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D1 családtagok a világban 1. 
Egyéni adatlap

Észak- és 
Nyugat-
Európa

Dél-Eu-
rópa

Kelet-Eu-
rópa

Ázsia
Dél-

Amerika
Észak-

Amerika
Ausztrá-

lia
Afrika

1.  Miután megkérdeztétek rokonaitoktól, hogy kik mikor és miért hagyták el Magyaror-
szágot a családból, írjátok be a táblázat megfelelő oszlopába azoknak a rokonaitoknak a 
rokonsági fokát (unokatestvér, nagynéni), akik külföldön élnek. Ha ismeritek, tüntessé-
tek fel a város nevét is!

2.  Írjátok be a távozás dátumát (évszám)!
3.  Jelöljétek meg a nevek mellett – ha ismert –, hogy mi volt az oka az ország elhagyásá-

nak! (Kényszer, kalandvágy, jobb élet reménye, tanulás; személyes ok: szerelem, család-
egyesítés, pénzkeresés stb.)



��	 SZocIáLIS, ÉLETvITELI ÉS KöRNYEZETI KomPETENcIáK	 TANULÓI

D2 családtagok a világban 2.
Csoportos összesítés

Észak- és 
Nyugat-
Európa

Dél- 
Európa

Kelet- 
Európa

Ázsia
Dél-

Amerika
Észak-

Amerika
Ausztrá-

lia
Afrika

1.  Összesítsétek az egyéni adatlapokon szereplő információkat! 
2. A rovatokba csak a számszerű összesítés kerüljön. Például: 4 fő él Észak-Amerikában,  

1 Ausztráliában.
3. Készítsetek listát az okokról, amiért elhagyták vagy kénytelenek voltak elhagyni az 

országot!
4. Összesítsétek az évszámokat is! 
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D3 Az ország elhagyásának okai 
Csoportos összesítés 

A táblázat első oszlopának üres soraiba beírhattok olyan okokat is, amelyek itt nem szere-
pelnek, de hozzájárultak valamelyik családtagotok távozásához.

Okok Ok/fő
A távozás időpontja

dátum fő
Jobb életszínvonal 1890–1925

Szabadság 1926–1945

Diktatúra elől menekült 
(disszidensek)

1946–1956

Emigráció 1957–1970

Kutatómunka, tudományos 
tevékenység

1971–1980

Tanulás 1981–1990

Házasságkötés 1991–2000

Munkavállalás 2001–
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D4 Párbeszédkör – nézőpontok 
A nézőpont: Az emberek akkor kelnek útra, és hagyják el hazájukat, alkalmanként család-
jukat, amikor a történelmi események rákényszerítik őket. Ilyen elvándorlás volt például 
az 1848–49-es szabadságharcot követően, a nagy gazdasági világválság idején, a világhá-
borúkat követően vagy 1956-ban. 
A magyar emberek nem szeretnek elszakadni gyökereiktől. 

B nézőpont: Az emberekben alapvetően munkálkodik a kalandvágy, a kíváncsiság. Akik-
ben ez erősebb, mint a családi, nemzeti, kulturális kötés, azok könnyen útra kelnek, és 
ismerkednek a világgal, gazdagítják ismereteiket, tapasztalataikat. Gyakran nem is hatá-
rozzák el előre, hogy meddig maradnak távol szülőföldjüktől. 

C nézőpont: Az itthoni nehéz pénzügyi helyzet gyakran arra késztette az alkotóelmével 
megáldott tehetségeinket, hogy hazánktól távol, külföldön keressék a megfelelő feltéte-
leket, jobb körülményeket tudásuk, tehetségük kibontakoztatásához. Ezért sok magyar 
tudós, művész távozott Európa fejlettebb országaiba vagy a tengerentúlra. 

D nézőpont: Akik elmentek, azok egész életükben szenvedtek a honvágytól. Soha sem 
érezték igazán otthon magukat új hazájukban. Sokuk számára jelentett ez komoly meg-
próbáltatást; sokszor éppen a nyelvi akadályok tették lehetetlenné a megálmodott érvé-
nyesülést, például nem egy, itthon nagy népszerűségnek örvendő színésznél. 

E nézőpont: Jó nyelvismerettel és eladható tudással akárhol lehet érvényesülni a világban. 
Miért ne választhatná meg az ember szabadon lakóhelyét? Nincsen nagy jelentősége az 
eredetnek, annak, honnan származik a családunk, ha az ember elhatározza, hogy máshol 
kamatoztatja tehetségét. A tehetség univerzális, azaz egyetemes. Szolgálhatja valaki az 
egyetemes tudományt, kultúrát, fejlődést bárhol a világon. 

F nézőpont: A családi, nemzeti kötődés olyan erős, hogy azt nem lehet csak úgy levetnünk 
magunkról. Mindig mindenhol magyarok maradunk, akár bevalljuk, akár nem. Nem 
olyan egyszerű átvenni egy másik kultúrát, nyelvet. Gyakran ráismernek a magyarokra a 
világon. Néha még a névváltoztatás sem elég ahhoz, hogy teljesen asszimilálódjon (beol-
vadjon úgy, hogy közben feladja korábbi szokásait) valaki egy másik társadalomba. 

G nézőpont: A személyiségjegyek a meghatározóak, hogy ki mennyire képes beilleszked-
ni és sikeressé válni új otthonában, külföldön. Saját magunkat mindenhová magunkkal 
visszük. Nem bújhatunk ki a bőrünkből. Aki itthon sikeres, az máshol is könnyebben 
érvényesül. Akinek itthon problémái vannak az életével, saját magával, nehezebben alkal-
mazkodik és illeszkedik be idegen környezetbe. 
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D5 A hatékony párbeszéd alapszabályai
1. Hallgasd figyelmesen a többieket! Próbáld valóban megérteni, amit mondanak, és vá-

laszolni rá, különösen akkor, ha elképzeléseik eltérnek a tiédtől. 

2. Próbáld elkerülni, hogy míg a többiek beszélnek, te a saját gondolataid megfogalma-
zásával foglalkozz.

3. Gondolkodjatok közösen arról, amit a beszélgetésből mindannyian nyerni szeretné-
tek.

4. Legyél nyitott arra, hogy változtatni tudjál gondolkodásodon; ez valóban segíteni fog 
abban, hogy a többek nézőpontjaira figyelj.

5. Ha nézeteltérés van közöttetek, beszélgessetek tovább. Fogalmazzátok meg a nézetel-
térés okát. Keressétek együtt a közös pontokat. Mindenekelőtt viselkedjetek polgár-
ként. 

6. Értékeljétek mások tapasztalatait, és próbáljátok megérteni, hogyan jutott arra az ál-
láspontra, amelyet képvisel. 

7. Segíts fejleszteni mások ötleteit! Hallgass figyelmesen, majd tegyél fel tisztázó kérdé-
seket! 

8. Ne vesztegess időt a tények, adatok felsorolásával. Az időkeret megtartásához arra van 
szükség, hogy az egyetértések és az egyet nem értések tisztázódjanak. A tényeket, 
adatokat a következő beszélgetés előtt lehet ellenőrizni. 

9. Beszélj szabadon gondolataidról, de ne urald, ne sajátítsd ki a beszélgetést!

10. Kerüld a személyeskedést!

11. Élj a humor lehetőségével!




