
        

                  

INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS ÉS ESÉLYÓRÁK A 
„TÁRSADALOM SZÖVETÉRŐL” 

2014. március 24.-28. 

Pécs, Civil Közösségek Háza 

 

 
2014 márciusában, a rasszizmus elleni küzdelem világnapja alkalmából ismét megnyílik az 
ÉlményPark?!. Programunk célja a társadalom kohézió erősítése, társadalmi szintű 
kérdések bemutatásával. A program főszervezői a Baranya Megyei Család 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház, Az emberség erejével Alapítvány és a Nevelők Háza 
Egyesület, szakmai partnerünk az Artemisszió Alapítvány.  
 
A program célcsoportja iskolai osztályok, ifjúsági csoportok a 13-23 éves korosztályból. 
Az ÉlményPark?! hat modulból épül fel, amelyekből a diákok és pedagógusaik 
érdeklődésük alapján választhatnak. A modulok 90 percesek és maximum 15 fővel 
működnek. A 15 főnél nagyobb létszámú osztályok esetében csoportbontásra van 
szükség. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!  
 

        

                  

 
Az ÉlményPark?! 2014 tavaszi kiemelt modulja: 
 

1. SOKSZÍNŰSÉG: „Falak helyett szavak”  
Az Artemisszió Alapítvány interaktív kiállítása 

Ki vagyok én? Mi határoz meg engem? Hogy látom a Másikat? 
 Hogyan élhetünk együtt és nem csupán egymás mellett? 
 

 
Az ÉlményPark?! további moduljai: 
 

2. MÉLYSZEGÉNYSÉG: SZOCIOPOLY-Gazdálkodj ahogy tudsz... 
A Gyerekesély Egyesület által kifejlesztett óriás társasjáték. 

Hogyan élhetők túl a mindennapok? A lét a tét? Mire is elég a segély?  
Mások élete vagy velünk is megtörténhet? 

 
3. ESÉLYEGYENLŐSÉG:„Győztesek és vesztesek?” 

Számít hova születünk? Teher alatt nő a pálma?  
Ki tudja valaki húzni magát a saját hajánál fogva?  
Szerencse, tehetség, akarat? 
 

4. RASSZIZMUS:„Örökölt esélyegyenlőtlenség” 
Erős gyökerek, vagy örökölt hátrány? Egymás mellett vagy együtt? Tehetünk 
róla? Hétköznapi rasszizmus: a buszon, a boltban, az iskolában.  

 
5. PÁRKAPCSOLATOK:„Kölcsönös tisztelet!” 

Emberi kapcsolatok. Milyen párkapcsolatot szeretnél? Konfliktusok erőszak 
nélkül. A kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolat.  

 
6. EMBERI JOGOK: „Méltóságot mindenkinek?!” 

Mik azok az emberi jogok? A jogok és kötelezettségek együtt járnak? A 
szabadság határtalan?   

 
 
JELENTKEZÉS: 
Az „ÉlményPark?!” március 24-től 28-ig látogatható reggel 8:30 és délután 4 óra között, 
a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.). A 2014 tavaszi ÉlményPark? 
kiemelt modulja csak ezen 1 hét alatt elérhető Pécsett, ezért az ezen való részvételt 
minden csoport számára javasoljuk. A részvételhez előzetes időpont és modul 
egyeztetés szükséges, melyet az eselyhazpecs@gmail.com e-mail címen tehetnek meg 
március 19-ig.  
 


