VÁLTOZÁSHOZÓK

Kreatív problémamegoldó workshopok
középiskolás fiataloknak

Hiszünk abban, hogy a FIATALOK egy összetartó közösség részeként aktív
szerepet vállalhatnak környezetük és jövőjük alakításában.
A VÁLTOZÁSHOZÓK a DIA (i-dia.org) projektje, amelyben alkalmat adunk a
diákoknak arra, hogy a számukra fontos problémákról egyenrangú partnerként
kezdeményezzenek párbeszédet olyan döntéshozókkal, akikkel kölcsönösen
hatást gyakorolhatnak egymás véleményére és nézőpontjára.
A workshopok során a fiatalok kreatív és változatos eszközökkel térképezhetik
fel a számukra legfontosabb problémákat, és – szakemberekkel, valamint
mentorokkal konzultálva – ötleteket dolgozhatnak ki azok megoldására.

MIT NYÚJT A DIA?
§
§
§
§

innovatív tanulási élményt
módszertani ötleteket
szakemberekkel való találkozást
szakmai hátteret, támogatást

MIT VÁLLALNAK A JELENTKEZŐK?
§ a programhoz kapcsolódó képzéseken és
találkozókon való részvételt
§ a szervezőkkel való aktív együttműködést
az iskolai események megvalósításában

HOGYAN JELENTKEZHETSZ?
A programba Magyarország bármelyik településéről fogadjuk iskolák jelentkezését. Kérjük, hogy
akkor jelentkezz, ha iskoláddal vállaljátok, hogy a program egészén részt tudtok venni.
Jelentkezési lap: bit.ly/valtozashozok_jelentkezes
Határidő: 2020. szeptember 22. (kedd)
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HOGYAN ÉPÜL FEL A PROJEKT?
Changemakers Day (2020. szeptember 18.)
Interaktív nyitott esemény, ahol ízelítőt adunk a projekt módszertanából és lehetőséget
biztosítunk a pedagógusok, fiatalokkal foglalkozó szakemberek közti párbeszédre.

Indító találkozó (2020. október)
Egynapos projektindító alkalom (Budapesten), ahol a résztvevő pedagógusok
megismerkedhetnek egymással, a projekt céljaival és módszertanával, valamint a
projektmegvalósítás menetével.

Ideathon (2020. november–december)
Iskolai design thinking workshop iskolánként kb. 80 diák részvételével, fókuszban a
fiatalok számára fontos problémákkal. A nap végén verseny, ahol a fiatalok szakértő
zsűri előtt mutathatják be ötleteiket.

Iskolai workshopok (2021. január–március)
Iskolánként 4 x 90 perces foglalkozás, melyek középpontjában az innovatív
problémamegoldás mellett az érvelés, a vita, a nyilvános beszéd és a prezentációs
készségek fejlesztése áll.

Iskolai ötletversenyek (2021. március–április)
Nyilvános esemény, amelyen az egy iskolában működő műhelyek versenyeztetik az
ötleteiket egymással, és ahová a csapatok meghívják azokat a döntéshozókat,
akikkel konzultáltak a fejlesztési folyamatuk során.

Online döntő (2021. április)
Az iskolai ötletversenyek győzteseinek mérkőzése az online térben, a csapatok
innovatív ötleteit bemutató videókkal.

Kamaszkonferencia (2021. május)
Nagyszabású nyilvános rendezvény (Budapesten), ahol az online döntő győztes
csapata bemutathatja a projektjét, és a programban részt vevő csapatok mind
képviseltethetik magukat. TED-hangulatú előadások olyan meghívott előadókkal,
akik a fiatalok számára releváns, izgalmas témákkal foglalkoznak.

Online kihívások
A projektidőszakban a diákoknak szóló kihívások, amelyek támogatják őket ötleteik kidolgozásában
és a projekt során megszerzett képességeik mindennapokban történő használatában.

Online konzultációk
A projekt teljes ideje alatt lehetőséget biztosítunk a diákcsoportoknak az ötleteik, kérdéseik
megvitatására, valamint a pedagógusok számára a konzultációra, a tapasztalatok megosztására.

Változáshozók az online térben
Ha a vírushelyzet miatt újra távoktatásra kerül sor, tartani fogjuk a kapcsolatot a résztvevőkkel,
és törekedni fogunk minél több programelem online megvalósítására.

A projekt az Európai Unió által kezdeményezett Strukturált Párbeszéd folyamat hazai megvalósulása.
A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az
Európai Bizottság vagy az Erasmus+ Program véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem
terjed ki.

