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interkulturális workshop tervezete 

 

célok:  

 szociális tanulás támogatása, résztvevők érzékennyé tétele kulturális különbségekre  

 általános feltételek és tartalmak kidolgozása kompetenciák fejlesztésére (személyes, szociális, interkulturális).   

résztvevők: SNI-s/HH tanulók 

időkeret: 3 nap 

mellékletek: 

 feladatlap a partner interjúhoz  

 quiz a részt vevő országokról 

 feladatlap a kalandtúrához 

 EU quiz 

 EU quiz megoldása (PPT) 

 idegen nyelvű szavak listája 

 értékelőlap 

 példa egy ország bemutatkozására (PPT) 

házi feladat a találkozó előtt: érkezés előtt a résztvevőknek készíteni kell 

 PPT a saját ország/város/kultúra/intézmény bemutatására 

 menüsor az elkészítendő ételekről (“kóstold meg Európát”) 
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nap 1 

 idő tartalom módszer eszközök/média kompetenciák 

1. 5 perc 

bevezetés  

résztvevők köszöntése 

 

   

2. 

15 perc 

/partn

er 

Résztvevők bemutatkozása: 

ország/város/intézmény/kultúra 

 

PPT  projektor/laptop interkulturális 

kompetencia 

szociális kompetencia 

polgári kompetencia 

3. 

 

 

 

 

 

 

20 perc 

partnerinterjú 

résztvevők kérdéseket tesznek fel 

egymásnak utána egymást 

mutatják be 

Az ő neve:.. 

Ő…. jött… 

az ő szakmája:…. 

hobbija:…… 

páros munka feladatlap segítő kérdésekkel interkulturális 

kompetencia 

szociális kompetencia 

idegen nyelvi 

kompetencia 

személyes kompetencia 
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4. 20 perc 

részt vevő országokról csoport munka feladatlap interkulturális 

kompetencia 

szociális kompetencia 

idegen nyelvi 

kompetencia 

személyes kompetencia 

5. 10 perc quiz játék értékelése közösen   

6. 5 perc  „ city-rally“feladat bemutatása  térképek/feladatlapok  

7. 60perc 

„city rally“ csoport munka térképek/feladatlapok szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia 

8. 10 perc értékelés közösen   
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nap 2 

 

1.  10 perc 

„Taste Europe“ project 

bemutatása 

csoportok kialakítása 

bevezetés receptek, alapanyagok kulturális tudatosság 

2. 120 perc 

a részt vevő országok 

jellemző ételeinek 

megfőzése és kóstolása 

csoport munka alapanyagok/tankonyha szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia 

3. 10 perc 

értékelés közösen kóstolás szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia 

4.  szabadidő    

5. 5 perc 
„Let’s make a movie“project 

bemutatása 

bevezetés   

6. 
15perc 

/partner 

minden partner készít egy 

rövidfilmet a saját nyelvén: 

„How to get to know 

csoport munka videó kamera szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 
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someone?“ 

rövid szituációs párbeszédek 

idegen nyelvi 

kompetencia 

személyes kompetencia 

 

7. 10 perc értékelés közösen   

 

nap 3 

1. 5 perc “Európa” téma bevezetése közösen Európa térkép  

2. 

 

 

15 perc 

párbeszéd Európáról és az 

Unióról 

előzetes tudás aktiválása 

közösen PPT Európáról szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia 

3. 20 perc 

EU-Quiz közösen feladatlapok szociális kompetencia 

kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia  

4.  10 perc EU quiz értékelése közösen PPT a megoldásokkal  

5. 20 perc 
idegen nyelvű szavak 

tanulása/tanítása 

csoport munka tanulókártyák szociális kompetencia 
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kulturális tudatosság 

idegen nyelvi 

kompetencia 

 

6.  10 perc 
kisfilmek bemutatása közösen projektor/laptop interkulturális 

kompetencia 

7. 20 perc workshop értékelése visszajelzés értékelő lap értékelési készségek 

      

 

 várt hatások/eredmények:  

 kompetenciák fejlődése 

 önbizalom erősítése, motiváció erősítése SNI-s/HH tanulóknál készségek fejlesztésre ill.  

 motiváció mobilitásokban való részt vételre 
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