
3+3 ötlet iskoláknak 
3 offline és 3 online is kivitelezhető ötlettel
készültünk, hogy a ti diákjaitok is kivehessék a
részüket az #AdakozóKedd mozgalomból! 

A tavaszi nehézségek után a legtöbb
iskola szerencsére újult erővel vágott bele
a következő tanévbe, a gyerekek pedig
valószínűleg soha nem várták még
ennyire, hogy iskolába mehessenek. Az
#AdakozóKedd kiváló lehetőség arra,
hogy a hosszú külön töltött idő után újra
megerősödjön a közösség az egész
iskolában és az osztályokon belül is.
Csatlakozzatok ti is, hogy a diákok, a
tanárok és a szülők is együtt
jótékonykodhassanak idén december
elsején! Találjatok ki ti valamilyen
programot, vagy válasszatok az alábbi
ötletek közül! 

Az #AdakozóKedd - nemzetközi
nevén GivingTuesday - egy
globálisan terjedő mozgalom,
amelynek célja, hogy legyen egy
nap, amikor minden az
adományozásról, a jótékony
cselekedetekről és ezek
ünnepléséről szól. Az
#AdakozóKedd napja mindig a
Black Friday utáni első kedd,
ami idén december 1-re esik. 



Készítsetek fordított adventi naptárt!

December első napja idén ne csak azt
jelentse, hogy a gyerekek végre
kinyithatják adventi naptárjukat, hanem
azt is, hogy az osztály elindítja saját,
fordított naptárát! Ehhez nincs szükség
másra, mint egy dobozra, amelybe a
gyerekek minden nap belehelyezhetnek
valamilyen apróságot, egészen
karácsonyig, amikor is a doboz egy
rászoruló gyermekhez kerül majd.
Fontos, hogy mielőtt elkezditek a
gyűjtést, beszéljétek meg a gyerekekkel,
hogy fiú vagy lány kapja majd az
ajándékokat, és hogy körülbelül mennyi
idős gyermeknek szánjátok a dobozt! A
diákok ennek megfelelően hozzanak
majd bele olyan ajándékokat, amiknek
ők is örülnének!

Üzenjetek azoknak, akik nehéz
helyzetben vannak! 

Amennyiben a koronavírus miatt
otthon töltik majd december elejét a
gyerekek, #AdakozóKedd alkalmából
beszélgessünk velük arról, szerintük kik
vannak most náluk nehezebb
helyzetben, akiknek segítségre van
szükségük. Kreatív házifeladatként
üzenjenek a gyerekek nekik, akár
rajzzal, videóban vagy levélben

Vonjátok be a partner  szervezeteket!

Amennyiben már vannak olyan nonprofit
szervezetek, amelyekkel valamilyen
formában együttműködik az iskola,
vonjátok be őket az iskolai
#AdakozóKedd kampányba, és találjátok
ki közösen, hogyan tudnának a gyerekek
jót tenni december elsején! Nyugodtan
engedjétek el a fantáziátokat, legyetek
kreatívak, a lényeg, hogy a program
kötődjön valahogy az adakozáshoz,
jócselekedetekhez. 



Tartsatok tematikus angolórát!
 

Bár Európán belül még kevés országban
terjedt el a mozgalom, a tengeren túlon
évről évre nagyobb népszerűségre tesz
szert a #GivingTuesday. A  december
elsejei angolórákon beszélgessetek a
gyerekekkel a #GivingTuesday-ról és
annak eredetéről, nézzetek és
elemezzetek erre az alkalomra készült
amerikai videókat, kisfilmeket,
adománygyűjtő kampányokat! 

Válasszon magának minden osztály egy-
egy nonprofit szervezetet, amelyeknek
#AdakozóKedden adományt szeretnének
gyűjteni, vagy jelöljön ki az iskolai
vezetőség egy szervezetet, amelyet majd
minden osztály támogat. Egyeztessétek a
kiválasztott partnerekkel, hogy milyen
adományt fogadnának szívesen, és ezt
beszéljétek meg a gyerekekkel is! 
 December elsején minden diák vigyen be
az iskolába valamilyen, a megbeszélteknek
megfelelő apróságot, és győzzön az az
osztály, ahol a legtöbbet gyűjtik össze!

Szervezzetek adománygyűjtési versenyt!

Segíteni otthonról is lehet!

Az #AdakozóKedd nem csak a pénzbeli és
tárgyi adományozás, hanem a jótett és
segítség világnapja is. Ha idén december
elsején a gyerekek otthonról, online fognak
tanulni, akkor se feledkezzünk meg az
#AdakozóKeddről! Bátorítsuk a diákokat
arra, hogy tegyenek valami jót aznap,
segítsenek a környéken lakó időseknek, vagy
akár az egész családdal közösen
jótékonykodjanak.



adakozokedd.hu

adakozokedd@niok.hu

facebook/niokalapitvany

+36703335411

Vegyétek fel velünk a kapcsolatot, hogy az #AdakozóKedd
csatornáin is szerepeljen a kezdeményezésetek és töltsétek le a
hivatalos #AdakozóKedd logót honlapunkról! 

Beszélgessetek arról, miért jó
 és miért érdemes adni!

A társadalmi felelősségvállalás,
adakozás, jótékonykodás szerencsére

egyre nagyobb szerepet kap a
közbeszédben, ezért is fontos, hogy a
gyerekek tudják, miről van szó, és ők

hogyan tudják kivenni a részüket.
#AdakozóKedden beszéljünk velük

arról, szerintük miért fontos az
adakozás, ők kiket támogatnának

legszívesebben, és miért.

Mire érdemes figyelni
adományozáskor? 

Ahhoz, hogy az adomány valódi
segítséget nyújtson és örömöt okozzon
az adományozottaknak, fontos, hogy
már a gyűjtéskor odafigyeljünk egy pár
dologra. Amennyiben egy szervezetnek
gyűjtötök adományt, egyeztessetek
velük arról, hogy mire van szükségük,
és már a kezdetekkor eszerint
hirdessétek meg a gyűjtést. Az
adományozás bármelyik formáját is
választjátok, csak jó állapotú,
tökéletesen használható tárgyakat,
ruhákat adományozzatok, és a
gyerekektől, szülőktől is ezt kérjétek. 


