
 
 

A Z  A F R I K Á É R T  A L A P Í T V Á N Y   
 

I S M E R E T T E R J E S Z T Ő  É S  K U L T U R Á L I S  
E L Ő A D Á S A I  

 

 

Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. 
Afrikában fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozunk oktatási, 
szociális és egészségügyi területen, míg Magyarországon 
ismeretterjesztő és globális neveléssel foglalkozó 
tevékenységet végzünk. 

 

Ismeretterjesztő és kulturális előadásaink célja az afrikai élet, 
az afrikai kultúra megismertetése. Különböző oktatási 
intézményekben (általános iskolától felsőfokú oktatási 
intézményekig), művelődési házakban, könyvtárakban és 
különböző kulturális programok keretein belül testközelből 
ismertetjük meg hallgatóinkat az Afrikával. Célunk még, hogy a 
találkozás során pozitív, elfogadó attitűd alakuljon ki a 
fiatalokban és idősekben egyaránt, nem kizárólag az afrikai, 
hanem más nemzetiségű egyénekkel, csoportokkal szemben is. 

 
Sokan filmekből, médián keresztül, elbeszélésekből alkotnak véleményt más kultúrákról. a róluk 
kialakult sztereotípiákat szeretnénk ledönteni azzal, hogy bemutatjuk az afrikai embert, az igazi Afrika 
képét, amely nagyon színes, sokoldalú. Reményeink szerint ezen előadásokkal, programokkal 
hozzájárulunk ahhoz, hogy a hallgatók véleményt alkothassanak, és a bőrszín, az eltérő kulturális 
környezet mögött meglássák a közöst, az embert. 
 
Az előadásokat az Afrikáért Alapítvány munkatársai, szakértők, kutatók tartják, akik Afrika valamelyik 
országában (Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kenyában, Tanzániában, Etiópiában) éltek vagy 
jártak missziós utak során. Az előadások nyelve: magyar. 

 
Korábbi előadássorozataink „A valódi Fekete-Afrika” és „Afrika nem Szafari” címeket viselték, amelyek 
az elmúlt években számos alkalommal, az ország különböző pontjain kerültek bemutatásra: közel 130 
településen jártunk oktatási intézményekben, művelődési házakban, könyvtárakban, kulturális 
rendezvényeken. 

 

Az interaktív előadások időtartama max. 2 x 45 perc, amelyben kérdések feltevésére és kötetlen 
beszélgetésre is lehetőség nyílik az előadóval.  Az előadások nyelvezetét a hallgatóság életkorához, 
addigi ismereteihez igazítjuk. Az előadásokhoz kapcsolódóan sokféle program, interaktív tevékenység 
rendelhető, amelyek során a különböző foglalkozások által még jobban megismerhetik a résztvevők 
az afrikai kultúrát, beleképzelhetik magukat az Afrikaiak életébe. Van lehetőség pl. afrikai étel- és 
italkóstolóra (fufu, makemba, manióka, afrikai teák), közös játékokra, kézműves foglalkozásokra, 
hangszerekkel való megismerkedésre. 



 
Külön csomagot hoztunk létre a gyermekek számára, 
mely iskolai, óvodai programok, gyerekzsúrok, nagy 
családi események alkalmával jó programlehetőség 
a kisebbek, a fiatalok számára. A művészetek 
kedvelői is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő 
lehetőségeket a Művészeti csomagunkon belül.  Mivel 
Alapítványunk egyik fő profilja az oktatás és nevelés 
mind Kongóban, mind Magyarországon, nagy 
tapasztalatunk van ezeken a területeken is. 

 
Szívesen átadjuk tudásunkat, ismereteinket 
pedagógusoknak, szakembereknek és más érdeklődőknek is. A rendelkezésünkre álló, nagy 
mennyiségű kép- és filmanyag (sok ezer fényképfelvétel és több száz órás filmanyag) lehetővé teszi 
több különböző témájú előadás fotókkal való színesítését, és igény szerinti fotókiállítások, vetítések 
megszervezését is. 

 
Afrikai életünk során megismertük a hétköznapi tevékenységeket, melyek továbbadásával szeretnénk a 
kedves érdeklődők kíváncsiságát kielégíteni. Az extrákban kedvére szemezgethet ezekből, de ha esetleg 
valami olyan téma érdekli, ami hiányzik a felsorolásból, kérjük, forduljon munkatársainkhoz, és szívesen 
segítünk. 

 
Ha felkeltették érdeklődését a feni lehetőségek és szeretne meghívni bennünket, kérjük, töltse ki a 
mellékelt Jelentkezési lapot, és küldje vissza az eloadas.afrika@afrikaert.hu e-mail címre, vagy az 
Afrikáért Alapítvány 1052 Budapest, Váci utca 16/A 3. postai címre, és felvesszük Önnel a kapcsolatot! 

 

 
V á l a s z t h a t ó  T é m a k ö r ö k :  

 
 

Globális Kérdések Oktatás Kultúra Nemzetközi 
Fejlesztés és 
Segélyezés 

Millenniumi fejlesztési 
célok: 
2000-ben az ENSZ 
által kijelölt 8 célt 
a globális szegénység 
csökkentésének 
érdekében, ennek 
jelenlegi 
áttekintése és 
értékelése 

Iskola feketén fehéren! 
Afrikai és európai 
iskolák 
összehasonlítása 

Előadás az afrikai 
táncokról, zenéről 
autentikus folklór 
hangszerek 
kíséretével 

MiCsoda Afrika? 
A kontinens 
bemutatása európai 
és afrikai szemmel 



 

Kis lépésektől a nagy 
eredményekig: 
lépések a Millenniumi 
Fejlesztési Célok 
elérésére 
Kongóban 

Gyakorlati ismeretek 
oktatása önálló 
gondolkodásra való 
neveléssel: 
tereptapasztalatok 
Kongóban 
magyar szemmel 

Kongói mesék: 
a történetmondás, 
mint a tanítás 
és a szocializáció 
eszköze 

A bevándorlók szerepe 
a társadalomban, 
nemzetközi 
tapasztalatok tükrében: 
esettanulmány 
France Mutombo 
– az Alapítvány 
létrehozója 
tapasztalatai 
alapján, az Alapítvány 
munkája 
Kongóban 

Afrikai Fejlesztési 
célok: Millenniumi 
Fejlesztési Célok és 
tapasztalatok az 
afrikaiak szemszögéből 

Hogyan tanítsunk, 
és ne 
prédikáljunk? Az 
eredmények 
elérése a helyi 
szokások tiszteletben 
tartásával Kongóban 

Kongói nyelvlecke! 
Kikongo, 
Lingala, Tshiluba és 
Swaheli nyelvek 
tanulása 

Játsszunk Glo-ball-t! 
Vélemények 
és ellenvélemények a 
globalizációs 
kérdésekről a mai 
Afrikában, 
bemutató játékok 

Afrika felülnézetből 
és alulnézetből 
– nemzetközi 
egyenlőtlenség Afrika 
szemszögéből 

Igen, tudjuk! 
Gyermekek oktatása 
Kinshasa 
legszegényebb 
kerületében 

Beszéljünk a 
szerelemről! Lányok - 
fiúk, kapcsolatok, 
házasság és poligámia 
Kongóban 

 

Gyermekkor, 
a legkisebbek élete 
Afrikában 

Tanulva tanítani, 
tanítva tanulni! A 
nemzetközi 
állampolgárság 

Tata-mama! 
Család és életmód 
Kongóban, 
szerepek a családban 

Segítsünk, vagy ne 
segítsünk? 
Az európai segítség 
hatékonyságának 
elemzése 

A nemek közötti 
egyenlőség és a 
nők helyzete a 
családban 

Szegénység Afrikában 
(gyermekkatonaság, 
gyermekprostitúció) 

Vallások, varázslatok: 
legendák és 
hiedelmek a Luba és 
a Kuba nevű kongói 
törzsekben 

A humanitárius 
turizmus világa, 
a fenntartható fejlődés 
Afrikában 

Környezetvédelem 
és fenntarthatóság 
afrikai kontextusban 

 Előadás az afrikai 
képző- és 
iparművészetről 

 

Oroszlánkirály! 
Az állatok világa és a 
természet kincsei 
Afrikában 

 Nyelvi érdekességek  

Emberi Jogok 
Afrikában 

   



A K T U Á L I S A N  I G É N Y E L H E T Ő  
C S O M A G O K :  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


