
A KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGRŐL DIÁKOKNAK
Filmvetítés  beszélgetés  élő könyvtáras foglalkozás  interkulturális 
kompetenciafejlesztés  élményalapú tanulás  migráció

A kultúrák közötti párbeszéd ösztönzését célzó Colours Fesztivál diákoknak szóló ingyenes program-
mal várja a középiskolásokat áprilisban a budapesti Kino Cafe Moziba. 

A Budapest Film Zrt. által szervezett Colours Fesztivál 3.0 diákprogramjának célja, hogy kortárs 
filmélményt nyújtson a résztvevő diákok számára és közvetlen találkozási lehetőséget biztosítson  
a Magyarországon élő harmadik országbeli állampolgárokkal (bevándorlókkal, menekültekkel). 
A filmvetítést követő, élő könyvtáras módszertannal felépített foglalkozás a diákok interkulturális 
kompetenciáit fejleszti: a résztvevő diákok a programot követően nemcsak migrációval kapcsolatos 
információkkal, hanem személyes élményekkel is gazdagodnak.

A diákvetítés és a hozzá kapcsolódó feldolgozó foglalkozás 
2017. április 3-7. között (hétfőtől péntekig) napi 2 időpontban, összesen 10 alkalommal elérhető.

PROGRAM
8.30 ill. 11.30-tól
Filmvetítés: HIVATAL (magyar játékfilm, 52 perc)
A film egy elképzelt bevándorlási hivatal ügyfélszolgálatának mindennapjairól 
szól. Főszereplője egy fiatal ügyfélszolgálatis munkatárs, akihez nap mint nap 
számtalan nemzet hazánkban letelepedni vagy itt élni kívánó tagja érkezik. 
Anna napi rutinján keresztül belelátunk a hivatalba érkező bevándorlók személyes, 
időnként vicces, máskor elgondolkodtató vagy mélyen megrázó történeteibe, 
miközben tanúi lehetünk, milyen megterhelő a hivatali dolgozók számára is az 
ezekkel a megrázó sorsokkal való találkozás. 

9.30-tól ill. 12.30-tól
Élő könyvtáras foglalkozás bevándorlóvendégekkel (50 perc)

JELENTKEZÉS
A középiskolás osztályok jelentkezését legkésőbb 2017. március 5-ig várjuk 
az alábbi e-mailcímre: info@coloursfestival.hu tárgy: Colours Fesztivál - Diákprogram. 
Kérjük, hogy jelentkezéskor tüntesse fel az iskola nevét, címét, a jelentkező osztály évfolyamát, 
létszámát, a választott vetítési dátumot és időpontot, a kísérő tanár/tanárok nevét és elérhetőségét. 
Kérjük továbbá, hogy néhány mondatban (formális kötöttségek nélkül) indokolja a jelentkezést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a programban való részvétel ingyenes, 
ezért középiskolás osztályokat csak korlátozott számban (összesen 10-et) tudunk fogadni. 
A vetítési időpontok lefoglalása a jelentkezés sorrendjében történik. 

További információért kérjük, forduljon a program szervezőihez (Barta Edit, Tóth Hajna) 
az info@coloursfestival.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg.

www.facebook.com/coloursfestival


