COLORED GLASSES
TOLERANCIA WORKSHOP

Tájékoztató pedagógusoknak

COLORED
GLASSES
Tolerancia Workshop
Mi is az a
Colored Glasses?

YFU
Szervezetünk, a Youth For
Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely
1951 óta foglalkozik középiskolai
oktatási csereprogramok szervezésével. Világszerte évente mintegy
5.000 középiskolás korú diák vesz
részt a YFU éves programján. A
magyar egyesület 20 éves fennállása alatt közel 1.000 magyar diák
élt és tanult külföldön, és mintegy
250 külföldi diák töltötte a csereévét Magyarországon.

A „Colored Glasses”
projektet az 1990-es években indította el néhány YFU-s
önkéntes, és először először
2001-ben tartotta meg a European
Education Exchange - Youth for
Understanding
(EEE-YFU)
a
European Voluntary Service (EVS,
azaz Európai Önkéntes Szolgálat) keretében.

A YFU célkitűzése, hogy fogadó
családoknál eltöltött csereprogramokon keresztül ösztönözze a nemzetek közötti barátság kialakulását és fenntartását, a kulturális különbözőségek tiszteletét, valamint
elősegítse a résztvevők személyiségének fejlődését. Fontosnak tartjuk azonban, hogy volt cserediákjaink ezeket a tapasztalataikat a
szélesebb közönséggel is megos�szák, éppen ezért kidolgoztunk
egy olyan interaktív workshopot,
aminek az a lényege, hogy elősegítse az interkulturális megértést és
felhívja a fiatalok figyelmét a társadalmi problémákra.

A YFU-nál a „Colored Glasses” egy
olyan tolerancia workshop sorozatra vonatkozik, melyet arra terveztek, hogy fiatalok
kulturális tudatosságát fejlessze, és kulturális
megértésre tegyenek szert azáltal, hogy megismertetik velük a sztereotípiák, előítéletek és
diszkrimináció fogalmát és az ezek közti különbséget.

CG metafóra
A „Colored Glasses” elnevezés a napszemüveg metaforáján alapul. Eszerint
a hasonlat szerint, mindenki egy meghatározott színű napszemüveggel születik, melynek színét az a nemzet/kultúra/társadalmi közeg határozza meg,
amelybe született.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos színű szemüvegen keresztül látjuk a világot.
A színes lencsék mutatják a hozzáállásunkat, hiedelmeinket, értékrendszerünket és kulturális identitásunkat, amelyben szocializálódtunk.
Minden információt ezen a kulturális szűrőn – színes lencsén - keresztül érzékelünk.

További tudnivalók:
•
•
•
•

A Colored Glasses
workshop menete
A workshop úgy lett kialakítva,
hogy a hivatalos oktatási módszertantól eltérően megadja a résztvevőknek a lehetőséget arra, hogy
ténylegesen megtapasztalhassák
a kultúrák közti interakció néhány
aspektusát. Maga a foglalkozás
két részből áll, az első felében rövid bevezetés után egy szerepjátékra kerül sor, ez után pedig ve-

•
zetett csoportos megbeszélés és a
tapasztalatok értelmezése következik.
Így tehát a workshop során a diákok megértik, hogy a valós életben
milyen érzéseken és tapasztalatokon megy keresztül valaki ezekben
a helyzetekben.

•

Magát a foglalkozást fiatal önkénteseink vezetik, Vakiknek
nagy része volt cserediákok közül kerül ki.
A workshop időtartama egy iskolai óra (45 perc).
A részvevő diákok száma pedig egy osztály (20-30 fő).
Főleg olyan tanórákra javasoljuk a foglalkozást, ahová az elfogadás és előítélet témaköre beleillik, mint pl. osztályfőnöki,
etika, erkölcstan, hittan, filozófia óra.
Igény szerint a foglalkozást angol, német vagy spanyol nyelven is meg tudjuk tartani, így jó nyelvgyakorlási lehetőség is
egyben.
A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával
valósul meg, tehát az iskolák számára teljesen ingyenes.

A Colored Glasses
módszertana interkulturális tanulás
Az interkulturális tanulás során, új
szemüvegen keresztül tanuljuk meg
’látni’, és ezáltal megérteni magunkat és másokat, folyamata segít rádöbbenni, hogy a valóságot nagyon sokféle módon lehet megélni,
értelmezni és tapasztalni.
A tanulás nem automatikus, hanem
erőfeszítést és tudatosságot kíván
a résztvevőktől, amelynek során
kulturális sokféleséghez és a különbözőségek kezeléséhez kapcsolódó
tudást, attitűdöket és viselkedésmódokat sajátítanak el.

A workshop
során többek között olyan fogalmakat járunk körül, mint tolerancia, intolerancia, xenofóbia és interkulturális
társadalom, valamint tisztázzuk a
sztereotípia, előítélet és diszkrimináció közti különbségeket is. A
résztvevők a workshop során nem
csak nyitottabbá, rugalmasabbá,
türelmesebbé és magabiztosabbá válnak, de önmagukat is sokkal
jobban megismerik.

„Nagyon élveztem Colored Glasses workshop-ot tartani,
főleg azért, mert a diákokat nagyon
érdekelte. Alig lehetett őket leállítani a
játék végén, hogy megbeszéljük. Amúgy
meglepett, hogy mennyire komolyan vették
a beszélgetést, és milyen sok mindent tudtak
mondani az előítéletekről és sztereotípiákról.
A workshop után sokan ottmaradtak még
beszélgetni velünk!”
Antal Jeanette,
YFU gyakornok

Ha szeretnék hogy az
iskolájuk diákjai is
találkozzanak a lehetőséggel,
keressenek minket az alábbi
elérhetőségeken:
YFU Hungary
Nemzetközi Diákcsere
Egyesület
06-1/20-10-125
06-30/20-10-125
yfu@yfu.hu
www.yfu.hu

„A
workshop
előnye abban rejlik, hogy
az interaktív feladatok során
a diákokban rejlő sztereotípiák és
előítéletek önkéntelenül is felszínre
kerülnek, és ezáltal a másokkal szembeni tolerancia is erősödik bennük. Pont
úgy, ahogy ez velünk, cserediákokkal is
történt: az ember elkezdi más szemüvegen át látni a világot.”
Horváth Kata, YFU önkéntes,
2009/2010 USA

