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JÁTÉK MENETE 

A játék során a játékosoknak a Start mezőről a Célig kell eljutnia, akinek ez elsőnek sikerül, az győz. 

A dobókockával dobás után lépnek a játékosok. A táblán 5 féle mező van: 

- ESEMÉNY mező - - > esemény kártyát kell húzni  
Itt valamilyen történésről olvashatnak, amely hatással van a játékos 

helyzetére pl. kimarad egy körből, vagy dobhat még egyet stb. 

- INFORMÁCIÓ mező - - > információ kártyát kell húzni 

Itt rövid, a témával kapcsolatos tényeket olvashatnak. – Hangosan fel kell olvasni, hogy 

mindenki hallja. 

szempontok 

o helyszín? 

o mi volt a migrációt kiváltó ok? 

o mennyire volt választási lehetősége az embereknek? 

o milyen érzés lehet? 

Migráció okai táblázatban elhelyezi a játékos. A többiek reagálnak rá. 

- DILEMMA mező - - > dilemma kártyát kell húzni 

Ezeken a kártyákon valamilyen vagy 

a) szituáció, élethelyzet, van leírva, a játékosnak hangosan fel kell 

olvasnia, majd el kell döntenie, hogy  

- az adott helyzetben ő ment vagy maradt volna?  
- volt-e választási lehetősége? 

- milyen szempontokat vett figyelembe (pl. család, 

anyagiak, félelem stb.)? 

- milyen érzés lehet? 

- indoklás! 

      b) állítások, amelyekről el kell mondani, hogy egyetért-e vele, indoklással. 

 

A többi játékosnak reagálnia kell, egyetértenek-e, ha igen miért, ha nem, miért nem. Nincs 

jó vagy rossz megoldás. 

 

QR-KÓD - - > beolvasni az okostelefonnal  
A QR-kódok valamilyen aktuális hírre irányítják a játékosokat. Ezeket 

mindenkinek el kell olvasnia, de a mezőn tartózkodó játékosnak kell 

eldöntenie, hogy a táblázatba hova helyezi el. A többi játékos reagál erre. 

 



- RAJZOK - - > asszociáció 

A mezőn tartózkodó játékosnak meg kell mondania, hogy mire asszociál a 

rajzról, és hogyan kapcsolódhat a népességvándorláshoz.  
pl. fegyverek, háború → az emberek elmenekülnek a háború elől, és egy 

másik országban keresnek menedéket. 

TARTOZÉKOK 

- játéktábla 

- kártyák 

o esemény 

o információ 

o dilemma 

o QR-kód (aktuális hírek) 

- Migráció okai táblázat 

- bábuk 

- dobókocka 

 

TOVÁBBGONDOLÁS 

A kártyák folyamatosan változtathatók, bővíthetők és cserélhetők. A híreket szerintem kifejezetten 

érdemes lehet frissíteni. 

Tovább lehet szerintem bővíteni egy „második résszel”,  ami már az integrációról szólna, hogyan tud 

beilleszkedni a társadalomba egy bevándorló ember, milyen nehézségek vannak, ha nem sikerül annak 

mi az oka, a különböző országoknak milyen migrációs politikája van stb. 

 

MÓDSZERTANI ÉRTÉKELÉS 

A játék célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a migráció fogalmával, összetettségével. A 

példákon keresztül ismerjék fel, hogy itt élő és érző emberek sorsával ismerkedünk meg, akik nem 

feltétlen önszántukból akarnak letelepedni egy másik országban. Szeretném fejleszteni a  

kommunikációs kompetenciát (hatékony nyelvi kommunikáció, információhasználati képesség 

társadalmi kompetenciáikat (társadalmi részvétel és felelősségvállalás, interkulturális 

kompetencia). 

A játék során élethelyzeteket kell elemezniük, amellyel főleg azt szeretném nekik megmutatni, hogy 

egy másik országba letelepedni akaró embernek nem feltétlenül volt választása, hogy elmegy-e vagy 

marad, illetve szeretném, ha a diákok beleképzelnék magukat hasonló élethelyzetekben, és ott hogyan 

cselekednének.  

Nincsenek jó és rossz válaszok, az a lényeg, hogy a játék során diskurzus legyen a tanulók között, 

érveket sorakoztassanak fel, de egymással sem kell egyetérteni. 

A játék segítségével remélem, hogy toleránsabbak és empatikusabbak lesznek az embertársaikkal 

szemben, illetve kellő információval fognak rendelkezni ahhoz, hogy ne előítéletek alapján 

gondolkodjanak a mindennapokban. 

 

  



MELLÉKLETEK 

ESEMÉNY KÁRTYÁK 

 

 

 

 

 

 

 

 



DILEMMA KÁRTYÁK (2 féle) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁCIÓ KÁRTYÁK 

 



 

HÍREK (QR-KÓDOKKAL) 

o Witness: testközelből az új migrációs válság a lengyel-belarusz határon | Euronews 

o Klímavédelem és bevándorlás « Mérce (merce.hu) 

o Már többen menekülnek Afganisztánból, mint Szíriából | 24.hu 

o USA: visszatoloncolják a haiti illegális bevándorlók ezreit | Euronews 

o Lassan teljesen kiürül egy kelet-európai ország | G7 - Gazdasági sztorik érthetően 

o Uniós kék kártya: új szabályok a magasan képzett munkavállalók segítéséért | Hírek | 

Európai Parlament (europa.eu) 

o Gazdaság: Új módszerrel oldanák meg a munkaerőhiányt Németországban | hvg.hu 

o Egyre több az elhagyott gyermek Szíria északi részén is | Euronews 

  

https://hu.euronews.com/2021/11/05/witness-uj-migracios-valsag-alakul-a-lengyel-belorusz-hataron
https://merce.hu/2021/11/23/klimavedelem-es-bevandorlas/
https://24.hu/kulfold/2021/12/03/menekultek-afganisztan-sziria-eu/
https://hu.euronews.com/2021/09/18/usa-visszatoloncoljak-a-haiti-illegalis-bevandorlok-ezreit
https://g7.hu/vilag/20210917/lassan-teljesen-kiurul-egy-kelet-europai-orszag/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/unios-kek-kartya-uj-szabalyok-a-magasan-kepzett-munkavallalok-segiteseert
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210902STO11113/unios-kek-kartya-uj-szabalyok-a-magasan-kepzett-munkavallalok-segiteseert
https://hvg.hu/gazdasag/20211020_Uj_modszerrel_oldanak_meg_a_munkaerohianyt_Nemetorszagban
https://hu.euronews.com/2021/10/29/egyre-tobb-az-elhagyott-gyermek-sziria-eszaki-reszen-is


JÁTÉKTÁBLA 

 

  



MIGRÁCIÓ OKAI TÁBLÁZAT 

 

 

 


