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KÖ Z M Ű V EL Ő D ÉSI
P RO GRA M J A V A SL A T

SZÍN SZÓ KINCS TÁ R
AZ Ö NMŰVELÉS I K ED V
ÖSZTÖ NZÉSÉRE
Intelligencia, értelmesség,
szocio-kulturális tényezők által alapozott adottság,
kíváncsiság, széleskörű érdeklődés, kiművelt értelmi felfogó- és ítélőképesség, eszesség, leleményesség, az adott helyzetekhez történő könnyed, reális
alkalmazkodás, a környezet értésének, a tapasztalatokból levont tanulságok hasznosításának képessége, műveltség, okosság.
Típusai közül a fogalmi intelligencia iskolázottsága a verbális és szimbolikus anyag teoretikus,
logikus feldolgozásában jelentős, a gyakorlati intelligencia a mindennapi tevékenységek hatékonyságát segíti, a társadalmi intelligencia a megértő
kapcsolattartás, az érzelmi intelligencia az önbecsülés és a társas viszonyok, alakításának meghatározója. A helyi szellemi elit, az értelmiség és az
értelmesség meghatározó tényező lehet a település
értékeinek felmutatásában, sikereiben.
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Demencia, butaság,
öröklött adottság, tompa elméjűség, ostobaság,
korlátoltság vagy analfabétaság, tanulatlanság,
kulturálatlanság, tájékozatlanság, informálatlanság, a saját, a közösségi érdekek és értékek fel nem
ismerése, tekintélyfüggőség, hiszékenység, a demagógia és a félrevezetés bázisa. A gyengeelméjűség gyakran sodró erejű szeretetigénnyel párosul,
ami növeli a személy kiszolgáltatottságának lehetőségeit.
A butaság következményeként a személyes boldogulás lehetőségei figyelmen kívül maradnak,
a személyes kapcsolatokban erőfölény, fizikai erőszak érvényesülhet. Következményei a dogmatikus szemléletmód, előítéletesség, balgaság, bárdolatlanság.
A falu derűsen szerette bolondját, sohasem
akarta intézetbe küldeni.
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Szolidaritás
Humanizmus, egyetértés, együttérzés.
Egyének, csoportok, generációk összetartozás-tudata, közösségi kapcsolati formája, kölcsönös kötelezettség- és segítségvállalás azonos értékek,
érdekek, ügyek alapján, kollegialitás, összetartás.
Időnként országos, nemzetközi célú mozgalom.
Típusai: családi, nemzedéki, generációs, települési, testületi, intézményi, politikai, nemzeti, állami, regionális, globális.
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Tolerancia
Humanizmus, elfogadó-készség, párbeszéd-képesség.
Türelmesség mások etnikai, nemzeti, vallási hovatartozása, nézetei, céljai, életformája iránt, elfogulatlanság, előítélet-mentesség, pozitív értelmi,
érzelmi viszony a különböző társadalmi rétegek,
korok kulturális, politikai nézetei, szándékai iránt,
az együttműködés, a segítségnyújtás keresése,
azok hirdetése.
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