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  JÓ GYAKORLATOK 

Azoknak az innovatív gyakorlatoknak a rendszerezett gyűjteménye, 

melyek példával szolgálnak, hogy az egészségügy, szexuális nevelés, 

valamint a genderrel kapcsolatos felnőtt képzési helyzetben  hogyan 

valósulhat meg gyakorlatban is a kulturális diverzitás figyelembe vétele. 
 

 

Ez az Innovatív Gyakorlatok Összefoglaló Kézikönyvének magyar nyelvű,  

kivonatos verziója. 

 

Teljes verzió angol nyelven 

Online eszközök  

http://www.bodyproject.eu/media/body_best_practices.pdf
http://www.bodyproject.eu/media/body_best_practices.pdf
http://www.bodyproject.eu/media/body_best_practices.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

A kiadvány létrejöttéhez hozzájárultak: 

 

*P1+ Élan Interculturel (főpályázó); Franciaország 

 http://www.elaninterculturel.com  
 

[P2] Katholieke Vereniging Gehandicapten Vormingsbeweging vzw – KGV; Belgium 

 http://www.kvg.be  
 

[P3] MHT Consult; Dánia 
 http://www.mhtconsult.dk  
 

[P4] Ars Erotica Alapítvány; Magyarország 

 http://www.csakatestemenat.hu/ars-erotica-foundation  
 

[P5] Centro Studi ed Iniziative Europeo – CESIE; Olaszország 

 http://cesie.org  

 
 
 
 

 

 

Szerkesztette a CESIE a BODY konzorcium részére 

 

 

    

 

 

 

 
Jelen kiadvány kizárólag a szerző álláspontját tükrözi. Az Európai Bizottság nem vontható felelősségre a 

jelen anyag tartalmával és annak bármilyen felhasználásával kapcsolatban. 

A BODY Grundtvig multilaterális projekt finanszírozása az Európai Bizottság Egész életen át való tanulás 

programja által nyújtott támogatásból valósult meg.  
– DG Education and Culture, LLP Grundtvig Programme. 

http://www.elaninterculturel.com/
http://www.kvg.be/
http://www.mhtconsult.dk/
http://www.csakatestemenat.hu/ars-erotica-foundation/
http://cesie.org/


 

 

Előszó 

 

Ezen gyűjteményt abból a célból állítottuk össze, hogy mind szélesebb körben elterjedhessenek azok az 

egészséggel, a szexualitással, a testtel és a gender (nemi szerepek) témakörével foglalkozó tréningeken 

alkalmazható gyakorlatok, melyek érzékenyen reagálnak a kulturális különbségekre, s melyek már korábban 

is nagy hatásúnak bizonyultak az Európai Unión belül és kívül egyaránt. 

A megjelenő témák és megközelítések sokszínűsége, valamint a módszertan területén mutatkozó 

változatosság biztosítja, hogy a gyűjtemény számtalan célcsoport (felnőttképzés területén dolgozó képzők, 

tanárok, szociális munkások, nyelviskolai tanárok stb.) érdeklődésére számot tarthat . 

Annak érdekében, hogy biztosítsuk, a gyűjtemény valóban megfelel a felhasználói igényeknek, 

partnereinket a kutatás fázisában arra kértük, kvalitatív eszközökkel válasszák ki és értékeljék a jó 

gyakorlatokat. Az osztályozás három szempont szerint zajlott: tartalom, módszertan és gyakorlati 

alkalmazhatóság.  

Olyan gyakorlatokat válogattunk össze, melyek szemléletükben a kulturális sokszínűség nemzeti és etnikai 

különbségeken túlmutató dimenzióit is tükrözik, tehát nem sorolják az egyént szigorúan meghatározott 

kulturális csoportokba, hanem elismerik a kulturális identitás szubjektív természetét. Ezek a gyakorlatok az 

informális tanulás eszközeivel segítik elő a párbeszédet, mindenkor tiszteletben tartják az egyén 

integritását, innovatívak és befogadó szemléletet képviselnek. 

A gyűjteményt oly módon állítottuk össze, hogy a jó gyakorlatok más felnőttképzési helyzetekben is 

hatékonyan alkalmazhatóak legyenek. 

A kiválasztott jó gyakorlatok alkalmazásával a területen dolgozó szakemberek vonzóbbá és hatékonyabbá 

tehetik tréningjeiket felnőtt célcsoportjuk számára.  

 

 

 

Szerzői jog 

Jelen kiadvány térítésmentesen és szabadon felhasználható abban a reményben, hogy hasznos segédletül 

szolgál felnőttképzők és az őket támogató szakemberek munkájában. Arra kérünk minden felhasználót, 

hogy használat során hivatkozzon a projekt hivatalos weboldalára, valamint köszönettel fogadunk a BODY 

minden felhasználásáról, új alkalmazásáról szóló visszajelzést az info@body.eu címen. 

 

mailto:info@body.eu


 

 

 

  JÓ GYAKORLATOK – Kulturális különbségek az EGÉSZSÉG 

területén 
 

 

Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

  CSERE CSAJOKNAK 

Kárcsökkentési tűcsere program nők számára - Intervíziós esetmegbeszélés 

Budapest, Magyarország 

 

A rendszeres közös esetmegbeszélések gondolata több okból is felmerült a Nőnap programban dolgozó női 

munkatársakban: (1) a szociális munkások egymásnak adott visszajelzései segítik a női kliensek speciális 

igényeinek hatékonyabb kezelését (2) a hatékony segítségnyújtás szempontjából elengedhetetlen a 

kliensek kulturális hátterének (etnikai hovatartozás, szociokulturális háttér, gender, családi helyzet stb.) 

megvitatása, közös elemzése – ennek érdekében speciális fórumot hoztak létre (3) felismerték annak 

fontosságát, hogy elősegítsék a szociális munkások saját érzelmeikkel és kulturális, szociális hátterükkel és 

magánéletükkel kapcsolatos önreflexióját, hiszen ezen területek mind befolyással vannak a kliensekkel 

végzett munkájukra. 

 

Kapcsolat: Kováts Virág, kovats.virag@gmail.com,  +3630 421 5898 

Weboldal: http://www.kekpont.hu  

 

  A VALLÁSOK KÖZTI TALÁLKOZÓ EGYESÜLETET HADASSAH EIN KEREM CSOPORTJA 

Egyenlőség az egészségben Izrael nemzetiségeinek - A kulturális kompetencia fejlesztése 

 Jeruzsálem, Izrael 

 

A Vallások Közti Találkozó Egyesület (Interfaith Encounter Association) rendszeresen szervez különböző 

témájú encounter csoportokat, beszélgetéseket, valamint ad ki ezekhez kapcsolódó tanulmányokat. A 

kulturális kompetencia kérdése Izraelben viszonylag új témának számít, s mint ilyen egyenlőre nem jelent 

meg az egészségügyi képzésben. Az egészségügyi dolgozók döntő többsége tehát nem rendelkezik 

szükséges kulturális kompetenciával. Dr. Anita Noble alapította az első vallások közötti csoportot 

egészségügyi dolgozók számára Izraelben. E csoport a párbeszéd elősegítésére jött létre, miután felkereste 

a Vallások Közti Találkozó Egyesületet. A fórum egészségügyi dolgozóknak biztosít lehetőséget, hogy a 

munkájuk során felmerülő kulturális kérdésekről beszélgessenek, és kulturálisan kompetens megoldásokat 

találjanak. 

 

Kapcsolat : Yehuda Stolov, yehuda@interfaith-encounter.org 

Weboldal : http://interfaithencounter.wordpress.com  

 

 

http://bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/smc4hqofh3lx/body-bp-health/
mailto:kovats.virag@gmail.com
http://www.kekpont.hu/
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  MOTIVÁCIÓ AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉRE 

Elsinore, Dánia 

A migráns nők körében igen magas a különböző egészségügyi panaszokkal szakemberhez fordulók aránya, 

gyakori jelenség azonban, hogy nem követik az orvosi előírásokat. A szervezet D-vitamin segítségével 

igyekszik elősegíteni a csoport számára az egészséggel kapcsolatos fogalmak megértését, és megfelelő 

alkalmazását.  

Kapcsolat: Elisabeth Vedel, eve@horsholm.dk 

Weboldal: http://www.mhtconsult.dk 

 

 KÖNNYÍTENI EGY ,,SÚLYOS PROBLÉMÁN “ 

Dánia 

A ,,súlyproblémával” küzdő emberek jellemzően bűntudatot és stigmatizációt élnek át, és gyakran még 

professzionális segítséggel sem képesek jelentős fogyást elérni. Ez a tréning újraértelmezi a társadalom 

,,túlsúllyal” kapcsolatos uralkodó diskurzusait és narratíváit. 

Kapcsolat: Susanne Kaastrup, kaastrup@kaaberkaastrup.dk, Anne Kaaber, kaaber@kaaberkaastrup.dk 

Weboldal: http://www.kaaberkaastrup.dk/profiler.php 

 

  HANGOK ÉS VÁLASZTÁSOK: KÉPEK A SZOPTATÁSRÓL  

Franciaország 

A gyakorlat célja párbeszéd elősegítése az egészségügyi szakemberek és a várandós/új anyák között 

gyermekeik etetésével kapcsolatban. A fotó-nyelv módszer használatával az egészségügyi szakemberek 

különböző kultúrák szoptatási szokásairól mutatnak be képeket az anyáknak. A képek célja párbeszéd 

indítása a szoptatást körülvevő hiedelmekről és annak elősegítése, hogy a résztvevő nők elegendő 

információ birtokában dönthessenek arról, hogyan kívánják csecsemőjüket táplálni. 

Kapcsolat: VéroniqueBlouet, Veronique.blouet@valdoise.fr  

Weboldal: http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html 

 

  A TEST IS  

Egészségmegőrzési program fiatal bevándorlók és fiatal bevándorlókkal foglalkozó szakemberek részére 

Belgium  

 

A fiatal bevándorlók Belgiumba érkezve gyakran nehéz helyzetben találják magukat, melyben egyedül kell 

megbírkózniuk az új környezetükben tapasztalt eltérő körülmények, életstílus és normarendszer okozta 

sokkal. Egy ilyen bizonytalan élethelyzet egyaránt veszélyeztetheti testi, pszichés és szociális egészségüket, 

ami számtalan problémához, nemkívánt terhességhez, háztartási balesetekhez, étkezési zavarokhoz stb. 

vezethet. Jelen projekt fontos kiindulási pontként szolgál a csoporttal dolgozó egészségügyi dolgozók 

számára. Célja párbeszéd elősegítése a testhez kötődő témákban: érzelmi és szexuális élet, háztartási 

balesetek, higiénia, önértékelés, stb. 

Kapcsolat: Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be 

Weboldal: http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html 

mailto:eve@horsholm.dk
http://www.mhtconsult.dk/
mailto:kaastrup@kaaberkaastrup.dk
mailto:kaaber@kaaberkaastrup.dk
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JÓ GYAKORLATOK – Kulturális különbségek a GENDER területén 
 

Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

 

  “MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS” – TRÉNING ÖNKÉNTESEK SZÁMÁRA 

LMBT kérdésekkel kapcsolatos érzékenyítő program tinédzserek és középiskolai tanárok számára 

Budapest, Magyarország 

 

A tréning célja önkéntesek kiképzése az iskolai érzékenyítő program számára, melynek célja a meleg, 

leszbikus, biszexuális és transznemű (LMBT) embereket súlytó homofób sztereotípiák elleni küzdelem. A 

tréning célja, hogy túllépve a sztereotip gondolkodásmódon, nyílt párbeszéd alakuljon ki a társadalmi nem 

és szexuális identitás kérdéseiben. Az önkéntesek később nem formális oktatás keretében (ám iskolákban), 

interaktív gyakorlatok során segítik elő az LMBT és nemi sztereotípiák megkérdőjelezését.  

 

Kapcsolat: Virág Zsolt, info@szimpozion.hu,  +36-30-5958274 

Weboldal: http://www.labrisz.hu  

 

 

 TEDD A TÉRKÉPRE !/ A GENDER ÉS SZEXUALITÁS ÚJRATANÍTÁSA 

Egyesült Államok 

E projekt célja a queer (az áltagtól eltérő szexuális irányultságú) fiatalok és fiatal felnőttek által az oktatás, 

egészség és általános jóllét területén tapasztalt egyenlőtlenségek vizsgálata. A projekt olyan fiatalok 

számára biztosít platformot, akik a gender és szexualitás témájában kívánnak kutatómunkát végezni. 

Munkájuk nyomán létrejött egy film (Put this on the {MAP} – Tedd a térképre!) és egy workshop (A gender 

és szexualitás újratanítása címmel), mely hiánypótlónak bizonyult fiatalokkal dolgozó szakemberek 

számára, dolgozzanak akár szociális intézményekben, az oktatásban, foglalkoztatási szolgálatoknál, 

művészeti és rekreációs programokban vagy közösségi központokban. A projekt multikulturális 

tapasztalatok, identitások és kifejezésmódok szemszögéből közelíti meg a szexualitás és gender kérdéseit.  

 

Kapcsolat : Sid Jordan & Megan Kennedy, info@putthisonthemap.org 

Weboldalak : PUT THIS ON THE {MAP}  www.putthisonthemap.org 

A gender és szexualitás újratanítása workshop  www.reteachinggenderandsexuality 
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 ELTÉRŐ NEMI IDENTITÁSOK ELFOGADÁSA 

Koppenhága, Dánia 

A tréning  olyan fiatalok szüleit segíti a megértés és elfogadás tanulásában, akik viselkedése nem felel meg a 

társadalom által elvárt nemi sztereotípiáknak. Célja, hogy a szülők szemléletében fokozatosan változást 

idézzen elő. A módszer erőssége, hogy korlátozott nyelvi kompetenciával rendelkező emberek körében is 

alkalmazható. 

Kapcsolat: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

 LUCIDE: FIATALOK ÉS A NEMI SZEREP 

Szexista diszkrimináció: Felismerés és fellépés 

Franciaország 

 

E tréning célja, hogy megtanítsa fiataloknak a szexista attitűdök és viselkedések felismerését, a szexista 

diszkrimináció hátterében álló mechanizmusok megértését, valamint annak felismerését, milyen hatással 

lehet ez a fajta megkülönböztetés az egyén lelki, szociális és testi jólétére. A programot szakemberek egy 

olyan olyan csoportja hozta létre, akiket foglalkoztatott, milyen módon hat a nemi diszkrimináció a férfiak 

és nők egészségére. A Fiatalság és társadalmi nem (Youth and Gender) tréning mellett működő LUCIDE 

program célcsoportjai a szociális és egészségügyi szektorban tanuló, tanító és dolgozó emberek, akiknek 

elérhető segédanyagokat is biztosítanak.  

 

Kapcsolat: Marielle Martinez, infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 

Weboldal: http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf 

mailto:nicopolitis@gmail.com
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JÓ GYAKORLATOK – Kulturális különbségek a SZEXUALITÁS 

területén 
 

 
Az alábbiakban bemutatott gyakorlatok csupán összefoglaló jellegűek,  

a teljes verzió letölthető 

Interaktív online eszközök az egészség témájához kötődő gyakorlatokhoz 

 

 

 Önkéntes szex edukátor képzés 

San Francisco Sex Information 
San Fransisco, Kalifornia, Egyesült Államok 

A SFSI program célja olyan személyek képzése, akik hiteles, ítélkezéstől mentes módon képesek a 

szexualitás kérdéseiben informálni. A tréning végére a résztvevők jelentős fejlődést mutatnak mind a 

szexualitással kapcsolatos tudásuk, mind kommunikációs képességeik, valamint a témában való segítő 

intuíció területén. A tréning ezen kívül segíti a résztvevőket, hogy túllépjenek saját, szexualitáshoz kötődő 

sztereotípiáikon, és könnyebben találjanak kapcsolódási pontokat a témában érintett csoportokkal. 

 

Kapcsolat: Michele Jones, tomichelejones@yahoo.com 

Weboldals: www.sfsi.org 

 

  „Egymás közt” – Szexualitás Európában – művészeti eszközökkel a pedagógiában 

CESIE 
Palermo, Szicília, Olaszország 

Az „Egymás Közt” (In between us) workshop a Grundtvig multilaterális program (LLP) keretében került 

megrendezésre. Több európai országból érkeztek résztvevők, hogy közösen vitassák meg a szexualitáshoz 

kötődő sztereotípiákat és előítéleteket, valamint közösen gondolkodjanak saját, nemzetük, valamint Európa 

szexualitáshoz való viszonyáról, értékrendjéről. 

A workshop során a művészeti eszközökkel, nem formális környezetben végzett gyakorlatok célja a 

szexuális identitásokkal kapcsolatos érzékenyítés és tolerancia fejlesztése volt. 

 

Kapcsolat: Maja Brkusanin, maja.brkusanin@cesie.org 

Weboldal : http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us  

 

 

 

 

 

 

 

http://bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/smc4hqofh3lx/body-bp-health/
mailto:tomichelejones@yahoo.com
http://www.sfsi.org/
../../AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Mester%20D�ra%20Djamila/Local%20Settings/Users/boba/Downloads/maja.brkusanin@cesie.org
http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us/


 

 

 Élő könyvtár 

Palermo, Szicília, Olaszország 

Az Élő könyvtár (The Human Library) egy innovatív módszer, melynek célja a párbeszéd és megértés 

elősegítése, valamint az előítéletek csökkentése. Az élő könyvtár könyvei emberek, akik olyan csoportokat 

jelenítenek meg, akikkel kapcsolatban különösen sok sztereotípia és előítélet él, és gyakran válnak 

diszkrimináció és szociális kirekesztés áldozataivá. A gyakorlat célja, hogy párbeszédet hozzon létre olyan 

emberek között, akiknek rendes körülmények között nincs alkalma erre. Az ,,élő könyvek” egy történetet 

mesélnek el magukról - ez lehet életük egy hosszabb periódusa, de akár egyetlen rövid, meghatározó 

esemény is.  Az egy napos esemény március 21-én került megrendezésre. 11 történet hangzott el szexuális 

és vallási kisebbségeket megjelenítő emberi könyvek tolmácsolásában. A résztvevők között jelen volt 

számos LMBT és Palermóban élő külföldi közösség . 

 

Kapcsolat : Ana Carla Rodrigues Afonso, afonso@ceipes.org 

 

 Seks@Relaties.Kom 

Mentálisan sérült emberek szexuális tapasztalatai 
St.-Amandsberg, Belgium 

A SEKS@RELATIES.KOM egy workshop, mely mentálisan sérült emberek szexuális oktatását, informálását 

tűzte ki célul. A workshopok legfontosabb jellemzője, hogy az információ átadása mellett a résztvevők a 

testtel és szexualitással kapcsolatos tapasztalataikat és érzéseiket is megosztják. A beszélgetést 

megindítandó a tréner először szexualitással kapcsolatos képeket mutat be a csoportnak. Ez olyan nyitott 

légkört teremt, mely lehetővé teszi, hogy a csoporttagok szabadon beszéljenek arról, mit látnak a képeken, 

hogyan érinti ez őket, és megosszák tapasztalataikat. A workshop mind a területen dolgozó szakemberek, 

mind a mentálisan sérült emberek számára megmutatja: a szexualitásnak sosem kell tabunak lennie. 

Kapcsolat: Greet Conix, vzwvmg@scarlet.com  

Weboldal: 

http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_nieuw_werkboek%20seks@relaties%201%20en%202.htm 

 

 

 WheelWorks 

Mentálisan sérült emberek szexuális tapasztalatai 
Belfast, Észak-Írország 

 

WheelWorks a legkirekesztettebb fiatalok számára szervez művészeti programokat. Ezek közül néhány 

elsődleges célja, hogy LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű) fiataloknak segítsen 

tapasztalataik kifejezésében, feldolgozásában. A gyakorlati tréning programja kidolgozásába a  szervezet a 

homofób előítéletek kérdésében tapasztalt szakembereket vont be. Jelen tréning ezen munka eredménye. 

Ennek eleme például A meleg kontinuum (The Gay Continuum) című gyakorlat, melyben a résztvevők azt 

vizsgálják, hogyan jeleníti meg a média az LMBT embereket, és hogyan befolyásolja ez a társadalom róluk 

alkotott ítéleteit. 

Kapcsolat: Lucy McCullagh, lucy@wheelworks.org.uk  

Weboldal: :http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-awareness-training.asp 
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 MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK SZEXUALITÁSA 

Koppenhága, Dánia 

A fizikailag vagy mentálisan sérült emberek szexualitását a segítő szakmák is hajlamosak figyelmen kívül 

hagyni. Jelen workshop az e csoporttal fogalalkozó különféle foglalkozású segítő szakemberek számára jött 

létre. Célja, hogy egy nyitott, értékítélettől mentes párbeszéd kialakításával segítséget nyújtson abban, 

hogyan közelíthető meg a sérült emberek szexualitása konstruktív módon, a személy tiszteletben 

tartásával. 

Kapcsolat: Simon Simonsen, simsim@webspeed.dk 

 

 GIPS 

Egy mozgássérült ember helyzetében 
Leuven, Belgium 

A GIPS workshop keretében iskolás gyermekeknek nyílik lehetősége megtapasztalni, milyen 

mozgássérültként élni. A workshop két, egyenként fél napos találkozóból áll. A résztvevők a 

mozgássérültségről szóló filmrészleteket néznek meg, társasjátékot játszanak, és kérdéseket tehetnek fel 

egy testi fogyatékkal élő embernek. A foglalkozások fő célja a tapasztalás által való érzékenyítés. A nyitott, 

beszélgetést ösztönző légkörnek köszönhetően a workshop mind a résztvevő gyerekekre, mind a 

mozgássérült emberekre pozitív hatással volt. 

 

Kapcsolat: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

 

 MALUS 

Saját élmény a mozgássérültségről 
Leuven, Belgium 

A Malus workshop egy képregényt használ kiindulópontként, melyet egy híres belga gyermekkönyv szerző 

készített.  A képregényt –mely egy mozgássérült kisfiúról szól – egy mozgássérült ember olvassa fel az 

iskolai osztálynak. A felolvasás után saját élményeiről beszél a gyerekeknek, akik szabadon tehetnek fel neki 

http://bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/smc4hqofh3lx/body-bp-health/
mailto:simsim@webspeed.dk
mailto:paul.arnauts@kvg.be
http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55


 

 

kérdéseket. E workshop kitűnő tanulási lehetőség nem csak a résztvevő gyerekek, de a szervezők számára 

is.   

Kapcsolat: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

 

 TABU 

Interaktív önvallomás 
Roeselare, Belgium 

A tapasztalatok megosztása kitűnő eszköznek bizonyult a kisebbségekkel kapcsolatos érzékenyítésben és a 

velük szembeni nyitottság fejlesztésében. A Tabu egy olyan workshop, melynek keretében egy testi 

fogyatékkal élő ember osztja meg személyes történetét a résztvevőkkel, törekedve bevonásukra, hogy 

elbeszélése ne didaktikus, hanem minél kézzelfoghatóbb, átélhetőbb legyen. A résztvevők nem csupán 

hallgatóságként vannak jelen, az elbeszélővel való interakciójuk elsődleges fontosságú. Az elbeszélés nem 

csupán a mozgássérült ember élettörténetéről szól, hanem azokról a dolgokról is, melyek a 

mindennapokban könnyebbé teszik e csoport életét. E személyes vallomás nem csupán a többi résztvevő, 

de a sérült személy számára is fontos, pozitív élményt jelent. 

Kapcsolat: Carlo Depreytere, carlo.depreytere@kvg.be  

Weboldal: http://www.kvg.be/index.php?page=48&action=newsData&osn=1&nws=14  

 

 

 WELLNESS 

A test megtapasztalása  
Leuven, Belgium 

A Wellness egy olyan workshop, melynek keretében értelmi fogyatékos emberek ismerhetik meg jobban 

testüket, és sajátíthatnak el relaxációs technikákat. A workshop igyekszik megmutatni a résztvevőknek: a 

testi élvezet fontos, szükséges, és mélyen emberi dolog. Egy szakember masszázs és relaxációs technikákkal 

ismerteti meg a résztvevőket. A csoportok hasonló súlyosságú mentális sérültséggel élő emberekből, és 

nem sérült partnereikből állnak, akik egymáson végzik el a gyakorlatokat. A partnerek közti bizalom emiatt 

elengedhetetlen a részvételhez.  

Kapcsolat: Marije Costeur, info@vibeg.be  

Weboldal: http://www.vibeg.be  
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  FÓRUM SZÍNHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

Közösségépítés kis, hátrányos helyzetű magyar falvakban 

Magyarország 

 

E falvakban nincs közösségi összetartozás, a lakosok egymástól elszigetelten élnek, gyakran még a 

szomszédok sem érintkeznek egymással a hétköznapokban. A kommunikáció, párbeszéd és közösség hiánya 

konzerválja ezen falvak hátrányos helyzetét, és a fejlődés valódi akadályát jelenti. Egy nagyobb volumenű 

közösségépítési projekt részeként jött létre a Fórum Színház, mely: 

- előmozdítja a közösség formálódását; 

- teret biztosít a közös probléma- és konfliktusmegoldás számára; 

- segít a mindennapi kommunikáció sémáitól különböző, új kifejezsémódok felfedezésében. 

 

Kapcsolat: Szabó Vera, veronika.szabo@artemisszio.hu   

Weboldals: www.artemisszio.hu  

 

 

 ÉRZELMI FEJLŐDÉS  

Birmingham, Anglia 

 

A Gruntvig multilaterális program (LLP) keretében létrejött workshop célja, hogy az Európa számos 

országából összegyűlt résztvevőket segítse érzelmi intelligenciájuk fejlesztésében, valamint a kultúra az 

egyén érzelmi fejlődésére gyakorolt hatásának megértésében. 

Mivel a személyközi konfliktusok gyakran a kölcsönös megértés hiányából és a kommunikáció hibáiból 

erednek, a workshop különböző technikákkal igyekszik fejleszteni a résztvevőket kulturális kompetenciáit és 

az érzelmileg terhelt helyzettekkel való megküzdési képességét. 

 

Kapcsolat: Victor Allen, victor@mirrordt.co.uk  

Weboldal: www.mirrordt.co.uk   
  
 
 

 GESZTUSOK NYOMÁBAN  

Quimper, Franciaország 

 

A projekt a Patrick Le Doaré kortárs tánctársulat által 20 év munkájával kidolgozott mozdulatírás (writing in 
movement) technikán alapul. A technika alapja a test bevonása és általa egy személyes kifejezésmód 
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kialakítása. A gyakorlatok alapját a különböző országokból érkezett résztvevők saját, testükhöz kötődő 
emlékei, gesztusai, viszonyulásai, mozdulatai jelentik.  
A folyamat során minden gesztus, mozdulat értelmet nyer, világossá válik a mögötte megbúvó érzelem, 
szándék, személyes jelentőség. Ezáltal a mindennapi élet gesztusai egyedi, művészi jelentőségre tesznek 
szert.  
A test ilymódon egyedi nyelvvé válik, mely az önkifejezés eszköze. 
 

Kapcsolat : T.E.E.M, teem@orange.fr  

Weboldals : www.le-teem.fr  
 

 

 TESTTUDATOSSÁG 

Dánia 

Az alacsony szintű testudatossággal és korlátozott nyelvi kompetenciával rendelkező résztvevők nagyrészt 

nonverbális gyakorlatok során magasabb szintű testi tudatosságra tesznek szert. 

Kapcsolat: Susanne Lund Christiansen, info@SLC-trivsel.dk   

Weboldal: http://www.slc-trivsel.dk 

 

 

 BESZÉLJ A TESTEDDEL: MIGRÁNS NŐK DIVATBEMUTATÓJA 

Franciaország 

A Beszélj a testeddel! egy Emmaüs otthonban élő migráns nők számára szervezett divatbemutató. 

Szervezője az Au bout du monde színház rendezője, aki minden évben dráma kurzust tart az otthonban. A 

bemutató ötletét az a felfedezés adta, hogy az otthonban élő nők számára gyakran nagy nehézséget okoz 

testükkel, mozdulataikkal kifejezni magukat, sőt, sokan közülük kifejezetten szégyellik, takargatják testüket. 

Az előadás célja, hogy segítsen érzelmeik felszabadításában és testük ünneplésében. 

Kapcsolat: Guerin Philippe, Philippe.guerin732@orange.fr 

Weboldal:http://theatreduboutdumonde.fr/association_tbm.html 

 

 TÜNDÉRMESÉK ÉS TÁNC 

Franciaország 

 

A két napos workshop egy táncstúdióban kerül megrendezésre. Minden, teste szavak és történetmesélés 

által való felfedezése iránt érdeklődő résztvevő számára szabad a részvétel, előzetes tánctudástól, 

képzettségtől függetlenül. A gyakorlatok a mindannyiunkban élő szimbólumokkal, archetípusokkal 

foglalkoznak. A résztvevők mesékből merítenek inspirációt az önkifejezésre. A fizikai kifejezésmód növeli az 

önbizalmat, és hozzájárul egy pozitívabb testkép kialakulásához. A résztvevők a tánc nyelvén fedezik fel az 

emberi lét és kapcsolatok univerzális témáit. 

Kapcsolat: Iaro Rasoamiaramanana, iaroni@hotmail.com  
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Köszönetnyilvánítás  

A BODY konzorcium köszönetet mond minden intézménynek és projektvezetőnek, 

nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, akik tapasztalatukkal, szakmai tudásukkal 

közvetlen vagy közvetett módon hozzájárultak jelen  gyűjtemény létrejöttéhez. 

A CESIE szerkesztőcsapata köszönettel tartozik továbbá a nemzetközi konzorcium 

tagjainak az előzetes vizsgálatokban való közreműködésükért. 

A BODY projekt – s jelen kiadvány – az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális 

Főigazgatósága Egész életen át tartó tanulás programja támogatásával, a 

Grundtvig program keretében jöhetett létre. 

 

 

 

 

 

 

Jelen kiadvány kizárólag a szerző álláspontját tükrözi. Az Európai Bizottság nem 

vontható felelősségre a jelen anyag tartalmával vagy annak bármilyen 

felhasználásával kapcsolatban. 

 


