvel írt részek a csészealjban szereplő szavak, a többi 

kiegészítés szóban. 

 

3. csoport: 

Az élményre és a vizualizációra alapoztak.  



 
4 

► Sokrétű interkulturális önkéntes tevékenység. Sokrétű, mert eltérő 

egyéni célokból áll. 

► Tenni akarás.  

► pl. tenni egymásért másokért. 

► Személyiségfejlesztés. 

 

4. csoport 

EVS, mint promóció: kérdéseket állítottak fel: 

► Külföld könnyen? 

► Szeretnél valami újat? 

► Keresed a kihívásokat? 

► Új nyelvet tanulnál? 

► Bővítenéd a tudásod? 

► Új barátságok, érdekes emberek? 

► Unod az itthoni kosztot? 

► Szereted jól érezni magad? 

Önkéntes alapon végzel munkát külföldön úgy, hogy a fogadó ország megfelelő 

kondíciókat biztosít az ottléthez. 

 

5. csoport: 

EVS rajzokkal, illusztráció: 

► nyelv 

► sokszínűség 

► interkulturalitás 

► együttműködés 

► saját magunk megismerése 

► utazás felfedezése 
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Űrmaszk 

Elvárások Félelmek 

  

 

Leghasznosabb tanácsok, tippek a közeljövőre nézve: 

Félelem Tanács 

 

► félni attól, hogy elrontunk 

dolgokat 

► családtól való távollét, 

barátok hiánya 

► stressz 

► munkahely csere 

 

 

► nyelv 

 

 

 

 

► konfliktus az önkéntesek 

között 

► ha többen azonos 

pozícióban vagyunk, akkor 

kétségbeesünk 

 

► magyarok, magyar nyelv 

hiánya 

 

► egy komoly párkapcsolat, 

hazautazás 

 

► drog-, alkoholfogyasztás 

diákok körében felügyelet 

alatt 

► kutatás készítése, téma: 

bevándorlók 

 

 

► Zsebpénz 

 

 

► mindenki követ el hibákat 

► kapcsolattartás: interneten, 

telefonon, levélben 

► feszültségoldó technikák, 

hobbi 

► ha nem megfelelő az új 

munka, akkor próbáld 

visszacserélni az eredetire 

► hallgass külföldi zenéket, 

olvass könyveket, nézz 

filmeket felirattal 

► nyugodtan beszélj, még ha 

nyelvtanilag nem is helyes 

► mi nem vetélytársak 

vagyunk, hanem barátok 

► bízzunk önmagunkban, cél az 

együttműködés, nem a 

rivalizálás 

 

► az ottani magyarokkal való 

kapcsolatfelvétel 

 

► józan módon mérlegelni kell 

a helyzetet 

 

► helyzethez mérten 

mérlegelj 

 

► kinti nyelv elsajátítása, 

visszatérés az adott 

országba, nyitottság, 

folyamatos kapcsolattartás 

► kis spórolással még az 

utazgatás is megoldható 
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A magyar kultúra estje: (így mutatnám be Magyarországot) 

 

 

1. csoport: Iskola 

1. Kvíz kérdések: Mit tudnak a résztvevők Magyarországról?  

 Történelem, földrajz, 

 ismert magyar szokások, ünnepek, tánc 

 helységek (Balaton, Aggtelek, Borvidékek stb.) bemutatása 

 Gasztronómia, 

 modern zenék, 

 Játékok: méta,  

 magyar nyelvtan, egyszerű szavak tanítása: szia, hogy vagy, 

szeretlek, igen, nem 

 Budapestről promofilm  (feltalálókat mutat be) 

 Magyar filmek, mesék 

 Híres magyar épületek: Parlament, Szegedi Dóm, Egri vár, 

Hollókő, Ópusztaszer, Hortobágy, Balaton 

 

Játék ötletek:  

- Kicsik esetén:  

- piktogramos játék: ki kell találni, hogy melyik ünnepről van szó 

- erdőben: fákon képek 

- Gémes kút építése fából 

- Magyar falu makett építése (interneten letölthető) 

 

 

2. csoport: Evs önkéntes szeminárium 

A csoport tagjai röviden vázolnák a szemináriumon résztvevő önkéntesek 

számára: 

- az ország földrajzi elhelyezkedését. 

- Hol található az ország?  Hányan laknak?  

- Tipikus italok, ételek tálalása 

- Dekoráció: matyó hímzéses baba 

- Népzenék, dalok: Nád a házam teteje, Már mi nálunk babám, 

Elvesztettem zsebkendőmet, Tavaszi szél vizet áraszt 

- Hazai élet bemutatása: fesztiválok, koncertek 

- Híres magyarok: Egerszegi Krisztina, Kolonics György, Fejér Miklós, 

Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Márai Sándor, Kertész 

Imre, Szentgyörgyi Albert, Radnóti Miklós, Szabó Magda, Petőfi 

Sándor, Talmácsi Gábor, Baumgartner Zsolt stb. 
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3. csoport: Ifjúsági klub 

Beszámoló:  

- Általános földrajz meghatározása,  

- Hogyan épül fel Magyarország? A környező országokban élő 

magyarok.  

- Nevezetességek: épületek,  

- Találmányok,  

- Gasztronómia: zsíros kenyér, Pick szalámi, tokaji bor 

- Szórakozás: magyar néptánc,  

- Kiegészítő programok: bogrács (ha kivitelezhető), szalonnasütés,  

 

4. csoport Magyar est 

Felépítése: gasztronómia, bor, pálinka kezdésképpen. 

Ezután beszélgetések. Brainstorming: ki mit tud a magyar kultúráról? 

1. Egy kis földrajz 

2. Időjárás 

3. Történelem vázlatosan 

4. Nyelv 

5. Vallás 

6. Népi hiedelmek, bölcsességek 

7. Bulizási szokások (régen és most), Hagyományok 

8. Irodalom 

9. Magyar felfedezők 

10. Sport 

11. Zárásul: tánc, népdal 

 

Tanács: érdemes belevenni, hogy miért jó ide jönni, meglátogatni az országot. 

 

Mit érdemes magammal vinni? 

- szaloncukor, konyakmeggy 

- zenék, magyar himnusz, magyar hazai könnyűzenék (Ákos, Tankcsapda, 

Anima Sound System, Sebestyén Márta stb.)  

- Fotók, képek arról a helyről, ahol lakom. 

 

Ötlet: 

Szükséges eszközök:  

- Flipchart tábla,  

- őrölt piros paprika,  

- konyak meggy 
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Flipchart tábla: törtpaprikával megrajzolni Magyarország határát és a 

becsomagolt konyak-meggyel pedig bejelölni a nagyobb városokat.  

Előnye: látványos 
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Hungaricumok 

Ételek - Paprikás krumpli  

- Gulyásleves, 

-  Körözött, 

-  Lángos,  

- Töltött káposzta, 

-  Pörkölt, 

-  Hortobágyi húsos palacsinta, 

-  Jókai bableves, 

-  Újházi tyúkhúsleves, 

-  Halászlé 

- Lecsó 

- Túrós csusza 

- Kocsonya 

- Pacalpörkölt stb. 

Sütemények - Somlói Galuska,  

- Rigó Jancsi, 

-  Mákos/diós bejgli, 

-  Dobos torta, 

-  Rákóczi Túrós  

- Rétes 

- Gesztenyepüré stb. 

Italok - Pálinka,  

- (tokaji, Egri bikavér stb.) bor 

- Unicum 

- Ásványvíz 

- Traubisoda 

Édességek - Boci csoki, 

- Túró Rudi,  

- Duna kavics,  

- Szaloncukor,  

- Konyak meggy, 

- Balaton szelet, 

- Sport szelet,  

- Pilóta keksz,  

- Macskanyelv,  

- Krumpli cukor, 

- Medvecukor, 

- Győri édes, 

- Negro cukorka stb. 

Személyek - Bartók Béla,  
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- Liszt Ferenc, 

- Kodály Zoltán, 

- Petőfi Sándor, 

- Márai Sándor stb. 

Könnyűzenék - Ákos,  

- Tankcsapda,  

- Anima Sound System stb. 

- Sebestyén Márta stb. 

Játékok - Rubik kocka,  

- Magyar kártya, 

- Méta,  

- Matyó hímzéses baba 

Fényképek, Tour-

inform magazinok 

- Saját településedről, képeslapok,  

- Tour – inform irodában ingyenes 

anyagokat, magazinokat érdemes vinni 

(több nyelven is van) 

Híres épületek, helyek - Budapest: Parlament, Hősök tere, 

Halászbástya, Lánchíd 

- Hortobágy: Kilenclyukú híd 

- Balaton 

- Pécs: Dzsámi 

- Szeged: Dóm stb. 

Néptánc - Csárdás 

Népdalok - Nád a házam teteje,  

- Már mi nálunk babám, 

-  Elvesztettem zsebkendőmet,  

- Tavaszi szél vizet áraszt 

Filmek - Argo 16+,  

- Szabadság szerelem,  

- Valami Amerika stb. 

Mesék - Macskafogó,  

- Vuk,  

- Magyar Népmesék,  

- Ludas Matyi stb. 

Fűszerek - Piros Arany,  

- Erős Pista 

 

Egyéb termékek - Pick szalámi 

- Tisza cipő 

- Medve sajt 
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Élni egy másik világban: 

1. csoport 

Feladat: Kiskunfélegyháza testvérvárosainak bemutatása: 

Akadályok közös erővel,  

Időbeosztás:  

1. 1 rész: turinform,  

2. maradék idő felhasználása: reprezentatív felmérés, polgármester 

irodában képek 

Fontos: tudatosság a tanulással kapcsolatban: turinform iroda 

(prospektus, mellékletek megszerzése) 

 

Kiskunfélegyháza:  

- kapcsolatok felvétele nyugdíjas otthonokkal,  

- ifjúsági szinten: hátrányos helyzetű iskolák között kapcsolat, 

- nyelvtanulást segítő programok. Sok városi rendezvényre meghívást 

kapnak a testvérvárosok (pl. Segesvár-rézfúvosok, Korondon sakk-

bírkozás, Franciaország) 

Visszatekintés a tanulási folyamatok értékelése: minden információ a 

tourinform-ból. Nyomtatványok körbeadása a várossal kapcsolatosan, 

látványosságok.  

Hátrány: félénkség 

Tanács: le kell küzdeni magunkban. Egy csapatban mindenkinek 

mások az erősségei viszik előre a munkát. 

Miben voltak jók? Erősségek: kedvesség, magabiztosság 

Miben lehet javítani: időbeosztásban 

Mikor befejezett a tanulás? Véleményük szerint a tanulás 

befejezett volt. 

Hogyan tanulunk együtt másokkal? Kiegészítve egymást 

kommunikációval 

PPT. képek: vándorkupa testvérvárosok között, testvérvárosok ajándékai 

képekben illusztrálva, testvérvárosok címerei 

 

Tanács az EVS-re: interneten információk gyűjtése, nem kell félni – nem 

fog fájni, emberek közvetlenek, bátorság 

 

2. csoport 

Feladat: Érdeklődni a fiatalok körében, hogy milyen szabadidős 

tevékenységek vannak és az idősek körében 

Kevésbé idős korosztály szerint: mozi, kukoricamorzsolás, szüreti bál, 

csutka baba, gödöríró, pöttyös labda, hajas baba 
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Feladat értelmezése szerint: fiatalok- gimnázium: gimnázium felkeresése, 

a gimiben elkaptak pár fiatalt 

Fiatalok kedvenc helyei: Globe Disco, Manhattan disco, progresszív, 

retro, punk. 

Idősek kedvence: Sirius 

További helyszínek: 

- Rocktár: minőségi koncertek 

- V-Block: kocsma 

- Aszpirin: legkulturáltabb pub 

- Cukrásztda: Fábián cukrászda 

- Templomkert 

Más fiatalok: azt állították, hogy dolgoznak hétvégén, vagy házi buliba 

járnak. 

Legnépszerűbb tárgyak, amit semmiképpen nem hagynának otthon: mobil 

és táska 

Egy idős járókelő szerint: sok fiatal jár templomba 

 

Információ szerzés: közös egyetértéssel tudatosan mentek a 

gimnáziumban ahol a legtöbb fiatal van.  

Előny: nem volt hezitáló idő, készséges emberek 

Tanulási folyamat kapcsán milyen tippeket tudunk összegyűjteni? 

Legfontosabb a kommunkáció, a csoportos munka egy munkaforma volt, 

mert jól kiegészítették egymást. A témához igazodva céltudatosan 

közös megegyezéssel elindulni. Fontos a munkamegosztás.  

 

3. csoport 

Feladat: híres emberek, nevezetes épületek 

Híres emberek: legtöbbször a szobrokról lehet megállapítani. 

Fotók vetítése 

Motiváció a tanulásra:  

- séta a belvárosban a térkép alapján 

- cél a tapasztalat szerzés, 

- „őrült” információ gyűjtés helyett általános információk 

összeszedése 

- Önbizalommal nem volt gond, iskolák látogatása, emléktáblákat 

kerestek 

Kellemes tapsztalat: úgy érezték a helyiek, az utcai emberek, hogy valami 

műveltségi vetélkedő részesei, de az adott intézményen belül már szívesen 

információkban gazdag 

Petőfi mészárszéke 
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Tanulási folyamat megszervezése: sok idő az előkészületekre, nagyon 

nyugodt tempóban egy-egy épületet kiszúrva teljesítették a feladatot, 

rugalmasan kezelve 

Tudatosság: vizualitásra helyezték a hangsúlyt (mindenkinél más volt a 

fontos) 

Kossuth Lajos díszpolgára Kiskunfélegyházának (interjú készítés a 

helyiekkel) 

Tanulási folyamat értékelése: elégedettek, a kevés idő ellenére sok 

információhoz jutottak, nem az volt a cél, hogy minden épületet és 

nevezetességet felkeressenek, a csapaton belül mindenki más felé 

érdeklődött 

EVS tanács: térkép, fix pontok megjegyzése (színek, formák szerint), 

praktikus dolgok hol találhatók meg, és melyik van a legközelebb 
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Konfliktuskezelés 

1. szituáció 

Juan szerelmi szála:  

Tanács 

- másik projekt után járni 

- mentor beszéljen a szülőkkel, engedjék meg a lánynak, hogy egy vacsora 

mellett ismerjék meg a fiút 

- beszéljen a fiú meg a lány egymással, ha van értelme a kapcsolatnak, akkor 

küzdjenek a kapcsolatokért és beszéljenek a szülőkkel 

- mindannyian találkozzanak egy tea mellett 

 

2. szituáció 

Albérleti problémák: Paulo állandóan kölcsön kér, és nem fizeti vissza. 

Matias el szeretne költözni 

Tanács: 

- közös fix összeg 

- házi pénz utalvány formájában 

- dobozban közösen összegyűjteni pénzt 

- közös bevásárlás 

- végső megoldás a szétköltözés 

 

 

3. szituáció 

18 éves svéd lány, aki nagyon magányos. Szeretne elmenni egy önkéntes 

találkozóra, de munka miatt nem lehet. 

Tanács: 

- 3 hét múlva lesz egy ificsere és az aktuális önkéntes találkozó helyett 

- el kell fogadni helyzetet és el kell menni konferenciára segíteni 

- jobb lenne, ha elmehetne, mert feltöltődne, hiszen magányos: a 

konferencia elején maradjon segíteni, és később elmehet az önkéntes 

találkozóra 

- segítségkérés a mentortól 

- több önbizalom az önkéntes részéről 

- üljön össze az összes érintett 

- időben szólni arról, hogy szabadságra szeretnénk menni 
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Túlélő kalauz 

 

A feladat célja, hogy átgondoljuk, hogyan gazdálkodjunk zsebpénzünkből.  

Ehhez hasonló feladatok a képzés alatt: az „űrmaszkos”, de megemlíthető 

a magyar kultúra estje, a délelőtt folyamán pedig a városfelismerő rész, 

biztosítási tippek. 

 

Tanácsok a közeljövőre: 

Konkrét tanácsot nem lehet adni, hiszen ez egyénileg változó. Mindenkinek 

van egy utolsó kapaszkodója, mert lesz olyan pillanat, amikor szükség van 

az erőgyűjtésre. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az, ami az 

önkénteseknek kell, akkor, amikor nagyon kell kapaszkodni valamiben. 

 

Legjobb érzést kiváltó kapaszkodó nehéz pillanatokban: 

- heti 10 perc telefonbeszélgetés az édesanyánkkal 

- zenehallgatás,  

- tenger közelsége 

- fényképezés 

- filmek 

- olvasás 

-  leírni a problémákat 

- családhoz fordulni (szülők, és testvérek segítsége) 

- partner kapcsolat sok energiát, motivációt ad 

- csokoládéevés 

- fotó a barátokról, családi fotók, nagyszülőkről az emlékek miatt, kutyáról 

- barátság kulcstartó 

- zene kiegészítve tánccal 

- beszélgetés valakivel, megosztani a problémánkat 

- internet, skype, msn 

- naplóírás 

- barátokkal beszélgetni, de ez később felszívódott,  

- ha bármilyen stresszhelyzet van, akkor elkezdeni magyarul beszélgetni, 

énekelni, hiszen ez bármikor ott van, nem kell elővenni 

- negatív gondolatok elűzésére: séta 

- sport: úszás, tánc 

- különböző zenékhez, különböző élmények kapcsolódnak (kis távolság miatt 

könnyebb feldolgozni) 

- gyerekekkel foglalkozni, mert elfeledtet mindent 

- legtöbbször önmagunkkal van probléma és az édesanya az, akihez mindig 

fordulhat 
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- a nagy távolság miatt nem tud hazajönni zenehallgatás,  

- filmnézés 

- sétálás a szabadban, erdőben 

- párunkhoz fordulni 

- minden este kibeszélni a nap eseményeit egy kávé mellett 

- festés 
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Youthpass 8 kulcskompetenciája: 

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció 

2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció 

3. Matematikai kompentencia és alapvető kompetenciák a 

természet- és a műszaki tudományok terén 

4. Digitális kompetencia 

5. A tanulás kompetenciája 

6. Szociális és állampolgári kompetenciák 

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 

8. Kulturális tudatosság és kifejezőképesség 

 

Kompetencia felépítése 

 

 

 

 

 
 

Kulcskompetencia fejlődéséről akkor beszélünk, ha ezen a folyamaton 

végigmegyünk, A sorrend nem fontos. Akkor kerek egy kompetencia, ha 

mindegyik elemet érintjük. Egy hosszú tanulási folyamat, ami életünk 

végéig tart.  

Segít, ha: 

- önreflektálunk 

Fejben: tudás, 

ismeret 

Szívben: vágyak, 

érzelem, 

hozzáállás, attitűd, 

szemléletmód 

Kéz: készség, 

tudás 

felhasználása 

cselekvéssel 



 
18 

- beszélgetünk 

 

 

Javaslat, mi az ami segít abban, hogy a kulcskompetenciát nyomon tudjuk 

követni: 

- napló 

- kompetenciák újraértékelése elején, végén 

- folyamatos feedback (visszacsatolás) kérés, mások hogyan látják kívülről 

- önmegfigyelés 

- a folyamatos kapcsolattartás mellett a szoros barátok, család, akik jól 

ismernek észreveszik és jelzik, hogy hogyan fejlődtem 

- kommunikációból történő visszacsatolás 

- diktafonra felmondani, mit tanultam meg ma vagy a héten, ha nem 

szeretek naplót írni.  
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Hasznos oldalak: 

 

- www.europeanbenefits.com - AXA biztosítás 

- http://www.mobilitas.hu/flp/evs 

- http://www.mobilitas.hu/flp/evs/kuldo/axa - Egészségbiztosítás 

 

  

 

 

http://www.europeanbenefits.com/
http://www.mobilitas.hu/flp/evs
http://www.mobilitas.hu/flp/evs/kuldo/axa

