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ESZKÖZTÁR

mi az, amit a hétköznapi életben tehetünk 
azért, hogy egy jobb világban éljünk;
milyen civil kezdeményezésekhez, 
kampányokhoz, szervezetekhez 
csatlakozhatunk;
példákat találunk arra, hogy mi magunk 
mit tehetünk egyéni és csoportos szinten. 

Az Eszköztárat értelmi fogyatékos fiatal 
felnőttek számára terveztük, a globális 
állampolgárságról és a társadalmi 
szerepvállalással kapcsolatos információkat, 
játékokat és egyszerű tippeket, tanácsokat 
tartalmaz könnyen érthető formában: 
1.Tanulhatunk a társadalmi szerepvállalásról 
videók és könnyen érthető tananyagok 
segítségével.
2. Kipróbálhatjuk a kvízjátékokat, kérdőíveket, 
és az egyéb játékos tevékenységeket, ami a 
tanulást is segíti. 
3.Cselekedjünk:

„Építsünk együtt egy igazságos és 
befogadó társadalmat, ahol minden 
ember boldogan él, és tiszteletben 

tartja a bolygót.”
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eTudástár 
(iTools)

Az eTudástár egy olyan weboldal, 
amely interneten elérhető forrásokat 
tartalmaz az aktív állampolgársággal 
kapcsolatban szakemberek és értelmi 
fogyatékos személyek számára. 

Az eTudástár 3 fő téma köré 
szerveződik: Emberi jogok, Agenda 
2030 és Globális állampolgárság. 

Az eTudástár célja egyrészt az oktatók 
munkájának támogatása, akik ezekkel a 
témákkal
értelmi sérült személyeket szeretnének 
megszólítani. Másrészt pedig egy 
könnyen érthető tudástár biztosítása 
maguknak az értelmi fogyatékos 
személyeknek.

A Kézikönyv az oktatók, trénerek számára 
szóló tananyag az értelmi fogyatékosság és 
az aktív állampolgársággal és társadalmi 
szerepvállalás összefüggéseivel 
kapcsolatban tartalmaz elsősorban elméleti 
információt. 
Különböző forrásokat találhatunk itt a 
projekt főbb témáiban: szakirodalmat, 
videókat, esettanulmányokat, 
jógyakorlatokat, játékokat, könnyen érthető 
szöveget és egyéb multimédiás anyagot). A
kézikönyv 5 fejezetből vagy modulból áll:
1. modul. Emberi jogok és értelmi 
fogyatékosság.
2. modul. Agenda 2030 és Fenntartható 
fejlődési célok és értelmi fogyatékosság.
3. modul. Klímaváltozás és értelmi 
fogyatékosság.
4. modul. Nemek közötti egyenlőség és 
értelmi fogyatékosság.
5. modul. Békés és igazságos világ és 
értelmi fogyatékosság.

Kézikönyv ELEARNING

Az eLearning egy Moodle felületen 
végezhető online képzés, ahol nyílt 
forráskódú (OER) tananyagot találhatunk 
szakemberek, munkatársak, oktatók részére a 
társadalmi szerepvállalás és az értelmi 
fogyatékosság témájával kapcsolatban. 
Az interaktív felületen videókat, cikkeket,
jógyakorlatokat, teszteket és más online 
elérhető forrást találhatunk az adott 
témákban.
 Az e-Learning platformban 5 fő modul 
található a Kézikönyv moduláris felépítéséhez 
hasonlóan:
1.modul. Emberi jogok és értelmi 
fogyatékosság.
2. modul. Agenda 2030 és Fenntartható 
fejlődési célok és értelmi fogyatékosság.
3. modul. Klímaváltozás és értelmi 
fogyatékosság.
4. modul. Nemek közötti egyenlőség és 
értelmi fogyatékosság.
5. modul. Békés és igazságos világ és értelmi 
fogyatékosság.
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