
ISKOLAI CSOMAG 
DIÁKOKNAK 
ÉS TANÁROKNAK

Mit kínál az AFS 
a középiskoláknak?



Külföldi, fiatal elôadóink idegen nyelven, játékos 
feladatokon keresztül vezetik be a diákokat a 

kultúrák közötti együttmûködés világába, ezen kívül mesélnek az 
AFS nyelvtanulást segítô programjairól és ingyenes lehetôségeirôl 
is (IKSZ, önkéntes feladatok, cserekapcsolatok, játékos tréningek 
interkulturális témában).

A PREZENTÁCIÓRÓL
  •  témája: Interkulturális tanulás és alkalmazkodás

  •  hossza: 45 perc (elsô sorban nyelvi vagy osztályfônöki 
órákon)

  •  csoport létszáma: egy osztály de max. 20-25 fô

  •  ajánlott korosztály: 9-11. évfolyam

  •  választható nyelvek: angol, német, francia nyelven

  •  elôadóink: 18-26 év közötti nemzetközi önkéntesek

  •  eszközigény: projektor és laptop

  •  költsége: térítésmentes

MIÉRT JÓ EZ A TANULÓKNAK?
  •  érdekes, interaktív foglalkozáson vesznek részt,

  •  idegen nyelvû, fiatal elôadókkal találkozhatnak, 
beszélgethetnek,

  •  bôvítik az ismereteiket a kultúrák terén.

A PREZENTÁCIÓ ÁLTAL A TANULÓKNAK:

  •  nô a motivációjuk a nyelvtanuláshoz,

 •  nô az érdeklôdésük a külföldi országok iránt,

  •  új perspektívát látnak továbbtanulási terveikhez.

INTERKULTURÁLIS 
TANULÁS IDEGEN 
NYELVEN 
prezentáció

A prezentációkról további tájékoztatást és a program konkrét megszervezését – akár több osztálynak, egymás 
utáni órákon – Molnár Zsófia iskolakapcsolatokért felelôs kolléganônkön keresztül kérheti: 

 +36-30-370-7239
 e-mail: zsofia.molnar@afs.org



AFS ALAPOK TRÉNING    
az önkéntessé váláshoz

A majd egész napos program keretében a résztvevôk 
megismerkedhetnek az önkéntes munka dimenzióival és 

fontosságával, valamint saját motivációikkal. A kiscsoportos 
tréning alatt belátást kaphatnak az AFS alapítvány mûködésébe és 
játékos gyakorlatokon keresztül interkulturális kompetenciákat 
sajátíthatnak el, amely lehetôvé teszi számukra, hogy önkéntes 
munkát vállaljanak az AFS Nemzetközi Csereprogram 
Alapítványnál. 

A TRÉNINGRÔL
  •  témája: Önkéntes munka az AFS-en belül
 •  hossza: 3-6 tanóra (mely teljes egészében elszámolható 

IKSZ-es órának)
 •  csoport létszáma: 10-12 fô 
 •  ajánlott korosztály: bármilyen korosztály
 •  tréning nyelve: magyar
 •  trénerek: AFS kiképzett trénerei
 •  terem- és eszközigény: kényelmes terem székekkel, 

projektor és laptop (szükség szerint ezt is tudjuk 
biztosítani)

 •  költsége: térítésmentes

ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK ÉS 
KOMPETENCIÁK, TANÚSÍTVÁNY

 •  az önkéntesség jellemzôi, motivációk,
 •  emberi és kulturális különbségek kezelésének 

képessége, 
 •  önkéntességgel járó elônyök, önkéntes karrier az AFS-

nél,
 •  a tréning után a résztvevôk AFS Önkéntes oklevelet 

és szerzôdést kapnak, mellyel lehetôségük lesz 
önkéntesként feladatokat vállalni a magyarországi AFS 
körzetekben.

A tréning megszervezéséhez és részvételhez keresse meg 
Tisóczki Petra 

petra.tisoczki@afs.org, +36-30-978-2845 vagy az AFS irodát-t.



ISKOLAI KÖZÖSSÉGI  
SZOLGÁLAT    
az AFS-nél

50 ÓRA TELJESÍTÉSE AZ AFS Nemzetközi Csereprogram 
Alapítványnál 

Alapítványunknál 16 éves kortól megtalálhatóak a 
motivált önkéntesek, akik szabad 

idejükben, önzetlenül segítenek a Magyarországon tanuló külföldi 
cserediákoknak, a fogadó családoknak, a külföldre utazó magyar 
diákoknak és szüleiknek, a többi önkéntesnek, a pedagógusoknak. 
Szívesen nyitunk újabb önkéntes lelkületû fiatalok felé is, akik 
kellô segítséggel és felügyelettel beleláthatnak így munkánkba.

AZ AFS-NÉL VÉGEZHETÔ IKSZ FELADATOK:
Iskolákban végezhető feladatok:
 •  A cserediák segítése az iskolában (napi beszélgetések, 

kíséret az iskolában, amíg szükséges)
 •  Magyar nyelv korrepetálás (házi feladatban való 

segítés, délutánokon, 1-1 óra keretében)

AFS körzetekben (megyei szinten mûködő önkéntes csapatok) 
végezhető feladatok:
 •  Külföldi cserediákoknak szóló AFS körzetprogram 

megszervezésében nyújtott segítség, 
programkidolgozás, levezetés;

 •  Szervezés, szórólapozás, telefonálás, e-mailezés, 
Facebook oldal kezelése, a cserediákok koordinálása;

Otthon és AFS budapesti irodájában végezhető feladatok:
 •  Interkulturális és ország totók készítése (15 kérdésbôl 

álló, 4 feleletválasztós totó választott országról vagy 
kultúráról);

 •  könnyû irodai és adminisztratív feladatok. 

AZ IKSZ LEGFONTOSABB FELTÉTELEI:
 •  Együttmûködési megállapodás az iskola és az AFS 

között;
 •  Kijelölt iskolai koordinátor, aki felkészíti a tanulókat, 

segít a pedagógiai feldolgozásban, adminisztrál, 
felügyel;

 •  Közösségi Szolgálati Napló a diák részérôl.

IKSZ PREZENTÁCIÓ Iskolai keretek között 45 perces tájékoztató 
órát tudunk tartani alapítványunkról és a vállalható feladatokról, 
annak menetérôl. 

Az AFS Magyarország is regisztrált a Közösségi Szolgálat portálján (http://www.kozossegi.ofi.hu/Institutes). 
Akár itt vagy az IKSZ-ért felelôs kollégánkon (Molnár Zsófia, zsofia.molnar@afs.org, +36-30-370-7239) 

keresztül is felvehetik velünk a kapcsolatot a fogadó szervezetet keresô iskolák.



A TRÉNINGRÔL
 •  témája: Interkulturális különbségek kezelése a 

tanteremben
 •  hossza: 10 tanóra (mely teljes egészében elszámolható 

a pedagógus továbbképzés során megszerezhetô kredit 
pontoknak)

 •  csoport létszáma: 10-12 fô 
 •  ajánlott: fôleg középiskolai pedagógusok számára, akik 

motiváltak a kulturális kompetenciák és érzékenyítés 
témakörében

 •  tréning nyelve: magyar
 •  trénerek: AFS kiképzett, interkulturális trénerei (ICL – 

Intercultural Learning képesítés)
 •  helyszín: igény szerint, elôre megszervezett városban, 

iskolában
 •  terem- és eszközigény: kényelmes terem székekkel, 

projektor és laptop (szükség szerint ezt is tudjuk 
biztosítani)

 •  költsége: az alapítvány által részben vagy teljes 
egészében támogatott

 •  a résztvevôk tanúsítványt kapnak a képzés 
elvégzésérôl.

ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK 
ÉS KOMPETENCIÁK
 •  kommunikáció, problémamegoldás és 

konfliktuskezelés különbözô kultúrájú és hátterû 
csoportokban;

 •  kommunikációs hatékonyság javítása egyéni és 
kulturális kommunikációs stílusok megismerése által;

 •  a beilleszkedés és az integráció folyamatát támogató 
megközelítések, módszerek, technikák elsajátítása.

INTERKULTURÁLIS  
KOMPETENCIÁK    
tréning pedagógusoknak 

A tréningen való részvételhez keresse meg Tisóczki Petra
petra.tisoczki@afs.org, +36-30-978-2845 vagy az AFS irodát-t.

A tréning célja, hogy az AFS-

szel kapcsolatba kerülô 

pedagógusok – akár külföldi 

cserediák fogadása vagy a 

csereévet megélt magyar diákok 

által – a mindennapokban 

használható eszköztárral 

rendelkezzenek a tantermen 

belüli kulturális különbségek 

kezeléséhez. Hisszük ugyanakkor 

azt is, hogy a programon való 

részvétel segítséget nyújt 

a tágabb értelemben vett 

különbözôségek integrációjában 

is, legyen szó iskoláról 

vagy az iskola falain kívüli 

hétköznapokról egyaránt.



OSZTÁLYCSERE 
Az AFS Magyarország közremûködésével lehetôség van arra, 
hogy 1-1 osztály vagy 10-15 fô tanári kísérettel részt vegyen egy 
külföldi iskolával való cserekapcsolatban. 

NEMZETKÖZI TANÁRKONFERENCIA
Minden év áprilisában a magyar és török AFS által 4-5 pedagógus 
pályázhat az Isztambuli Tanárkonferenciára, ahol 5 napon 
keresztül az oktatás és a kultúra legaktuálisabb kérdéseirôl 
mûhelymunkákon és kulturális programokon vehetnek részt. 

TANÁRI KÉZIKÖNYV
Az AFS-szel kapcsolatba kerülô pedagógusok számára egy 
letölthetô Tanári kézikönyvvel igyekszünk információt adni a 
programjainkhoz kapcsolódó iskolai teendôkrôl. A gyakorlatias és 
praktikus segédanyag a diákok beilleszkedéséhez és a napi szintû 
foglalkoztatásukhoz kíván tanácsokat adni. 

AFS MAGAZIN A FüleS
Kéthavonta megjelenô magazinunk az AFS háza táján történt 
legfontosabb, leghasznosabb, legkedvesebb eseményeket foglalja 
össze, amirôl úgy gondoljuk, hogy minden AFS-sel kapcsolatba 
kerülô diák és tanár is szívesen olvas. 

AFS TOVÁBBI LEHETOSÉGEI    
– programok, letöltheto segédanyagok  
és hírlevél

TANULÁS 
KÜLFÖLDÖN

DIÁKFOGADÁS

INTERKULTURÁLIS 
TANULÁS

ÖNKÉNTESSÉG

További információkért, a letölthetô anyagokért és a hírlevélre való 
feljelentkezésért kérjük, keresse fel irodánkat vagy Tisóczki Petra
petra.tisoczki@afs.org, +36 30 978-28-45. 

Külföldi középiskolai csereprogramjainkról, cserediák fogadásáról vagy 
önkéntességrôl érdeklôdik? Keresse meg weboldalunkat vagy az irodánkat: 

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
H-1071 Budapest, Dózsa György út 62. fsz. 1.

Tel.: +36 (1) 212-1821  – Fogadás: (1) 225-0826 – Küldés: (1) 225-1380

afs.hu
facebook.com/afshun


