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1. Útmutató az eszköztár használatához
1.1    
Mi a NEMO Eszköztár?
Az eszköztárat a „NEMO - a bevándorlókat érintő online diszkrim-
ináció elleni harc az oktatásban új média segítségével” projekt 
keretein belül fejlesztettük ki, amelyet az Európai Bizottság Mi-
grációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága finanszírozott a Me-
nekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (AMIF) keresztül.

A projektben kilenc partner vett részt, öt különböző európai ország-
ból: az Arci Solidarietà Onlus (vezető partner), az Università di Tor 
Vergata és az Ares 2.0 Olaszországból; a Südwind és a Radio Afrika 
TV Ausztriából; a Center for Sustainable Communities Development 
és a Council of Refugee Women Bulgáriából; az Urban Prod Fran-
ciaországból; és az Afrikáért Alapítvány Magyarországról. 

Egy olyan világban, ahol rohamosan terjednek a harmadik 
országbeli állampolgárokat érintő, diszkriminatív szemléletű fél-
revezető információk, elengedhetetlen, hogy a fiatalok (11-14 éves 
kamaszok) megfelelő eszközökkel felvértezve lépjenek az online 
világ területére.

A NEMO projekt célja, hogy harcoljon a harmadik országbeli ál-
lampolgárokat érintő sztereotípiák ellen, az online térben meg-
jelenő információk hatványozott terjedésére összpontosítva. Az 
érzékenyítő és képzési folyamat azokat a fiatalokat célozza, akik 

most ismerkednek az online világgal. 
A NEMO projektben szükségletfelmérés során elemeztük a fi-
atalokat és családjaikat érintő sztereotípiák és diszkriminatív 
viselkedésmódok legfőbb megjelenési formáit azért, hogy létre-
hozhassuk ezt az innovatív eszköztárat az iskolák számára. 

Az eszköztárat tényszerű adatok, és valódi diszkriminációs mintákon 
és tapasztalatokon alapuló kutatás segítségével fejlesztettük ki, 
és közösen alkottuk meg a gyerekek életében kulcsfontosságú 
szerepet játszó résztvevőkkel (kortársak, család, iskola), beván-
dorló és nem bevándorló érintettek bevonásával. 

A feladatokat és az anyagokat 2020. 
Szeptember és december között teszteltük 
öt ország (SZÁM!) iskolájának 
(SZÁM!) osztályában. 
Ebben a folyamatban 
szerzett tapasztalataink 
alapján véglegesítettük 
az eszköztárat.
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1.1
   •   Más projektekhez kapcsolódó további jó gyakorlatok
   •   A kommunikációs kampány anyagai
   •   Interjúk, melyeket gyerekek készítettek bevándorló nőkkel
   •   Egy interaktív játék, amelyben személyes történeteket 
        mutatunk be

És még sok minden más!

Megnézhetünk videókat, megnyithatunk képeket, elolvashatjuk a 
feladatok javaslatait. Az eszköztár célja, hogy segítse a tanárok és a 
nevelők munkáját. Nem szükséges az egészet egyben elolvasni, sőt, 
még csak nem is kell feltétlenül sorrendben haladni vele. A külön-
böző szakaszok különböző igényekre és szituációkra vonatkoznak, 
mely területeket a kutatásban résztvevő partnerszervezetek, 
tanárok, családok és diákok említettek meg. 

Az eszköztár kialakításához az iskolákban és az iskolákkal végzett 
előzetes kutatás fő területei a következők voltak:

   •  Az internet és a közösségi média használata
   •  A harmadik országbeli állampolgárokat érintő diszkrimináció
   •  A médiában megjelenő, globális népmozgással kapcsolatos álhírek

Az eszköztár elsősorban az iskolákban tanító tanárokat célozza 
meg, de hasznos lehet más nevelőknek és ifjúságsegítőknek is, akik 
más kontextusokban, például ifjúsági központokban dolgoznak.

Az eszköztár segít a diákoknak abban, hogy tanuljanak a harmadik 
országbeli állampolgárokat érintő, közösségi médiában és digitális 
médiában megjelenő diszkriminációról, és a másokat is tiszteltben 
tartó online és offline viselkedésről. 

Hogyan használjuk az eszköztárat? 

Az eszköztár tartalma:

   •   Óratervek, amelyeket a tanárok/nevelők/ifjúságsegítők 
        használhatnak az iskolákban/ifjúsági központokban 11-14 
        éves diákokkal   
   •   Kiegészítő és előkészítő anyagok (infografikák, oktatóvideók,
        képek, kutatáshoz kapcsolódó összefoglaló tanulmány, 
        történelmi személyiségek gyűjteménye)
   •    Tanácsok felnőtteknek és gyerekeknek az online világ 
        tudatosabb használatához   
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2.1  
A sokszínűség értékei és a 
diszkrimináció, sztereotípia, előítélet 
fogalmak megismerése, 
megkülönböztetése

2.1.1
A közös dolgaink – bemelegítő játék
A feladat célja
Egymás megismerése a közös dolgaink, kapcsolódási pontjaink 
segítségével

Korcsoport
11-14 év

Résztvevők száma
Ahányan a csoportban/osztályban vannak

Időtartam
20-25 perc

Szükséges anyagok és felszerelések
Elegendő tér a mozgáshoz

Feladatleírás
Kérjük meg a diákokat, hogy a teremben körbejárva beszélgess-
enek egymással, és találjanak 3-4 olyan embert, akivel van ben-

nük 4 közös dolog. Például, hogy mindannyian lányok, szeretik 
a palacsintát, az angol nyelvet vagy, hogy vidéken nőttek fel. 
Jelezzük, hogy lehetőleg ne a legjobb barátaikkal beszélgess-
enek, inkább próbáljanak meg azokkal vegyülni, akit még nem 
ismernek annyira.

10-15 perc után a tanulók a kialakult kiscsoportokban meg-
beszélik, hogy: 
   •   Mi volt a 4 közös dolog
   •   Hogyan érezték magukat a feladat elvégzése közben 
        (voltak-e nehézségek, pl. valaki kiközösítése)  
Ha van még idő, megbeszélhetjük a következőket: 
   •   Hogyan választották ki, kikkel beszélgessenek?
   •   Könnyű volt vagy nehéz azokkal beszélgetni, akik nem 
        tartoznak a szoros baráti körükbe? 
   •   Könnyű volt vagy nehéz 4 közös dolgot találni? 

Miután minden csoport elmondta a tapasztalatait, foglaljuk 
össze a közös pontokat, amik összekötnek bennünket, pl. hogy 
a hobbijaink. Figyeljünk oda a pozitív dolgok kiemelésére! Ezen 
a ponton tisztázhatjuk a témánkhoz kapcsolódó legfontosabb 
fogalmakat (Lásd a fejezet további részeinél is található fo-
galommagyarázatokat.) . Fontos, hogy ezt olyan nyelvezettel 
tegyük, amely a gyerekek számára is érthető, igazodjunk a ta-
nulók életkorához. 

Az összefoglalásnál beszéljünk a következő aspektusokról:
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   •   Néha könnyebb közös dolgokat felfedeznünk egymásban, 
        néha nehezebb. Nyitottnak kell lennünk egymás felé.
   •   Az emberi agy eredendően hajlamos mindent kategóriákba 
        sorolni. (A kategorizálásról olvassa el a kapcsolódó 
        fogalommagyarázatot!) 

Kategorizálás
Az emberi agy eredendően hajlamos mindent kategóriák-
ba sorolni. Az agyunkat egyszerre végtelen számú inger éri. 
Ha nem lenne egy hatékony módszere arra, hogy feldol-
gozza ezeket az információkat, az agyunk túlterhelődne. 
Azáltal, hogy kategóriákba rendezi ezeket az ingereket (pl. 
élményeket, tárgyakat, embereket), sokkal hatékonyabban 
tudjuk feldolgozni a környezetünket. Ez felszabadítja szel-
lemi erőforrásainkat, hogy másra is tudjunk koncentrálni.
Az emberek kategorizálása segít hatékonyabban eligazod-
ni a szociális kapcsolatainkban. A szociális kategorizálás 
egyfajta rendszert és kiszámíthatóságot teremt, amelyre 
támaszkodhatunk, mikor másokkal kapcsolatba kerülünk. 
Az idősekre vonatkozó sztereotípiánk például arra figyel-
meztet, hogy hangosabban beszéljünk a társaságuk-
ban. Amikor betegek vagyunk, az orvosokra vonatkozó 
sztereotípiánk miatt keressük fel őket és fogadjuk meg 
tanácsaikat. 

2.1
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2.1.2
Sztereotípiáink és előítéleteink vonala 
A feladat célja
A diákok figyelmének felhívása a saját sztereotípiák és előítéletek 
iránt. Nyílt beszélgetés ezek ledöntésére

Korcsoport  1
1-14 év (Az egyes életkori sajátosságokat figyelembe véve az 
állítások helyenként eltérhetnek.) 

Résztvevők száma 
Ahányan az osztályban/csoportban vannak

Időtartam 
45 perc

Szükséges anyagok és felszerelések 
Nagyobb tér, színes szalag vagy kötél.
Állítások listája: 10 különböző pozitív és negatív sztereotípia és 
előítéletet listája, amelyek jelen vannak a társadalomban. A listát 
a foglalkozás előtt állítsuk össze. 
Pl. A nők gyengébbek, mint a férfiak. A magyarok szeretik a zsíros 
ételeket. Az olaszok hangosan beszélnek

Feladatleírás 
Mondjuk el a tanulóknak, hogy a következőkben 10 állítást fognak 
hallani egymás után, és a feladat az lesz, hogy eldöntsék, men-
nyire értenek egyet velük. Képzeljenek el egy láthatatlan vonal-

9

at (vagy ha szeretnénk, használhatunk egy színes szalagot vagy 
kötelet, amit a földön kifeszítünk/leragasztunk) a terem közepén. 
A vonal egyik vége a „teljesen egyetértek” oldal, a másik vége 
pedig az „egyáltalán nem értek egyet” oldal. A vonal közepe jelen-
ti a semlegességet. 
A tanulók szabadon mozoghatnak a vonal mentén, jelezvén a saját 
érzéseiket, gondolataikat az adott állítással kapcsolatban. Biztosít-
suk a gyerekeket afelől, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok. 
Minden állítás után a tanulók odaállnak a vonalnak arra az oldalára, 
amelyik legközelebb áll a saját véleményükhöz. Kérdezzük meg 
őket, miért álltak oda, ahova. A tanulók, ha szeretnék, elmondják 
a véleményüket. Ha van rá lehetőség kérjünk véleményt a vonal két 
végpontjáról, hogy hallhassuk az eltéréseket. A középen álló diákok 
véleménye alapján megvitathatjuk a semlegesebb véleményeket és 
érveket, és a „semlegesség” mögé is beláthatunk majd.

A játékot követő feldolgozó kérdések:

 •    Hogyan érezték magukat a feladat elvégzése közben 
       (jó/rossz érzések, nehézségek)?
 •    Volt-e valami, ami meglepte őket a saját vagy mások 
       válaszaival kapcsolatban?
 •    Személyes tapasztalatok megosztása (kategorizálva voltak/ők
       kategorizáltak valakit) – Mi történt? 
 •   Megváltozott-e a véleményük bármelyik állítással 
      kapcsolatban? 

2.1
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A beszélgetés után vagy közben tisztázhatjuk a kapcsolódó 
jelenségekhez fűződő fogalmakat: attitűd (hozzáállás) – sz-
tereotípia – előítélet. Fontos, hogy ezt olyan nyelvezettel tegyük, 
amely a gyerekek számára is érthető, igazodjunk a tanulók élet-
korához. Használhatjuk a keretes részben látható fogalommag-
yarázatokat.

Állítások előkészítése
A különböző állítások megfogalmazásánál legyünk körültekintőek. 
Javasolt, hogy legyenek egy állításnak különböző változatai, meg-
fogalmazásai a csoportok összetételéhez igazodva. A trénerek a 
feladat elvégzése előtt informálódhatnak a gyerekek tanárától 
vagy osztályfőnökétől a csoport összetételét illetően. Például 
kerüljük a kíniakról szóló sztereotipikus állításokat (főleg a 
negatívokat), ha az osztályban van kínai tanuló. 

A feladat előnyei a következők:
  •   A feladatban való részvételhez a tanulóknak nem feltétlen
       szükséges szóban kifejezniük a véleményeiket. 
       Az, hogy a tanulók véleményüket pozíciójukkal fejezhetik 
       ki, megkönnyíti az összes tanuló bevonását a feladatba.  
  •    A nyílt megbeszélés, a sztereotípiák és előítéletek 
       mögé tekintés felhívhatja a résztvevők figyelmét ezek 
       jelenlétére a mindennapi gondolkodásunkban, és segíthet 
       ledönteni is ezeket

Attitűd (hozzáállás)
A hozzáállás, vagy attitűd egy bizonyos gondolkodási mód vagy 
érzés valamivel kapcsolatban. Ha valamit szeretünk, pozitív 
a hozzáállásunk vele kapcsolatban, jó dolognak tartjuk és 
pozitívan ítéljük meg. A hozzáállás negatív, ha valami nem tetszik 
nekünk, idegenkedünk tőle, rossznak tartjuk, vagy negatívként 
ítéljük meg. Bármihez lehet hozzáállásunk, például, szeretjük a 
csokit, a számítógépes játékokat, szeretünk focizni; vagy éppen 
nem szeretünk korán kelni, nem kedveljük az idegeneket vagy a 
kisebbségeket, vagy valamelyik iskolai tantárgyat. 

A hozzáállás lehet semleges is, ha valamit megtapasztaltunk, de 
nem érzünk vele kapcsolatban sem jót, sem rosszat. Sok dologgal 
kapcsolatban az embereknek nincs semmilyen hozzáállásuk, sem 
jó, sem rossz, sem semleges, például amikor hallanak valamiről, 
ami nem igazán érinti őket, ezért nem foglalkoznak vele. 

Ugyanakkor a hozzáállás ki is alakulhat bennünk. Ez történhet 
racionális módon, ha eldöntjük valamiről, hogy jó vagy rossz. De 
másoktól is átvehetjük a hozzáállásunkat valamihez, például, 
ha az ember olyan családban nő fel, ahol az utazást jó dolognak 
tartják, ezért ő is szeretni fogja, és jó dolognak fogja tartani. 

A hozzáállásunk, még akkor is ha nehéz, változhat vagy be-
folyásolhatják mások. Például az önigazolás egy formája az, 
amikor átértékelünk dolgokat azért, hogy igazoljuk a tetteinket és 
javítsunk a helyzetünkön – ha puskáztunk egy dolgozatnál, hajla-
mosabbak leszünk elnézőbbek lenni a puskázással kapcsolatban.
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Sztereotípiák
A sztereotípiák segítségével egyszerűsítjük a világot a fe-
jünkben, azért, hogy az agyunk könnyebben kategorizáljon 
dolgokat, tehát ez egyfajta általánosítás. 

A sztereotípiák meggyőződések, amiket egy bizonyos csoport 
tagjaival kapcsolatban hiszünk tulajdonságaikra, jellemzőikre 
és viselkedésükre vonatkozóan. Az, hogy hogyan katego-
rizálunk egy bizonyos csoportot, gyakran függ a látható 
jegyeiktől, amelyek a legbiztosabb alapjai a csoportok közti 
megkülönböztetésnek, és a legkevésbé biztos alapja a csopor-
ton belüli különbségeknek (például a bőrszín, nem, vagy a kor). 
Sztereotípiáinkat közvetlen személyes tapasztalatainkból al-
akítjuk ki, de ennél gyakoribb, hogy mások véleménye alapján 
vagy a média befolyására A médiának nagy szerepe van a sz-
tereotípiák kialakulásában, amennyiben nincs lehetőségünk 
arra, hogy a saját szociális csoportunkon kívüli emberekkel vi-
tassunk meg egy jelenséget. 

A sztereotípiák hasznosak, segíthetnek nekünk gyors 
döntéseket hozni. A sztereotípia önmagában csak egy állítás, 
nem hozzáállás. Ha azt mondjuk, „ezek az emberek mind ily-
enek”, nem arról teszünk kijelentést, hogy szeretünk-e va-
lamit vagy sem. Ugyanakkor az is igaz, hogy a sztereotípiákat 
gyakran azonosítják a hozzáállással – például: Ha munk-
aadóként úgy gondolom, hogy a külföldiek mind lusták, nem 
fogok külföldieket alkalmazni. Ez előítéletes gondolkodás, 

félrevezető is lehet: Ha nem alkalmazok külföldieket, mert 
úgy hiszem, hogy mindegyik lusta kivétel nélkül, akkor lehet, 
hogy potenciális jó munkaerőt küldök el. Ahhoz, hogy elkerül-
jük ezt a hibát, mindig át kell gondolnunk, mit hiszünk, hogy 
vajon igaz-e az adott sztereotípia az előttünk álló emberre, 
vagy ami még jobb lenne, ha nyitottak lennénk felé, és azt 
mondanánk, lehet, hogy vannak lusta külföldiek, de vannak 
olyanok is, akik nem azok. 

Előítéletek
Az előítéletek az érzéseinkre vagy hozzáállásunkra vonat-
koznak egy adott csoport tagjaira vonatkozóan. Az 
előítéleteket általában a sztereotípiákkal azonosítják; aho-
gy megítélünk másokat, tükrözi, mit hiszünk igaznak velük 
kapcsolatban. 

Az is tipikus, hogyan gondolkodunk a csoportról, amelybe 
beletartozunk, és arról, amelyikbe nem. A csoportot, amibe 
tartozunk, hajlamosak vagyunk jónak, más csoportoknál 
jobbnak hinni: elfogultak, részrehajlóak lehetünk. 
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2.1.3
2.1.3
A mi körünk (nem) a te köröd 
A feladat célja
A tanulók első kézből tapasztalják meg, mit jelent egy „körhöz” 
tartozni, illetve nem tartozni. Az élmény alapú megtapasztalás 
módszere arra hívja fel a figyelmüket, mit jelent megkülönböz-
tetettnek, diszkrimináltnak lenni. Továbbá célozza a megkülön-
böztettekkel szembeni empátia és együttérzés felkeltését. 

Korcsoport
11-14 év

Résztvevők száma 
20-25 tanuló

Időtartam
45 perc (de kiegészíthető 60 percesre is)

Szükséges anyagok és felszerelések
Nagyobb tér, színes karkötők vagy karszalagok a csoport felének 

Feladatleírás 
A trénerek kettéosztják a csoportot (pl. minden második diák tar-
tozik egy csoporthoz). Az egyik csoport bent marad a teremben 
és körbe áll egymás kezét fogva és a körből kifele fordulva. A fela-
dat az, hogy ne engedjenek be senkit a másik csoportból a körük-
be. Mindenkinek lehet saját stratégiája, ez lehet verbálisan, me-
takommunikációval kifejezett, vagy fizikai (ez bizonyos határig). 

Adjunk néhány példát a kommunikáció formáira. Időről időre a 
körben állók dönthetnek úgy, hogy a következő kívülállót végül 
beengedik a köreikbe.1  

A másik csoport tagjai felveszik a karkötőket, kimennek a terem-
ből. A feladatukhoz az utasítást kint mondjuk el. A feladatuk az, 
hogy bekerüljenek a körbe. Mindenki kiválaszthat magának egy 
stratégiát, ez lehet verbális, metakommunikatív, vagy fizikai (ez 
bizonyos határig).

Ideális esetben - amennyiben van elegendő idő – egyszerre egy 
„kívülálló” lép be a terembe, és néz szembe a körben állókkal. Kör-
benézhet, és meg kell próbálnia bejutni a körbe. Miután lejárt a 
rendelkezésére álló 2 perc, közönségként a teremben maradhat. 
Amikor az első körnek vége, a két csoport helyet/szerepet cserél. 
Kijelölhetünk kapukat a kör egy-két pontján: két egymás melletti 
diáknak mondjuk el titokban, hogy ők a kapu, és ha köztük próbál-
nak belépni a körbe, be kell engedniük őket. 
Ha kevés idő áll rendelkezésünkre, a „kívülállók” egyszerre jönnek 
be a terembe, és próbálnak bejutni a körbe. Ez a verzió kevésbé 
megterhelő érzelmileg, de eléggé kaotikussá válhat. 

1 Ez opcionális. A lényeg az, hogy a „kívülálló” csoport tagja megtapasztalja, milyen érzés diszkrimináltnak 
(megkülönböztetve, nem elfogadva, kiközösítve) lenni, és hogy csak a végén engedik be. 
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Feldolgozó kérdések:

 •    Hogyan éreztétek magatokat a játék közben? (jó/rossz érzések,
      nehézségek); Milyen érzés volt kirekeszteni, illetve 
      beengedni valakit?; Milyen érzés volt, mikor kirekesztettek, 
      illetve beengedtek?; Milyen érzés volt olyan mellett állni, 
      aki beengedett, illetve kirekesztett valakit?; 
      Mi volt a stratégiád; volt egy konkrét elképzelésed, 
      mikor engedsz be valakit vagy rekesztesz ki, illetve, hogy hol 
      fogsz megpróbálni bekerülni a körbe? 
 •   Meglepett bármi a saját vagy a többiek reakciójával 
      kapcsolatban?
 •    Volt-e bármilyen hasonló személyes tapasztalatod 
      (ért-e diszkrimináció, (megkülönböztetés, kiközösítés) 
      vagy mikor te diszkrimináltál másokat)? Mi történt?
 •    Változott-e bármi a feladat elvégzése után a 
      felfogásodban? 

Szenteljünk kiemelt figyelmet a feladat elvégzése közben a diákok 
felügyeletére, főleg, amikor valaki fizikai stratégiát választ a kör-
be való bejutáshoz vagy a kívülállók körön kívül tartásához. 
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2.2.1
2.2 
Érzékenyítés és a befogadás erősítése
2.2.1
Milyennek látjuk a világunkat? – 
a láthatatlanság jelensége
A feladat célja
 •   A kritikus gondolkodást fontosságának erősítése azzal kapcsolatban,
      hogyan képzeljük el és értelmezzük a társadalmunkat
 •   Elősegíteni a megértését, hogy a kisebbségek és a hátrányos
      helyzetű emberek gyakran láthatatlanok. A feladat segít 
      végiggondolni, mik a domináns ábrázolási módok (amik a 
     médiában, illetve a közösségi médiában terjednek) és mit 
      érzékelünk mi (a hétköznapi életben és a mindennapjainkban)
 •   Elgondolkodjunk azon, hogyan alakítja a társadalom a médiát,
     a híreket, az üzeneteket, és a diskurzust. Ezek sosem semlegesek

Korcsoport
11-14 év

Résztvevők száma
4 – 30 fő

Időtartam
30 perc/1 óra (a résztvevők számától függően)

Szükséges anyagok és felszerelések 
Fontos, hogy csendes környezetben tudjuk elvégezni a feladatot

Feladatleírás
Kérjük meg a résztvevőket, hogy csukják be a szemüket. Amikor 
mindenki elcsendesedett, a következőket mondjuk el:

“Egy kellemes, napos tavaszi délelőtt egy csodálatos parkban sétálsz. 
Vasárnap van, és számtalan ember élvezi a ragyogó időt a család-
jával, barátaival. A parkban nagy fák, zöld gyep és illatos virágok 
vannak. Hallod ahogy a gyerekek sikoltoznak, játszanak mindenfelé, 
az emberek beszélgetnek és a madarak is vidáman csicseregnek. Nem 
túl messze megpillantasz egy kávézót egy kellemes terasszal. Az em-
berek kígyózva állnak sorb, hogy fagylaltot vegyenek. Sétálsz tovább 
a parkban, nézelődsz… 

   •   Látsz egy fiatal lányt, aki labdázik
   •   Látsz egy idős házaspárt, akik kézen fogva sétálnak
   •   Találkozol egy csoport fiatallal, akik zenét hallgatnak
   •   Látsz egy csoport sportoló embert;
   •   Látsz egy családot két gyerekkel;
   •   (…)

Most nyisd ki a szemed!”

A feladatot vezető tréner megkérdezi a diákoktól: 

“Le tudnátok írni a lányt, akit láttatok?”
“Le tudnátok írni a házaspárt, akit láttatok?”
(…)

Minden karakterről, akit felsoroltunk, gyűjtsünk össze három vagy 
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négy példát a tanulóktól. A végén azt is beszéljük meg, hogyan kép-
zelték el a tanulók a parkot. Majd tegyük fel a következő kérdéseket:

“Láttatok kisebbségi vagy hátrányos helyzetű embereket?
Láttatok nőket?
Láttatok bevándorlókat? 
Láttatok afroamerikai embereket? 
Láttatok fogyatékkal élő embereket?”

A tréner elmagyarázza, hogy ha a park, amit elképzeltek, nem „vál-
tozatos”, az nem az ő „hibájuk”. Ez csak egy példa volt arra, hogy 
bemutassuk a világunk domináns narratívája és ábrázolása milyen 
hatással van a gondolkodásunkra, befolyással bír, hogyan gondolko-
dunk a szociális környezetünkről. Ámde mindez attól is függ persze, 
hogy milyen személyes tapasztalataink és élményeink vannak. 

Ez a feladat segít megérteni, hogy a világunkba, amikor különböző 
kisebbségekről vagy hátrányos helyzetű emberekről beszélünk, jelen 
van a láthatatlanság jelensége. Például a bevándorlókat általában 

csak veszélyes helyzetekben ábrázolják, amikor bűncselekményekről 
van szó, vagy a közrend megsértéséről, de nem beszél senki a 
személyes történeteikről vagy a mindennapi életükről. 

Javaslatok a feladat levezetéséhez.  
Fontos!
A felhozott érzékeny témák és azok komplexitása miatt, a feladat 
elvégzése előtt próbálja meg elképzelni a beszélgetést. A feladat 
fő célja nem az, hogy megítéljük, vagy megjegyzéseket tegyünk 
a diákok által elképzelt parkra, hanem hogy felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy néhány narratíva, és az, ahogyan a média alakítja a vilá-
gunkat, jelentős szerepet játszhat abban, ahogyan kondicionálva 
vagyunk absztrakt vagy konkrét szituációk spontán elképzelésére. 

Egy kicsit át is lehet alakítani a feladatot a csoport 
összetételétől függően, például olyan nézőpontok vagy 
kategóriák hozzáadásával, amik nem szerepeltek a feladat 
leírásában. A példák azt szolgálják, hogy erősítsük a tanulók-
ban a kritikus gondolkodás fontosságát a narratívákról és a 
keretekkel kapcsolatban.

Ha a tanulók egy nagyon változatos parkot képzelnek 
el, hangsúlyozzuk feléjük, hogy nyitottak, befogadók és 
érzékenyek. De azt is mondjuk el nekik, hogy ez nem magától 
értetődő, hogy mindenki ilyennek képzelné el ezt a parkot, és 
térjünk át a láthatatlanság jelenségére, és arra, hogyan be-
folyásolják a különböző narratívák a világról való felfogásunkat. 
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2.2.2

2.2.2
A hírek lebontása – 
a láthatóság paradoxonja
A feladat célja
     •     A hírek kritikai elemzése
  •    Hogy észrevegyük, hogyan járulnak hozzá a hírek a 
        nézeteink kialakításához
  •    Hogy megértsük, mekkora befolyásuk van az olyan 
        narratíváknak, amelyek a különböző jelenségekkel, például 
        a globális népmozgással kapcsolatosak
  •    Hogy megismerjük a hírek gyártásának folyamatait

Korcsoport
11-14 év

Résztvevők száma
12-30 fő

Időtartam
90 perc

Szükséges anyagok és felszerelések 
Újságcikkek, amelyek helyi és harmadik országbeli állampol-
gárokról szólnak. A cikkeket a feladat elvégzése előtti napokban 
gyűjtsük össze és hozzuk be a foglalkozásra. 

Feladatleírás

Első rész 
A diákokat 4-6 fős csoportokra osztjuk. Minden csoport kap 
néhány újságcikket, amelyek helyi és harmadik országbeli álla-
mpolgárokról szólnak. A diákoknak két csoportba kell osztani 
az újságcikkeket: (i) cikkek, amelyek harmadik országbeli állam-
polgárokról szólnak, és (ii) cikkek, amelyek helyi állampolgárokról 
szólnak. Minden csoport információkat keres a cikkekből az ad-
ott bűncselekményekre vagy eseményekre vonatkozóan. A diákok 
válaszolják meg a következő kérdéseket:

a. Milyen személyes információt közöl a cikk az illetőről? Pl. életkor, 
foglalkozás, stb.? 
b. Minden esetben megemlítik az ember származását? Melyekben 
igen? Ha megemlítik, hol említik meg? A címben? Az alcímben? A 
szövegben? 
c. A cikk címéből és az alcíméből ki kellene derülnie, miről szól maga 
a cikk (kulcsinformációk). Véleményetek szerint, a cikkben szereplő 
személy nemzetisége szükséges információ ahhoz, hogy a tényeket 
megismerd? Miért (nem)? 

Második rész
A diákok újságcikk címeket írnak, alcímekkel együtt. A címek 
olyan bűncselekményről kell, hogy szóljanak, amelyeket eu-
rópai vagy amerikai emberek követtek el (pl. olasz, francia, 
német,…).
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2.2.2

Például: „Egy részeg olasz autójával elütött egy idős hölgyet a zebrán” 
vagy „Egy francia fiú leszúrt egy másik fiatal fiút a kocsma előtt”.

Harmadik rész 
Miután mindenki elkészült a címek írásával, a tréner megkérdezi 
a diákoktól, milyen benyomást keltenek a cikkcímek, amiket 
most írtak.  

Kérdések, amelyek hasznosak a nemzetiségi csoportokhoz 
kapcsolódó hírekről szóló beszélgetéshez:   

   •   Ki írta az adott újságcikket? 
   •    Milyen figyelemfelkeltő technikákat alkalmaztak?  
   •    Hogyan értelmezhetik más emberek máshogy az 
        üzenetet, mint én? 
   •   Milyen életmódok, értékek, nézőpontok jelennek meg 
        vagy maradtak ki az üzenetből? 
   •   Miért ezt az üzenetet küldték/sugallták?

Hasznos témák a médiáról szóló beszélgetéshez: 

   •   Minden médiaüzenet „megszerkesztett” 
   •   A médiaüzeneteket kreatív nyelvezettel szerkesztik meg, 
        amelynek megvannak a saját szabályai 
   •    Különböző emberek különbözőféleképpen értelmezik ugyanazt 
        a médiaüzenetet 
   •    A médiában beágyazott értékek és nézőpontok jelennek meg 
   •    A legtöbb médiaüzenetet „hatalomszerzés” céljára szerkesztik meg
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2.2.3
2.2.3
Lépj egyet előre!
A feladat célja
        •   Felhívni a figyelmet a diszkrimináció és a hátrányos helyzet 
       jelenségeire          
  •    Segíteni abban, hogy a diákok bele tudják képzelni magukat 
       mások helyzetébe 
    •    Beszélgetni az igazságosság/méltányosság és az egyenlőség         
       fogalmairól
  
Korcsoport
11-14 év

Résztvevők száma 
4-30 fő

Időtartam 
80 perc

Szükséges anyagok és felszerelések
Egy üres tanterem / nagyobb hely
Karakterkártyák 

Feladatleírás
 1.   Minden résztvevő kap egy kártyát, amelyen egy karakter 
       leírása látható (ld. „karakterek” rész), valamint néhány segítő
       kérdés, hogy a karakter bőrébe tudjon bújni. (Nem mondhatják
        el senkinek a karakterükkel kapcsolatos információkat!) 

 2.  A résztvevőknek a terem közepére kell állniuk egy vonal mögé,
       amelyet a tréner jelöl ki  
  3.  A játékot úgy kezdjük, hogy elmondjuk, hogy elméletileg minden 
       állampolgár egyenlő a másikkal, ami a jogait és kötelességeit 
       illeti (ahogyan azt láthatják az országok alkotmányában, 
       emberi jogi nyilatkozatokban, stb.) 
 4. Mit kell tenniük a diákoknak? A következőket: 
       1) lépjenek egyet előre; 2) lépjenek egyet vissza; 
       3) maradjanak ott, ahol vannak, attól függően, hogy a 
       karakterük szerintük mit válaszolna a feltett kérdésekre/
       témákra. (ld. az “állítások a feladathoz” részt) 

Amennyiben az adott karakter válasza…. 

IGEN = a diákok egyet előre lépnek
NEM = a diákok egyet hátra lépnek
NEM TUDOM = a diákok ott maradnak, ahol vannak

Minden diák ugyanarról a vonalról kezd.  

 •    Karakterek

  Egy 43 éves Down szindrómával élő nő vagy. Egy otthonban 
élsz 5 másik társaddal és két szociális munkással, akik 
felváltva laknak veletek 

Egy 21 éves lány vagy, két gyermek édesanyja (1 és 3 évesek). 
A családoddal nem tartod a kapcsolatot. Az elmúlt egy évben 
egy anyaotthonban éltél 

-

-
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Egy 75 éves férfi vagy, nem teljesen önellátó, és a külvárosban laksz 
egyedül. Nyugdíjas vagy, és nehézségeid vannak a megélhetéssel. 
Heti három alkalommal meglátogatnak szociális segítők
Egy állatorvosi egyetem hallgatója vagy, aki most költözött 
másik városba, ahol nem igazán ismer sok embert
Egy fiatal afgán menekült vagy, egy bevándorlók befogadására 
szolgáló központban laksz, és éppen a kérvényed elbírálására 
vársz. Nem dolgozhatsz hivatalosan, ezért feketén dolgozol
Egy 10 éves roma gyerek vagy, egy kis faluban élsz, busszal 
jársz az egy órára lévő nagyváros iskolájába
Tíz éve dolgozol segítőként egy olyan szociális szövetkezetben 
(vállakozás egy formája), amely hajléktalan embereknek segít
Hajléktalan vagy. Napközben egy segítségnyújtó központba 
szoktál menni, de éjszaka az utcán alszol 
Egy 16 éves fiatal vagy. Egy lakóotthonban élsz, mert az 
édesanyád élettársának a házában hatalmas konfliktusokba 
kerültél. Nem jársz iskolába, de nem is dolgozol  
Egy elvált nő vagy három gyerekkel; a családodat szociális 
segítők segítik, mert az ex-férjed többször is erőszakosan 
viselkedett veletek a múltban. Heti három alkalommal lá-
togatnak meg a nevelők, akik segítenek, leginkább a legkisebb 
fiadnak, akinek nehézségei vannak az iskolában 
Egy 12 éves gyerek vagy, akit az iskolában egy szociális segítő 
támogat, mert „viselkedési zavarokkal” küzdesz. Nem 
szereted az iskolát, és nehezedre esik sokáig egy helyben ülni. 
Délutánonként egy ifjúsági központba szoktál menni
Egy szociális segítő vagy, aki 10 éve idős emberek gondozásával 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

foglalkozik. Szereted a munkád és mindig érdekelnek a 
továbbképzések és tréningek 
A városi tanács szociálpolitikáért felelős részlegében dolgozol. 
Azelőtt fodrász voltál, és a szalon a te tulajdonodban volt
Egy háromgyerekes anyuka vagy. Az elmúlt 10 évben 
villaosvezetőként dolgoztál. Nagyon szeretsz utazni
Egy középiskolai tanár vagy. A szabadidődben egy bevándorlók 
befogadására szolgáló központban tanítod a magyar nyelvet 
külföldieknek 

Mielőtt a diákok felsorakoznának 
a vonal mögött, gondolkodjanak 
el, vagy írjanak válaszokat 
a következő kérdésekre. 
Ez a feladat segít abban, 
hogy belegondoljanak, 
milyen lehet a kártyán 
szereplő karakter 
helyzetében lenni. 
(20 perc) 
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1.    Mindenki kikéri a véleményed téged érintő kérdésekben
2.   Az emberek tanácsot kérnek tőled
3.    A kultúrád elismert és értékelt az emberek körében
4.  Eldöntheted, hogyan dekorálod és bútorozod be a lakást, ahol élsz
5.   Meghívhatod a barátaidat magadhoz, amikor bulit szeretnél tartani
6.   Megváltoztathatod a napirended (pl. mikor kelsz, ebédelsz…), 
       amikor szeretnéd, és ahogy neked a legmegfelelőbb
7.    Elismer és elfogad a társadalom
8.   A saját érdeklődési köröd és vágyaid alapján tervezed a jövődet
9.   Az egyetlen „műszakod” az iskola és a munka
10. Szabadon lehet szerelmi kapcsolatod 
11.  Eldöntheted, hogyan és mit csinálsz napközben
12.  Szabadon eldöntheted, milyen ruhát veszel fel
13. Eldöntheted, mikor mész nyaralni vagy szabadságra
14.  Az emberek hisznek neked, ha mondasz valamit
15.  Dönthetsz a saját tanulmányaidról, vagy, hogy hol szeretnél dolgozni

      Gondolkozz a saját történeteden 
       Milyen (volt) a gyerekkorod? 

       Milyen a családod? Kik a barátaid? 

       Mivel töltöd a napjaidat? Dolgozol? Iskolába jársz?

Állítások a feladathoz (20 perc) 
A szabályok ismertetése után (ld. „Feladatleírás” rész) a diákok 
felsorakoznak a vonal mentén, mi pedig felsoroljuk az állításokat. . 

Emlékeztetőül: A diákok 
1) lépjenek egyet előre
2) lépjenek egyet vissza
3) maradjanak ott, ahol vannak, attól függően, hogy a 
karakterük szerintük mit válaszolna a feltett kérdésekre/
témákra. (ld. az “állítások a feladathoz” részt)

Amennyiben az adott karakter válasza…. 

IGEN = a diákok egyet előre lépnek
NEM = a diákok egyet hátra lépnek
NEM TUDOM = a diákok ott maradnak, ahol vannak

Minden diák ugyanarról a vonalról kezd.... 
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Anyag a vitához: 

•  What is the difference between equality and equity?

16.  Szabadon választhatod meg a partnered
17.   Te választod meg, kikkel töltöd a napjaid nagy részét
18.  Szabadon dönthetsz, mire költöd a pénzed
19.  Van a hetednek olyan időszaka, amikor azzal töltöd az időd, 
       amit szeretsz csinálni
20. Felhívhatod a családodat és a barátaidat telefonon, írhatsz nekik
       e-mailt, amikor csak akarsz 
21.  Van egy hely, ami csak a tiéd, és ahol lehetsz egyedül, ha akarsz
22.  A lakóhelyeden bárhova elmehetsz szabadon
23.  Érzed, hogy a jogaidat tisztelik

Vitaindító kérdések (30 perc)

•     Hogy érzed magad ott, ahol állsz, szemben azzal, ahol a többiek
       állnak? 
•    Hogy érezted magad, mikor előre léptél? És amikor hátra? 
      És amikor maradtál a helyeden?  
•     Hogy érezted magad, amikor a többiek/mások megelőztek téged? 
•     Érezted bármikor, hogy a jogaidat nem tisztelik? Mely jogaidat? 
•     Mit tanultál ebből a feladatból? 
•     Mit tanultál azoknak a szerepéről, akik különböző 
       szolgáltatások élvezői? 
•     Szerinted kik léptek előre? És kik maradtak hátul? 
•     Szeretnéd a helyzetet megváltoztatni? Mivel kapcsolatban, 
       és miért? 
•     Mit lehetne tenni, hogy a helyzet megváltozzon? 
•     Mit tudnál tenni a szereped szerinti karakter bőrében, hogy 
       a helyzeten változtass? 

Egyenlőség Igazságosság
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2.2.4

Feladatleírás
Néha a szavak erősen „arcul tudnak minket ütni”. Amikor kiejtik 
őket, fájdalmat és szorongást okoznak, esetleg szégyent keltenek, de 
mindenesetre kellemetlenek lehetnek. A diszkrimináló és szitoksza-
vak erejét eltörpíthetjük felnőttek segítségével, hogyha minél objek-
tívebben elmagyarázzuk őket. Ettől a szavak és a kifejezések kevésbé 
lesznek vonzók, mert a jelentésük megértése egy magasabb szintre 
kerül. Mindenesetre ez mindenképp erősíti és támogatja azokat a 
gyerekeket és fiatalokat, akik szenvednek ezektől a szavaktól.  

Első rész
Megkérjük a diákokat, hogy soroljanak fel diszkrimináló (sértő) 
szavakat vagy kifejezéseket, és értékeljék, mennyire tartják ezeket 
sértőnek. Írjuk fel egy poszterre vagy a táblára, az egyes diákok szub-
jektív véleményét, hogy mennyire érzik sértőnek a szavakat (vagy a 
rövidített formájukat). A papír vagy tábla közepére rajzoljunk egy 
pontot, ami egy nagyon sértő pontot képvisel. Minél közelebb írjuk 
a szavakat a ponthoz, annál fájdalmasabbak és sértőbbek.
Ebből a feladatból jól látszik majd, hogy a résztvevők különböző 
szavakat különböző erősségűnek vélnek. Ne akarjuk a véleménye-
iket kijavítani. Egyesek egy szót problémamentesnek vélnek, míg 
mások ugyanazt a szót rendkívül sértőnek találják.
 
Második rész 
A csoportban megbeszéljük, miért van az, hogy egyes szavak 
bántóbbak a többinél, és hogy attól is függ, ki mondja kinek ezeket 
a szavakat. A szitkozódó szavakat eltörpíthetjük, hogyha mérsékel-

2.2.4
A nyelv szerepe 
A feladat alapjául szolgált: Verein Selbstlaut, „ganz schön intim”, 
24-25. oldal 
https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/2017/01/ganz_
schoen_intim_2017_WEB_korr.pdf 

A feladat célja 
 •   Hogy a diákok megértsék, hogy a szavak ereje is mennyire bántó
       lehet az emberek számára
 •   Hogy megkülönböztessük a bántó szavakat a nem bántóktól
 •   A diszkriminatív szitkozódó szavak háttérbe szorítása

Korcsoport 
11-14 év 
(a szitokszavak különbözhetnek)

Résztvevők száma 
5-25 fős

Időtartam 
30 perc

Szükséges anyagok és felszerelések
  •   Papír
 •   Tollak
 •   Poszter/Flipchart papír
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Tschusch: faji alapon diszkriminatív szó, Ausztriában használják a 
külföldiekre, főleg a balkáni vagy török származásúakra.
 Vannak olyan szavak és kifejezések, amelyek önmagukban nem szi-
tokszavak, mégis diszkriminatívak egy csoportra nézve.

Ilyen szavak lehetnek például:

  •  Cigány (angolul gyp, gypsy)
  •   Eszkimó (őshonos sarkvidéki emberek, akik eredetileg az északi
        sarkvidéki területeket és a kelet-szibériai régiót lakták) 

Opcionális: A trénerektől függően két lehetőség van. Az egyik, hogy 
a foglalkozást a szitokszavak összegyűjtésével kezdjük; a másik, 
hogy a tréner előre összegyűjt szavakat, amiket megbeszélnek a 
diákokkal közösen, ezután a diákok még kiegészíthetik a listát.  

jük őket, ha minél objektívebben elmagyarázzuk őket. Ez a rész 
a tanároknak is nagyon hasznos lehet, mert nem mindig ismerik 
azokat a sértő kifejezéseket, amelyeket a diákok egymásra, egymás 
között használnak. Különösen a bevándorló háttérrel rendelkező 
diákok használhatnak saját nyelvükön olyan szavakat, amelyeket a 
tanárok nem értenek. 

Harmadik rész 
A csoportban megbeszéljük, mi segíthet a diszkriminatív szavak el-
leni harcban. Bármilyen, a diákok által felsorolt stratégia jó lehet, 
amennyiben a sértések ellen irányul. Nincs jó vagy rossz stratégia 
a sértések kezelésére. A tapasztalat azt mutatja, a gyerekeknek 
nagy gyakorlata van abban, hogyan reagáljanak szóbeli sértésekre, 
illetve, hogy hogyan ne reagáljanak rájuk. 

Példák (amiket átültethetünk a saját nyelvünkre):

Nigger: Az USA - ban a „nigger” szót először a 19. században tar-
tották pejoratívnak. A rabszolgaság idején a „nigger” vagy a „fekete” 
szavakat tették a rabszolgák felvett amerikai keresztneve elé (pl. 
John), hogy megkülönböztessék őket azoktól a helyi fehér ember-
ektől, akiknek ugyanaz volt a neve. Az afrikai-amerikai kultúrában a 
szó használata meglehetősen összetett, hiszen használják szeretet-
ből, politikai értelemben, vagy pejoratív értelemben, viszont ha fe-
hér ember használja a jelzőt, sértő becsmérlésnek számít.
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 •   Ha igen, mik azok? Ki határozta meg őket?  
 •   Ha nem, milyen szabályokat állítanának?  

A beszélgetés eredménye befolyásolja az egész feladatot, különösen 
a harmadik részt, ahol közös szabályokat állítunk. Amennyiben az 
osztályban vagy az iskolában már eleve vannak szabályok, azokat 
meg lehet beszélni, felülvizsgálni, mérlegelni. Javasoljuk, hogy 
beszéljen előzetesen az iskolai tanárokkal.

Második rész 
A diákok felállnak, összegyűlnek és magukhoz veszik mobiltele-
fonjaikat. A tréner megkéri őket, hogy nézzék meg, mennyi időt 
töltöttek a képernyő előtt. A diákok többnyire tudják, hol kell keres-
niük ezt a funkciót, és segíthetnek egymásnak, ha valaki nem tudja. 

2.2.5 
Online és offline osztályszabályok 
A feladat célja
 •   Beszélgetés online és offline térben zajló kommunikáció 
       közötti különbségekről
 •   Közös online és offline szabályok megalkotása

Korcsoport 
13-14 év

Résztvevők száma
5-25 fő

Időtartam
30 perc

Szükséges anyagok és felszerelések
 •   Papír
 •   Tollak
   •   Színes kártyák
 •   Poszter/Flipchart papír
 •   A diákok saját mobiltelefonjai 

Feladatleírás:
Első rész 
A foglalkozás közös beszélgetéssel kezdődik. A tréner az osztály-
ban használatos online és offline szabályokról kérdezi a diákokat. 
 •   Vannak szabályok?  
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A végén az egész osztály közösen beszélget megint. Mindegyik 
kiscsoport felolvassa a szabályait, miközben a tréner összegyűjti 
a kártyákat, és egy nagy poszterre kirakja. Legvégül le lehet írni a 
közös szabályokat és kirakni az osztályteremben a falra. 

2.2.5
Hogyan?: 
 •   IPHONE: Beállítások > Képernyőidő
 •   ANDROID: Beállítások > Akkumulátor. Klikkeljünk a három 
       pontos menüre, és válasszuk ki az Akkumulátor használat 
       menüpontot. Újra klikkeljünk a három pontos menüre, 
       és válasszuk ki a Teljes eszköz használata menüpontot. 
       (Vagy az újabb készülékekben: Beállítások> Digitális jóllét.)

Ha nincs a telefonjaikban ez az opció, megnyithatják a legtöbbet 
használt alkalmazásaikat, és megnézhetik napi lebontásban, men-
nyit használták (pl. az Instagramot). Az utolsó opcióból láthatjuk 
az online töltött időt.

A tréner rajzol egy elképzelt vonalat. Az egyik végén a képernyőidő 1 
óra, a közepén 5 óra, a másik végén 10 óra. A diákok felsorakoznak a 
vonal mentén a szerint, hogy mennyi volt a legutóbbi képernyőide-
jük. A feladat megmutatja, mennyire fontos a mai fiataloknak az 
online töltött idő, és hogy mekkora szerepet tölt be az életükben 
manapság, hiszen néhány gyerek akár napi 8 órát is eltölt a képer-
nyő előtt. Ez a feladat csak néhány percet vesz igénybe, és egy 
összekötő kapocs a következő, utolsó résszel.

Harmadik rész 
Az osztályt 4-5 fős kisebb csoportokra osztjuk. Minden csoport kap 
néhány színes kártyát, és felír rájuk 4-5 olyan szabályt, amit online 
szeretnének végrehajtani, és 4-5 olyan szabályt, amit offline. Le-
hetnek köztük átfedések is.
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A foglalkozás vezetőjének
Mielőtt elkezdené a feladatot, mutassa be röviden, mi a digitális 
diszkrimináció (ld. Tanári jegyzetek)

Résztvevők száma
bármekkora

Korcsoport
13-14 év

Időtartam:  offline feladat: 30-45 perc
            online feladat: 45 perc

Szükséges anyagok és felszerelések
Különböző érzelmeket kifejező képek újságokból
Gyakorlati tanácsok a jó szelfi készítéséhez (ld. Tanári jegyzetek)
Számítógép, laptop az online feladathoz, ha van rá mód
Mobiltelefonok

Feladatleírás:
Első rész: Hogyan látjuk egymást?
Osszuk fel a csoportot kisebb csapatokra. Mindegyik csapat 
választhat 3 különböző véletlenszerű képet (amelyet előzetesen 
kiválogattunk). Ezután mindegyik csapat kiválaszt valakit, aki a 
képen látható érzelmeket bemutatja a többi csapatnak, akiknek ki 
kell találniuk azokat. 
Feldolgozás: Kérük meg a csoportot, hogy emlékezzenek vissza 
egy olyan szituációra, amelyben a bemutatott érzelmek egyikét 
élték át. Kis gondolkodási idő után kérdezzük meg, szívesen mego-

2.3 
Az online világ tudatosabb 
használatának, az internet, és
a példaképek kritikusabb 
megközelítésének ösztönzése
2.3.1
Énképünk vizsgálata 
A feladat célja
Az érzelmi műveltség (testbeszéd és szókincs) és az empátia 
növelése; az offline és az online világban játszott szerepeink közöt-
ti egyértelmű megkülönböztetés érzékeltetése. Hogyan látnak és 
érzékelnek bennünket mások? A másokból kiváltott érzékelés és 
érzelmek közötti kapcsolat kialakítás: vajon befolyásol-e bennün-
ket mások rólunk alkotott képe és a reakcióik, amiket az online és 
offline megnyilvánulásainkra adnak? Tudjuk-e szabályozni a ma-
gunkról kialakított képet? Melyik a könnyebb – az online vagy az 
offline világban rólunk kialakított képünket? Meg tudjuk ítélni a 
digitális diszkrimináció veszélyeit? Meg tudjuk különböztetni a re-
jtett diszkriminációt a nyílttól? 
A feladatban offline és online részek kombinációja segít a részt-
vevőknek könnyebben megérteni a különböző eszközöket, amely-
eket mindkét környezetben használunk, valamint a szoros össze-
függést aközött, hogy mi hogyan mutatjuk be magunkat, és hogy 
mások hogyan látnak minket, illetve, hogy ezt hogyan tudjuk mi 
magunk manipulálni.
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telefonjaikkal, amelyeken az offline feladatban használt érzelmeket 
ábrázolják. Használják fel a fenti tapasztalataikat, majd mutassák 
meg a csoportnak a végeredményt és beszéljék meg, hogyan érezték 
magukat a feladat elvégzése közben. Felhasználhatjuk az ötleteket 
a „Gyakorlati tanácsok a jó szelfi készítéséhez” című részből, hogy 
segítsünk a csoporttagoknak, milyen képeket készítsenek. 
A rendelkezésre álló eszközöktől függően, a feladatot elvégezhet-
jük számítógépen, mobiltelefonon, vagy papíron is (kollázs vagy ra-
jzok segítségével). Jó ötlet lehet, ha a gyerekek maguk választhatják 
ki a közösségi oldalt (vagy amelyiket a legtöbben használják), ahol 
megoszthatják az elkészült eredményeiket. Hozzanak létre egy zárt 
vagy privát csoportot, ahol láthatják a biztonsági beállításokat és a 
megosztási korlátozásokat. Azonban lehet, hogy jobb, ha nem azon-
nal, a feladat elvégzése közben osztják meg a képeket, mivel a gyer-
ekek gyakran a foglalkozások alatt eszmélnek rá, mit helyes tenni, és 
mit nem. A képek megosztása előtt kérdezzük meg, hogy mindenki 
beleegyezik-e abba, azt online, vagy offline osztják meg stb. Ha min-
dannyian egyetértenek, segíthetünk nekik a foglalkozás alatt offline 
megosztani a képeket, például egy Word dokumentumban. 

Tanári segédlet (Forrás: digitaldiscrimination.eu)

Mi a digitális diszkrimináció?
Az internet, különösen a web 2.0 és a közösségi oldalak a szociá-
lis kommunikáció új módját és mintázatait nyitották meg, ami 
rákényszerít bennünket arra, hogy sok szempontból újragondoljuk 
életünket: interakcióinkat, kapcsolatainkat, kommunikációnkat, 

sztanák-e élményeiket a csoporttal.
Ezután kérdezzük meg, hogyan érezték magukat, mikor társaikon 
látták az érzelmek bemutatását. Melyik érzelem/arckifejezés érin-
tette meg őket a legjobban? Kellemetlenül érzik-e magukat, amikor 
az érzelmeikről és az érzéseikről kell beszélniük a csoport előtt? 
Van-e valami, ami gátolja őket abban, hogy kifejezzék magukat?

Második rész: Hogyan ábrázolunk másokat és magunkat?
Osszuk fel a csoportot 3 fős csapatokra: mesélő, hallgató és meg-
figyelő. Az egyikük elmeséli a másik kettőnek a szituációját/
történetét; hogy mi történt, kik voltak a szereplők, hogy a szituációt 
megoldották-e vagy sem, és ha igen, hogyan.
A történeteknek összefüggésben kell állniuk a fent bemutatott 
érzelmekkel. A csapat minden tagja felváltva játssza mindhárom 
szerepet: mesélő, hallgató és megfigyelő.
A hallgatóknak és a megfigyelőknek figyelmesen és aktívan kell 
hallgatniuk a mesélőt, nem szakíthatják félbe, a szemébe kell 
nézniük és meg kell figyelniük a testbeszédét: vannak-e még más-
fajta érzelmek is, amiket látnak a mesélő arcán? Ezután a hallgatók 
visszamondják a történeteket, miközben a megfigyelők azt figye-
lik, mennyire hasonlított az újra elmesélt történet az eredetihez. 
Mindhárom csapattag játssza el mindhárom szerepet. Ötletek az 
érzelmekhez: izgatott, mérges, lehangolt, elégedett, rémült, ag-
godalmas, boldog, energikus, feszült, …

Online feladat
Kérjük meg a csoportot, hogy készítsenek szelfiket magukról a saját 
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2.3.1

nehezen megelőzhető az ilyen üzenetek terjedése, mert akik eze-
ket a diszkriminatív tartalmakat közvetítik, teljes mértékben meg 
vannak győződve saját igazukról. Ugyanakkor lehet ellenük küzdeni 
pozitív tevékenységekkel, vagy akár jogi úton is, hiszen léteznek el-
lenük jogszabályok - például a gyűlöletbeszéd, a gyűlölet-bűncselek-
mények és a cyber/bullying (online zaklatás) ellen. A nyílt diszkrim-
ináció könnyedén felismerhető, azonban szükségünk van eszközökre, 
újfajta megvitatásokra és hozzáállásra ahhoz, hogy küzdjünk ellene.

Rejtett online diszkrimináció 
Rejtett diszkrimináció alatt olyan „láthatatlan” üzeneteket rejtő 
tartalmakat értünk, amelyek negatívan állnak hozzá bizonyos em-
berekhez vagy csoportokhoz. A felhasználók könnyen elfogadják és 
megosztják ezeket, mert szokványos sztereotípiákkal játszanak, és ál-
talában nem ez az üzenetek fő mondanivalója. A sztereotípiák gyakran 
mélyen a közösségekben gyökereznek. Gyakran a diszkriminált ember 
vagy csoport nem is érzékeli ezeket, vagy nem gondolja, hogy ne vál-
toztathatna rajtuk, és inkább elfogadja a sztereotipizálást. Elfogadják, 
hogy ez a helyzet. A nyelvezetük és a kontextusuk sem kirívó. Ezek 
a tartalmak gyakran élnek a humor eszközével (pl. a reklámokban) 
vagy általános kifejezésekkel, mint például a „Nem vagyok rasszista, 
de…” kezdetű mondatok; amelyek elrejtik a diszkriminációt egy más-
fajta üzenet mögé. Ahhoz, hogy meglássuk őket, és megakadályoz-
zuk továbbterjedésüket, nagyfokú empátia és tudatosság szükséges. 
Gyakran nehéz kétségbe vonni ezeket a rejtett diszkriminatív tar-
talmakat, mert az emberek nem hiszik az üzenetet valóban disz-

barátságokat, stb. Ebből a szempontból a digitális diszkrimináció 
diszkriminatív tartalom és magatartás ábrázolása digitális eszközök-
kel. Ez a megfogalmazás azt feltételezi, hogy a digitális diszkrim-
ináció nem újfajta valóságot képvisel, hanem diszkriminatív tartal-
mak kifejezésének és terjesztésének új módját. Az üzenet, amelyet 
közvetít, már jól ismert, azonban az üzenetek kialakulásának újfajta 
formái folyamatosan változnak. A digitális diszkrimináció nem egy új 
valóság; inkább egy új formája az eddig is ismert üzenet kifejezésének 
új csatornákon keresztül. Azonban vannak újfajta nézőpontok is, 
például a cyberbullying/online bullying (online zaklatás) jelenségét 
a bullying (zaklatás) egy sokkal tolakodóbb formájának definiálják, 
mivel a támadott fél gyakran magával hordja mobiltelefonját vagy 
otthon is van számítógépe, így az agresszív üzenetek azonnal eljut-
nak hozzá a saját, privát online terében. Többet kell tanulnunk még 
arról, hogyan viselkedjünk online, hogy elkerüljük azt, hogy másokat 
akaratlanul megbántsunk, illetve hogy meg tudjuk védeni magunkat 
és másokat is a szándékos online támadásoktól. 

Nyílt online diszkrimináció 
Nyílt diszkrimináció az, amikor a diszkrimináció egyértelműen 
kifejezett, szándékos és túlmutat a szociálisan elfogadott diskur-
zus határain. Olyan üzenetek és tartalmak tartoznak ide, amely-
eket könnyen azonosíthatunk diszkriminatívként, mert nyíltan és 
egyértelműen támadnak egy bizonyos közösséget. Ez a fajta tar-
talom könnyen vált ki reakciókat az érintettekből, mert világosan 
azonosítható, közvetlen negatív üzeneteket kapnak. Sajnos néha 
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kriminatívnak, vagy úgy gondolják, a sztereotípiákat „csak” viccből 
használják, nem azért, hogy bárkit is megbántsanak. Muszáj reflektál-
nunk, és tudatosnak, valamint empatikusnak lennünk magunkkal és 
másokkal szemben, online és offline is, csak így tudunk pozitív meg-
nyilvánulásokat közvetíteni az online és offline közösségekben azért, 
hogy megelőzzük a rejtett és a nyílt diszkriminációt. 

List of practical ideas on how to make good selfie 
Amikor készítünk és megosztunk egy fotót, nagyon sok tényező 
befolyásolja, hogyan lesz ez a kép valóban hatásos a közösségi old-
alakon. Segíthetnek a különböző alkalmazások és filterek, de az ig-
azán eredeti képeknél számít, hogy mit és hogy hogyan fotózunk. 
Amikor magunkról vagy másokról készítünk fényképet, az számít, 
mennyire eredeti a kompozíció, a póz vagy a kontextus. Mit jelent 
ez? Tulajdonképpen azt, hogy rengetegféleképpen készíthetünk el 
egy fényképet és adhatunk hozzá szöveget, és attól függően, hogy 
mit választunk, lesz a fotó nagyon vagy kevésbé érdekes.
Fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy fényképeinkkel érzelme-
ket közvetítünk mások felé. Mutathatjuk magunkat, boldognak, 
viccesnek és érdekesnek, vagy szomorúnak, boldogtalannak és 
dühösnek – mindkettő lehet érdekes, de át kell gondolnunk, milyen 
üzenetet szeretnénk közvetíteni. 
Ha szöveget adunk hozzá, találóbb lehet tőle a kép. Íme néhány 
példa az Instagramról:

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy bármilyen kép, amit megosztunk a 
közösségi oldalakon, örökre ott is maradhat. Igen; a legtöbb közösségi 
oldal nagyon gyorsan osztja meg a képeinket, és ha már megjelennek 
valaki más idővonalán, nem tudjuk visszakapni őket. Tehát biztosnak 
kell lennünk abban, hogy nem bánjuk, hogy a megosztott fotóink mások 
tulajdonába kerülhetnek vagy nagyon hosszú ideig láthatják őket. 
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2.3.2
A digitális identitásom és a példaképeim 
Korcsoport
12 – 14 év

Résztvevők száma
10 – 25 fő

Időtartam
100 perc (Első rész) + 50 perc (Második rész) 

Szükséges anyagok és felszerelések
 •    Poszter
 •    Tollak, magazinok, kézműves eszközök 
 •    Internet
 •    Mobiltelefonok / tabletek
 •    Kész sablonok
 •    Tábla / flipchart

Feladatleírás (instrukciók, módszerek, stratégiák):

Első rész – A digitális identitásom (100 perc)

Cserélj identitást: (10 perc)
   1.  Mindenki felírja a nevét egy darab papírra. A papírokat összekeverjük,
         és mindenki húz egy papírt valaki más nevével, így új identitást kap. 
         Mindenkinek az új identitására jellemzően kell viselkednie, 
         mikor körbejárnak a teremben és beszélgetnek egymással. 
         A beszélgetések során ki kell találniuk, kinek a bőrébe bújt a másik

Az is igaz, hogy online nincsenek határok, a fényképünk emberek 
millióihoz is eljuthat anélkül, hogy tudnánk róla, és kommentál-
hatják is a képeket nekünk tetsző vagy nem tetsző véleményeikkel. 
Tehát ha például egy szexi képet osztunk meg, bizonyosodjunk meg 
arról, hogy tényleg nem bánjuk, ha ezt más is látja, hiszen nem tud-
juk kontrollálni, kikhez jut el a képünk. Mindig emlékezzünk: online 
ezt láthatják a szüleink, a tanáraink, a barátaink, de olyanok is, aki-
ket nem szeretünk vagy teljesen idegen emberek…

Ezért nagyszerű, ha egy erőteljes, hatásos képünk van, amihez 
szöveget is adhatunk, sőt, még emojikat is. Egy mosolygós arc, egy 
szívecske vagy akár még egy mérges arc hozzáadása is sokkal töb-
bet elmondhat ezer szónál; kifejezheti, hogy mi mit gondolunk és 
érzünk a képpel kapcsolatban, és ez másokat is jó eséllyel arra kész-
tet, hogy ugyanazt érezzék.

Ha a fényképen mások is szerepelnek, megosztás előtt bizon-
yosodjunk meg arról, hogy nem bánják ők sem, ha megosztjuk a 
képet. A legtöbb közösségi oldalon kiválaszthatjuk, kivel osztjuk 
meg a bejegyzéseinket: egy emberrel, egy bizonyos csoporttal vagy 
mindenkivel, aki követ minket. Ha a fényképen mások is szerepel-
nek, a legegyszerűbb az, ha megkérdezzük tőlük, nem bánják-e, 
hogy megosztjuk (nem biztos, hogy tetszik nekik a fotó, vagy csak 
egyszerűen nem szeretnék, ha mindenki látná a fényképet). 
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2.3.2
  2.   Feldolgozó kérdések: Nehéz volt kitalálni, ki volt a másik? 
        Mi alapján ismerted fel a másikat? Miből áll az ember? 

Az én identitásom – mitől vagyok különleges? (20 perc)
  1.    Kérdezze meg a csoporttól: Mit jelent az identitás? 
         → Írjanak definíciót közösen (az előző feladatot alapul véve)
  2.   Minden résztvevő kap egy lapot, rajta egy kördiagrammal, 
        és a közepébe beleírja a nevét. Ezután a szeletekbe beleírja 
        vagy belerajzolja, mi fontos neki a saját identitásában. 
         Mitől vagyok különleges? 
  3.   Mindenki megosztja a csapatával, mit írt a körbe, mi az 
        identitása (2-3 fős csapatokban beszélgetnek) 
  4.   Az egész csoporttal gyűjtsék össze, milyen jellemzőkből 
        áll össze az ember identitása.   
  5.   Hívja fel a figyelmet, hogy néhány éve az analóg, 
         „valódi” identitás mellett megjelent a digitális identitás is. 

1, 2 vagy 3 kvíz (privát, publikus, csak a barátokkal) (20 perc)

  1.   A résztvevők átgondolják, hogy a „valódi” identitásunk melyik
        részét érdemes megosztani az interneten, és hogy kivel. Készítsen
        három táblát 1, 2 és 3 feliratokkal. Az 1 jelentése a „privát”, 
        a 2 jelentése a „publikus” és a 3 jelentése a „csak barátokkal”. 
        Rakja fel a három számot a táblára. A tanár felolvas egy 
        információ-kategóriát, és a résztvevők eldöntik, hogy szerintük 
        az privát, publikus vagy „csak barátokkal” kategóriába tartozik. 

A lakcímem                  

Családi / kapcsolati 
állapotom

A kedvenc zenekarom 

A telefonszámom

Az iskolám

A teljes nevem

A bankszámla adataim

A kedvenc márkám

Nyaralási képeim

A kedvenc játékomban 
hol tartok

Zavarba ejtő kép rólam

Zavarba ejtő kép egy 
barátomról

Fényképek az otthonomról

Képek a kisöcsémről / 
kishúgomról / kisbabákról 
/ gyerekekről 

és további kategóriák…

  írja be a számot          írja be a számot         írja be a számot

  30

                             Publikus                  Privát             Csak barátokkal

Információ-kategóriák
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    •     Tanácsok gyűjtése: Mit tehetek az oldalon a privát adataim
              védelmében és a digitális identitásom megőrzése 
              érdekében? (az oldal adatvédelmi nyilatkozata)     
    •     A tanácsokból készítsenek posztereket, amiket 
              ki lehet rakni utána a teremben jól látható helyekre 

 2.    A feladat végén a kiscsoportok megosztják eredményeiket 
        az egész csoporttal
 
 3.    Hívja fel a figyelmet a Safer Internet nevű oldalra, ahol 
        lépésről lépésre bemutatják a biztonsági beállításokat a 
        különböző közösségi oldalakon (WhatsApp, Instagram, 
        Snapchat, Facebook, Facebook Messenger, Tiktok, Google, 
         Youtube). 

https://www.saferinternet.at/privatsphaere-leitfaeden/instagram/
https://www.saferinternet.org.uk/

A diákok a véleményük szerinti szám elé állnak a táblánál. Egyvalaki 
feljegyzi, hány diák állt az egyes számoknál minden kategóriában. 

   2.  Vizsgáljuk meg az összegyűjtött adatokat a táblánál. 
        Lehet minden kérdés után külön-külön, de lehet a feladat 
        legvégén is
     •  Miért különbözőek a vélemények? Miért egyértelműen 
              ugyanazok? Mi alapján döntjük el, hogy publikus az 
              információ vagy privát? Mik a kockázati tényezők? 
    •   Miért kell óvatosnak lennünk, mikor valamit 
             publikusan megosztunk az interneten? 
  3.   Gyűjtse össze a diákok válaszait egy poszteren.  

Közösségi oldalak elemzése és tanácsok gyűjtése (50 perc) 

 1.    Gyűjtse össze azokat a közösségi oldalakat, amelyeket a diákok
         leginkább használnak és írja fel őket a táblára. A résztvevők 4-7 
        fős csoportokban dolgoznak. Annyi csoport legyen, ahány 
        közösségi oldalt felírtunk. A csoportok külön-külön 
        megválaszolják az alábbi kérdéseket a közösségi oldalukkal 
        kapcsolatban. A válaszokból készítenek egy posztert. 
        (A diákok használhatnak mobiltelefonokat, vagy legalább 
        csoportonként egyet, információgyűjtés céljából.) 
    •     Az identitásom milyen jellemzőit (milyen információt) 
              kell megosztanom az oldalon? 
    •     Az identitásom milyen jellemzőit (milyen információt) 
              lehet megosztanom az oldalon?
    •     Milyen problémák merülhetnek fel? Mik az oldal veszélyei? 
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    •    Miért követi ennyi ember? 
    •    Lehet tőlük vásárolni saját „márkás” dolgokat („merchandise”)?
    •    Van rejtett termékelhelyezés/megjelenítés? 

Tanács a tanárnak: Magyarázza el azokat a kifejezéseket, amik-
kel a diákok nincsenek tisztában, vagy akár ők is megkereshetik a 
jelentéseket az interneten; pl. influenszer, merchandise, rejtett ter-
mékelhelyezés/megjelenítés. 

 2.   Minden csoport előadja a tapasztalatait

 3.   Feldolgozó kérdések
    •    Nehéz volt a kérdésekre válaszokat találni? Miért? 
    •    Megtudtál valamit, amit eddig nem tudtál?

       •    Az egész csoport együtt összegyűjti az 5 legfontosabb 
             tanácsot az influenszerekkel kapcsolatban. 
             A tanácsokból készítsenek posztert, amit ki lehet rakni 
             utána a teremben jól látható helyre

Második rész - Influenszer (60 perc)

Egymás befolyásolása (10 perc)
 1.    Két résztvevő áll szemben egymással. Anélkül, hogy 
        bármit szólnának egymáshoz, meg kell próbálniuk ugyanazokat  
        a mozdulatokat egyszerre elvégezni 
 2.   Feldolgozó kérdések: Ki befolyásolt kit? Közös munka volt, vagy
        egyikőtök jobban befolyásolta a másikat? Szerintetek miért? 
 3.   Említse meg, hogy folyamatosan befolyásolunk másokat, 
       és mások is befolyásolnak bennünket. Vezesse át a témát a 
       digitális világra és az ottani influenszerekre.

Influenszer elemzés 

  1.   Gyűjtsön össze olyan hírességeket, akiket a diákok követnek
        a közösségi oldalakon, és írja fel az 5-7 legismertebbet a táblára. 
        Dolgozzanak kiscsoportokban. Minden csoport választ 
        egy hírességet. Meg kell válaszolniuk az alábbi kérdéseket a 
        hírességgel kapcsolatban. A válaszaikból készítsenek 
        posztert (lehetnek kreatívabbak is – készítsen elő 
        magazinokat, színes ceruzákat, filceket és egyéb kézműves 
       eszközt a poszter elkészítéséhez). 
    •    Gyűjtsd össze a híresség által használt összes csatornát 
              és jegyezd fel a követők számát
    •     Nézz meg egy videót vagy pörgesd végig a „feed” - jét, 
             hogy képet kapj a hírességről. (maximum 10 perc). 
    •    Mi a hírességed legfőbb témája? Miről szokott beszélni? 
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2.4.1
Első nap - (2 óra)

Első rész: BEVEZETÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS (30 PERC)

A moderátor elmondja, mi lesz a feladat, valamint, hogy a feladat fő 
célja az, hogy interjút készítsenek egy bevándorló nővel vagy férfiv-
el. A feladat során a diákok (i) megtanulják, hogyan készítsenek el 
egy jó interjút és (ii) felderítik a bevándorló nő vagy férfi személyes 
történetét, miközben lerombolják a sztereotípiákat és alternatív 
narratívákat készítenek.
A bevezetés után a moderátor bemutatja az interjúalanyt, akit a 
következő alkalommal fognak kérdezni.
A moderátor elmondja a diákoknak, miért fontos az alanyról 
előzetes kutatást végezni az interjú előtt.

A kutatáshoz a tanár/moderátor felosztja az osztályt kisebb, 4-5 
fős csoportokra. Ha van rá mód, használjanak laptopokat vagy 
mobiltelefonokat. Nézzenek utána az interneten a leendő inter-

2.4
Részvételi újságírás
2.4.1
Tapasztald meg a részvételi újságírást 
A feladat célja
 •    Megismerni az interjúkészítést
 •    Kritikusan szemlélni a médiában megjelenő, 
        bevándorlásról szóló információkat 
 •    A történetre fókuszálás, alternatív narratívák készítése 
        a sztereotípiákra, valamint a bevándorlás és a 
        bevándorlók domináns megjelenítéseire

Korcsoport 
13-14 év

Résztvevők száma
4-30 fő

Időtartam
4 óra (ha van rá mód, két külön 2 órás foglalkozás) 

Feladatleírás (instrukciók, módszerek és stratégiák)
A feladatot két különböző nap hajtsuk végre 2 órás foglalkozások 
keretében.Ha van rá mód, a tanár/moderátor, aki a feladatot veze-
ti, ne csak az interjúalanyt hívja el, hanem egy valódi újságírót, vagy 
egy újságíró hallgatót is, aki végigkövetheti a feladatot és segíthet 
a diákoknak.

Tippek a diákoknak

  •   Először is, ezzel megnyered az interjúalanyod. Ha az 
         alanyod látja, hogy megértetted a témát, sokkal jobban
         megbízik majd benned, és nyíltabban és őszintébben 
         beszél majd veled. 
  •     Másrészt, ezzel te tudod majd irányítani a szituációt. 
         Minél többet tudsz, annál precízebb és pontosabb 
         kérdéseket tudsz majd feltenni. 
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ÖSSZEÁLLÍTÁSA (45 PERC) 

A moderátor vagy az újságíró segítségével a diákok meghatározzák 
a történet vonalát, amelyen, az interjú során haladni szeretnének. 

A moderátor/tanár elmond néhány szabályt arról, hogy hogyan 
állítsunk össze hatásos kérdéseket. 

júalanyuknak. Ha nem híres emberről van szó, kereshetnek másféle 
hasznos információkat is (pl. bevándorlásról, az országról, ahon-
nan származik, stb.).

Ha nincs módunk laptop vagy mobiltelefon használatára, a 
moderátor/tanár előkészíthet újságcikkeket vagy egyéb háttéra-
nyagot az interjúalannyal kapcsolatban, amelyek közül a diákok 
kiválaszthatják a legrelevánsabb és legfontosabb információkat. 
A kutatás után a diákok megosztják egymással, miket találtak 
hasznosnak, milyen eredményre jutottak a kutatásuk során. 

Második rész: A CÉL MEGHATÁROZÁSA ÉS HATÁSOS KÉRDÉSEK 

Tippek a diákoknak

Keressetek: 
    1)  A közösségi oldalakon és az interneten. Nézd végig az
         interjúalanyod közösségi oldalait és használj keresőket 
         (pl. Google, Yahoo stb.). Ez alapvetőnek tűnhet, de 
         meglepően sok hasznos információhoz lehet így jutni, 
         tehát ne becsüljük alá ezt a lépést! 
    2) Régebbi interjúkat és publikációkat. Ha az alanyoddal
         készült már korábban is interjú, nézd meg, hallgasd meg, 
        és igyekezz ne ugyanazokat a kérdéseket feltenni.  
    3) Híreket. Tudj meg minél többet a beszélgetésed 
         témájáról. Olvasd el a témában a legfrissebb híreket. 
         Ismerd meg a történet vagy esemény hátterét.   

Tippek a diákoknak

Ugyan nem tudod az interjúalanyod válaszait megjósol-
ni, de akkor is fontos, hogy legyen az interjúnak egy logi-
kus felépítése. Ehhez meg kell előre határoznod a történet 
vonalát. Tedd fel magadnak a kérdést: Mit szeretnék 
megtudni? Milyen témákat fogok feszegetni? Hogy kép-
zeled el az interjú folyamatát? (Profil interjú/Tematikus 
interjú) Ez segít majd a kérdéseid összeállításában is.  

Tippek a diákoknak

•   A kérdések legyenek rövidek és egyértelműek. 
     Ne próbáld lenyűgözni az alanyodat egy lexikon fel- 
     mondásával és az élettörténete ecsetelésével, hacsak nem
     nagyon fontos. Tartsd magad a beszélgetés témájához. 
•   Ne használj zárt, eldöntendő kérdéseket.  
     A zárt kérdések olyan kérdések, amelyekre a válasz egy
     egyszerű „igen” vagy „nem”. Ha kerek mondatos 
      válaszokat szeretnél kapni, fogalmazd meg jól a kérdéseidet.  
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A tanár/moderátor újra felosztja az osztályt kisebb csoportokra. 
A csoportok kidolgozzák a kérdéseket, amelyeket fel szeretnének 
tenni az interjúalanynak. A csoportmunka után az egész osztálynak 
felolvassák a kérdéseket. A diákok és a moderátor/újságíró közösen 
kiválasztják a legérdekesebb kérdéseket, amelyeket feltesznek majd 
az interjú során. 

•   Légy óvatos a tolakodó kérdésekkel. 
     Néha újságíróként kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy fel kell 
     tenned egy személyesebb kérdést, vagy az alanyod életének
     érzékeny pontjaira kell rákérdezned. Ilyen helyzetekben jobb, 
     ha az interjú előtt megkérdezed az alanyodtól, mennyire 
     kellemetlen neki, ha érinted ezeket a témákat. 
•   Utolsó kérdés.
     Bevált szokás, ha az interjú végén megkérdezed az 
     alanyodtól, hogy van-e kérdése hozzád, illetve hogy 
     van-e még valami, amit ő hozzátenne a beszélgetéshez. 

Tippek a diákoknak

Írd le a kérdéseidet
„A legjobb improvizáció az előkészített improvizáció.” Azaz 
függetlenül attól, hogy mennyire jó kérdező vagy, mindig 
mindenképp írd le magadnak valahova előre a kérdéseidet.  

A lista a magabiztosságod kulcsa 
Maga a tény, hogy a kérdéseid mind le vannak írva, ad 
egyfajta magabiztosságot (ha bármi közbejön hirtelen, 
bármikor belenézhetsz a jegyzeteidbe, és folytathatod, 
mintha mi sem történt volna). 

A lista az útmutatód  
Az előkészített listád segít vezetni a beszélgetést. Ha a 
beszélgetés esetleg rossz irányba terelődik, az előtted lévő 
lista segíteni fog azonnal visszarázódni a kerékvágásba. 

Végül, improvizálj!
Készülj fel esetleges további kérdések feltételére attól 
függően, hogy a beszélgetés merre terelődik. Ne akarj feltétlenül 
100%-osan ragaszkodni az előírt kérdéseidhez. Valószínűleg 
nem is fogsz. Ha így teszel, az interjúd olyan lesz, mint egy 
természetes beszélgetés, és nem csak száraz válaszokat kapsz 
majd előre legyártott kérdésekre.  
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Negyedik rész: AZ INTERJÚ (45 PERC)

A riporter szerepet játszó diákok felosztják maguk közt, melyikük 
fogja feltenni melyik kérdést. 

Második nap– (2 óra)

Harmadik rész: KÉSZÍTSD ELŐ AZ INTERJÚ HELYSZÍNÉT (30 PERC)

Véletlenszerűen, vagy attól függően, hogy mit szeretnének csinálni, 
a diákokat felosztjuk „riporterekre”, akik a kérdéseket teszik majd 
fel, „operatőrökre”, akik felveszik majd az interjút, és „asszisz-
tensekre”, akik lejegyzetelik az interjúalany válaszait és reakcióit. 

Tippek a diákoknak

1)  állítsd be a technikát, mielőtt az alanyod megérkezik.  
     Ha akkor kezdesz el beállítani mindent, mikor az 
     interjúalanyod már ott van, kapkodni fogsz, ideges 
     leszel, mert minél hamarabb el akarod majd kezdeni 
      a munkát. És ha kapkodsz, rengeteg hibát fogsz elkövetni. 

2) állítsd be jól a fényeket. 
     Ha nincs professzionális világításod, mindig számíthatsz 
     a természetes fényekre, közvetlen napfényre és 
     árnyékokra, amelyek az ablakok körül vannak. 
     De óvatosan bánj velük! ne rakd a kamerát közvetlenül 
     az ablak elé, sokkal jobb, ha a kamerát is és az 
     interjúalanyt is az ablak mellé ülteted. 
     Így természetes megvilágítást fog kapni. .   
     Avoid that the direct sunlight falling down on the face 
     of your interviewee because the person will feel 
     uncomfortable and blinded. 

3)  a háttér is nagyon fontos része az összképnek.  
      Ha azt szeretnéd, hogy interjúalanyod harmonikus 
      legyen a háttérrel, igazodnod kell a személyiségéhez. 
      Például ha egy rapperrel készítesz interjút, nem lesz 
      természetes, ha egy irodai környezetben vagy egy 
      könyvtárban kérdezed. Az is fontos, hogy a háttérben 
      ne legyenek apró, lényegtelen részletek.  

4)  fontos a pozicionálás. 
      Ha nem akarsz egy bizonyos hatást kelteni, például hogy
      az alanyod a közönséghez beszél, ültesd úgy, hogy vagy 
      a kamera jobb, vagy a kamera bal oldalát nézze, te pedig 
      ülj le vele szemben, így közvetlenül rád tud majd nézni.  

5)  filmezés következő fontos eleme a keretezés. 
      A közeli és a kicsit távolabbi felvételek keltik a 
      legtermészetesebb hatást. Kombinálhatod is a kettőt 
      úgy, hogy két kamerát használsz, vagy ha minden 
      kérdés után megváltoztatod a keretezést, a kompozíciót. 
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Tippek a diákoknak

Teremts barátságos környezetet!
A helyszín légköre csak rajtad múlik. A te felelősséged, hogy 
barátságos környezetet teremts, így az interjúalanyod biz-
tonságban és kényelmesen fogja magát érezni. 

Legyél kedves!
Köszöntsd az interjúalanyod lelkesedéssel, mintha egy régi 
baráttal találkoznál. Kezdj barátságos beszélgetésbe, kér-
dezd a munkájáról vagy a napjáról, amelyik jobban tetszik. 
Hosszabbra is nyújthatod ezt a beszélgetést, ne csapj azon-
nal az interjú közepébe. 

Törd meg a jeget!
Ahhoz, hogy az alanyod könnyedén megosszon veled dol-
gokat, ossz meg vele előbb te valamit magadról. Mondd el 
neki, ki vagy, mit csinálsz, és hogy miért szeretnél beszélget-
ni vele.  

Extra tipp: beszélj valami olyanról az alanyoddal, ami az ő 
életéből imponáló vagy meglepő információ volt számodra. 
Ragyogó ötlet így kezdeni a beszélgetést!

Figyelj aktívan!
A legjobb riporterek a legjobb hallgatóság, szóval ne álmo-
dozz, mialatt az interjúalanyod beszél. 

Légy ott!
Hallgasd és figyeld az alanyodat, hogy tudd, mikor kell 
további kérdéseket feltenni. Ha nem értesz valamit, vagy 
szeretnéd, ha jobban kifejtene valamit, kérdezz olyanokat, 
mint „Mit ért ez alatt?” vagy „Miért gondolja így?”. 
 
Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, az, ha egyál-
talán nem készülünk kérdésekkel, vagy ha eltérünk a listánk-
tól. Ezért kell folyamatosan jelen lenni és tudni kell együtt 
úszni az árral.  
 
Mutasd ki, hogy figyelsz!
Az alanyok a riporter visszajelzéseiből, arckifejezéseiből látják, 
mennyit beszélhetnek. A legjobb, ha mosolyogsz és bólogatsz. 

DE! 

Óvatosan az „ühüm”-özéssel! A vágások miatt a hangnak 
tisztának kell maradnia, ne zavarj bele felesleges reakciókkal.
 
Ne félj a csendtől
Néha az alanyok (akár az egyszerű emberek, bűnesetek áldozatai, 
áldozatok családtagjai) fájdalmas dolgokról beszélnek. Tiszteld, 
hogy beszél róla! Ne zaklasd további kérdésekkel, hagyd, hogy 
csendben maradjon kicsit. Hagyd, hogy befejezze a mondandó-
ját és szünetet tartson, majd csak ezután tedd fel a következő 
kérdésed. A csend normális. Nem kell minden űrt betölteni. 
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UTOLSÓ FELADAT

ÖTÖDIK RÉSZ: SZERKESZTÉS 

Ha a moderátorok/tanárok egy szebb videót szeretnének látni, 
szerkeszthetik a feladat során összegyűjtött anyagokat. 

KÖSZÖND MEG!
Mindig úgy fejezd be az interjúdat, hogy megköszönöd a 
vendégednek a részvételt: „Köszönöm, hogy megtisztelt 
az idejével!” Még akkor is, ha az alanyod egy kolléga vagy 
barát, köszönd meg, hogy rád szánta az idejét.  

Tippek a szerkesztőnek

Kíméletlenül vágja meg az anyagot
Ne féljen kivágni akár nagyobb részeket az anyagból. Ne 
feledje, a minőség fontosabb, mint a hosszúság. Jobb, ha van 
egy rövidebb, de koncentráltabb információkat tartalmazó 
és érzelmesebb interjúja, mint egy hosszú, de unalmas.  
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  •  ZDF dokumentumfilm (német televízió csatorna)

 

 •   Projektor vagy okostábla
 •   „A” MELLÉKLET (német nyelvű! – keressünk magyar újságokban
       valódi és álhíreket. A német verzióban 3 álhír és 2 valód hír 
       található.)
  • 

Description (including instructions, methodologies and strategies):

Preparation
 •   Prepare projector and speakers
 •   Reserve IT room for teaching unit two
 •    Copy newspaper article (material A) once and laminate if  necessary  

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lex-
ikon /239951/fake-news és https://www.jugendportal.at/fac-
torfake/fake-news-erkennen (mindkettő német nyelvű! - ker-
essünk egy magyar forrást! Angol példa  https://www.factcheck.
org/2016/11/how-to-spot-fake-news/)
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/9/wimage/03_igy_ellenorizd_egy_cikk.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/8/0/wimage/05_honnan_tudjuk_hogy_
egy_hiroldal_megbizhatoe.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/6/wimage/01_fenykep_is_van_rola1.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/7/wimage/01_fenykep_is_van_rola2.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/8/3/wimage/04_hogyan_olvassunk_tu-
domanyos_cikket.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/8/1/wimage/06_igy_vezet_meg_az_agyunk.jpg
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/8/4/wimage/07_6_lepes.jpg

2.5
Az álhírek megkülönböztetése valamint 
az online és közösségimédiában jelen-
lévő diszkriminatív tartalmak felismerése
2.5.1
Fake news / Álhírek
A feladat célja: 
 •    A diákok tudatosan vizsgálnak meg újságcikkeket és azonosítják 
      a minőségi újságírás jegyeit
 •   A diákok fejlesztik a kritikai gondolkodási készségüket a 
      médiával kapcsolatban
 •   A diákok alkalmazzák a feltételeket, hogy értékeljék a f
      orrások hitelességét és megbízhatóságát (forráskritika, 
      a tudás hitelessége)
 •   Felismerik és reflektálnak a médiában előforduló klisés 
      ábrázolásokra és tulajdonságokra

Korcsoport
12-14 év

Résztvevők száma
20-30 diák

Időtartam
2-3 tanítási alkalom (egyenként 50 perc)

Szükséges anyagok és felszerelések
 •   Poszter papír (2 ív)

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erlaer -falschmeldungen -100.html 
(2023. 01.09-ig elérhető) vagy https://youtu.be/5uQDOIwjHtg 
(német nyelvű anyag! - keressünk egy magyar videót, amely az 
álhírek jelenségéről szól, lehetőleg a bevándorlókkal kapcsolatosan. 
Angol videó (nem bevándorlás témájú):
https://www.youtube.com/watch?v=RDOFt1tFYx8) 

  39  ESZKÖZTÁRNEMO

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon /239951/fake-news
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-junge-politik-lexikon /239951/fake-news
https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-news-erkennen
https://www.jugendportal.at/factorfake/fake-news-erkennen
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
http://buvosvolgy.hu/h95/webimage/2/7/8/wimage/02_mik_azok_az_alhirek.jpg http://buvosvolgy.hu/h95/w
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https://www.youtube.com/watch?v=RDOFt1tFYx8


TOOLKITNEMO 41

2.5.1
Második rész
Mondja el a diákoknak, megerősítve őket, hogy minden vélemény, amit 
összegyűjtöttek, helytálló. Beszéljék át a felmerült gondolatokat, és 
közösen válogassák ki azokat, amelyek szorosan az álhírek témájához 
kapcsolódnak. Húzza alá színes filccel ezeket a szavakat/kifejezése-
ket. Kérjen meg egy diákot, hogy az aláhúzott ötleteket másolja át egy 
másik poszterre, amelyet majd kitehetnek a falra az osztályban. Felte-
heti a következő kérdést: Mely kulcsszavak kapcsolódnak szorosan az 
álhírek témájához? 

Harmadik rész
Ossza fel az osztályt két egyenlő csoportra. Az egyik csoport meg-
néz egy videót (németül tudók, nézzék meg a ZDF dokumentumfil-
met, 1perc 25 mp, vagy egy magyar példát). A másik csoport addig 
szünetet tart. A rövid videóban egyszerű nyelvezettel magyarázzák 
el, hogyan járulnak hozzá az álhírek a negatív sztereotípiák és a 
rasszizmus elterjedéséhez. Ezután az első csoport diákjai párban 
elmesélik a másik csoport tagjainak, miről szólt a videó. Végül 
mindkét csoport együtt újra megnézi a videót, hogy biztosan min-
denkihez eljusson ugyanaz az üzenet. 

Második foglalkozás
Negyedik rész
A csoportmunkához osszuk fel az osztályt maximum 5 fős 
kiscsoportokra (az osztály létszámától függően). A csoport felada-
ta az, hogy keressenek egy weboldalt, ami ahhoz ad tanácsot és 
sorol fel kritériumokat, hogy hogyan különböztessünk meg való-
di híreket álhírektől. Ehhez internetkapcsolat szükséges. (ld. a 
példákat a Szükséges anyagok részben) 
Mindegyik csoportnak kiosztunk egy cikket („A” anyag). A diákok-
nak a kutatásuk során talált kritériumok és a tanultak alapján el 

Feladatleírás

Előkészítés

  •    Készítse elő a projektort és a hangfalakat
 •    Foglaljon egy számítógép termet a második részhez, vagy 
      a megfelelő eszközök segítségével tegye kivetíthetővé a videót 
      az osztályteremben 
 •       Készítsen másolatot az „A” anyagban található újságcikkekről, 
      és laminálja őket, ha szükséges. 

Első foglalkozás
Első rész
Az első részben az álhírekről beszélgetünk a diákokkal. A válaszok-
ból egy posztert készítünk. A következő lépéseken menjünk végig:
A diákoknak 3 percük van leírni gondolataikat az álhírekkel kapcso-
latban. Ezután beszélgessünk az alábbi (javasolt) kérdések mentén:  

 •    Mit tudtok az álhírek jelenségéről? 
 •    Mire asszociáltok az álhírekkel kapcsolatban? 
 •    Gyakoriak az országban az álhírek? 
 •    Honnan és kiktől származnak az álhírek? 
 •    Miért vannak álhírek? 
 •    Miért terjesztik az álhíreket? 

Minden kérdés után adjunk a diákoknak elegendő időt, hogy leírhas-
sák a válaszaikat a poszterre. 

Megjegyzés: A Szükséges anyagok és felszerelések részben látható 
linkeken találhatunk pontos definíciót az álhír fogalmára, és arra, 
hogyan vegyük észre a hamis híreket.  
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kell dönteniük, hogy a kapott újságcikk valódi-e, vagy álhír. Az 
eredményeiket megbeszélik a tanárral. 

Megjegyzés:http://www.urbanlegends.hu/; https://alhirvadasz.hu/ 
oldalakon álhírekkel kapcsolatos tartalmakat talál, ami segítheti 
a feladathoz szükséges hírek összegyűjtését. Angol nyelvű példa 
https://www.thedailymash.co.uk/newsample: 
https://www.thedailymash.co.uk/news)

Ötödik rész
Az utolsó részben a csoportok röviden, maximum 5 percben el-
mondják az osztálynak, hogyan, mi alapján döntötték el, hogy a 
cikkük valódi volt-e vagy hamis. A csoportok eldönthetik, hogy 
inkább egy posztert szeretnének készíteni vagy egy PowerPoint 
prezentációt. 

“A” MELLÉKLET
Cikk 1
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tis-handys-fuer-fluechtlinge/ [Zugriff 17.12.2019]
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Cikk 2

https://dietagespresse.com/interrail-mittelmeer-deutschland-oesterreich-italien/  
[19.12.2019]

Cikk 3

www.der-postillon.com/2015/09/munchen-zeltstadt-auf-theresienwiese.html 
[19.12.2019]
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2.5.2
Hogyan informálódunk valójában?
A feladat célja 
Felkelteni az érdeklődést az újságírás iránt
Hogy megtanítsuk, hogyan szemléljék kritikusan az online médiát 

Korcsoport (célcsoportok: 11-12/13-14)
10-12 év

Résztvevők száma 
One class (20-25 children)

Időtartam
Első rész: 2 tanítási blokk (2-2 óra)
Második rész: 6 tanítási blokk (50- 50 percesek)

Szükséges anyagok és felszerelések
Videó / Audió felszerelés és számítógépek 

Feladatleírás
Szerepjáték, hogy a gyerekek beleélhessék magukat a szerepek-
be, a második részben gyakorlatba ültethetik azt, amit addig ta-
nultak, technikai szempontból. Ez a két rész jelképezi a tükör két 
oldalát.  

1. Első tanítási blokk
Az első 30 percben a tréner bemutatkozik a csoportnak. Felméri, 
mennyit tudnak a tanulók a „fake news”/ „álhír” kifejezésről, és 
megkéri, mondjanak rá példákat, amikről hallottak. Együtt meg-
próbálnak írni egy definíciót a „fake news” kifejezésre, felhasználva 
a gyerekek ötleteit. A beszélgetés alatt a következő fogalmakat is 
tisztázza: „diszkrimináció”, „online média”, „közösségi média”.

Cikk 4
     

https://www.derstandard.at/story/2000112425990/oesterreicher-schaetzen-
zahl-der-asylantraege-vier-mal-so-hoch [19.12.2019]
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2.5.2
A fennmaradó 90 percet a szerepjátéknak szentelhetik. A diákok 
válasszanak egy hírességet, akire felnéznek. Ezután az osztályt 
három csoportja osztjuk: Kettő kisebb, 3-4 fős csoportra; az egyik 
csoport lesz az „igazi újságírók” csoportja, a másik lesz az „álú-
jságírók” csoportja. Közösen a trénerrel, az igazi és az álújságírók ki-
találnak egy alaptörténetet, például, hogy a hírességünk adóparad-
icsomban fizeti az adóit, vagy, hogy titokban megházasodott. 
Eközben a harmadik, nagyobb csoport, az osztály fennmaradó 
része, tréninget kap a tanártól arról, hogy hogyan kérdőjelez-
zenek meg egy újságírót, hogy kiderítsék, megbízható-e, vagy sem 
(például, hogy a forrásaikról tesznek fel kérdéseket). 
Amikor az osztályt újra egyesítjük, mindkét újságírócsoport el-
mondja a híreit. A nagy csoportot, akik az álhírek felismeréséről 
kaptak tréninget, felosztjuk kisebb, 3-4 fős csoportokra. Ki kell 
találniuk, hogy ki beszél valódi tényekről, és ki beszél álhírekről, 
úgy, hogy használják a módszereket, amikről tanultak. Használ-
hatnak számítógépet/internetet, hogy ellenőrizzék azokat a kife-
jezéseket, vagy fogalmakat, amelyeket esetleg nem ismernek.     

Hasznos weboldalak az álhírekről való ismereteink bővítésére: 

https://alhirvadasz.hu/
http://www.urbanlegends.hu/
http://buvosvolgy.hu/pedagogusoknak/

2.Második tanítási blokk

Ugyanezt a játékot eljátsszuk úgy, hogy a gyerekek szerepet cserél-
nek. De ez alkalommal a tréner új szereplőket mutat be a gyere-
keknek, olyanokat, akiket esetleg nem ismernek, például híres 
történelmi személyeket, akik diszkrimináció áldozatai voltak. 
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Összehasonlìto elemzés: 
Tartalom és modszerek
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

A NEMO projekt keretein belül nemzeti szintű átfogó kutatást 
végeztünk az University of Rome Tor Vergata (Olaszország) felügye-
letével. Az öt partnerországban (Olaszország, Ausztria, Bulgária, 
Franciaország és Magyarország) elméleti elemzéseket és terep-
tanulmányokat végeztünk, amelyek segítségével felmértük és 
meghatároztuk a célcsoportjaink igényeit. A nemzeti beszámolók 
írnak részletesen az egyes országok egyéni eredményeiről. 

A kutatással kitűzött céljaink a következők voltak:  
   •   A harmadik országbeli állampolgárokat érő diszkrimináció 
        legfőbb formáinak és megnyilvánulásainak azonosítása
    •   Hozzájárulni a jelenlegi, álhírekkel, illetve ezek diszkriminációra
        gyakorolt hatásaival kapcsolatos szakirodalom bővítéséhez; 
         főleg egy specifikus csoportot, a 11-14 éveseket vizsgálva, hiszen 

Bevezetés
Jelen input tanulmány a NEMO 2019. szeptemberi, átfogó „Össze-
hasonlító elemzésre”. épül, és rövid áttekintést biztosít a főbb 
témákkal és kihívásokkal kapcsolatban, amelyek a határokon át-
nyúló elemzés során felmerültek. A jelen tanulmány célja, hogy is-
mertesse a tényeken alapuló szükségleteket és témákat, amelyeket 
a NEMO Eszköztár megalkotásánál figyelembe vettünk.

Jelen tanulmány az összegyűjtött adatokra és információkra össz-
pontosít, különös tekintettel arra a három területre, amelyeket 
megvizsgáltunk szakirodalmi tanulmányozás - elméleti kutatás 
- és kvalitatív kutatás segítségével a NEMO projekt partnerei ál-
tal képviselt országokban (Olaszország, Ausztria, Bulgária, Fran-
ciaország és Magyarország). A NEMO projekt módszertanának és a 
magyarázó dokumentumok összeállításához a jelenlegi tudomán-
yos szakirodalom és a civil szervezetek, valamint a nem intézményi 
résztvevők által biztosított irodalmat vizsgáltuk és vettük figye-
lembe. Az általunk vizsgált területek:

   •   Az internet és a közösségi média használata
   •   Diszkrimináció a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben
   •   Bevándorlással kapcsolatos álhírek a médiában

Az alábbiakban a terjedelmes Összehasonlító elemzés c. tanul-
mány egy kivonatát olvashatjuk. Minden fejezet és pont elején rész-
letesen utalunk az „Összehasonlító elemzés” megfelelő részeire, 
hogy amennyiben kívánatos, részletesebben is utána tudjunk nézni 
az adott területnek. 

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

A kutatási módszerek 
bemutatása, a 
tervezett feladatok és 
a projekt céljainak és 
tervezett eredménye-
inek kapcsolata 

Az Összehasonlító elemzésben 
áttekintést nyújtunk az alkalmazott 
módszertani megközelítésünkről. 
A részletes leírásokhoz további 
tájékoztatást a WP2 munkaf-
üzetekben találunk („Szakirodalmi 
munkafüzet”, „Kvalitatív kutatás 
munkafüzet). 

1. 
fejezet
§ 1.2 “A 
kutatás”
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  •   Készségek és Szemléletek IV – a bevándorlás és a diszkrimináció
      ábrázolása  
 •   Ajánlások

Az Összehasonlító Beszámolóval a NEMO projektet megalapozó 
kulcstémákat EU-s kontextusba helyeztük, így lehetőség nyílt a 
vizsgált területek összehasonlítására az egyes országokban, amely 
kiindulópontul szolgált a NEMO Eszköztár megalkotásához.

Az internet és a közösségui média 
használata
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára:

        ezzel kapcsolatban hiányos a szakirodalom
   •   Hogy jobban megértsük, a célcsoportunk hogyan használja 
        a digitális médiát, különösképpen az álhírek tekintetében, 
        valamint hogy hogyan mérik fel azok forrásainak hitelességét   
   •   Hogy kvalitatív adatokkal rendelkezzünk arra vonatkozóan, 
        hogy a célcsoportunk mennyire tudatos a harmadik 
        országbeli állampolgárokat érintő téves híresztelésekkel, 
        sztereotípiákkal, előítéletekkel és diszkriminációval 
        kapcsolatban, illetve hogy hogyan reagálnak a jelenségre
   •   Hogy elegendő információ legyen a birtokunkban egy 
        eszköztár és a megfelelő módszertan kidolgozásához

Míg az elméleti elemzés során főleg tudományos publikációkat és 
„szürke irodalmat” vizsgáltunk (pl. civil szervezetek beszámolói, 
kutatási kezdeményezések), addig a kvalitatív kutatásba közve-
tlenül bevontuk a fiatalokat, a tanárokat és a szülőket. Interjút 
készítettünk és információs anyagot adtunk:

   •   20 diáknak
   •   10 tanárnak
   •   8 szülőnek

A beszélgetés a következő témákat érintette: 
   •   Interneteléréssel/használattal kapcsolatos tevékenységek
   •   A szülők és a tanárok közvetítő szerepe és a korlátozások
   •   Készségek és Szemléletek I – az internetről
   •   Készségek és Szemléletek II – szubjektív károk
   •   Készségek és Szemléletek III – információforrások

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

Az európai polgárok 
internet- és új média 
használata – áttekintés 

A fejezet betekintést nyújt a NEMO 
projekt célcsoportjainak (diákok, 
tanárok, szülők) internet-használati 
stílusaiba és szokásaiba. 

3. fejezet 
„AZ ÚJ 
MÉDIA 

Médiakörnyezeti 
megközelítés: 
a nemzeti színterek 
elemzése az új média 
tükrében, Perusko, 
Vozaba and Cuvalo 
(2015) és Appadu-
rai (2000) elméleti 
munkáinak 
segítségével.

A médiakörnyezeti megközelítés 
lehetővé teszi a nemzeti sajá-
tosságok figyelembe vételét, a 
politikai helyzetet és a kormányzási 
struktúrákat, kultúrát, történelmet, 
nyelvet, technológiai fejlődést, a 
technológia térhódításának szintjét, 
média kultúrákat és használatot 
illetően. A médiakörnyezeti megkö-
zelítés lehetővé teszi a nemzeti 
kontextusok és közös dimenziók 
és mutatók elemzését és a csopor-

2 fejezet
§2.3
“Médiakör-
nyezetek”
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Az alábbi grafikont Eurobarométer adatokat használva alkottuk meg 
a 2017-es „Médiahasználat az EU-ban” alapján. Láthatjuk a NEMO 
projektbe bevont 5 ország válaszadóinak relatív százalékát, akik min-
den nap, heti 2-3 alkalommal, vagy ennél kevesebbszer használják az 
internetet. A mindennapos, vagy majdnem mindennapos interneth-
asználók relatív százaléka Ausztriában és Bulgáriában 42%, Mag-
yarországon 41%, Franciaországban 40% és Olaszországban 37%. A 
többi válasz is hasonló.” (ibid.)

Meg tudná mondani, milyen mértékben használja az internetet? (%)

Ez a fejezet egy általános áttekintést nyújt arról, hogy a fia-
talok hogyan használják az internetet, valamint a gyerekek, 
szülők, és tanárok álláspontjáról az internethasználattal 
kapcsolatos veszélyekkel/problémákkal kapcsolatban.

  •   Az európaiak 77%-a használja az internetet hetente legalább
       egyszer, 65% minden nap, vagy majdnem minden nap
  •   Az európaiak 58%-a használ online közösségi oldalakat
       hetente legalább egyszer. Tízből négy európai pedig napi, 
       vagy szinte napi rendszerességgel
  •   A lakosság egy negyede szerint az internet a legfontosabb
       médiaforrás, ha hírekhez szeretnének jutni. Ennek 
       ellenére ez még mindig alul marad a hagyományos médiához 
       képest megbízhatóság tekintetében (AgCom, 2018)
  •   „A 9-16 éves korosztály az internetet leginkább iskolai 
       feladatokhoz használja (85%), játékokat játszik 
       (83%), videókat néz (76%), és csetel (62%). Ritkábban 
       posztolnak képeket (39%), vagy megosztható üzeneteket
       (31%), használnak webkamerát (31%), fájlcserélő 
       oldalakat (16%), vagy olvasnak blogokat (11%).” (ibid.)

Míg az EU tagországok között nagymértékben változó az in-
ternethasználat célja, addig a NEMO projekt 5 országában 
felfedezhető egy nagyfokú homogenitás:

„Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az Eurobarométer ered-
ményei szerint a NEMO projekt partnerországai között erőteljes ha-
sonlóság fedezhető fel az internethasználatra nézve, ami pozitívum 
az online kampány tervezéséhez és annak hatásméréséhez.
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Az interneten eltöltött idő

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

A legtöbb megkérdezett gyereknek van laptopja vagy aszta-
li számítógépe vagy tabletje, vagy használják ezeket az iskolai 
tanórákon. Saját bevallásuk szerint a gyerekek átlagosan napi 1-5 
órát töltenek el online; legalábbis ez a becslést adták meg az interjúk 
során a kutatóinknak. 

Az online kommunikáció mindenhol jelen van, de vannak kisebb 
eltérések az országok, illetve a megkérdezett csoportok között. 

  •   Minden megkérdezett tanuló azt állította, hogy a 
       közösségi médiát barátokkal való csetelésre használja
  •   Mind az 5 országban számos gyerek állította, hogy 
       órákat töltenek el online videojátékokkal
  •    A közösségi médiát főleg a osztálytársakkal való kapcsolat-
        tartásra használják, hogy „a haverokkal dumáljanak”, vagy 
        csoportosan beszélgessenek, és hogy iskola után is fenntartsák 
       a szociális közösséget
 •   Általánosságban minden tanulónak sok ismerőse, 
      vagy követője van

A tanulók által megfogalmazott veszélyek 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára    

  Tárgy                                             Fejezet               További magyarázat

Hogyan definiálják a fiatalok/
diákok az internethasználatot 
a tanulással és szabadidős 
tevékenységekkel kapcso-
latban; valamint az online 
eltöltött idővel kapcsolatos 
adatok. 

A fejezet kvantitatív és 
kvalitatív adatokat 
tartalmaz a fiatalok 
internetezési szokásaival 
kapcsolatban. 

§3.1 
„A gyerekek 
és az 
internet”

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

A tanulók véleménye a 
tapasztalt veszélyekről 
és károkról, közvetet-
ten vagy közvetlenül. 
Az országok közötti 
hasonlóságok a káros 
viselkedések és a 
(passzívan vagy ak-
tívan átélt) zaklatások 
tekintetében.

A fejezet bemutatja a megkérdezett 
tanulók véleményét a lehetséges 
veszélyekről és károkról, kiegészítő 
elméleti magyarázatokkal 
összekötve. 

§ 3.1.1 
„Veszélyek 
és károk”

A szülők közvetítő 
szerepe – szabály-
ok meghozatala az 
internet- és média-
használattal kapcso-
latban. 

A fejezet bemutatja a tanulók 
beszámolóját az internet- és 
médiahasználattal kapcso-
latban, illetve a különböző 
korlátozásokról. A tanulók 
aktivitásától függően, az oktatási 
intézményeknek és a családoknak 
különböző, de kulcsszerepe van a 
szabályok meghozatalában. Sok 
esetben úgy tűnik, a családon belül 
nehezebb betartatni a szabályokat.  

§ 3.1.2
„Hogyan 
látják a 
diákok 
a szülők 
közvetítő 
szerepét”“
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         emberek kezdenek velük beszélgetni, vagy „mocskos dolgokat” 
         küldözgetni (Razia) «egy reklámban, amit küldött, bizarr 
         dolgokat hirdettek (…) online randizást (…) pornográf 
         tartalmakat» (Habib, 12 éves). Hakima szerint 
         «ez gyakran megtörténik, és elég undorító». Tehetetlennek 
         érzik magukat, ha nem tudják a szülőknek elmondani, vagy 
         nem tudják, mit tegyenek. 

A cyberbullyingról: A NEMO projekt céljaiba mentén a cyberbully-
ing kérdése igen releváns téma, amely felmerült a szakirodalmak 
elemzése során is, bár a gyerekek nem sorolták a nagyon zavaró 
kategóriába.

A tanulói interjúk során azt láttuk, hogy bár az iskolákban világos 
szabályokat fogalmaztak meg, azaz nem használhatnak mobiltele-
font az órákon, a szülők szabályalkotó szerepe árnyaltabb. Az ot-
thoni szabályok nem olyan szigorúak: sok megkérdezett olasz 
diák, például, azt állította, hogy a szüleik nem hoztak különösebb 
szabályokat, és azt sem korlátozták, mennyi időt tölthet el a gyer-
mekük az interneten.

Egy figyelemre méltó jelenség, amelyet a magyar és a francia 
nemzeti beszámolóban említettek, az, hogy az online töltött idő 
és a tanulással töltött idő határai összemosódnak, és a gyerekek 
saját mobiltelefonnal rendelkeznek. Ez megnehezíti, hogy a szülők 
ellenőrizzék gyerekeik online töltött idejét. 
 

Az első felismert veszély annak a kockázata, hogy a fiatalok kön-
nyen kapcsolatba léphetnek idegenekkel a közösségi média 
használata során.

Sok gyerek bevallotta, hogy a Snapchat vagy Instagram ismerősei 
közül sokat nem is ismer.

„Ryan elmesélte, hogy a Snapchaten 250 ismerőse van: barátok, 
családtagok, de vannak olyan angol emberek is, akiket nem ismer.”

A megkérdezett tanulók online kapcsolatainak száma magasabb, 
mint a francia példában, például Olaszországban, ahol a tanulók 
követőinek száma 30 és 700 között van. A legtöbb megkérdezett 
azt állította, a legtöbbjüket személyesen is ismeri. 

Bulgáriában az Instagram követők száma 200 és 1000 között van 
(csak egy lány állította, hogy 13000 követője van), de személyesen 
ezeknek az embereknek kevesebb, mint a felét ismerik csak. 

A veszély észlelése gyerekeknél

Amikor a zavaró élményeikről kérdeztük – „zavaró, és olyan, am-
itől kényelmetlenül vagy zaklatottnak érzik magukat, illetve olyan, 
amiről azt gondolják, nem kellett volna látniuk” – a legtöbb, tan-
ulók által említett veszély a negatív, felhasználók által létrehozott 
tartalmakhoz kötődött. Az ONLINE zavaró tartalmak észlelése a 
következőkre vonatkozott:

   •    Rasszista kommentek vagy erőszak emberekkel vagy 
         állatokkal szemben
   •     Annak a veszélye, hogy hamis profilokkal keresik meg őket:
          Gyakran megtörténik, hogy hamis profillal rendelkező 
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  •   Félelem a különböző online függőségektől, pl. a szerencsejáték
  •   A koncentráció hiánya és a kognitív képességekre 
       gyakorolt hatás
  •   Zavaró tartalmaknak vannak kitéve: pornográfia, 
       erőszak, erőszakos játékok.
  •   Generációs szakadék a szülők és a gyerekek közt.
   
A tanárok által megfogalmazott legfontosabb félelmek:
 
  •    Mobiltelefon-függőség
  •   Elterjedt használata a YouTube-nak, fiúk esetében 
       az erőszakos tartalmú játékoknak és foci oldalaknak
   •   A „like-ok” jelentősége/hajszolása önbizalom-növelés 
       céljából, és az, hogy a közösségi oldalak célja önmagunk 
       láttatása.
   •   Találkozás veszélyes idegenekkel és pedofilokkal
   •   Kapcsolatfelvétel hamis profilú emberekkel
   •   Cyberbullying. Sok tanár részletesen beszélt erről.
   •   Rossz befolyás, helytelen példaképek és a kritikai 
       gondolkodás hiánya. A példaképek befolyását 
       megemlítették a tökéletes szépség hajszolása, az 
       önértékelési problémák, étkezési zavarok és a bullying 
        kapcsán is
   •   Könnyű hozzáférés az erőszakos és pornográf tartalmakhoz
   •   Álhírek olvasása
   •   A túl sok online töltött idő és annak következményei: 
        kialvatlanság, felszínesség, figyelemzavarok, 

A tanárok és a szülők által megfogalmazott veszélyek 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

A szülők által megfogalmazott legfontosabb félelmek:

   •   Az online töltött idő
   •   Az, hogy lehetetlen tudni, ki van a képernyő mögött
   •   Adatvédelem
   •   Kritikus gondolkodás a gyermekek részéről
   •   Szociális készségek

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

A tanárok és a szülők 
beszámolója a saját 
internethasználatuk-
kal és közösségi média 
használatukkal kapc-
solatban, és hogy ho-
gyan látják a gyerekek 
internethasználatát. 

TA fejezet a szülők és a tanárok 
digitális jártasságáról számol 
be. „Digitális bevándorlóként” a 
hozzáállásuk kíváncsi és 
ugyanakkor óvatos is. time.

§ 3.2 „A 
tanárok és 
a szülők on-
line tapasz-
talatai” 

A tanárok és a szülők 
észrevételei a fiatalok 
internet- és közösségi 
média használatával 
kapcsolatos veszély-
eiről. 

Az egyik legfontosabb ered-
mény annak az ellentétnek a 
hangsúlyozása, hogy az internet 
és a közösségi média potenciálisan 
„káros” lehet (vagy van egy látens 
káros dimenziója is), de ugyanakkor 
hasznos is, tanulási segédanyagok 
és alkalmazható ismeretek tekin-
tetében. Elmondható, hogy a 
legfontosabb szükség a digitális 
jártasságra van. 

§ 3.2.1 
„Hogyan 
érzékelik 
a tanárok 
és a szülők 
a gyere-
kek online 
élményeit 
és veszély-
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        viselkedési problémák, szociális elszigetelődés, és a 
         valóságos szociális kapcsolatok kialakításának nehézségei   
    •   Személyes adatok védelme

Mi legyen a szülők és a tanárok szerepe? Mindkét csoport aggódik 
az online veszélyek miatt, de nincsenek világosan megfogalmazott 
szerepek és kötelezettségek: ki tanítsa a gyerekeket digitális jár-
tasságra?

A legfontosabb eredmény az, hogy a felnőttek aggódnak amiatt, 
hogy a gyerekek mivel foglalkoznak online. Egyesek a függőségek-
től félnek, míg mások attól, hogy a gyerekek nem ismerik fel a rájuk 
leselkedő veszélyeket. Néhányan megemlítették, hogy szerintük a 
gyerekek nincsenek felkészülve, vagy nincs meg a szükséges kom-
petenciájuk kezelni a rejtett veszélyeket. A legtöbb országban a 
tanárok kiemelték, hogy a családokban nincs meg a média tudatos 
használatának felügyelete, és hogy nagy általánosságban a gyere-
kek nem minden esetben tartják be a szabályokat. Tehát az egyik 
legfontosabb kérdés az, hogy ki fejlessze a gyerekek digitális jár-
tasságát?

„Tanárként rendkívül diplomatikusnak kell lenni… és a szülők sokat 
várnak el tőlünk. Ezzel szemben erősen kétlem, hogy van bármi 
fogalmuk arról, mit rejtenek a gyerekeik telefonjai.” (egy osztrák 
tanár)

Oktatási stratégiák az iskolában és otthon 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzésére:

Mennyire hatékonyak a tanárok korlátozásai? És a szülők szabályai?

Az iskolai internethasználatot illetően a tanárok azt állították, 
hogy döntéseiket befolyásolja az, hogy éppen milyen diákokkal 
van órájuk. Különböző stratégiákat alkalmaznak, ami az internet 
használat teljes tiltásától az órai munkához, forráskutatáshoz, 
vagy a csoporton belüli kommunikáció elősegítésére engedélyezett 
internetet használatig terjed. Fontosnak tartják, hogy a közeljövő-
ben kifejlesszünk egy speciális programot a digitális és közösségi 
média- jártasság kialakításához, azért, hogy a fiatalok tudatosan és 
informáltan használhassák a digitális eszközöket és platformokat. 
A legfőbb probléma szerintük az, hogy sem a tanárok, sem a ta-
nulók nincsenek felkészülve a káros online viselkedések és más 
veszélyek kezelésére.

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

Hogyan értelmezik a 
tanárok és a szülők a 
„kapuőr”, vagy közvetítő 
szerepkört, hogyan 
szabályozzák a fiatalok 
internet- és közösségi 
média használatát. 

A fejezet bemutatja, hogy a 
különböző országokban hogyan 
állnak a szülők és a tanárok a 
problémához, adnak-e valamilyen 
fokú szabadságot, vagy éppen hogy 
szabályokat állítanak fel. Nemzeti 
különbségeket találtunk. Sokak ál-
tal képviselt vélemény, hogy egyedi 
programokat kell kialakítani, és 
eszközökre van szükség a digitális és 
közösségi média-jártasság kial-

§ 3.2.2 „A 
tanárok és 
a szülők 
észrevéte-
lei a saját 
közvetítő 
szerepükkel 
kapcsolat-
ban” 
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Az otthoni internethasználatot illetően, csak néhány megkérdezett szülő 
említett korlátozásokat egyes weboldalak eléréséhez, vagy említett olyan 
online tevékenységeket, amelyeket a gyerekeknek nem szabad csinálniuk. 

A NEMO Eszköztárral kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy:

  •   Az öt országban más-más hangsúly van a média tanításán: 
       például Franciaországban világos digitális szakpolitika van 
       érvényben az oktatásban is, Magyarországon a média egy 
       iskolai tantárgy, és médiatanárokkal is készültek interjúk
 •   A tanárok úgy érzik, hogy a gyerekek nagyobb digitális 
        tudással rendelkeznek, mint ők  
  •   Az öt ország tanárai hasonlóan szükségét érzik annak, 
        hogy távolságot tartsanak a diákoktól, és hogy a közösségi 
        oldalakon ne kapcsolódjanak hozzájuk
  •   A szülőket illetően, az országok közti különbségek hasonlók 
       a diákokról szóló részben leírt eredményekhez. A szülők gyakran
       említették az ellenőrzés nélküli internethasználat veszélyeit 
       a gyerekekre nézve, és néhány online tevékenység mellékhatását is
  •   A közvetítés nehézsége függ a szülő digitális készségeitől és 
       a közvetítő szerephez való hozzáállásától
  •   A legtöbb megemlített közvetítő stratégia ellenőrzést 
       alkalmaz: a határok kijelölése, időkorlátozás, különböző 
       alkalmazások használatának korlátozása, vagy a személyes 
       adatok kiszivárgásának megelőzése, adatvédelem 
       a közösségi médiában és néhány alkalmazás tiltása
  •  A gyerekek online tevékenységeinek ellenőrzése és a szabályok
        betartatása nem könnyű feladat: többféle eszközt használhatnak, 
         

ezért a szabályok megszegése egyszerű. A szülők úgy érzik, hogy 
ezeknek a határoknak a megszegése olyan tényező, amely távol 
 tartja a gyermekeket, miközben gyengíti a szülői tekintélyt is.

Diszkrimináció a harmadik orszÁgbeli 
állampolgárokkal szemben európában
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára:

Európában különböző helyzetekben és formákban jelenik meg a har-
madik országbeli állampolgárokat érintő diszkrimináció:

  •  A kisebbségekhez tartozó embereket nagyobb arányban érik 
      kudarcok az oktatásban (a középfokú oktatásban az átla-
      gnépességhez képest). Ez csökkenti a munkavállalási esélyeiket 
  •  A diszkrimináció mértéke az álláskereső harmadik országbeli 
      állampolgárokkal szemben a legnagyobb
  •  A legtöbb etnikai diszkriminációt, gyűlölet- motiválta 
       zaklatást, és erőszakot nem jelentik
  •  A gyűlöletkeltő magatartás és zaklatás a második generációs 
       állampolgárokat is érinti

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

A személyeket és 
közösségeket érintő 
diszkriminatív 
viselkedésmódok 
definíciója, valamint 
az ezek elleni fellépés 
lehetséges stratégiáinak 
bemutatása. 

Az Európai Unió egyik alapelve az 
egyenlő bánásmódhoz való jog, 
amely minden állampolgárnak 
alapvető joga. Ebben a fejezetben 
az európai országokban előforduló 
diszkriminatív viselkedésformákat 
vizsgáljuk. 

4. fejezet
„A harma-
dik ország-
beli állam-
polgárokat 
érintő disz-
krimináció 
Európában” 
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Észlelt diszkriminációs minták és területek 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára:

A NEMO projektbe bevont országokban a legtöbb diszkriminatív 
viselkedésformát a bőrszín váltja ki, ezután következik az etnikai ho-
vatartozás, majd más, egyéni vagy csoportos jegyek, mint a vallás, az 
életkor, vagy a nemi hovatartozás. 

Diszkrimináció az alábbi területek egyikén, vagy együttesében jelenik meg:
  1.     Közterületeken, azaz olyan helyeken, amelyek a nyitottak 
         mindenki számára, és általános érdekűek, pl. parkok, utcák, 
         vagy a tömegközlekedés.
  2.      Az interneten, beleértve a közösségi oldalakat, (videó) blogokat, 
         weboldalakat stb
  3.    A politikában és a médiában; pártok, vagy politikusok 
         rasszista megnyilvánulásaiban, illetve az offline diszkrimináció 
         a nyomtatott sajtóban, rádióban, vagy tévében
  4.   A rendőrség részéről; etnikai megkülönböztetést alkalmazva 
         a korlátozásoknál és az őrizetbe vételeknél

  Tárgy                             Fejezet                             További magyarázat

A személyeket és 
közösségeket érintő 
diszkriminatív 
viselkedésmódok 
definíciója.

Habár a diszkrimináció 
jelenségének előfordulási és 
megjelenési helyeit Ausz-
triában vizsgálták, az ered-
mények érvényesek a többi 
NEMO projektbe bevont 
országra is. 

 4 fejezet „A har-
madik országbeli 
állampolgárokat 
érintő diszkrimináció 
Európában”, ezen 
belül a „Diszkrim-
ináció Ausztriában” 
című rész

  5.   Más kormányzati hatóságoknál, beleértve az iskolákat és más
         közoktatási intézményeket. Érdemes megemlíteni, hogy a 
         harmadik országbeli állampolgárok jobban megbíznak a 
         közintézményekben, mint az átlag lakosság. Ezért a 
         diszkrimináció, zaklatás és erőszak hatása sokkal nagyobb 
         rájuk nézve: az áldozatok kevésbé bíznak a közintézményekben, 
         és kevésbé kapcsolódnak az országhoz, amelyben élnek. 
         A NEMO projekt ezért támogatja a harmadik országbeli 
         családok bevonását a feladatokba és tevékenységekbe
  6.   A munkahelyeken
  7.    Áruk és szolgáltatások igénybe vételénél.

Széles körben elterjedt nézetek, mint a diszkriminatív 
viselkedés okozói 
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára:

Hivatalos felmérések szerint1, a legtöbb európai országban a köz-
vélemény az, hogy a legfontosabb probléma, amivel szemben állunk, 
a globális népmozgások kérdése; előrébb áll, mint a terrorizmus, vagy 
a gazdasági hanyatlás. A legtöbb válaszadó negatívan áll hozzá a nem-
EU-s országokból érkező bevándorlók jelenségéhez, és további intéz-
kedéseket vár az illegális migráció ellen.     

  Tárgy                        Fejezet                            További magyarázat

Mennyire be-
folyásolják a 
közvéleményt az 
emberek észlelései 
és élményei. 

A bevándorlók jelenlétével 
kapcsolatos közvélemény 
a NEMO projektbe bevont 
országokban remek példa 
az észlelések befolyására és 
a célzott kommunikációs 
tevékenységekre.

§4.1 „Bevándorlók, 
menedékkérők és 
menekültek etnikai 
kisebbségek és a disz-
krimináció a NEMO pro-
jektbe bevont országok-
ban – kvantitatív adatok” 
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Gyerekek és a diszkrimináció 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

A harmadik országbeli gyerekek inkluzív oktatásának akadályai 
sarkalatosak és sokfélék: a nyelvtől elkezdve az állampolgárság-
gal megszerzésével kapcsolatos jogi-bürokratikus problémákon 
keresztül az iskolai beiratkozásig, illetve a szabadidős, sport és 
egyéb tanórán kívüli tevékenységekig terjed.
A leggyakoribb oka a harmadik országbeli gyerekek iskolai kudarcain-
ak: a nem anyanyelvi diákok koncentráló képessége, valamint olyan 
tanítási módszerek/pedagógiák alkalmazása, amelyek nem veszik fi-
gyelembe a multikulturális környezetet és a többnyelvűséget.

Diszkrimináció roma közösségekkel szemben 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

Nagyon sok bizonyítékát láttuk a NEMO projektbe bevont 
országokban a roma közösségek elleni diszkriminációnak az élet 
minden területén: az oktatásban, az egészségügyben, a lakhatás 
és a munkavállalás területein. A támadások során fegyvereket is 
használnak. 

  Tárgy                        Fejezet                         További magyarázat

Mennyire be-
folyásolják a 
közvéleményt az 
emberek észlelései 
és élményei. 

A bevándorlók jelenlétével 
kapcsolatos közvélemény 
a NEMO projektbe bevont 
országokban remek példa 
az észlelések befolyására és 
a célzott kommunikációs 
tevékenységekre.

§4.1 „Bevándorlók, 
menedékkérők és 
menekültek etnikai 
kisebbségek és a disz-
krimináció a NEMO 
projektbe bevont 
országokban – kvali-
tatív adatok” 

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

Adatok és in-
formáció a 
kiskorúakat érintő 
iskolai, szaba-
didős és egyéb 
helyzetekben 
történő diszkrim-
inációval kapcso-
latban. 

Diszkrimináció sokféle formában 
előfordulhat. Ide tartozik a bullying, a 
gyűlölet-alapú zaklatás, a támadások, 
és a fizikai erőszak is. A diszkrimináció 
fajtáinak ismerete segíthet a diákok-
nak, a tanároknak, és a szülőknek fe-
lismerni azt és kiválasztani a az ellene 
való fellépéshez szükséges  megfelelő 
stratégiát.

§4.2 „Gyere-
kek és a disz-
krimináció” 

A megkérdezett 
tanulók tapaszta-
latai a diszkrim-
inációról.

Az interjúkból kiderült, hogy a disz-
krimináció jelenségének megértését 
nagyban elősegíti egy megfelelő 
szószedet, ami közös szemantikai 
alapot teremthet. A NEMO Words-
pedia/ (fogalomgyűjtemény)ehhez 
kíván hozzájárulni.

§4.2.1 „Tanulók 
nézetei és 
tapasztalatai 
a harmadik 
országbeli állam-
polgárokat érintő 
diszkriminációval 
kapcsolatban” 

1 Eurobarométer felmérések 2007 és 2018 között:  
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be- heard/eurobarometer
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A NEMO projekt számára fontos szempont volt, hogy befogadó és 
tartalmas szociális és kulturális kapcsolatokat alakítson ki az isko-
lai környezet minden résztvevőjével: a tanulókkal, a tanárokkal és a 
szülőkkel, valamint hogy megerősítse a gyerekek készségeit a mul-
tikulturális online és offline környezetben való tájékozódásban.

Néhány útmutatás és javaslat:

A specifikus terminológiák alaposabb ismerete: sztereotípia, 
előítélet, diszkrimináció, harmadik országbeli állampolgár. 
Az országokban a legtöbb tanuló nem ismeri a hivatalos 
kifejezéseket, és nem tudják, mi a különbség a sztereotípia 
és az előítélet között. Sok esetben, amikor a sztereotípiákról 
és az előítéletekről kérdeztük őket, diszkriminatív eseteket 
és szóváltásokat hoztak fel példaként. Ezen kategóriák is-
meretének és tudatosításának szükségessége abból a tény-
ből adódik, hogy a tanulók ugyan utaltak a kisebbségeket 
(pl. romákat) érintő sztereotípiákra, de az őket érintő 
támadásokat nem vélték sztereotípiának. 

A diszkrimináció tagadása vagy „szépítése”: Ausztriában 
a kutatók nem tudtak eléggé a téma mélyére nézni, mert 
néhány diák vitatta a téma relevanciáját, és szerintük a har-
madik országbeli állampolgárokat részükről nem éri ilyenfaj-
ta megkülönböztetés, mert ők nyitottak feléjük.

A harmadik országbeli állampolgárok torzított bemu-
tatásának kritikus olvasata: Habár a fenti témát a kutatók 
máshogy érintették az öt országban, és Franciaországból nem 
is érkezett visszajelzés, kijelenthetjük, hogy általánosságban 

a diákok észreveszik, és érzelmileg, valamint kritikai szemmel 
reagálnak is a bevándorlók valótlan bemutatására. 

A tanulók többfajta harmadik országbeli állampolgárokat 
érintő diszkriminációt és támadást látnak. Habár néhány diák 
tagadta a jelenséget, sokan beszámoltak olyan tapasztala-
tokról, amelyekben harmadik országbeli felnőtteket és fiatalo-
kat értek támadások és diszkrimináció. Ezek gyakran kötődtek 
fizikai tulajdonságokhoz, mint pl. a”sötét bőrszín”.

A tanulók elszenvedői is a diszkrimináció különböző fajtáinak, 
és különféleképpen reagálnak rá. Néhány diák beszámolt 
arról, hogy zaklatták őket, különböző okokból, mint pl. a 
hajviselet, személyiségjegyek, vagy a nemi hovatartozás. 
Érdemes megemlíteni, hogy 3 országban (Bulgáriában, Fran-
ciaországban és Olaszországban) a tanulók úgy gondolják, 
hogy a nemi alapú diszkrimináció súlyos és általában kevés-
bé elfogadott, vagy legalábbis jobban észrevehető számukra, 
mint az igazságtalanság. Sokszor a gyerekek nem veszik ész-
re a diszkriminációt, mert azt gondolják, hogy a sértések és 
a gyűlöletkeltő beszédek elfogadottak barátok között játék 
vagy viccelődés gyanánt.

A tanulók tudják, mik az álhírek. Még akkor is tudják, ha nem 
képesek mindig kiszűrni azokat, főleg akkor, ha idegenek elle-
ni diszkriminációt tartalmaznak.

    A.

        
        
   

    B.

    C.

   

    D.

     E.          
    

     F.
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A szülők és tanárok nézetei és tapasztalatai a disz-
kriminációval kapcsolatban 

Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

  Tárgy                                      Fejezet              További magyarázat

A szülők és a tanárok 
interjúinak legfontosabb 
eredményei. Az, ahogyan 
érzékelik és gondolkod-
nak a diszkriminációról, 
nagyban befolyásolja, hogy 
hogyan viselkednek és 
vélekednek az észlelt disz-
kriminációs jelenségekkel 
kapcsolatban.

Egy átfogó oktatási pro-
gram szükséges, amely 
érinti az emberi és állam-
polgári jogokat, az érzelmi 
nevelést, a digitális és 
közösségi média jár-
tasságot, kommunikációt... 

§ 4.2.2 „A 
tanárok és a 
szülők nézetei 
és tapaszta-
latai a harma-
dik országbeli 
állampolgárokat 
érintő diszkrim-
inációval kapcso-
latban”

A harmadik országbeli állampolgárokat érintő diszkrimináció 
„nem létezik”. Néhány szülő szerint az ő gyermekük nem sér-
tegetne, vagy élne sztereotípiákkal harmadik országbeli álla-
mpolgárokkal szemben. Néhányuk még azt is mondta, hogy 
nem hiszik, hogy gyermekük valaha tapasztalt volna, vagy ki 
lett volna téve online diszkriminációnak. Sok szülő hiszi, hogy 
az iskolákban nincs diszkrimináció, kivéve a roma gyerekek-
kel szemben, akiket a szülők szerint érint a jelenség a legtöbb 
országban. Néhány tanár „helytelenül” hiszi, hogy, mivel a 
legtöbb diákjuk harmadik országbeli, nem viselkednek disz-
kriminatívan, vagy vannak idegengyűlölő megnyilvánulásaik. 

A probléma létezik, de sokuk szerint nem komoly. Néhány 
tanár úgy véli, a diákok sokszor élnek a domináns sz-
tereotípiákkal a harmadik országbeli tanulókkal szemben. 
Azt is elmondták, hogy hogyan használják a gyerekek a beván-
dorlókat diszkrimináló sértéseket a mindennapok során, akár 
viccelődő kontextusokban is. Néhány tanár kiemelte, hogy a 
tanulók azt ismételgetik, amit otthon hallanak a szüleiktől, 
és befolyásolják őket a domináns narratívák. Néhányuk azt 
is hangsúlyozta, hogy a való életben a harmadik országbeli 
állampolgárokat érintő sztereotípiákat megkérdőjelezik, és 
sokuk segít a diákoknak abban, hogy megkérdőjelezzék saját 
sztereotípiáikat azzal, hogy elősegítik a harmadik országbeli 
állampolgárokkal való találkozásokat. 

A diszkriminatív események különösen online történnek, 
és válaszokra van szükség. A szülők és a tanárok döntő és 
kiegészítő szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok hogyan 
viszonyulnak a diszkrimináció jelenségéhez a mindennapi 
életben. Néhány szülő és tanár hangsúlyozta, hogy a har-
madik országbeli gyökerekkel rendelkező tanulók gyakran 
esnek áldozatul online támadásoknak, de hajlamosak alul-
becsülni vagy tagadni a diszkriminációt – ahogyan azt láttuk 
a diákokról szóló fejezetben is. A különböző országokban a 
szülők aggónak az online és az iskolai diszkrimináció miatt. 
Néhány szülő elmondta, hogy gyermekük iszlámellenes megj-
egyzéseket kellett, hogy elviseljen, amik meg is bántották őket. 
Néhányuk azt is megemlítette, hogy gyermekeiknek gyakran 
vannak vallással kapcsolatos online vitáik, és tartanak ezek le-

    A.

        
        
   

    B.

        
    

    
    C.          
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  •    Minden országban a téves információk és az álhírek növelik 
        a diszkrimináció problémáját. 
  •   A NEMO projektbe bevont országokban nincsenek 
       erre vonatkozó törvények. 
             •   Nemzeti politikai kampányok a bevándorlók ellen 
  •    A média szerepe:
             •   A legfőbb információforrás 
             •   A média gyakran összeköti a bevándorlást a terrorizmussal 
             •   Az emberek a médiából tájékozódnak a migrációval 
                 és „migrációs krízissel” kapcsolatosan 
  •    Néhány általános sztereotípia:
             •   A bevándorlás növeli a bűnözést 
             •   A bevándorlók tehetnek a helyi munkanélküliségről és 
                  az alacsonyabb bérekről 

hetséges erőszakos kimenetelétől. Egy szülő azt is elmesélte, hogy az 
online olvasott idegengyűlölő megjegyzések milyen hatással vannak a 
lányára, aki még azt is megkérdőjelezte ezek hatására, hogy van-e joga 
Franciaországban tartózkodni. A kutatók arra jutottak, hogy a más 
etnikumú szülők és az interkulturálisan érzékeny édesanyák aktívabb 
szerepet játszanak gyermekeik álhírekkel kapcsolatos felkészítésében. 

Bevándorlással kapcsolatos álhÍrek a 
médiában: nemzeti kontextusok
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

  Tárgy                                  Fejezet További magyarázat

Az álhírekkel kapcso-
latos kulcsfogalmak 
definíciója, és a csa-
tornák, amelyeken ezek 
terjednek. 

Bővebben vizsgáljuk az álhírek 
NEMO célcsoportjaira való hatását.

5. fejezet 
„Beván-
dorlással 
kapcsolatos 
álhírek a 
médiában” 

A NEMO projektbe 
bevont országokban 
előforduló esetek 
bemutatása, amelyek 
befolyásolják a köz-
beszédet (és az állam-
polgárok viselkedését) 
a harmadik országbeli 
állampolgárokkal 

Információ és adatok az 5 NEMO 
projektbe bevont országból: 
Olaszország, Ausztria, Bulgária, 
Franciaország és Magyarország. 

§ 5.1 
„nemzeti 
kontextu-
sok”

§ 5.2 
„Gyerekek 
és a bev-
ándorlókat 
érintő sz-
tereotípiák, 
előítéletek 

Arra vonatkozó esetek 
bemutatása, hogy a 
tanárok és a szülők 
hogyan találkoznak 
a diszkriminációval a 
privát életükben és a 
közéletben.

Információ és adatok az 5 NEMO 
projektbe bevont országból: 
Olaszország, Ausztria, Bulgária, 
Franciaország és Magyarország.

§ 5.3 
„Tanárok, 
szülők és a 
bevándorlókat 
érintő sz-
tereotípiák, 
előítéletek és 
álhírek”

Arra vonatkozó esetek 
bemutatása, hogy 
a fiatalok hogyan 
találkoznak a disz-
kriminációval a privát 
életükben és a közélet-
ben.

Információ és adatok az 5 NEMO 
projektbe bevont országból: 
Olaszország, Ausztria, Bulgária, 
Franciaország és Magyarország.
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A gyerekeknek az iskolában meg kellene tanulniuk kritiku-
san gondolkodni, és történeteket elemezni. Azt is meg kellene 
tanulniuk, hogyan ellenőrizzenek tényeket, és hogyan leplez-
zenek le hazugságokat anélkül, hogy tartaniuk kellene bármilyen 
ítélkezéstől vagy megtorlástól, még akkor is, ha az a környezetük-
ben elfogadott általános nézeteknek ellent mond. A tanároknak 
jobban felkészültnek kellene lenniük, nem csak elméleti részről, 
hanem digitális készségekkel is rendelkezniük kell, hogy jobban 
szót értsenek a diákokkal, és hogy az integrációt népszerűsítsék. 
Fentiek miatt a nemzeti beszámolók javaslatai a következők:

             •   A menedékkérők növelik a költségeket 
             •   Minden bevándorló muszlim
             •   A muszlimok terroristák 
             •   A bevándorló családokban túl sok a gyerek
             •   A bevándorlók nem akarják megtanulni a befogadó 
                  ország nyelvét 
             •   A bevándorlók pénzt akarnak lopni
             •    A romák csak azért szülnek, hogy szociális támogatást kapjanak 
             •   Minden bevándorló férfi
             •   A bevándorlók illegálisan lépik át a határokat 
             •   Nincs közbiztonság a bevándorlók miatt 

             
     Az Európai Unió támogatja a bevándorlást 

        

Záró megjegyzések és javaslatok 
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

  Tárgy                                      Fejezet                    További magyarázat

Néhány ellenszer és bevált 
gyakorlat a diszkrimináció 
ellen és a bevándorlást 
érintő téves információk 
és álhírek ellen a NEMO 
multikulturális eszköz-
tárhoz az országok nemzeti 
beszámolóinak összeha-
sonlítása után.

Ez a fejezet egy „kivonat” 
azokról a problémákról, 
amelyek felmerültek az el-
méleti kutatás és a kvalitatív 
vizsgálatok eredményeinek 
összehasonlítása során. A 
tartalmat úgy állítottuk 
össze, hogy alapul szol-
gáljon a NEMO Eszköztár 
összeállításához.  

6. fejezet 
„Válaszok és 
bevált gyakorla-
tok a jelenségre 
kezelésére””

A diszkrimináció jelenségének belefoglalása az iskolai kerettan-
tervekbe. A diszkrimináció fogalmát meg kell tanítani a gyer-
ekeknek úgy, hogy folyamatosan aktualizáljuk a megjelenési 
formáit (online és offline). A diákok világos képet kell, hogy 
kapjanak a különböző fogalmakról (diszkrimináció/előítélet/
erőszak/gyűlölet)

Rendelkezzünk világos, naprakész képpel az internethez kapc-
solódó veszélyekről, és azokról az eszközökről, amelyekkel fel 
tudunk lépni e veszélyek ellen

Olyan informális módszerek alkalmazása, melyek közelebb 
állnak a gyerekek információ-elsajátításának módjaihoz. Eze-
knek a módszereknek nem feltétlen kell a tanuláshoz kapc-
solódniuk (oktatóvideók). Például
   •   a tanárok javasolhatnak trükköket az álhírek felfedezéséhez
       (mutassák meg, hogyan kell forrásokat ellenőrizni, 
        mondják el, mi a „Klikkvadászat”, …)
   •   készítsenek a diákokkal „leleplező oldalakat”, ahova 

    •

    •

    •

  60  ESZKÖZTÁRNEMO

•
              •   Európában továbbra is migrációs krízis van  
             •   A bevándorlók a jóléti rendszerek és a munk-



TOOLKITNEMOTOOLKITNEMO 18

         felrakják az álhíreket. Így össze tudják hasonlítani a hamis 
         mítoszokat, amik a bevándorlásról terjednek, a valódi 
         adatokkal 
    •   készítsenek a diákokkal közösen egy „Integrációs 
         kiáltványt”, amelyben elmagyarázzák a gyűlölet és a 
         diszkrimináció jelenségei elleni harc módjait  
    •   Inkább játékos formában adjuk át a tudást, ne úgy, 
          mint valami kötelező tananyagot, mert az nyomást helyez 
          a gyerekekre

Keressünk olyan tanítási módszereket, amelyek megkönnyítik 
a közös gondolkodást, például külső szakértők (önkéntesek 
vagy moderátorok) bevonását olyan témákhoz, mint a biz-
tonságos internethasználat, hogy megbeszéljék a gyerekekkel, 
hogyan védjék meg magukat online, főleg olyan alkalmazások-
ban, mint a Snapchat, az Instagram és a WhatsApp

Szervezzünk olyan találkozókat, ahol érintettek beszélnek 
velük történt esetekről, hogy közvetlen ismereteket szerez-
zünk, és hogy népszerűsítsük az interkulturális interakciót a he-
lyi közösségekkel, hogy átlépjük a kulturális határokat, és hogy 
megállítsuk a bevándorlással kapcsolatos hamis információk 
terjedését. A történetmesélés igen erőteljes fegyver a hamis in-
formációk ellen, és hatékonyan bevonja a fiatalokat is

Konstruáljuk újra a tanulók álláspontját az álhírekkel és a disz-
kriminációval kapcsolatban olyan tanórai foglalkozásokkal, ame-
lyek ezt a témát célozzák, és használjunk újfajta módszereket, 
hogy előhozzuk a gyerekek észleléseit és véleményeit

    

     •

     
     •

     

     •

Az iskolák biztosítsanak lehetőséget e a tanárok képzéséra 
és tudások naprakésszé tételébe, akár online kurzusokkal, 
valamint naprakész forrásokkal és tananyagokkal, hogy tisz-
tázódjon a különbség a diszkrimináció, a sztereotípiák és az 
előítéletek között.

Beszélgessünk a gyerekekkel olyan témákról, mint az előítélet, 
a diszkrimináció és a sztereotípia; nem csak a bevándorlókkal 
kapcsolatban, hanem általánosságban. Hallgassuk meg őket, 
és érzékenyítsük őket a témákban

Népszerűsítsük az integrációt személyes találkozókkal és 
beszélgetésekkel; különböző gyerekek bevonásával, hogy 
megismerhessék egymást

Kössünk stratégiai szövetséget tanárok és szülők közt, hogy 
azonos alapokon tanítsuk a gyerekeket ezekben a témákban

Ismerjük meg az iskola által elfogadott szabályokat és 
irányelveket a tudatos internethasználatot illetően, és 
kövessük otthon is ezeket a szabályokat

     •

    
     •

     
     •

     
     •

       •

A szülők szerint az iskola feladata az, hogy megtanítsák a gyere-
keknek, mi a diszkrimináció, hogyan használják az internetet, és 
hogyan tanulják meg értelmezni az ott látott információkat. Bi-
zonyított tény, hogy a szülőktől is hallak a gyerekek bizonyos sz-
tereotípiákat. Ezért a szülőknek is tudatában kellene lenniük az 
álhírek és a diszkrimináció felismerésének. A nemzeti beszámolók 
javaslatai a következők:
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A NEMO wordspedia - fogalom-magyarázatok
Utalás a NEMO projekt Összehasonlító elemzés c. tanulmányára

A 2018. márciusi ECRI (A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai 
Bizottság) jelentésre alapozva2, a NEMO wordspedia olyan kife-
jezések gyűjteménye, amelyek segítenek a projekt szemantikai 
szerkezetének meghatározásában. Ugyanezeket a kifejezéseket 
használtuk az elméleti kutatás és a tereptanulmány során, a nemze-
ti beszámolókban és az Összehasonlító Beszámolóban (WP2).

A NEMO wordspedia célja, hogy megkönnyítse a tanulók, a tanárok 
és a szülők közti kommunikációt és tanulási folyamatokat.

A lista főleg az ECRI definícióit veszi alapul. A projekt megvalósítása 
során kiegészíthetjük a listát további felmerülő fogalmakkal, hogy 
egy eredeti és személyre szabott szószedetet kapjunk a NEMO ok-
tatási tevékenységéhez és a kampányhoz.

  Tárgy                                                  Fejezet          További magyarázat

Szószedet, amely a NEMO ku-
tatás során, valamint a kulturális, 
közösségi és politikai értekezések-
ben előforduló, visszatérő fogal-
makat tartalmazza

A szószedet része „A har-
madik országbeli állampo-
lgárokat érintő diszkrim-
ináció Európában” című 
fejezetnek.

4. fejezet

Kulcsfogalmak a „diszkrimináció” különböző formáihoz kapcsolódóan

Álhírek: olyan hírek, amelyek nem tényeken alapulnak, de úgy van-
nak beállítva, mintha tényszerű adatokat közölnének. Emiatt az 
emberek valósnak hihetik őket. A digitális világ visszahozta és meg-
növelte az álhírek számát, mert bármilyen ellenőrzés nélkül terjed-
hetnek online.  

Befogadás (inklúzió): olyan magatartás, amely értékeli a sokféleséget, 
és egyenlő jogokat és lehetőségeket kíván teremteni mindenkinek az-
zal, hogy olyan feltételeket biztosít, amelyek lehetővé teszik a teljes és 
aktív részvételt a társadalom minden tagja számára.

Diszkrimináció: bármilyen megkülönböztető bánásmód, amely faj, 
bőrszín, nyelv, vallás, nemzetiség vagy nemzeti és etnikai hovatar-
tozás alapján, vagy származás, hit, nem, nemi identitás, szexuális 
hovatartozás, vagy más tulajdonság vagy státusz alapján történik, 
és nincs objektív és elfogadható magyarázata. A diszkrimináció alatt 
általában elfogult viselkedést értünk, nem csak azt, amely károsít és 
hátrányba helyez egy adott csoportot, hanem azt is, amely igazságta-
lanul helyezi előnybe a saját csoportját (amellyel relatíve hátrányba 
helyez másokat). Ez utóbbit közvetett diszkriminációnak hívjuk.   

Előítélet:  olyan viselkedések és érzések – akár pozitív vagy negatív, 
tudatos vagy tudattalan – amelyeket az emberek táplálnak más 
csoportok tagjaival szemben. Sztereotípiák + érzések = előítéletek. 
Az előítélet című művében, Allport (1954) úgy definiálja az előítéletet, 
mint „ellenszenv, amely hibás és rugalmatlan általánosításon alapul”.

Félretájékoztatás: hamis vagy helytelen információ, amely a 
közösségi médiában terjed (Karlova, Fisher, 2013).

2 ECRI: 
https://rm.coe.int/compilation-of-ecri-s-general-policy-recommendations-march-2018/16808b7945, 
pag. 281 and following
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Gyűlöletbeszéd:  becsmérlés, gyűlölet, vagy rágalmazás támogatása, 
hirdetése és ösztönzése egy ember vagy egy csoport ellen bármilyen 
formában. Valamint bármilyen féle zaklatás, sértés, negatív sztereo-
tipizálás, stigmatizálás; vagy fenyegetés emberek vagy csoportok el-
len; vagy a fent említettek igazolása faj, bőrszín, származás, etnikai 
hovatartozás, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás vagy hit, nem, nemi 
identitás, szexuális hovatartozás, vagy más tulajdonság vagy státusz 
alapján. Megjelenhet olyan bűncselekmények nyilvános tagadásában, 
jelentéktelen színben való feltüntetésében, igazolásában, vagy el-
nézésében, mint a népirtás, emberellenes bűncselekmények, vagy 
háborús bűncselekmények; és a fentiekben bűnösnek talált emberek 
dicsőítésében.

Gyűlölet- motiválta incidens:  olyan intoleráns esetek, tettek, vagy 
megnyilvánulások, amelyeket elfogultság motivál. Nem érik el a 
gyűlölet-bűncselekmények határát, mert általában nincs elegendő 
bizonyíték a bíróságon a bűncselekményre vagy az elfogultsági mo-
tivációra vagy mert a nemzeti törvények szerint nem minősül az eset 
bűncselekménynek.

Idegengyűlölet (xenofóbia): előítélet, gyűlölet, vagy félelem más 
országokból és kultúrákból származó emberekkel szemben.

Iszlámellenesség (iszlámofóbia): előítéletek, gyűlölet és félelem az 
iszlám vallással és a muszlimokkal szemben. 

Közvetlen faji megkülönböztetés: bármilyen megkülönböztető 
bánásmód, amely faj, bőrszín, nyelv, vallás, nemzetiség vagy nemzeti 
és etnikai hovatartozás alapján történik, és nincs objektív és elfoga-
dható magyarázata.  A megkülönböztető bánásmódnak nincs objek-
tív és elfogadható magyarázata, ha nem törekszik egy törvényes cél 
elérésére, vagy ha nincs elfogadható kapcsolat vagy arányosság az al-
kalmazott eszközök és a kitűzött cél között.

Megkülönböztető bánásmód: tágan értelmezhető; bármely 
megkülönböztetés, kirekesztés, korlátozás, előnyben részesítés, vagy 
kihagyás, a múltban, a jelenben, vagy annak lehetősége.
  
Rasszizmus: az az elképzelés, amely hiszi, hogy egy olyan alap, mint a 
faj, bőrszín, nyelv, vallás, nemzetiség vagy nemzeti és etnikai hovatar-
tozás igazolja a másik ember, vagy csoport lenézését vagy egy ember 
vagy csoport felsőbbrendűségének gondolatát.

Strukturális diszkrimináció: szabályok, normák, rutinok, viselkedési 
minták, amelyeket főleg intézményekben vagy egyéb társadalmi struk-
túrákban láthatunk, és amelyek tudatosan vagy tudattalanul állítanak 
akadályokat emberek vagy csoportok elé, megakadályozva azt, hogy 
ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel éljenek, mint mások. Ez a dol-
gok kedvezőtlenebb kimenetelét eredményezi számukra.

Sztereotípiák: kognitív reprezentációi annak, hogy egy csoport tagjai 
miben hasonlítanak egymásra, és miben különböznek más csoport 
tagjaitól. Konkrét elképzelések egy bizonyos csoportról, például arról, 
a csoport tagjai hogyan néznek ki, hogyan viselkednek, vagy milyen 
képességeik vannak. Gyakran kulturális alapúak, berögzültek és meg-
másíthatatlanok. 

Zaklatás: olyan magatartás, amely kapcsolódik az egyik felsorolt ok-
hoz. A célja az, hogy méltóságában megsértsen egy embert, és meg-
félemlítő, ellenséges, degradáló, megalázó, vagy támadó légkört al-
akítson ki.
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3.2 INFÓGRAFIKA



TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS: ÁLHÍREK: PÁRTOK: 

A leggyakoribb tévhitek:

A LÁTHATÓSÁG PARADOXONA

A külföldiek a láthatóság 
paradoxonának áldozatai: 
hiper-láthatóak, ugyanakkor 
mindig ugyanabból a 
megbélyegző nézőpontból 
látjuk őket.

A külföldiek és az álhírek 

MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN

A tömegtájékoztatás 
információkkal látja el az 
embereket a világ 
történéseiről, és saját 
helyükről a világban.

Néhány weboldal 
álhíreket terjeszt, amik a 
közösségi médiában 
virtuálisan terjednek, sok 
embert érve el így.

némely politikai mozgalom 
a nem helytálló adatok 
közléséhez és a gyűlölet-
beszéd keltéséhez 
újságírói hangot üt meg. 

A BEVÁNDORLÁS 
EMELI A 
BŰNÖZÉSI RÁTÁT.

A MENEDÉKKÉRŐK 
BEFOGADÁSA 
KÖLTSÉGES.

A BEVÁNDORLÓK KIHÍVÁST 
OKOZNAK A HELYI 
MUNKAERŐPIACON ÉS 
LENYOMJÁK A BÉREKET

A BEVÁNDORLÓK 
NEM AKARNAK 
BEILLESZKEDNI.

Az interneten sok cikk tárgyal 
külföldiek által elkövetett rasszista 
és szexuális bűncselekményeket. 
A menekülteket és bevándorlókat 
sokkal inkább problémaként 
láttatják/nevezik meg, nem 
mutatják meg a befogadó 
társadalom számára hasznos 
hozzájárulásukat.

Mégis, ha megnézzük a hivatalos szervek adatbázi-
sait, akkor láthatjuk, hogy a külföldiekkel szemben 
elkövetett erőszakos cselekmények száma 
magasabb. 

HONNAN TUDHATOD MEG 
AZ IGAZAT?
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WEB KOCKÁZAT TÁRSADALMI KÖRNYEZET: 

Tippek a biztonságos közösségi média - és internethasználathoz:

DIGITÁLIS LÁBNYOM

A digitális lábnyom abból a tartalomból áll, amit 
te magad alkotsz, posztolsz és megosztasz. 
Ehhez jön még az a tartalom, amit mások 
alkotnak, posztolnak és osztanak meg veled vagy 
épp rólad. A pozitív digitális lábnyom mind 
neked, mind az online környezetnek jó.

INTERNETES BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS
Gyerekek számára

Az internet nagyszerű hely 
a kreativitásra, az új 
dolgok felfedezésére és a 
kapcsolatok ápolására.

Az internet azonban 
rengeteg kockázatot is 
kínál… a nyom, amit az 
internethasználatkor 
hátrahagysz, az online 
megítélésedet is formálhatja.

Az internet hatással van a 
társadalmi környezetre és 
annak narratíváira is.

Gondold át, mielőtt posztolsz!
Emlékezz, ha egyszer valamit közzéteszel 
online, lehetséges, hogy örökre ott marad, 
hatással van másokra, vagy kárt okoz 
másoknak vagy neked. 

Használd a közösségi média által kínált 
beállításokat és szolgáltatásokat a digitális 
lábnyomod kezeléséhez!

Tarts tiszteletben másokat! A támadó hangvételű, 
kegyetlen, vagy bántó üzenetek gyorsan online 
zaklatássá válhatnak, az pedig nemcsak másokra 
nézve káros, de a te becsületességednek és a 
rólad kialakult képnek is rosszat tesz.

Fotók: Ne feledd, hogy a profilképed az első 
benyomás lehet rólad! Továbbá, hogy személyes 
információk is láthatók a képeken és videókon, 
amiket megosztasz magadról. Gondold át 
alaposan, hogy milyen fotókat választasz 
közzétételre!

Barátok, és az emberek, akiket kizársz: 
Fontos, hogy mindig tudd: nem mindenki 
megbízható, és van, aki nem mond igazat a 
kilétéről. Ugyanakkor online se zárj ki olyanokat, 
akiknek a csoportban a helye.

Legyen nyugodt: ha valamilyen okból 
mérges vagy; még óvatosabb legyen a 
hozzászólásaid és azok hangjelzései iránt.

Ez például nagyon fontos, ha téged, vagy valakit, akit ismersz, online zaklatnak.
Sok ember segíthet ilyenkor, a tanáraid és a szüleid is.

MINDIG SZÓLJ EGY HOZZÁD KÖZEL ÁLLÓ FELNŐTTNEK, HA VALAMI 
OLYASMI TÖRTÉNIK, AMI ELSZOMORÍT, MEGIJESZT, VAGY ÖSSZEZAVAR!
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NEMZETKÖZÖK KÖZÖTT
Megkülönböztetés, sztereotípiák és előítéletek

A sztereotípiák elgondolások arról, hogy egy csoport 
tagjai mind egymáshoz hasonlóak, és különböznek 
más csoportoktól. Speciális meggyőződések egyes 
csoportok tagjainak kinézetéről, viselkedésmódjáról 
vagy képességeiről. Gyakran kulturális jellemzőkön 
alapulnak, berögzültek, tárgyiasultak, megváltoztathatatlannak  
tekintjük őket.

SZTEREOTÍPIÁK

Előítéleteknek a csoportok tagjaihoz fűződő pozitív vagy negatív, 
tudatos vagy öntudatlan hozzáállást és az ehhez köthető 
érzelmeket nevezzük. Sztereotípiák+érzelmek = előítéletek.
Az előítéletek (1954) című munkájában Allport az előítéleteket 
“hibás és rugalmatlan általánosításon alapuló antipátia” - ként írja 
le.

ELŐÍTÉLETEK

A diszkrimináció egy csoport tagjaival szembeni helytelen és 
potenciálisan tisztességtelen bánásmódra vonatkozik. Allport (1954) 
szerint a diszkriminációba beletartozik az is, amikor megtagadják 
“egyénektől vagy csoportoktól az általuk kívánt egyenlő bánásmódot.” 
Diszkrimináció alatt általában elfogult viselkedést értünk, amely direkt 
káros vagy hátrányos egy másik csoportra nézve, vagy éppen 
tisztességtelenül előnyben részesíti a saját csoportját, ezzel teremtve 
relatív hátrányt más csoportoknak. 
Ez utóbbit indirekt diszkriminációnak hívjuk.

DISZKRIMINÁCIÓ
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A jelenség jellemzői és dinamikája
KÖLTÖZÉS

Források: Istat, Popolazione e Famiglie.

A közvélemény nagy csoport-
nak tartja a bevándorlókat: az 
olasz polgárok úgy vélik, hogy 
a bevándorlók 25%-át teszik ki 
a társadalomnak, míg ez a 
szám valójában csak 8%.

A migrációval kapcsolatos olasz 
közbeszéd fokozott hangsúlyt 
fektet az érkezés mozzanatára, 
és gyakorlatilag fontolóra sem 
veszi a migráció okait és 
perspektíváit.

KÖZFELFOGÁS

WHO

Istat – a nemzeti statisztikai intézet – “stranieri”-ként, idegenként 
hivatkozik az Olaszországban élő nem olaszokra és “non-comunitari” - 
ként a nem EU-s országokból származó lakosságra.

A jelenséget főképp egy épp zajló krízisként, invázióként és problémaként értékelik.

2019-ben Olaszország teljes lakossága 

60.483.973 fő volt.

A külföldiek száma (“nem olaszok”) 
5.144.440 fő. 3.714.934 fő pedig 
tartózkodási engedéllyel rendelkező 
nem EU-s állampolgár, főként 
Marokkóból, Albániából és Kínából.

2017-ben 130.000 menedékkérelmet 
nyújtottak be. Ebből 81.527 kérelmet 
bíráltak el humanitárius engedélyként 
(25%). 

Az Olaszországba érkező migránsok 
száma jelentősen csökkent az utóbbi 
években: 2008-ban 23.400 fő 
érkezett, míg 2017-ben 119.247 fő.
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A jelenség jellemzői és dinamikája
KÖLTÖZÉS

Tehát míg a Magyarországon élő külföldi állampolgárok száma csökkent az elmúlt években, a lakosság véleménye 
változatlanul negatív a bevándorlókról.
A média bevándorlással kapcsolatban fokozott hangsúlyt fektet az érkezés mozzanatára, és gyakorlatilag fontolóra 
sem veszi annak okait és perspektíváit.

A jelenséget főképp egy épp zajló krízisként, invázióként és problémaként értékelik.

A magyarok 65%-a a bevándorlást tekinti az 
EU-t érintő legfontosabb kérdésnek, 
magasabbra rangsorolva, mint a terrorizmust 
és a gazdaságot.

A magyarok 81%-a negatívan áll az 
EU-n kívülről érkező népmozgáshoz.

A Központi Statisztikai Hivatal a “külföldi állampolgár” kifejezést használja 
az adott év január 1-jén Magyarországon élő vagy tartózkodási engedéllyel 
rendelkező külföldi állampolgárok jelölésére.

WHO

A KSH adatai szerint 2018. január 1-jén Magyarország teljes lakossága 
9.778.371 fő volt.

A Magyarországon élő külföldiek száma 2011 óta fokozatosan csökken.
2011-ben ez a szám 209.202 fő volt.
2018. január 1-jén már csak 161.549 fő.

Európából 104.254 fő 

81% 65%

Ázsiából 44.692 fő Amerikából 5.891 fő Afrikából 6.334 fő Ausztráliából és Óceániából 638 fő

A származási helyeket kontinensek szerint tekintve a következő számokat kapjuk: 

KÖZFELFOGÁS

 Források: Kőzponti statisztikai hivatal,  http://www.ksh.hu/; International Organisation for Migrants, Migration Issues Hungary, http://www.iom.hu/migration-issues-hungary
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A jelenség jellemzői és dinamikája
KÖLTÖZÉS

A médiabeli döntéshozók 93%-a szerint a bevándorlás a médiában általában a “probléma/konfliktus” szavakkal kapcsolatban 
szokott megjelenni. A 40-ből csupán két döntéshozó hozta kapcsolatba a bevándorlást a “sikertörténet” szóval.

A migráció nőtt  az elmúlt  
években, a 2015-ben Ausztr iába 
érkező, és a más Európai  Uniós 
országokból  érkező migrációnak 
köszönhetően.

A Statistik Austria a bevándorlókat migrációs háttérrel rendelkező 
személyként azonosítja (értsd: mindkét szülőjük külföldi születésű)
Ezt a csoportot tovább tagolva első generációs (külföldön született) és 
második generációs (a szülők külföldön, de a gyerek már Ausztriában 
született) bevándorlókat tartanak nyilván.
A menedékkérők (“Asylbewerber”) olyan személyek, akik menedékért 
folyamodnak – befogadásért és üldöztetéstől való védelemért egy 
idegen országban. Menedékkérelmüket még nem bírálták el.

WHO

KÖZFELFOGÁS

Források: Statistik Austria, Official Datasets 2018, 2019; ZARA (Civil Courage and Work Against Racism), Racism Report 2013. Statistik Austria, Migration und integration zahlen. daten. indikatoren 2018. 

A bevándor lás és a menedékjog 
messze a média legdominánsabb 
témája volt 2018-ban (csakúgy, mint 
2 0 1 7 - b e n ) ,  e z e k e t  k ö v e t t e  a z  
integráció, a futball és a klímaváltozás. 

Összesen 1,97 millió fő migrációs 
háttérrel rendelkező (mindkét 
szülője külföldön született) 
személy él Ausztriában.

A külföldiek 39%-a 10 évnél 
régebb óta él Ausztriában, 
18%-uk öt évnél régebb óta.

Ausztria lakosságának 23%-át 
teszi ki az 1,97 millió migrációs 
háttérrel rendelkező egyén. 

Közülük 1,47 millió fő első 
generációs, 0,5 millió fő 
második generációs migráns. 
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A jelenség jellemzői és dinamikája
KÖLTÖZÉS

Tranzitországként Bulgária, és így a bolgárok sem tartanak attól, hogy a bevándorlók átveszik a 
helyüket a munkaerőpiacon. 
Sokkal jelentősebb fenyegetést jelent a potenciális bűnözés: a bolgár állampolgárok 60%-a 
biztonsági fenyegetésként tekint a menekültekre. A média sokat “segít” ennek a képnek a 
megrajzolásában, negatív üzeneteket bocsát ki a migránsokról.

A nemzeti statisztikai intézet szerint a “nemzetközi migráns” az a személy, 
aki bulgáriai lakhelyét külföldire cserélte fel vagy fordítva.

WHO

KÖZFELFOGÁS

2016-ban összesen 17 187 migráns és menekült érkezett Bulgáriába. 
2017-ben 2562 fő, 2018-ban 2503 fő. 

Források: IOM, Sofia Globe, UNHCR, Prof. Anna Krasteva, the Bulgarian migration paradox.

Bulgária extrém magas kivándorlási rátát tapasztalt az utóbbi három 
évtizedben.
Ez a nagyon alacsony termékenységi és bevándorlási rátával együtt 
megfosztotta az országot a gazdaság fenntartásához és az ország 
további fejlődéséhez szükséges szakértelemtől és munkaerőtől.

A posztkommunista érában Bulgária 
elenyésző tapasztalattal rendelkezett 
a bevándorlásról. Demokratikus 
bevándorlás szakpolitikák terén 
pedig abszolút nem rendelkezett 
tapasztalattal.

A bevándorlók integrációja 
magas a munkaerőpiaci 
részvétel tekintetében, valamint 
a nyelvi, kulturális és társadalmi 
integráció szempontjából.

Az “európai Bulgária” nem 
tapasztalta a migránsok számának 
jelentős növekedését az ún. 
“migrációs válság” alatt és után.

A biztonságiasító és korlátozó 
diskurzusok és szakpolitikák számának 
emelkedésével összhangban 
ugyanakkor negatív attitűd alakult ki a 
migránsokkal kapcsolatban, ami 
akadályozza a szükséges mértékű 
bevándorlást és integrációt.

project-nemo.eu

Co-funded by
the European Union



A jelenség jellemzői és dinamikája
KÖLTÖZÉS

A “horda” kifejezés dominálja a migránsok témáját a köztudatban. 
Ezt a motívumot a Marianne (baloldali újság) 21,73%-ban, míg a 
Valeurs Actuelles (jobboldali újság) 42,3%-ban használta a 
migránsok témáját illusztráló fotókhoz.

Az Integrációs Főtanács által bevezetett definíció szerint a bevándorló 
olyan tartósan Franciaországban tartózkodó személy, aki külföldiként 
külföldön született.

WHO

KÖZFELFOGÁS

Források: Eurostat, Pascal Moliner, Julien Vidal and Joëlle Payet, in Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2018 1-2

A Nemzeti Statisztikai és Gazdasági Intézet legfrissebb tanulmányai szerint 
2018-ban 6,5 millió bevándorló élt Franciaországban, ezzel a teljes lakosság 
9,7%-át téve ki. A Franciaországba érkezők több mint 44%-a Afrikából, míg 
35%-a Európából származik.

Már csak a történelmi múlt miatt is a migrációs áramlatok nagy része az egykori 
gyarmatok felől érkezik.
A Franciaországban védelmet kérő menedékjogért folyamodók főként európai 
(Albánia, Grúzia), és közel-keleti (Afganisztán, Irak, Szíria) országokból 
származnak. A migráció okai között elsődleges fontosságú a családegyesítés. 
90 074 fő kapott családegyesítési tartózkodási engedélyt.

2018-ban a külföldi diákok száma 
83 032 fő, a humanitárius indokok 
miatt bevándorlók száma 33 981 fő, 
és a gazdasági bevándorlók száma 
33 502 fő volt. 
A történelem során Franciaország 
több bevándorlási hullámot is átélt: 
ezek rendszerint a munkaerőpiaci 
szükségletekhez kapcsolódnak.

A származási országokat tekintve 
2000 előtt az Európából érkezők, 
míg ezután az Afrikából érkezők 
kerültek többségbe.

project-nemo.eu

Co-funded by
the European Union



3.3      
Szerepmodellek és történelmi 
személyiségek gyűjteménye

Kimberlé Williams Crenshaw 

(1959) amerikai ügyvéd, emberi jogi aktivista, egyetemi professzor 
és vezető kutató, az interszekcionalitás elméletének megalkotója. 

Az interszekcionalitás megmutatja, hogy a társadalmi identitások 
mennyire fedik át vagy metszik egymást – különös tekintettel a 
kisebbségi identitásokra –, illetve hogyan viszonyulnak az elnyomó, 
domináló vagy diszkrimináló rendszerekhez és struktúrákhoz. Egy 

fekete nő például nem kétszeres, hanem sokkal összetettebb disz-
kriminációt tapasztal.

Azt az elméletet, amely a diszkrimináció azon átfedéseit vizsgálja, 
melyeknek a nők etnikai hovatartozásuk, szexualitásuk, gazdasági 
hátterük folytán vannak kitéve, interszekcionális feminizmusnak 
nevezzük. Az elmélet fő érve, hogy a fekete női lét nem érthető 
meg külön-külön a fekete létet és a női létet vizsgálva, hanem csak 
ezek kölcsönhatásából, egymással való interakciójából rajzoló-
dik ki a teljes kép. Crenshaw elmélete azt a széleskörűen elterjedt 
tévhitet igyekszik gyengíteni, mely azt vallja, hogy az interszek-
cionális tapasztalat pusztán a szexizmus és a rasszizmus összeg-
zésével egyenlő. 

Crenshaw szerint az interszekcionalitás koncepciója megelőzi 
munkásságát. Az elmélet előfutárainak tekinti Anna Julia Coopert 
és Maria Stewartot, akik a XIX. század; illetve Angela Davist és Deb-
orah Kinget, akik a XX. század amerikai fekete feministái voltak: 

„Minden generációban, minden intellektuális közegben és mind-
en politikai momentumban voltak olyan afroamerikai nők, akik 
szükségét érezték annak, hogy a rasszról egy olyan szűrőn át lehessen 
gondolkodni és beszélni, ami a nemet is látja, vagy épp a nemről egy 
olyan szűrőn keresztül lehessen gondolkodni és beszélni, ami a rasszt 
is látja. Ez tehát folytonosságot alkot az elmélettel.”

Ma az interszekcionalitás egy széleskörűen elfogadott elmélet, 
amely nemcsak megérteni segít az elnyomást, hanem elősegíti a 
törvények és szakpolitikák újraformálását a diszkrimináció ke-
zelése érdekében. 
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diszkriminációját eredményezték. A törvények névleg „elkülönített, 
de egyenlő” státuszt és bánásmódot biztosítottak az afroameriak-
nak, de valójában nem volt egyenlőség: a törvények célja a fekete 
és fehér polgárok életének teljes különválasztása volt. Külön is-
koláik, templomaik, könyvtáraik, éttermeik, mosdóik, ivókutaik és 
várótermeik voltak. Néhol a feketék bizonyos sporteseményekről is 
ki voltak tiltva, illetve nem dolgozhattak a fehérekkel közös irodák-
ban. Sokkal kevesebb joguk is volt. A rasszista törvények (Black 
Codes-nak is hívták őket) alacsony fizetségű munkákra korlátoz-
ták őket, és igencsak megnehezítették számukra a szavazást. Ezek 
a törvények azt is jelentették, hogy a feketéket sokkal kisebb dol-
gokért is le lehetett tartóztatni. 

1955. december 1-jén az egész napos hosszú munka után Rosa 
Parks felszállt a hazafelé tartó buszra, és leült a busz elején a fe-
héreknek fenntartott ülések egyikére. A busz gyorsan megtelt, és 
a sofőr felszólította Rosát, hogy adja át a helyét egy fehér férfinak. 
Rosa nem engedelmeskedett a felszólításnak, és ülve maradt. A 
rendőrség letartóztatta, és bírságot szabott ki rá a szegregációs 
törvények megsértéséért. De Rosa ellenállt, és nem fizetett. Azt 
mondta, nem az ő viselkedésével, hanem a törvénnyel van gond. 

Amikor Montgomery fekete polgárai hírül vették Rosa letartóz-
tatását, megegyeztek a város buszainak bojkottálásában. A bojkot-
tot a Montgomery Improvement Association szervezte, melynek 
választott elnöke Dr. Martin Luther King Jr. volt. Ez azt jelentette, 
hogy 1955. december 5-től (Rosa büntetőperének napjától) az 
afroamerikaiak nem utaztak busszal. A tüntetés nagyon hatékony 
volt, és mivel az afroamerikaiak az utasok közel 70%-át tették ki, 
a közlekedési társaságok sokkal kevesebb bevételhez jutottak, és 
a csőd felé kezdtek sodródni. A bojkott 381. napja után az ameri-

Rosa Parks
az alabamai Tuskagee városában született 1913-ban, majd kis-
lányként szülei különválása után Montgomerybe költözött. Rosa 
szeretett tanulni, de 16 évesen ott kellett hagynia az iskolát. 19 
évesen hozzáment egy Raymond Parks nevű borbélyhoz, aki bátorí-
totta, hogy menjen vissza az iskolába, és fejezze be. Így is tett, 
mielőtt elkezdett volna varrónőként dolgozni. 

Az afroamerikaiaknak, mint Rosa, nem volt könnyű élete. Ebben 
az időben az Egyesült Államokban a Jim Crow-törvények voltak 
érvényben, amelyek faji szegregációt és az afroamerikaiak negatív 
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kai Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy az alabamai szegregációs 
törvények alkotmányellenesek – tehát hatályon kívül helyezendők 
-, és nem szabad őket figyelembe venni. Csodás győzelme fényében 
Rosa Parks lett „a polgárjogi mozgalmak anyja.”

Rosa és aktivistatársai élete a bojkottot követően sem lett kön-
nyebb. További erőszak és fenyegetések érték őket dühös fehérek 
csoportjaitól, így Rosa és Raymond Detroitba költözött (város az 
észak-amerikai Michigan államban), Rosa bátyjához. Itt folytatta a 
küzdelmet a polgári jogok védelméért, és tovább segítette a szen-
vedőket. Rosa több elismerést és kitüntetést is kapott az erejéért, a 
bátorságáért, és az emberi jogokért végzett fáradhatatlan munká-
jáért. 2005. október 24-én, 92 évesen hunyt el. 

Világszerte a szabadság és az egyenlőség szimbóluma lett.

„Nem akartam, hogy igazságtalanul bánjanak velem, hogy meg-
fosszanak egy ülőhelytől, amiért fizettem. Itt volt az idő… itt volt 
a lehetőség, hogy kiálljak azért, amiben hiszek, hogy kifejezzem, 
mit éreztem, mikor így bántak velem. (…) úgy éreztem, túl sokat 
kellett már elviselnem. Minél többször megadtuk magunkat, minél 
többször együttműködtünk ezzel a bánásmóddal, annál inkább el-
nyomtak minket.”

A NatGeo Kids nyomán
https://www.natgeokids.com/nz/discover/history/general-histo-
ry/rosa-parks/
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Ilunga-Bénédicte Kabedi 
(1954-2015) volt az első afrikai születésű bécsi kerületi tanácsos.

1954-ben született a zaire-i Elisabethville-ben, a mai Kongói 
Demokratikus Köztársaságban. Szülőhazáját a ’80-as évek közepén 
hagyta el, hogy Ausztriában tanulhasson. Politikai elköteleződése 
1999-ben kezdődött, a menedékkérő Marcus Omofuma halálát 
követően, aki kitoloncolása közben a rendőri intézkedés követ-
kezményeképp megfulladt. A szociolingvisztikával is foglalkozó 
tanár Kabedi a „Die Grünen” (Zöldek) pártjában kezdte politikai 
pályafutását. Az ő képviseletükben lett 2008-ban Favoriten (Bécs 
10. kerülete) első afrikai születésű kerületi tanácsosa. 
Politikai aktivizmusa mellett Ilunga-Bénédicte Kabedi alapító 
tagja volt az „Afrikanischer Arbeitskreis der Grünen Wien”-nek 
(Bécsi Zöldek Afrikai Munkacsoportja) és kezdeményezője a 
„Grüne MigrantInnen – Verein zur Unterstützung von Menschen 
(VUM)” egyesületnek is. Részt vett a „Fair&Sensibel” (Pártatlan 
és Érzékeny) egyesület munkájában is, melynek fő célja az em-
berekkel való bánásmódra való figyelemfelhívás. Ennek keretében 
szervezett tréningeket és workshopokat bűnüldözési és igazságügyi 
szerveknek.
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„Ostbahn Kurti & die Chefpartie” névre hallgató formáció több al-
bumot is rögzített rock, blues és R&B számok bécsi német nyelvű 
átiratával. Günter Brödl 2003-as váratlan halálát követően Rese-
tarits nyugalmazta Kurt Ostbahn nevű alteregóját, bár ő maga még 
ma is aktív szerepet vállal zenei projektekben.

1995 és 1998 között Resetarits szórakoztató tehetségét bizonyíthat-
ta a „Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn” című műsorban 
a Radio Wiennél, a bécsi regionális rádióadónál. Ezután az Ö1-nél, a 
nemzeti rádióadónál vezetett műsort egészen 2002 májusáig. 

Resetarits társalapítója az „Asyl in Not” (Menedék a Szükségben) 
nonprofit és pártatlan nem kormányzati szervezetnek. Az 1985-ben 
alapított szervezet a menekültek jogainak védelmét látja el. 1992-
ben szintén társalapítója volt az „SOS Mittmensch” alapítványnak, 
melynek célja az egyenlő jogok és lehetőségek biztosítása mindenki 
számára. Elnöke és egyik alapítója a bécsi „Integrationshaus”-nak. 
Az intézmény 1995-ben nyitotta meg kapuját a második kerület-
ben első lakói számára. Azóta számos szolgáltatást nyújt me-
nekülteknek, menedékkérőknek és bevándorlóknak. 

2015 óta Resetarits az Universität für Musik und Darstellende 
Kunst Wien tanácsának tagja. Munkásságát többször díjjal tün-
tették ki, ilyen díj például a Bruno Kreisky Preis für Menschenrechte 
(Bruno Kreisky-díj az emberi jogokért), vagy a Josef-Felder Preis für 
Gemeinwohl und Zivilcourage (Josef-Felder-díj a közjóért és a civil 
kiállásért).

http://www.williresetarits.at/img/presse/Willi_Resetarits_03_
copyright_Lukas_Beck.jpg

Willi Resetarits 
vagy jobban mondva Willi Resetarits vagy Dr. Kurt Ostbahn osz-
trák énekes, komikus és emberi jogi aktivista. 1948. december 21-én 
született a burgenlandi Stinatzban, németül először csak háromé-
vesen kezdett beszélni, mikor 1952-ben családja Bécsbe költözött.

1969-ben a Die Schmetterlinge (A pillangók) nevet viselő balolda-
li rockbanda tagja lett. A Die Schmetterlinge részt vett a londoni 
Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol Boom Boom Boomerang című da-
lukkal az utolsó előtti helyet szerezték meg a versenyben. 1985-től 
2003-ig Resetaris Kurt Ostbahn aka Ostbahn Kurti Günter Brödl 
író, dalszövegíró, zenei újságíró által kitalált szerepét játszotta. Az 
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Malála Júszafzai 
1997. július 2-án született Mingorában, Pakisztánban. 
Ahogy önéletrajzában írja: „egy lány születése nem mindig ad okot 
az ünneplésre Pakisztánban.” Édesapja azonban eltökélt volt, hogy 
minden lehetőséget megadjon neki, ami fiúként megilletné. Szer-
ette az iskolát, de minden megváltozott, amikor a tálibok átvették 
az uralmat a Szvát völgyében fekvő városukban. A szélsőségesek 
sok dolgot betiltottak – például a televízió birtoklását vagy a zene-
hallgatást –, és szigorú büntetést helyeztek kilátásba a parancsok 
megtagadóinak. Kimondták, hogy a lányok többé nem járhatnak 
iskolába. „2008-ban, amikor csupán 11 éves voltam, búcsút mond-
tam az osztálytársaimnak, nem tudva, hogy mikor – ha egyáltalán 
valaha – láthatom őket viszont.”

Nyilvánosan is kiállt a lányok és a tanuláshoz való joguk nevében. 
Ez pedig célponttá tette őt. 2012-ben tálibok lőtték fejbe az isko-
labuszon. Túlélte, és továbbra is kiáll az oktatás fontossága mel-
lett. Édesapjával megalapította a Malála Alapítványt, egy olyan 
jótékonysági szervezetet, amely lányoknak segít elérni a megálmo-
dott jövőt. Munkája elismeréseként 2014-ben Nobel-békedíjjal tün-
tették ki, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Nobel-díjasa.

„Jogom van az oktatáshoz. Jogom van a játékhoz. Jogom van az 
énekléshez. Jogom van a beszédhez. Jogom van a piacra járáshoz. 
Jogom van a felszólaláshoz” – mondja Malála az oktatásról.

„Vezessünk tehát dicsőséges hadjáratot az írástudatlanság, a sze-
génység és a terrorizmus ellen, vegyük fel könyveinket és tollainkat, 
mert ezek a leghatalmasabb fegyverek. Egy gyerek, egy tanár, egy 
toll, és egy könyv képes megváltoztatni a világot” – vallja az anal-
fabetizmusról.
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dett, mikor egy feldühödött rabszolgatartó egy nehéz fémtárgyat 
vágott egy másik rabszolgához, ám őt találta el helyette. A sérülés 
szédülést, fájdalmat és aluszékonyságot okozott, mely egész életé-
ben elkísérte. A balesetet követően furcsa látomásai és élénk ál-
mai támadtak, amit Istentől kapott figyelmeztetésnek vélt. Ezek a 
jelenségek metodista neveltetésével együtt buzgó vallásossághoz 
vezettek. 

1849-ben Philadelphiába szökött, majd azonnal visszatért 
Marylendbe a családja kimenekítésére. Apránként, egyszerre egy 
csoportot vezetve rokonait kivitte az államból, rabszolgák tucat-
jainak mutatva utat a szabadság felé. Éjszaka, és szigorúan titkosan 
utazva Harriet Tubman (vagy ahogy nevezték: „Mózes”) soha nem 
veszített el utast. A szökött rabszolgák büntetésére szolgáló 1850-
es Fugitive Slave Act bevezetése után a szökevényeknek segített 
északabbra menekülni, és a frissen felszabadított rabszolgákat 
munkához segítette. Harriet 1858-ban találkozott John Brown-
nal, akinek segített megtervezni a harpers ferry-i rajtaütést, és 
támogatókat toborozni hozzá. 

A polgárháború kitörését követően az Unió seregében szolgált – 
először mint szakács és ápolónő, később mint fegyveres felderítő 
és kém. Ő volt az első nő, aki fegyveres összecsapást vezetett az 
amerikai hadseregben – a Combahee folyami rajtaütést, mellyel 
több mint 700 rabszolga szabadult fel. A háború után családjával 
visszavonult a New York állambeli Auburnben fekvő birtokára, 
melyet 1859-ben vásárolt, hogy idős szüleiről gondoskodhasson. 
A szüfrazsettmozgalom aktív tagja volt betegsége elhatalmaso-
dásáig. Ezt követően egy idős afroamerikaiak számára fenntartott 
otthonba került, melyet néhány évvel korábban ő maga segített 
megalapítani. Harriet Tubman 1913-as halálától a bátorság és a sz-
abadság jelképe. 

Harriet Tubman
(született Araminta Ross, c. 1822. március – 1913. március 10.) 
amerikai abolicionista és politikai aktivista. Tubman rabszolgasorba 
született. Szökése után körülbelül 13 missziót szervezett rabszol-
gafelszabadítás-párti aktivisták és a Földalatti Vasút védett házain-
ak segítségével családja és barátai számára, ezzel közel 70 embert 
mentve meg a rabszolgasorstól. Az amerikai polgárháború idején 
fegyveres felderítőként és kémként szolgált az északi seregben. 
Későbbi éveiben a szüfrazsettmozgalom aktivistája volt. 

Harriet Tubman rabszolgának született a marylandi Dorchester 
megyében. Gyermekként különböző gazdái gyakran megverték 
és megkorbácsolták. Fiatalkorában súlyos fejsérülést szenve-
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Esther Maria Kürmayr
1966-ban született Bécsben. 

A Fekete Nők Közösségének alapító-menedzsere, antidiszkrim-
inációs tréner, szociális munkás és tanár. 
A Fekete Nők Közössége tanácsadással, illetve fekete nők és gyer-
mekeik pártfogásával foglalkozik Bécsben. A fekete gyermekek 
számára tanácsadást és pártfogást nyújtó Közösség létrehozásának 
oka a fekete nők Ausztriában betöltött láthatóan kisebbségi 
szerepe volt. Ezek a nők a mindennapokban gyakorlatilag életük 
minden területén folyamatosan lenéző és szexista hozzáállással 
néznek szembe. Ez befolyásolja mind az érzelmi, mind a társadal-
mi-gazdasági gyarapodásukat – így gyermekeikét is. 

Az egyéni tanácsadásnak és a nőknek tartott csoportos 
foglalkozásoknak, előadásoknak, workshopoknak, táboroknak, 
színpadi projekteknek, testtudatos munka- és vitacsoportoknak 
köszönhetően a nők visszanyerhetik az öntudatukat, önbizalmu-
kat, és támogatást nyernek kibontakozásukhoz.

Esther Maria Kürmayr hasonló programokat hozott létre gyere-
kek és fiatalok számára is. Itt amellett, hogy a résztvevők külön 
fiú- és lánycsoportokban vitatják meg személyes tapasztalataikat, 
segítséget kapnak az akadályok leküzdéséhez, színházi projektek-
ben, kirándulásokon, táborokban vesznek részt, szintén lehetőség 
nyílik az egyéni tanácsadásra is. A fekete szakértőkből álló testület 
komoly segítséget nyújt a pozitív fekete szerepmodellek felfe-
dezéséhez. Saját tapasztalataikat is megosztják a tudomány, a 
művészet vagy épp a média terén.

„Alkosd meg, amit megtalálni vágytál!” – vallja Esther Maria Kür-
mayr életfilozófiájában.
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Ute Bock
osztrák oktató, emberi jogi aktivista. Leginkább a menedékkérők 
és menekültek segítése iránti magasfokú elköteleződéséről is-
mert. Alapítványa, a „Flüchtlingsprojekt Ute Bock” lakhatást, 
ruházatot, orvosi és jogi segítséget biztosított a szükséget szen-
vedőknek. Az alapítványnál végzett munkáját 2008 és 2009 
között egy filmben dokumentálták, melyet „Bock for President” 
címen mutattak be. 2010-ben újabb film készült róla. Több díjjal 
és elismeréssel jutalmazták munkásságát, például a UNHCR 
Nansen Menekültdíját és a Dr. Karl Renner-díjat is megkapta. 
Kétszer is jelölték az „Év Osztrákja” címre az emberiség, illetve 
az emberiség iránti elkötelezettség kategóriákban, 2004-ben és 
2010-ben. 

Fotók:
https://www.fraubock.at/fraubock/nachrufutebock 
[19.12.2019]
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Cécile Kashetu Kyenge 
A Kongói Demokratikus Köztársaságból származó Cécile Kashe-
tu Kyenge (született Kashetu Kyenge néven, 1964. augusztus 
28-án) olasz politikus és szemész. 1983-ban, 19 évesen költözött 
Olaszországba. Az Emilio-Romagna régióbeli Modenában végzett 
szemészként. A 2013/2014-es Letta-kabinet integrációért felelős 
minisztere volt. 2014-től 2018-ig az Európai Parlament tagja volt. 

A DAWA interkulturális egyesület alapítója, melynek cél-
ja a kölcsönös tudatosság, az integráció, és az együttműködés 
elősegítése Olaszország és Afrika – különösképpen szülőhazája, a 
Kongói Demokratikus Köztársaság – között. Ezenkívül a „March 
First”, az olaszországi bevándorlók jogaival foglalkozó egyesület 
szóvivője.

2013 februárjában a Demokrata Párt színeiben az emilio-romag-
nai képviselőház tagjává választották. Két hónappal később En-
rico Letta nagykoalíciós kormányában kinevezték integrációért 
felelős miniszternek, ezzel ő lett Olaszország első fekete kabinet-
minisztere. Támogatja a Jus soli törvény bevezetését, mely állam-
polgárságot biztosít a bevándorlók olasz földön született gyerme-
keinek.

2018-ban Roberto Calderoli egy orángutánhoz hasonlította a 
képviselőnőt; ő pedig ezt követően rasszistának nevezte az Észa-
ki Liga pártot. Ezután indította ellene a szélsőjobboldali Matteo 
Salvini, az Északi Liga vezetője a sokat vitatott rágalmazási pert, 
amiért rasszistának nevezte pártját. A Guardian szerint a bergamói 
bíróság január 14-én Roberto Calderolit 18 hónap börtönbüntetés-
re ítélte, rasszizmusból eredő rágalmazás miatt. 

   82  ESZKÖZTÁRNEMO



TOOLKITNEMO 11

Olympie de Gouges

a francia feminizmus úttörője 1748-ban született Montauban-ban. 
A francia forradalom igazi hőseként egész életében a nők alapvető 
jogaiért harcolt.

17 évesen akarata ellenére férjhez adták. Férje néhány hónap 
múltán elhunyt, Olympe-nek pedig gondoskodnia kellett gyerme-
kéről. A házasságot a szerelem sírjának ítélve úgy döntött, hogy öz-
vegy marad és szabad lesz, hogy publikálhassa írásait. 

Sok ötletével megelőzte a korát. Az elsők között követelte a válás 
bevezetését Franciaországban, először az 1790-ben kiadott La Né-
cessité du divorce (A válás szükségessége) című színdarabjában, 
majd az 1792-es Le Bon Sens français című esszéjében. Ezen kívül 
küzdött az egyházi házasság eltörléséért és olyan anyaottho-
nok létrehozásáért, ahol az anyák megfelelő körülmények között 

szülhetik meg gyermekeiket, és gondoskodhatnak róluk. Nagyon 
érzékenyen érintette a szegénység és a rabszolgaság témaköre 
is, több drámát írt ezzel kapcsolatban, illetve javasolta koldusok 
számára a menhelyek létrehozását. 

1791-ben kiadta A női és polgárnői jogok nyilatkozata című pamflet-
jét nemének védelmében, melyet nem gyengének, hanem csupán 
boldogtalannak ítélt. A mű Az emberi és polgári jogok nyilatkoza-
tának mintájára készült, egyenesen Mária Antóniának címezve. Ez-
zel hívta fel a figyelmet arra, hogy a nőket kifelejtették az 1789-es 
alkotmányból. 

Követelte, hogy a nőket vonják be a vitákba, legyen lehetőségük 
részt venni a politikai életben, vezessék be az általános választó-
jogot – mivel ekkor a nők ki voltak zárva az államügyekből.
„Ha a nőnek joga van a nyaktiló alá állni, legyen joga felmenni a 
tribünre is.”

Olympe de Gouges egykor forradalmi ötletei ma magától értetődő 
törvények Franciaországban.  A férfiak és nők közti egyenlőséget 
örökösödés esetén 1791. április 8-án, a válást 1792. augusztus 30-
án, a nők állampolgári jogainak elismerését és biztosítását 1792. 
szeptember 20-án foglalták törvénybe.
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francia újságíró és politikus 1804. július 22-én született 
Párizsban, és 1893. december 25-én Huilles-ben érte a halál. 
Leginkább a francia rabszolgaság eltörlésében játszott 
szerepéről ismert, melyet törvény formájában 1848. ápri-
lis 27-én írt alá a második Köztársaság ideiglenes kormánya. 
1833-ban kiadta első művét De l’esclavage des Noirs et de la 
législation coloniale (A feketék felszabadítása és a gyarmati 
törvényhozás) címmel. A könyv egy vádirat a rabszolgaság 
ellen, annak betiltása mellett szól. „A négerek rabsága sérti 
az emberi méltóságot, mivel a fekete ember intelligenciája 
tökéletesen egyenrangú a fehér emberével (…) a fekete ember 
semmivel sem kevésbé érdemes a szabadságra, mint a fehér.”

Úgy véli, hogy a rabszolgaság mint olyan nem fér az emberiség 
keretei közé: „Ahogy egy olyan életmódot elfogadsz, amely 
ellentétes a természet törvényeivel, lemondasz az emberiség 
határain belüli létezésről.”

A Nyugat-Indiákra vezető 1840-es útja során végleg elkötelez-
te magát a rabszolgaság azonnali és teljes eltörlése mellett. 
Későbbi, Görögországba, Egyiptomba és Szenegálba vezető 
útjai megerősítették ebbéli meggyőződésében. 

1845-ben a rabszolgaság enyhítésére szolgáló törvények körü-
li vita során számos újságban és magazinban publikált cik-
keket, melyeket 1847-ben összegyűjtve, Histoire de l’esclavage 
pendant ces deux dernières années (A rabszolgaság története 
az elmúlt két évben) címmel adott ki. Ebben először leszögezi, 

Victor Schoelcher 
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hogy „mindenki egyetért a rabszolga-felszabadítás elvének sz-
entségével”, majd kifejti, hogy „a rabszolgák sorsa nem szűnt 
meg borzalmasnak, kegyetlennek, lealacsonyítónak, gyaláza-
tosnak lenni az enyhítésül hozott törvények, rendeletek és 
előírások ellenére sem.” „Az egyetlen, az egyedüli gyógyír a 
szolgaság számlálhatatlan gonoszságaira a szabadság. Az 
emberiség és a rabszolgaság összeegyeztetése lehetetlen. Az 
egyetlen út a négerek osztályrészének jobbítására az, ha kiny-
ilvánítjuk a tökéletes és azonnali felszabadítást” – foglalja 
össze művének előszavában. 

Az 1848-as ideiglenes kormányban François Arago miniszterel-
nök a tengerészeti és gyarmati tárca államtitkárává nevez-
te ki. Szerepet játszott a gyarmati rabszolgaság eltörléséről 
szóló törvény elfogadtatásában. Az összes kormánytag által 
aláírt határozat a Moniteur 1848. március 5-i számában jelent 
meg.
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3.4 
Tanácsok felnőtteknek és gyermekeknek
A tanácsok a Safer internet: az internet használata oldalról valók. copyright: 
www.saferinternet.at

10 jótanács fiataloknak
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/jugendliche/

A személyes adataid legyenek titkosak!  A lakcímed, a mo-
biltelefonszámod, az e-mail címed, stb. senkire nem tartoznak 
az interneten. A jelszavaidat se áruld el még a barátaidnak se. 
Ellenőrizd rendszeresen a biztonsági beállításokat a közösségi 
média oldalakon - időről időre változhatnak. Kövesd az Insta-
gram, a WhatsApp, a Snapchat és a többi közösségi oldal utasítá-
sait a nagyobb biztonságért; általában lépésről lépésre elmag-
yarázzák, mit kell tenned.  

Az internet nem felejt! Ne ossz meg olyan fotókat, videókat 
vagy szövegeket, amelyek neked vagy másoknak kellemetlenek 
lehetnek. Ha egyszer valamit megosztottál az interneten, ma-
jdnem lehetetlen onnan leszedni. Olyan képeket vagy videókat 
megosztani, vagy elküldeni, amelyek másokból gúnyt űznek, 
törvénybe ütközik (a saját képeidet persze megoszthatod). A 
biztonság kedvéért mindig kérdezd meg az érintetteket, hogy 
beleegyeznek-e a kép/videó megosztásába. 

Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz!  Légy óvatos a 
neten látható tartalmakkal! Leginkább a sokkoló vagy hangza-
tos címek hamisak. Néha szándékosan terjesztenek pletykákat 
vagy álhíreket, hogy másokat bajba keverjenek. Sokszor az sem 
világos, honnan és kitől származik az információ. Ezért jobb, ha 
utánajársz a híreknek: ellenőrizd több forrásból, igaz-e a hír vagy 
fényképkeresővel keress rá vitatható fotókra. 

1

2

3

Semmi sincs ingyen!  Az interneten is nagyon ritkán van ingyen 
bármi. Legyen gyanús, ha valami „ingyen” van, vagy „akciósan”, 
főleg akkor, ha regisztrálnod kell hozzá, és elkérik a neved, a 
lakcímed, vagy meg kell osztanod valamit a barátaiddal hozzá.  
Sokszor csak az adataidra van szükségük, vagy a nagyszerű 
ajánlat mögött rosszindulatú szoftverek állnak. Még az online 
nyereményjátékok is gyanúsak néha – légy óvatos, ha nagyon 
csábító a nyeremény!  

Figyelj a szerzői jogokra!  Szeretnéd mások képeit, grafikáit, 
videóit vagy zenefájljait megosztani az interneten? Ahhoz 
szükséged lesz a szerzői jog tulajdonosának beleegyezésére. 
Általában tilos mások képeit letölteni és engedély nélkül fel-
használni. A szerzői jog megsértése drága mulatság lehet! 
Tipp: Keress képeket „Creative Commons” licenccel – bizonyos 
körülmények között ezeket használhatod ingyen. 

Védd a számítógéped és a mobilod!  Használj vírusirtó pro-
gramot vagy alkalmazást a számítógépeden, a mobilodon vagy 
tableteden, és frissítsd rendszeresen. A szoftvered és az alkal-
mazásaid is legyenek naprakészek, állítsd be az automatikus 
frissítést. Védd a telefonod az illetéktelenektől PIN kóddal, 
jelszóval vagy feloldási mintával.  

Lépj fel aktívan a cyberbullying ellen!  A cyberbullying nem vicces, 
hanem bűncselekmény! Olyan internetes vagy mobiltelefonos 
sértéseket, zaklatásokat és fenyegetéseket értünk alatta, amelyek 
hosszabb ideig tartanak, és komoly hatással vannak az érintettek 
életére. Védd magad a cyberbullying ellen, és támogasd a zaklatás 
áldozatait: Készíts bizonyítékokat (pl. képernyőfelvételek), tiltsd le 
és jelentsd az elkövetőket a közösségi oldalakon, és kérj segítséget 
olyanoktól, akikben megbízol – amilyen hamar csak lehet 

4

5

6
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Használd az alkalmazásokat biztonságosan! Csak hivatalos al-
kalmazás áruházból tölts le appokat – harmadik féltől származó 
alkalmazásokban lehetnek kártevő szoftverek (malware). El-
lenőrizd a hozzáférési engedélyeket a telepítés során, és próbáld 
elkerülni az olyan appokat, amelyek túl sok engedélyt kérnek (pl. 
egy elemlámpa appnak nem kell tudnia, éppen hol tartózkodsz). 
Rendszeresen frissítsd az alkalmazásokat és töröld le azokat, 
amiket már nem használsz. Sok alkalmazásban vásárolhatsz 
kiegészítéseket vagy jutalmakat a játékokhoz – kapcsold ki az al-
kalmazáson belüli vásárlás funkciót a telefonodon, hogy elkerüld a 
nem kívánt kiadásokat. Használd az appokat biztonságosan!  

Légy óvatos a “sextinggel”!  A sexting azt jelenti, hogy ero-
tikus vagy meztelen képeket vagy videókat küldesz magadról 
valakinek. Ez lehet nagyon szórakoztató, de lehetnek kelleme-
tlen következményei is! Egyetlen kattintással a meztelen képe-
idet továbbküldhetik rengeteg embernek. Az arcod sose legyen 
látható, amikor ilyen képeket küldesz, és gondold meg kétszer, 
hogy valóban megbízol-e abban az emberben, akinek küldöd. 
Figyelem! 18 év alatt az erotikus képek gyermekpornográf tar-
talomnak számítanak! Ha harmadik félnek továbbítod, az bün-
tetőeljárást vonhat maga után! Amint egy meztelen fénykép 
felkerül az internetre, nagyon nehéz onnan eltávolítani!

Töröld ki a láncleveleket!  Heti tíz lánclevél a közösségi oldala-
kon? Naná! Különösen az ijesztő, halállal fenyegető láncüzenetek 
a rémisztőek – másfajta üzenetek viszont szociális nyomást 
válthatnak ki. Ami minden láncüzenetben közös, az az, hogy 
NEM IGAZAK!  Ezért ne küldd tovább őket, hanem egyszerűen 
töröld ki! És ne nyiss meg semmilyen linket sem, mert kártékony 
szoftvereket tartalmazhatnak, vagy a pénzedet akarják lenyúlni.  

8

9

Fedezze fel az internetet a gyermekével együtt!  Keressenek 
érdekes és izgalmas weboldalakat, amelyek a gyermeke korának 
megfelelőek és fedezzék fel őket együtt. Ha együtt szereznek 
tapasztalatokat, könnyebb lesz nekik beszélni a negatív vagy 
pozitív internetes élményeikről. 

Állítsanak fel szabályokat!  Egyezzenek meg az internet- és 
mobiltelefon-használatot érintő szabályokban. Ezek érinthetik, 
hogy mennyi időt tölthet el a neten, milyen oldalakat nézegeth-
et, milyen képeket oszthat meg, a személyes adatok védelmét 
vagy a kiadásokat. A szabályok csak akkor hatékonyak, ha gyer-
meke megérti és elfogadja azokat.   

Beszéljenek a személyes adatok megosztásáról!  Mondja el 
gyermekének, mennyire veszélyes lehet, ha óvatlanul megosztja 
személyes adatait az interneten. Gyermeke nevét, lakcímét, tele-
fonszámát és képeit csak azután ossza meg, miután megbeszélte 
Önnel. Figyelmeztesse gyermekét a személyes adatok védelmére! 

Legyen óvatos, mikor online ismerősökkel találkozik!  ! Ter-
mészetesen lehet online ismerősökkel találkozni, de csak nyil-
vános helyeken (pl. mozban, kávézókban) és csak felnőtt (vagy 
legalább egy barát) kíséretében. Beszélgessen gyermekével az 
esetleges veszélyekről!  

1

2

3

4

Ha segítségre van szükséged, jelezheted a Kék Vonal Internet 
Helpiline - on, ami éjjel-nappal elérhető és ingyenesen hívható 
telefonszámon, a 116-111-es számon és megtalálod őket neten is: 
http://kek-vonal.hu/index.php/hu/interaktiv-kapcsolatok

10 advices for parents 
https://www.saferinternet.at/zielgruppen/eltern/

10
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Beszéljék meg az online tartalmak igazságtartalmát!  Mu-
tassa meg gyermekének, hogy ellenőrizheti az információk 
valósságát, ha más forrásokkal is összehasonlítja. A gyerekek 
sokszor a hirdetéseket is nehezen látják át. 

Jelentse az illegális online tartalmakat!  Ne fordítson hátat! 
Jelentse a gyermekpornográf vagy a radikális szélsőjobboldali 
tartalmakat – például a www.biztonsagosinternet.hu

Biztassa gyermekét, hogy tartsa be a netikettet!  Az interneten 
is vannak szabályok. Amit a valós életben szabad, azt az inter-
neten is szabad. Ami a valós életben tilos, az az interneten is tilos. 

Derítse ki, gyermeke miket használ a neten!  Gyermeke mutas-
sa meg Önnek, mik a kedvenc oldalai, játékai, alkalmazásai, és 
mondja el, miért szereti ezeket. Legyen az internet- és mobiltele-
fon-használat mindennapos téma a családban!  

Ne legyen túl kritikus! Ne legyen túl kritikus gyermekével! Véle-
tlenül is belebotolhat nem helyénvaló tartalmakba. Ragadja 
meg a lehetőséget, beszéljék meg a tartalmat, és egyezzenek 
meg egy erre vonatkozó szabályban. Ne fenyegesse meg gyer-
mekét azzal, hogy eltiltja az internettől vagy a mobiljától, mert 
ez károsíthatja kapcsolatukat, illetve a bizalmat önök közt. 

Ne feledje: a digitális médiának több előnye van, mint veszélye! 
Az internet és a mobiltelefon nagyszerű segítség lehet a tan-
ulásban és a szabadidő eltöltésében is. Ösztönözze arra gyer-
mekét, hogy használja a digitális médiát tudatosan, és fedezze 
fel az általa kínált lehetőségeket. Visszaszoríthatjuk a kockáza-
tokat, ha kellőképpen odafigyelünk.

5

6

7

8

9

Legyen naprakész! Minden generáció másfajta lehetőségeket és 
kommunikációs technikákat kedvel. Ismerje meg a világot, ame-
lyben diákjai élnek! Kérdezzen tőlük, majd vitassa meg gondol-
atait barátaival és kollégáival! Engedje, hogy elmagyarázzanak 
Önnek dolgokat, és adja tovább tudását és tapasztalatait! 

Aktívan integrálja a technikát az óráiba! Beszéljen a biz-
tonságos internet- és mobiltelefon-használatról, és fedez-
ze fel diákjaival együtt az internet és az alkalmazások adta 
lehetőségeket. A biztonságos internethasználat nem csak a 
számítástechnika órákon jöhet szóba; a különböző aspektu-
sait megvizsgálhatjuk érdekes módon, nyelvórákon, pszicholó-
gia órákon, történelem órákon, stb. A https://buvosvolgy.hu/, 
https://www.biztonsagosinternet.hu/ a oldalak tananyagai és 
információi rengeteg hasznos ötlettel szolgálhatnak. 

Állítsanak fel szabályokat!  Egyezzen meg a diákokkal, megyek 
azok az alkalmazások, amelyeket használhatnak az iskolában, 
és melyek azok, amiket nem. Készítsenek erről egy írásos 
egyezséget, „szerződést”. Vonja be ebbe a szülőket is! 

Legyen példakép!  Mutasson példát a diákoknak, hogyan 
használják a médiát. Figyeljen a szerzői jogokra, mikor saját any-
agokat állít össze, és mindig említse meg a forrásait. Használjon 
Creative Commons tartalmakat. 

Adatvédelem.  Soha ne tároljon az adminisztrációs szoftveren 
kívül személyes adatokat, és ne továbbítsa azokat harmadik félnek!  

 1

2

3

4

5

10 jótanács tanároknak 
https://www.biztonsagosinternet.hu/
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Kölcsönös információcsere. Sok gyerek több mindent tud, 
mint a felnőttek. Örömmel fogadnak el tanácsokat társaiktól is. 
Támogassa ezt a fajta információcserét! 

Fejlessze a pozitív tanulási környezetet!  Támogassa az elis-
merő interakciót az osztályban és készítsenek közösen osz-
tályszabályokat. Használja fel ezeket arra is, hogy a gyere-
kek megismerjék a netikettet, és használják a szabályokat 
más felhasználókkal szemben. Ez is jó eszköz a cyberbullying 
megelőzésére. 

Vigyázzon a személyes tartalmak megosztásával! Az internet 
nem felejt, és még arra sincs garancia, hogy a nem publikus tar-
talmak egyszer nem kerülnek egy bizonyos ponton illetéktelen 
kezekbe. Gondolja át, mit oszt meg magáról a neten, és ösz-
tönözze erre a diákokat is! 

Kérdőjelezzen meg forrásokat kritikus módon! Beszélges-
senek a tartalmak igazságtartalmáról, és mutassa meg nekik, 
hogyan kell kritikusan megkérdőjelezni azokat. 

Védje a számítógépeket! Biztosítsa az iskolai számítógépek és 
hálózatok technikai biztonságát!

A személyes adatok titkosak!  A lakcím, a mobiltelefonszám, a 
jelszavak nem tartoznak idegenekre! Az igazi neved helyett válassz 
inkább egy becenevet. ne áruld el jelszavaidat barátaidnak.

Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz!  Légy óvatos 

6

7

8

9

 1

2
 

a neten látható tartalmakkal! Gyakran nem tisztázott, honnan 
származik az információ vagy a fénykép – ha nem vagy benne 
biztos, nézz utána máshol (akár könyvekben is). A WhatsApp 
láncüzenetei gyakran csak kitaláltak!

Nem mindenki az, akinek mutatja magát!  Az interneten kön-
nyű álcázni a valódi kilétedet. Ezért fontos, hogy bízz a megérzé-
seidben. Inkább gyanakodj és kérdőjelezd meg kétszer vagy 
szakítsd meg a kapcsolatot. 

Semmi sincs ingyen! Még ha sokszor is látod, az emberek nem 
adnak ingyen semmit a neten. Vigyázz a túlságosan kedvező 
ajánlatokkal vagy a nagy hasznot ígérőkkel – általában interne-
tes csalásról van szó! 

Tiszteld a szerzői jogokat! Általában tilos mások zenéit, videóit, 
szoftvereit az alkotók engedélye nélkül felhasználni –magas 
büntetést vonhat maga után! Csak olyan zenéket, fotókat és 
videókat használj, amelyeket ingyenesen is lehet (pl. aminek van 
Creative Commons licence), vagy a sajátjaid. 
 
A saját képedhez való jog mindenkire érvényes!  A másokat 
hátrányosan megjelenítő fotók és videók megosztása nem me-
gengedett. Mielőtt bármit megosztasz, kérd a képen vagy videón 
szereplők engedélyét! 

A forrásmegjelölés nagyon fontos!  Szeretnéd más szerzők 
rövid idézeteit felhasználni? Mindig tisztázd, hogy ez nem a sa-
ját munkád, és jelöld meg a forrásaidat! 

Biztosítsd be magad a vakrandikon!  Amikor először találko-
zol online ismerősökkel, jegyezd meg: legyen ZAJ, VILÁGOS és 

3

4
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8

10 jótanács az információ világában való 
tájékozódáshoz gyerekeknek és fiataloknak 
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legyenek ott EMBEREK! Válassz egy nyilvános, világos helyet, és 
mondd el valakinek, hol leszel pontosan. 

Óvd az online arculatod! Alakítsd ki az online arculatod – 
döntsd el te, mit találhatnak rólad mások a neten. Rendszere-
sen ellenőrizd, mi található rólad online, és távolítsd el a nem 
megfelelő tartalmakat! 

Néha nehéz megtalálni a reklámokat! Akár alkalmazásokban, 
akár közösségi oldalakon, akár a Google keresési eredményei 
között a reklámok gyakran nagyon jól vannak álcázva. Legyél 
kritikus, kérdőjelezd meg például, hogy a kedvenc Youtubered 
vajon miért találja olyan fantasztikusnak azt a farmert. 

Ha segítségre van szükséged, jelezheted a Kék Vonal Internet 
Helpiline - on, ami éjjel-nappal elérhető és ingyenesen hívható 
telefonszámon, a 116-111-es számon és megtalálod őket neten is: 
http://kek-vonal.hu/index.php/hu/interaktiv-kapcsolatok

9

Hová fordulhatsz, ha internetes zaklatás áldozata 
lettél 

10
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3.5
Jó gyakorlatok listái az projektben 
résztvevő 5 országból

Ausztria   |  Suêdwind

Biztonságosabb internet
A Saferinternet.at mindenekelőtt a gyermekeket, a fiatalokat, 
a szülőket és a tanárokat támogatja a biztonságos, kompetens 
és felelősségteljes internethasználatban. A háttérinformációk, 
tréningek, tippek és oktatóanyagok számos úton elérhetőek. A 
témák között megtalálható az internetes zaklatás, a számítógépes 
játék, a mobilok és tabletek, a közösségi média, az adatbiztonság, az 
információs kompetenciák, a digitális identitás, az online vásárlás, 
a szerzői jogok és az internetes átverés is. A projekt Ausztria-szerte 
az állami szektor, civil szervezetek és az üzleti szféra szoros együtt-
működésében valósul meg. 

http://saferinternet.hu/

Kérdezd Barbarát: Videotanácsadás szülőknek a mindennapi 
internethasználatról
A “Frag Barbara” videókalauz szülőknek a mindennapi élethez! 
„Barbara“ rövid videókban igyekszik választ adni az oktatás kihívá-
saira az internet korában. Mindenkinek lehetősége van kérdéssel 
fordulni Barbarához!

https://www.saferinternet.at/services/frag-barbara/
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http://make-it-safe.net/index.php/en/surf-safe/surf-safe-peer-
experts

V-START – Victim Support Through Awareness-Raising and 
neTworking
A V-START projekt (Az áldozatok támogatása figyelemfelhíváson és 
kapcsolatépítésen keresztül) segít növelni a gyűlölet - bűncselek-
mények áldozatainak támogatását, ellensúlyozza az úgynevezett 
„aluljelentést“, és megelőzőleg lép fel az előítéletekből eredő 
bűnelkövetés ellen; kapcsolatot épít az érintettekkel.

http://www.vstart.eu/

sCAN – Specialised Cyber Activists Network
A sCAN projekt (Specializált Kiberaktivisták Hálózata) célja az 
online gyűlöletbeszéd felismerése és hatékonyabb leküzdése. A 
projekt az ismeretszerzés, a tapasztalatcsere, a tudásátadás és 
az innováció terén működő, 10 európai országot bevonó együtt-
működés. A gyűlöletbeszéd elemeinek könnyebb online felis-
merését, és a jelenség elleni hatékony fellépést nemcsak tartalmi, 
hanem technológiai szinten is célul tűzték maguk elé.

http://scan-project.eu/

Hass im Netz - wie kann ich mich wehren?
Gyűlölet a világhálón – Hogy tudom magam megvédeni?
Kalauz és tippek tinédzsereknek az interneten fellelhető 
gyűlöletről és gyűlölködő posztokról.

https://www.saferinternet.at/news-detail/hass-im-netz-wie-
kann-ich-mich-wehren/

Quiz - civic courage online: 
Hogy jelenik meg a civil kurázsi az online térben? Teszteld a tudásod!
11 és 16 éves kor között: A kvízt órán együtt (például az informatika-
teremben), de akár egyedül, egy telefonon is lehet játszani. A játék 
bemutatja, hogy mit is jelent a civil kurázsi, és hogy reagáljunk külön-
böző helyzetekben.

https://www.qzzr.com/c/quiz/468502/2bbef3b2-a402-41b3-822d-
05a385fc2dd6

A kortársak felkészítése az internetes zaklatás ellen
A “make-IT-safe Peer Experts” keretében a trénereknek (tanároknak 
és pedagógusoknak) kézikönyveket fejlesztettek, valamint „kortárs 
szakértőket“ képeztek. A kézikönyv ötletekkel és javaslatokkal hivatott 
ellátni a „kortárs szakértőket“ a barátok és osztálytársak online biz-
tonságra való érzékenyítéséhez. A könyvek négy nyelven érhetőek el.

https://www.ecpat.at/fileadmin/download/Flyer___Broschueren/
peers_de.pdf
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ját gyakorlatokat és eszközöket dolgoz ki és fejleszt, amely-
ek helyi szinten segíthetnek az érintettek bátorításában és a 
döntéshozatalba való bevonásukban.

https://www.integra-eu.net/project.html

“Drama for change” (Dráma a változásért) öt Európai Uniós 
partnerállam (Írország, Németország, Bulgária, Spanyol-
ország, Hollandia) együttműködésében valósul meg, az Eras-
mus+ program keretében. A projekt kreatív módszerek igény-
bevételével fejleszt új tantervet a felnőttoktatás számára. A 
projekt a művészetet révén áll ki az antirasszizmus, a nemek 
egyenlősége és a diverzitásmellet. 

www.smashingtimes.ie

“Improving the coordination mechanism for integration 
through good practices and models” Project, funded by the 
Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020, Europe-
an Institute Foundation 

http://www.europeaninstitute.bg/page.php?c=170&d=512

“Cultural and Civic Orientation of Asylum Seekers and Bene-
ficiaries of International Protection” 
könyv (A menedékkérők és a nemzetközi védelemben rész-
esülők kulturális és polgári orientációja) 

Bulgaüria  |  CSCD

“United by Art” Project (Művészet által egyesítve) az Európa 
Városa 2019 program pénzügyi támogatásával, az Art Office 
Foundation által Vazrajdane Régió – Szófia községgel együtt-
működésben zajlott.

http://artoffice.bg/2014/wp-content/uploads/2019/05/pat-
evoditel-FINAL_compressed.pdf

A projekt Bulgária és Európa szerte gyűjtött példákkal mutat-
ja be a művészet fontosságát pozitív változások elérésében.

Transversal Model For Migrants 
A projekt segít a tanároknak, trénereknek és tanácsadóknak 
elsajátítani a migránsok bátorításához, képességeik fejlesz-
téséhez szükséges tudás, mely elősegíti a munkaerő - piaci, 
gazdasági és társadalmi befogadást. 

http://www.transversalmodel.eu

Integration of Third Country Nationals Through Urban Part-
nerships - INTEGRA (Harmadik országbeli állampolgárainak 
integrálása városi együttműködéssel) (Az Európai Unió Me-
nekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának támogatásával)
Az INTEGRA célja a harmadik országbeli állampolgárok hosszú 
távú integrációjának feldolgozása öt országban. A projekt sa-
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Menedékkérő és menekült gyerekek integrációja az Európai 
Unió tagállamainak oktatási rendszerébe: A jelenlegi leg-
jobb gyakorlatok értékelése és támogatása, kézikönyv
A kézikönyv bemutatja a menekült és menedékkérő gyerekek 
(RASC) oktatási rendszerbe integrálásában sikeres gyakorla-
tokat, az innovatív „tükör”- értékelés módszertanát, és eltérő 
kontextusba foglalja a menekült és menedékkérő gyerekek 
(RASC) oktatási integrációjának terén bevált legjobb gya-
korlatok könnyebb átvételéhez szükséges kulcsfontosságú 
körülményeket és paramétereket célzó értékelést is.

https://csd.bg/publications/publication/integrating-refu-
gee-and-asylum-seeking-children-in-the-educational-sys-
tems-of-eu-member-states/

Irányvonalak a menekültek és bevándorlók nyelvok-
tatásában és szociális orientálásában megtestesítendő tol-
eranciához és kölcsönös tisztelethez, kiadvány
Jó gyakorlatok gyűjteménye a rasszizmus, az idegengyűlölet, 
és az intolerancia más formái elleni küzdelemhez, köztük 
törvényekkel, szokásokkal és társadalmi értékekkel a migrán-
sok integrálásának teljes időtartamára. 

https://csd.bg/publications/publication/guidelines-on-incorpo-
rating-tolerance-and-mutual-respect-in-language-tuition-and-so-
cial-orientation/ 

https://csd.bg/publications/publication/cultural-and-civ-
ic-orientation-of-asylum-seekers-and-beneficiaries-of-inter-
national-protection/

A kiadvány segíteni szándékozik a trénerek munkáját, akik a 
Bulgáriában élő menedékkérőknek és a nemzetközi védelem 
más kedvezményezettjei számára segítenek a kulturális és 
polgári eligazodásban.

A DIVERSE.BG kezdeményezés: Egy diverzitással kapcsola-
tos charta létrehozása és bevezetése Bulgáriában
Diverzitásmenedzsment Bulgáriában: Előítéletek, gyakorlatok és 
elvárások című jelentés egy tanulmánysorozat része, amely a 
diverzitásmenedzsment jelenlegi állását és jövőbeni perspek-
tíváit méri fel.

https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage-
ment-in-bulgaria-perceptions-practices-and-expectations/

Diverzitásmenedzsment Bulgáriában: Jogi-politikai előfeltételek és 
önszabályozás című jelentés átfogó képet ad azokról a hatályos 
szabályokról, szakpolitikákról, intézményi paraméterekről, ame-
lyek hatással vannak a diverzitásmenedzsment munkaerő - piaci 
helyzetére Bulgáriában.

https://csd.bg/publications/publication/diversity-manage-
ment-in-bulgaria-politico-legal-prerequisites-and-self-regulation/
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Gyerekek, szülők és tanárok a gyűlölet és a diszkrimináció 
ellen elnevezésű projektet a bolgár NGO Support Program 
keretében az EEA Financial Mechanism 2009-2014 hozta létre.
http://teacher.bg/against-hatred/

http://teacher.bg/against-hatred/

Gyerekek és a média – Kézikönyv az etikus jelentéshez
(Az UNICEF és az Európai Újságírók Szövetségének bulgáriai 
tagozatával együttműködésben)

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/
files/2018-05/Children-and-the-media-a-guidebook-on-ethi-
cal-reporting.pdf

Beszélgess velem – önkéntes nyelvi mentorok menekülteknek 
(2015-3-DE04-KA205-013137, Erasmus +)

Franciaorsza  |  Urban Prod

A Web Trotteur in Med 
egy, a lokális missziók és szociális központok együttműködésé-
ben létrehozott projekt, mely Marseille alulprivilegizált fia-
taljainak kínál workshopokat. Azon projektek közé tartozik, 
melyek a fiatalok integrációjának elősegítését szorgalmazzák 
digitális eszközökkel.

A Web Trotteur egy polgári újságíró-hálózat, mely a digitális 
technikára szabva segíti elő a polgári ügyek iránti érzékenyítést.

A témával kapcsolatos újságíráshoz köthető francia 
videók linkjei

https://vimeo.com/125053283

https://vimeo.com/125930510

https://vimeo.com/126936701

https://vimeo.com/127615858

https://vimeo.com/128376988

Les Temps Libres
A Les Temps Libres olyan tevékenységeket foglal magába, me-
lyek elsősorban a helyi alulprivilegizált fiatalokat és időseb-
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innovatív, vonzó és rendszeres tevékenységeket kínálnak, 
amelyeken a fiatalok egy közös projekt keretében írhatnak és 
olvashatnak (forgatókönyvet és rövidfilmet alkothatnak) egy 
játékos, művészi dimenzióban. 
A projekt a tanításon kívüli megközelítés része, és mint oly-
an részt vesz a fiatalok szociális és polgári integrációjában, 
csakúgy, mint az iskolai mulasztások megelőzésében oktatá-
si, kulturális és művészeti kereteket adva.
A projekt eredetisége a két, egymást kiegészítő részben rejlik

  -  Plasztikus művészet 6-8 éveseknek
  -  Az elkészült írásokból rövidfilm alkotása 9-11 éveseknek, 
      illetve 12 éves kortól fölfelé

A workshopok végén az elkészült művek kiállítása is tervben 
van: helyben és különböző környékbeli eseményeken, fesz-
tiválokon egyaránt. 

https://vimeo.com/352015567

beket vonja be változatos workshopokba. A foglalkozások 
spektruma széles: a biztonságos és törésmentes interneth-
asználathoz nyújtott segítségtől az önkifejezéshez biztosított 
rendszeres Open Mic („szabad mikrofon”) estek és filmklubok 
szervezéséig, ahol minden új résztvevő vizuális és mozgóképes 
oktatásban, illetve szókincsfejlesztésben részesül.

https://www.facebook.com/Lestempslibres/

Marsmedia lab
A Mersmedia lab egy kísérleti tér, ahol különféle programokat 
szerveznek. A jelenlegi legújabb program, amelynek a Marsme-
dia lab helyet adott az Élő legendák – Az emlékezet mozgás-
ban címet viselte. A nemzetközi és generációkon átívelő 
projekt során a szájhagyomány és a digitális kultúra hatott 
egymásra. A projekt első részére 2017 januártól júliusig került 
sor, célul pedig egy, a szájhagyomány megőrzésére létesített 
hely létrehozását és egyidejűleg az audiovizuális médiában a 
műveltség erősítését tűzték ki.
Az elkészült művekből a linkre kattintva érhető el válogatás:

http://www.livinglegendsproject.org/stories/

LEA projekt
A LEA (lecture, écriture artistique – művészi írás és olvasás) 
projekt egy jelenleg is zajló éves projekt, melyben az Urban 
Prod és a Ph’Art et Balises is közreműködött. A workshopok 
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Magyarország  |  FFA

BEAMS – Projekt (2013-2014)
A BEAMS (Breaking down European Attitudes towards Mi-
grant/Minority Stereotypes – A migráns/kisebbségi sz-
tereotípiákkal szembeni európai attitűdök megváltoztatása) 
15 partnert hoz össze az EU 11 tagállamából azzal a céllal, hogy 
segítse a populáris kultúra migráns és kisebbségi csoportokkal 
kapcsolatos sztereotípiái és a fogyasztók/polgárok diszkrimi-
natív hozzáállása közötti kapcsolat megértését, amely utóbbi 
még mindig sok tekintetben akadálya annak, hogy az említett 
csoportok teljes körű állampolgári jogokat szerezhessenek.

https://menedek.hu/projektek/beams-breaking-down-euro-
pean-attitudes-towards-migrantminority-stereotypes

Chat Story
A Telenor Magyarország 2018. szeptember 19-én indította el 
a „ChatStory – a te sztorid” csevegő alkalmazást (chatbot). 
Messengeren, szórakoztató keretek között, egy alaptörténetet 
követően a játékos maga választhatja meg, hogy hogyan al-
akuljon az ő saját, tanulságos fordulatokat is rejtő chat sztorija. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDIgCwbBZis&fea-
ture=youtu.be

#ENDviolence online

Az UNICEF kommunikációs kampányt indított, melynek 
keretében a biztonságosabb és tudatosabb internethasznála-
tot támogató workshopokat tartanak.

https://unicef.hu/online-biztonsagban/

Európai Migrációs  Mitoszoc
A Friedrich Ebert Alapítvány és a GLOBSEC közös, angol nyelvű 
kiadványa áttekintést nyújt a migrációval kapcsolatos legg-
yakoribb európai mítoszokról. A kézikönyv ellenőrzi az érvek 
igazságát, és valódi adatokon és információkon alapuló igazi 
pro és kontra érveket kínál.

https://www.globsec.org/publications/europes-migra-
tion-myths/

A migráció arcai
Az online médiában 2014.09.27. és 2016.06.11. megjelent 42.845 
cikkből kinyert 10330 kép elemzése.

https://www.nyest.hu/facesofmigration/

Get up and goals!
A projekt a 2030-as Fenntartható Fejlesztési Célok és az iskolai 
tantárgyak keresztmetszetében új oktatási módszereket kíván 
tesztelni és meghonosítani. Témái között a nemi egyenlő-
tlenséggel, a klímaváltozással, a globális népvándorlással, 
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A játék leírása (angolul): 
https://www.unhcr.org/passages-game.html

 játék kézikönyve (angolul): 
https://www.unhcr.org/473dc1772.pdf

Saferinternet.hu
A Saferinternet.hu a gyermekeket, fiatalokat, szülőket és 
tanárokat támogatja a digitális média biztonságos, kompetens 
és felelős használatában. Műhelymunkákat, tájékoztató any-
agokat és tanácsadást biztosít, és megpróbálja felhívni a köz-
vélemény figyelmét a témára. A program keretében minden év-
ben megrendezésre kerül a Biztonságosabb Internetezés Napja.

http://saferinternet.hu/

SAME World Project 
A környezetvédelmi igazságszolgáltatás, az éghajlatváltozás 
és a környezeti katasztrófa sújtotta bevándorlók témakörének 
tudatosítása, különösen az európai diákok, tanárok és ok-
tatók körében. 8 európai szervezettel, főként egyetemekkel 
és Kenyából, Mianmarból, Mozambikból és Tanzániából szár-
mazó munkatársaink együttműködésében. 

https://artemisszio.blog.hu/2015/03/27/same_world_uj_glo-
balis_neveles_projektunk_indul_a_kornyezeti_igazsagossagrol

és a nemzetközi egyenlőtlenséggel kapcsolatos kérdéseket 
egyaránt megtaláljuk. Az Oktató és Tanuló Egységek (TLU), 
a geo-történelmi munkafüzet, az értékelő és az önértékelő 
(SAT) eszközök, és a többi ehhez kapcsolódó anyag letölthető 
a honlapról.

http://getupandgoals.hu/
https://www.getupandgoals.eu/

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Infografikákat és további tájékoztató anyagokat készít és tesz 
elérhetővé az álhírekről. 
Hotline webhelyet is üzemeltet a biztonságosabb interneth-
asználat támogatásáért. 

http://nmhh.hu/internethotline/

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központok a tudatos és biz-
tonságos médiahasználatra oktatja a gyermekeket (9-16 éves 
korig) két városban, Budapesten, Debrecenben. Az álhírekkel 
kapcsolatos óravázlatokat és infografikákat is létrehoztak a 
jelenséggel kapcsolatban. 

http://buvosvolgy.hu/

Passages (Átjárók)
Érzékenyítő játék, mely a játékost szembesíti a menekültek 
tapasztalataival.
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Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület
Az egyesület a 4-14 éves korosztály, valamint szüleik és 
tanáraik számára nyújt támogatást digitális média, az inter-
net biztonságos, kompetens és felelős használatában. Work-
shopokat információs anyagokat (álhírekkel kapcsolatban is) 
és tanácsadást tartanak.

http://televele.hu/egyesulet/

Urbanlegends.hu
Az álhíreket leleplező magyar weboldal.

http://www.urbanlegends.hu/2019/10/greta-thunberg-al-
hirek-kamukepek/

Olaszország  |  Arci

BRICkS – Building Respect on the Internet by Combating 
Hate Speech.  Cospe- Florence
A projekt felkutatja a modern technológia kínálta le-
hetőségeket a fiatalok támogatására az online média és 
a közösségi oldalak kritikus szemléletére és az ott terjedő 
rasszista és idegengyűlölő beszéd elleni küzdelemben játszott 
aktív szerepükre irányítva figyelmüket. 
A projekt ugyan 2016-ban lezárult, de a linken keresztül továb-
bra is elérhető az összes kapcsolódó dokumentum, tréning-
anyag és oktatócsomag.

https://www.bricks-project.eu/

Paroleostili- Social awareness project against the use of hos-
tile language
A Parole O_Stili célja a világháló felhasználóinak bátorítása és 
tanítása arra, hogy kommunikációjukban kevésbé ellenséges 
hangot üssenek meg. A Nem-Ellenséges Kommunikáció Kiált-
ványa elköteleződés a felelősség megosztása mellett, amel-
lyel egy minket képviselő és biztonságot kínáló civilizált és 
tiszteletteljes internetes tér alakítható ki. A több mint 300 
kommunikáló, blogger és influenszer által írt és alkalmazott 
irat 10, az online viselkedésre vonatkozó alapvetést tartalmaz.

https://paroleostili.it/
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MEET, Media Education for Equity and Tolerance 
(2016-2018) Università di Firenze/Firenzei Egyetem
A MEET az Európai Bizottság Erasmus+ programjában létre-
hozott, a fiatalok kritikus és interkulturális megértését és a 
közösségi média óvatos használatát szorgalmazza a multikul-
turális állami iskolákban és a demokratikus társadalmakban. 
Főbb tevékenységei:
  •   A már létező, az interkulturális kontextusban 
       szociális kizárás fenyegette diákokat célzó 
       médiaoktatás megújítása, átdolgozása
  •   6 darab, három országban (Németország, 
       Olaszország, Szlovénia) a kritikus olvasottsághoz 
       való viszonyra alapozott „tanulási forgatókönyv” 
       elkészítése, tesztelése és kiértékelése

https://meetolerance.eu/ 

React- Respect and Equality: Acting and Communicating To-
gether- Arci 
A REACT projekt célja a gyűlöletbeszéd, a gyűlölet-bűncselek-
mények és az intolerancia más formáinak leküzdése az oktatók 
és a fiatalok médiaműveltségének javítása, valamint egy narratív 
kampány kidolgozása révén.

http://www.reactnohate.eu/
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3.6
Projekt videó spot

https://www.youtube.com/watch?v=B558dBsh3KM
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SOKSZÍNŰSÉG .
AZ ÁLHÍREK ÉS A SZTEREOTÍPIÁK ÉLETEKET
TEHETNEK TÖNKRE. 
Az álhírek hátterében álló hazugságok elnyomják a tények valódiságát, fájdalmat okoznak az 
embereknek, és elfedik a személyes történeteiket. A népmozgások mindig is új lehetőségeket 
jelentettek a társadalmak és a gazdaságok számára. Ez most is így van. Állítsuk meg az álhíreket,
eljött az igazság ideje! Te melyik oldalon állsz?
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SOKSZÍNŰSÉG .
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eljött az igazság ideje! Te melyik oldalon állsz?
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Az álhírek hátterében álló hazugságok elnyomják a tények valódiságát, fájdalmat okoznak az 
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You Dupe

SOKSZÍNŰSÉG .
NEM MINDEN FILMNEK HAPPY END A VÉGE.  
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SOKSZÍNŰSÉG .
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SOKSZÍNŰSÉG.
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3.8
Hasznos tippek a sztereotípia-ellenes 
mémek készítéséhez

1. Mi az a mém?

A mém egy ötlet, egy viselkedésfajta, vagy stílus, amely imitáció 
útján terjed emberről emberre egy bizonyos kultúrában, gyakran 
azzal a céllal, hogy egy bizonyos jelentést fejezzen ki. A mémek kul-
turális elképzeléseket, szimbólumokat vagy szokásokat tartalmaz-
nak, amelyeket írásos vagy szóbeli formában adnak át az emberek 
egymásnak. 
Hétköznapi értelemben a mém kifejezést tulajdonképpen a mémek 
csak egy fajtájára használjuk, az „internetes mémekre”, azaz olyan 
gondolatokra, amelyek gyorsan terjednek az emberek között az in-
terneten, főleg internetes blogokon, közösségi oldalakon, mint a 
Facebook, az Instagram, a Twitter és a chatszolgáltatások. 

Bármilyen digitális termékből lehet potenciális internetes mém, 
akár fényképekből, rajzokból, animált gifekből vagy videókból. 
A legnépszerűbb internetes mémek az úgynevezett „makró ké-
pek”, vagy rajzok, vagy fényképek, amelyeken ráhelyezett szöveg 
található. A makró képek általában három részre oszthatók: a 
háttérképre, a kép tetején található szövegre, ami egy rövid bev-
ezetés, és a kép alján található szövegre, ami a bevezetés folytatá-
sa vagy kibontakoztatása, és amely a mém vicces részét tartalmaz-
za (azaz a poént vagy a csattanót).    

2. Miért olyan hatásosak a makró képek és az internetes mémek? 

A jelenség először olyan oldalakon jelent meg és terjedt el, mint 
a Reddit, a 9GAG és a 4Chan, még jóval azelőtt, hogy a közösségi 
oldalak, a régi Myspace-től kezdve a Facebookon, Instagramon és 
Twitteren keresztül a TikTokig, megjelentek az életünkben. 

Kép –Internetes mém példák

Kép –A makró kép felépítése
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3. Hogyan készítsünk saját mémet a sztereotípiák ellen?
Nem kellenek különleges képességek ahhoz, hogy elkészítsünk egy 
mémet. Sőt, tulajdonképpen rengeteg ingyenes online forrást talál-
hatunk, ahol mémeket gyárthatunk, vagy csak szerkeszthetünk 
meglévő mémeket, és átalakíthatjuk őket. Ha bejelentkeztünk, fe-
liratozhatunk képeket, sablonokat használva, amelyek készen áll-
nak arra, hogy elterjedjenek a közösségi oldalakon.  

     • Imgur, https://imgur.com/
     • Quickmeme, http://www.quickmeme.com/ 
     • Imgflip, https://imgflip.com/memegenerator 

Másrészről, minél egyszerűbb, világosabb, viccesebb vagy iron-
ikusabb a mém, annál sikeresebb lesz. A viccek visszatükrözhetik 
a mindennapi élet abszurditását, szólhatnak napi eseményekről 
vagy olyan dolgokról, amelyeknek van hírértéke. 

Itt az idő, hogy te is elkészítsd a saját sztereotípia-ellenes mémedet! 

1.   Gondolj egy olyan sztereotípiára, amely népszerű a barátaid 
      vagy ismerőseid körében. 
2.  Gondold ki, hogyan lehetne ebből a sztereotípiából viccet 
      csinálni. 
3.  Keress egyet a mostanság népszerű képek közül, amely 
      egyszerű és hatásos.
4.  Küldd el egy barátodnak, hogy leteszteld, mennyire hatásos. 
5.  Oszd meg online.

A leghitelesebb oldal, amely virtuális archívumot őriz a legtöbb (ha 
nem az összes) mémről, amelyet az utóbbi időkben készítettek, a 

https://knowyourmeme.com. 

A mémek nagyon különbözőek lehetnek, de minden esetben 
viselkedési formákat vagy életmódokat közvetítenek.  Tulajdonkép-
pen hatékony eszközök ahhoz, hogy álláspontokat vagy (gyakran 
kritikus és ironikus) véleményeket közöljünk velük, valamivel 
kapcsolatban. Más szóval a mémek segítségével részt vehetünk a 
közösségi oldalakon nyilvános eszmecserékben, és befolyásolhat-
juk velük az online hírnevünket. Az online hírnév és a közösségi old-
alak beszélgetései lehetnek pozitívak vagy negatívak, és leginkább 
rajtunk múlik, milyen irányba tolódnak. A mémek vírusként terjed-
nek és konkrét kulturális üzeneteket hordoznak, ezért rendkívül 
hatékonyan segíthetnek abban, hogy pozitívan járuljunk hozzá a 
közösségi média légköréhez.   

4. ábra- Pozitív vs. Negatív online mémek
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4
ElŐszÓ
Jelen dokumentumot Az Ares 2.0 srl dolgozta ki az EU-s támogatás-
sal készült „NEMO – a bevándorlókat érintő online diszkrimináció el-
leni harc az oktatásban új média segítségével” projekt keretein belül. 
(Támogatási Megállapodás: n. 821553 - NEMO - AMIF-2017-AG-INTE).
A projekt célja, hogy harcoljon a sztereotípiák ellen, amelyek a 
harmadik országbeli állampolgárokat érintik, az online megjelenő 
információk és kommunikáció hatványozott terjedésére összpon-
tosítva, egy figyelemfelkeltő és képzési folyamattal, amely azokat a 
fiatalokat célozza, akik most ismerkednek az online világgal, azért, 
hogy utat mutasson nekik a tudatos és kiegyensúlyozott, a beván-
dorlás jelenségét és a harmadik országbeli állampolgárokat érintő 
online kommunikáció felé. Ennek érdekében a projekt keretein belül 
létrehoztunk egy innovatív eszköztárat középiskolák részére (11-14 
éves gyerekek), amelyet tényszerű adatokkal támasztottunk alá, és 
amelyet egy nagyszabású, innovatív kommunikációs kampánnyal 
támogatunk. Az eszköztár mind a tanárokat, mind a diákokat vé-
gigvezeti egy olyan úton, amely a bevándorlók diszkriminációja ellen 
küzd, és bemutatja, hogy mekkora szerepet játszik a közösségi média 
a jelenség torz felfogásában és a hamis információk terjesztésében. 

Az eszköztár számos modulból áll, amelyek aktívan bevonják a gyer-
ekeket a tanulásba. Ebbe beletartozik egy videó interjú készítése 
egy bevándorló nővel. Jelen útmutatót konkrétan erre a szituációra 
dolgoztuk ki. A dokumentum célja, hogy utat mutasson a fiatal 
és amatőr videó készítőknek, ellátva őket tippekkel, hogy hogyan 
készítsenek el egy videó interjút alacsony költségvetéssel, de pro-
fesszionális jellemzőkkel. Fent említett okokból, a készített tartal-

maknak nem szükséges aprólékosnak lenniük. A várt eredmény sem 
kell, hogy egy professzionális videó interjú legyen, sokkal inkább egy 
olyan termék, amelyet az adott oktatás vagy tréning keretein belül 
hoznak létre. 
Jelen dokumentum célja, hogy megmutassa, hogyan dolgozzanak ki 
egy saját készítésű videó interjút, nulla, vagy alacsony költségvetés-
sel. Tehát ebben a rövid útmutatóban megmutatjuk, hogyan 
készítsenek el egy videó interjút nyílt forráskódú szoftverekkel és 
amatőr berendezéssel; professzionális módszereket használva, de 
nem professzionális szinten.

A rövid útmutatónak 4 része van. Az első három általánosabb és 
elméletibb, az utolsó gyakorlatiasabb. 
Az első rész bemutatja a videó projektek mindenkori alkotóelemeit. 
A második rész sorra veszi a technikai szempontokat, amelyek be-
folyásolnak és módosítanak minden videó terméket. A harmadik 
részben bemutatjuk a felszerelést, amelyet általában a videó inter-
júkban használnak, és azokat, amelyek javasoltak egy amatőr videó 
interjú elkészítése során. Végül, az utolsó részben összefoglaljuk 
az addig leírtakat, és pontokba szedjük a lépéseket, amelyeket 
a videó interjú előtt, közben és után kell követnünk. A függelék-
ben egy rövid szószedetet láthatunk, amely segíthet elmélyíteni a 
tudásunkat a videó készítés szakszavaira vonatkozóan. 

ElsŐ rész – A videÓ készÍtés elemei 
1.1 A közreműködők

Egy videó interjú elkészítésében sokan közreműködnek. Egyik old-
alon ott vannak az operatőrök, a filmkészítők, a rendezők, szerkesz-
tők és az újságírók, a másikon pedig az interjúalany. 

4
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Egy olyan interjúnál, ahol csak az intejúalany látszik a képen, a 
beszélő riporter nem, bevált gyakorlat, hogy úgy pozícionáljuk a 
látószöget, hogy az alany tekintetével ellentétes irányból vesszük 
őt. Tehát ha az interjúalany jobbra tekint, kiegyensúlyozásképpen 
balról filmezzük (és fordítva). A riporter mindig a kamera jobb old-
alán helyezkedjen el. 

Egy amatőr videóban viszont ez a létszám lecsökken a 
legszükségesebbekre. Itt abból a feltételezésből indulunk ki, hogy 
az egyik oldalon áll a videó készítő és a riporter, a másikon pedig az 
interjúalany. 

1.2  A látószög
The shot represents the portion of physical space that is captured 
by the lens of the movie camera or camera.

A látószög az a fizikailag körülölelt tér, amit a videokamera vagy a 
fényképezőgép lencséje bevesz. 
Az alanyunk keretbe foglalt részének nem csak leíró szerepe van, 
hanem ez az, ami meghatározza a nézőből kiváltott érzelmi reak-
ciót is. Minél közelebbi a felvétel, annál szorosabb a kapcsolat a 
néző és a bemutatni kívánt interjúalany között. 

Close-up Shot is mostly used to carry out an interview.

Ábra 1 – Közeli felvétel

Ábra 2 – Félközeli felvétel

Ábra 3 – Részközeli felvétel

  113  ESZKÖZTÁRNEMO



TOOLKITNEMO 5

   •     Semleges szög (Ábra 7): az esetek többségében ez az ideális szög, a
          kamerát szemmagasságba állítják be, így a nézővel egy szinten vannak.  

Amennyiben kevés helyünk van, és a kamera pontosan az inter-
júalannyal szemben van felállítva, kérjük meg, hogy a kamera jobb 
oldalát nézze, mikor beszél, hogy természetesebb hatást érjünk el, 
és elkerüljük azt, hogy pont szembenéz a kamerával. 

Az ember, aki egyenesen a kamerába néz és beszél, olyan hatást 
kelt, mintha közvetlenül a nézőhöz beszélne. Ez bevett szokás, 
ha szakmabeliekről van szó (politikusok, színészek, riporterek, 
televíziós műsorvezetők), de általában ezeknek a műsoroknak más 
a célja, mint egy interjúnak.   

2.1  Kameraállás

A szög, amiből az alanyunkat filmezzük, teljesen megváltoztathat-
ja a mondanivalót és az interjú szándékát. 
A három leggyakoribb példa a következő:

   •   Felülről (Ábra 5): Ha felülről lefelé filmezünk valakit, 
        lenéző, lekicsinylő hatást kelthetünk, az alanyunk kisebbnek 
        és jelentéktelennek tűnhet.   

  •   Alulról (Ábra 6): Ha alulról filmezünk felfelé, az alanyunk 
        impozánsabbnak tűnhet és fontosabb hatást kelt.    

Ábra 4 – Standard shot Ábra 5

Ábra 6
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Manapság a mobiltelefonokban és fényképezőgépeken sokszor alapér-
telmezettként ráhelyezik a képernyőre a rácsot. De emlékezzünk, hogy 
nem ez az egyetlen szabály jó képek készítéséhez, sőt, ezt a szabályt 
bátran felrúghatjuk, ha tisztában vagyunk azzal, mit csinálunk.  

IPP - KERET: A „biztonsági zóna” a képnek az a része, amely meg-
egyezik a keret széleivel; ebben a zónában ne történjen semmi 
figyelemre méltó, és feliratok se kerüljenek ide. Készüléktől füg-
gően ez a rész ki is vágható.  

2.2  A képkomponálás 

A sokféle kompozíciós módszer közül a kétharmados arány szabá-
lya az egyik legismertebb és a legrégebbi; olyannyira, hogy ezt már 
a reneszánsz festők is előszeretettel alkalmazták. 

Tulajdonképpen arról van szó, hogy a képet 9 részre osztják két 
függőleges, és két vízszintes vonallal. A vonalak metszéspontjai 
lesznek azok a pontok, ahová a szemünk leginkább fókuszál majd, 
így dinamikát kölcsönöz a képeknek. 

Ez nem azt jelenti, hogy az alany, aki tökéletesen középen helyezke-
dik el, „rosszul” van beállítva, hanem azt, hogy a kompozíció olyan 
harmonikus lesz, hogy a néző szeme nem törekszik majd az érdekes 
pontok megkeresésére, így kevésbé lesz dinamikus és megnyerő az 
eredmény. 

Ábra 8

Ábra 9

Ábra 10
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3. Kameramozgások

A videóval való kommunikálás egy másik alapvető eszköze a 
kameramozgás. Az alapvető kameramozgásokat három típusba 
soroljuk: 

   •    Panoráma-felvétel:  az állvány egy helyben marad, a kamera
         forog 360°-ban körbe
   •    Követőfelvétel: a kamera egy helyben marad, az állvány 
         mozog egy kocsin
   •    Közelítés:  a felvétel közeli, mechanikus vagy digitális optika
         segítségével (amennyire a minőség engedi

Gyakori hiba, hogy mindenféle különösebb koncepció nélkül 
mozgatják a kamerát, azzal a szándékkal, hogy dinamikát ad-
janak a képnek. Például látni olyan interjúkat, ahol a válaszadót és 
a riportert egy kézi kamerával követik, ami minden lépést rögzít. 
Ezzel csupán azt érik el, hogy összezavarják a nézőt és elterelik a 
figyelmét az interjúban előkerülő témákról. Egy dialógus közben, 
a mindennapi életben a kérdező tekintete arra fókuszál, akivel 
beszélget, ezért egy videóban is nagyon fontos, hogy ezt a ter-
mészetes helyzetet reprodukáljuk, ha jó végeredményt szeretnénk 

kapni. Egy interjú közben a kameramozgások használata általában 
nem javasolt, főleg kezdőknek nem, és azoknak, akiknek limitált 
számú eszköz áll a rendelkezésére.  Ez nem azt jelenti, hogy más 
szituációkban a kameramozgás nem jelent megoldást, sőt, néha 
ez az egyetlen módszer; például az utcai újságírás műfajában vagy 
tudósításoknál, ahol néha a riporter rá van kényszerítve, hogy 
„üldözze” interjúalanyait. 

4. Világítás

Akárcsak a kameraállások, a világítás is képes torzítani a felvételünk 
mondanivalóján. Képzeljünk el egy interjút, amelyet fénnyel szem-
ben vettek fel, és az alany ettől teljesen sötét a képen; vagy egy 
olyan interjút, amelyben széles megvilágítást alkalmaznak: az első 
esetben megkockáztatjuk az alany sikertelen megjelenítését, a 
második pedig félrevezető lehet, és mást helyezhet szem elé, mint 
amit szeretnénk. 

Ábra 11

Ábra 12
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Online nagyon sokféle világítás elérhető, különböző fotózási teljesít-
ménnyel, amely sokat számíthat, még akkor is, ha olcsók és kezdők 
számára is megfelelők.  De ennek ellenére nehéz feladat összeállítani 
egy amatőr világítás szettet, főleg akkor, ha az ember kezdő. Tehát, a 
mi esetünkben érdemes egyszerűen maximálisan kihasználni a nap-
fény nyújtotta lehetőségeket, mint kulcsvilágítás, és ezt kombinál-
ni egy olyan fényforrással, ami az adott helyszínen rendelkezésünkre 
áll.  Körbe kell majd néznünk alaposan, honnan jön be legideálisab-
ban természetes fény, milyen árnyékokat produkál, és, ha van rá mód, 
használjuk a mesterséges fényforrást is, vagy egy fehér fényvisszaverő 
felületet, hogy lágyítsuk az árnyékokat az alanyunkon (derítés). 

Tipp: nagyobb mélységet („mélységélesség”) adhatunk az al-
anyunknak, ha a legsötétebb és a legvilágosabb pontjait egy 
keretbe foglaljuk. 

5. A helyszín

A helyszín nagyban befolyásolja a végeredményt és a videó készítő 
munkájának minőségét is. Az alábbiakban megosztunk néhány javaslatot 
arra vonatkozóan, hogyan rendezzük be a helyszínt, ahol forgatni fogunk. 

A professzionális szabványos világítási beállítás, amelyet a legtöbb 
esetben, de főleg interjúknál használnak, az úgynevezett „Három-
pontos világítás”, amely a következőkből áll:  

     a) Kulcsvilágítás: a legfőbb fényforrás 
     b)     Szórt fény / derítés:  az a fényforrás, amely lágyítja az arcon
                lévő kontrasztokat, az árnyékokat, és a „chiaroscuro-effektust”,
              azaz a fény-árnyjátékot. Használhatunk egy fényvisszaverő
              felületet is, úgynevezett „derítőlapot”, ami  egy fehér polisztirol lemez
     c) Hátsó világítás:  ez a fényforrás a szórt fénnyel ellentétes
              irányú, az alany mögött helyezkedik el, és lehetővé teszi, 
              hogy láttassuk az alany kontúrjait, és elválasszuk őt a háttértől

Abra 13

Ábra 14 – Kameramozgások

Ábra 15

Camera

Key light

Back light

Fill light

Camera

Light

Reflective panel

Window
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fekete fal előtt forgatni, főleg, ha az interjúalanynak nincs semmi 
vonatkozása a forgatási helyszínhez. Tehát mondjuk, ha egy spor-
tolóval készítünk interjút, nem biztos, hogy egy olyan fal a legjobb 
háttér, amelyen gitárok lógnak, mert eltereli a néző figyelmét és össze 
is zavarhatja őt. Ha nincs a témához megfelelő forgatási helyszínünk, 
a legjobb, ha valami semlegest választunk inkább, vagy eltakarjuk. 

Az egyik módja annak, hogy a háttérben lévő, zavaró részleteket 
elrejtsük, az, hogy csak az alanyunkra fókuszálunk, és a hátteret 
homályosan hagyjuk. De ennek a hatásnak az eléréséhez sok helyre 
van szükségünk az alany és a háttér közt, jó fényviszonyok kellenek, 
és olyan kamera vagy mobiltelefon is szükséges, amely rendelkezik 
manuális fókusz funkcióval. 

Tipp: Ha van rá mód, a forgatási nap előtt egy nappal vizsgáljuk 
meg a forgatás helyszínét, hogy fel tudjuk mérni az esetlegesen 
felmerülő problémákat. 
 
Második Rész - A videó technikai aspektusai 
1. A felbontás és a vizuális keret formátumai 

Általában a videók felbontását pixelben mérjük. A pixel a legkisebb 
egysége, egy „pontja” a digitális képeknek. A formátumok a követ-
kezők lehetnek: 

     •    1280x1080: HD Ready
     •    1920x1080: Full HD
     •    3840×2160: Ultra HD
     •    4096×2160: 4K
     •    1080x1920: Full HD (natív függőleges felbontás közösségi 
           oldalakhoz és sztorikhoz) 
     •    1080x1080: Négyzetes videó (Közösségi média)

Ha nagy ablakok vannak a helyiségben, nagy segítségünkre le-
hetnek a természetes fények, de vegyük számításba, hogy az idő 
múlásával a fények megváltoznak, a nap más szögből süt majd, és 
akár egyetlen felhő is elég ahhoz, hogy veszélyeztesse az egész for-
gatást. Tehát vegyük figyelembe a forgatás idejét és időtartamát.  

Az is előfordulhat, hogy a legjobban megvilágított pontok távol 
vannak az energiaforrásoktól. Ezért jó, ha van nálunk hosszab-
bító vagy egy hordozható töltő, ha mobiltelefont használunk 
a világításhoz. Amikor beállítjuk a készülékeink kábelezését, 
hasznos lehet rögzíteni azokat a padlóhoz például celluxszal, 
hogy a baleseteket elkerüljük. 

Próbáljunk meg minél csendesebb helyet keresni: a forgalom vagy 
egy építkezés zaja, a légkondicionáló hangja mind idegesítő „fe-
hér zaj”, ami rendkívül zavaró lehet, amikor vágjuk a videót, vagy 
szerkeszteni szeretnénk. Legrosszabb esetben használhatatlan is 
lehet tőle a felvételünk.  
Ami a hátteret illeti, gyakran a legjobb megoldás egy sima fehér vagy 

Ábra 16

Félközeli felvételeknél az eg-
yik kamera legyen legalább 
másfél méterre az alanyunk-
tól, tehát amikor kiválasz-
tjuk a helyszínt, vegyük 
számításba a rendelkezésre 
álló teret, helyet is. Továbbá, 
ha van nálunk még világítás 
is, és a csapat több tagból 
áll, győződjünk meg arról, 
hogy mindenki kényelmesen 
elfér. 
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Tipp: Egy trükk a legjobb fókusz eléréséhez: maximális zoommal 
közelítsünk rá az alanyunk arcára, fókuszáljunk az apró rész-
letekre, aztán a lencsével térjünk vissza az eredeti távolsághoz.

     2.2 Expozíciós idő

Az expozíciós idővel azt tudjuk eldönteni, mennyi fény érje a 
kamerát. Ez befolyásolja, mit látunk elkülönítve, és alapvető 
szerepe lesz a videó hangulatában is. 

Tipp: Kerüljük az erős fényforrásokat az interjúalany mögött, 
hacsak nem szándékosan szeretnénk őt elrejteni. 

     2.3. Fehéregyensúly

Ha nem figyelünk a fehéregyensúly beállítására, a videón a színek 
nagyon eltérőek lesznek a valódiaktól. 
A fehér pont a fényforrás színhőmérsékletétől függ, ezért, ha 
rosszul állítjuk be, természetellenes színűek lehetnek a videónk 
szereplői (kék, sárga vagy piros tónusú, attól függően, hogy milyen 
hibát vétettünk). A legtöbb esetben használhatjuk az automatikus 
egyensúly-beállításokat, kivéve, ha a fényforrásaink nagyon külön-

2. Képbeállítások

Miután megtaláltuk a legideálisabb látószöget és felvételi módot, 
be kell állítanunk a színeket, jól bevilágítani az alanyunkat és meg-
találni a helyes fókuszt. Ezt különböző módokon tehetjük meg: az 
első a legegyszerűbb, az automatikus beállítás, mikor engedjük az 
eszköznek, hogy magától megtalálja a legideálisabb beállítást, a 
másik a manuális, amitől kétségkívül professzionálisabb, precízebb 
lesz a videónk, és a szituációnknak megfelelő. 

      2.1 A fókusz

Modern digitális kamerákban és közép-felső kategóriás mobiltele-
fonokban manapság már elérhető az arcfelismerő funkció, ami le-
hetővé teszi, hogy az alanyunk folyamatosan fókuszban maradjon, 
azzal, hogy felismeri az arcát.  A mi esetünkben ez az ajánlott mód. Ha 
nem áll rendelkezésünkre ez a funkció, nézzük meg, hogyan tudjuk mi 
beállítani a fókuszt, de soha ne maradjon ki ez a nagyon fontos lépés. 

Ábra 17

Ábra 18

480 SD
720x480

1080 HD
1920x1080

720 HD
720x480

4K (Ultra HD)
3840x2160

8K (Ultra HD)
7680x4320
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TIPPEK: Rögzítsünk 10-20 másodpercnyi fehér zajt is, vagy háttérza-
jt, ami jól jöhet vágásnál, ha el szeretnénk fedni bármilyen hirtelen 
hanghatást, szünetet vagy bizonytalanságot. Vegyünk fel legalább 
20 másodpercnyi fehér zajt, mikor a helyszínt már felállítottuk, hogy 
ne térjen el nagyon a videó háttérzajától.   

4. Szerkesztés, vágás és elsötétedés 

A gyártás utáni szakasz a szerkesztéssel kezdődik, azaz, amikor 
megcsináltunk mindent a videó végleges verziójának elkészítéséhez.

A szerkesztés a legérzékenyebb szakasz, mert megváltoztathatja 
az egész videó értelmét, akár szándékosan, ahogy azt a totalitárius 
rendszerekben tették, vagy teszik most álhírek gyártásakor, vagy 
egyszerűen véletlenül. 

Sokféle technika létezik a képek összekötésére (néhányat a szósze-
detben is olvashatunk). Itt azokat soroljuk fel, amiket egy átlagos 
interjúhoz használhatunk.

böznek egymástól, és egymással kombináltuk őket (például neo-
nlámpa, volfrámszálas izzó, led és napfény együttes használata).

     2.4. ISO (színhőmérséklet)

Az ISO érték a fényérzékenységi mérték, azt jelzi, hogy a film men-
nyire tudja „elfogadni” a fényeket. Minél magasabb az ISO, annál 
zajosabb, szemcsésebb lesz a képünkön szereplő dolog és elvész a 
dinamikusság (azaz a fények és az árnyékok aránya). Ugyanakkor, 
ha a fényviszonyaink rosszabbak, vagy szürkületben fényképezünk, 
érdemes emelni az ISO értékén. A célunk az lesz, hogy kiegyensúly-
ozzuk az értéket úgy, hogy megkeressük az egyensúlyt a kép-
minőség és a megfelelő megvilágítás között. 

3. Audió

A videó sikerességének 50%-a az audión múlik, különösen egy 
interjú esetében.  

Az interjú hangját és képét ugyanazzal az eszközzel rögzíteni nem 
ajánlott; ennek két alapvető oka van: az eszköz és az interjúala-
ny közötti távolság miatt, valamint a kamerák általában relatíve 
gyenge minőségű beépített mikrofonjai miatt (még a közép-felső 
kategóriásoknál is). 

Egy egyszerű és hatékony megoldás lehet amatőr videó interjúk 
készítésénél a Lavalier mikrofon (azaz egy csíptetős mikrofon) 
használata, amit összecsatlakoztathatunk egy mobiltelefonnal 
(lehet találni online nagyon olcsó fajtákat, amelyek elég jól működ-
nek). Vagy, ha nincs nálunk mikrofon, használhatunk egy második 
mobiltelefont a hang rögzítésére (például valakinek a zsebébe he-
lyezve, hiszen a mai mobiltelefonokkal kiváló minőségű amatőr 
hanganyagot tudunk rögzíteni).  

Ábra 19
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Tipp: A rendezőasszisztens meghatározó szerepet játszik a csa-
patban. Sokféle feladata van, például ő állítja össze a gyártá-
si beszámolót, amelyben röviden lejegyzeteli azokat a részeket, 
amelyek jól sikerültek, és azokat, amelyek eldobhatók, azért, hogy 
megkönnyítse a szerkesztési folyamatot. Ha van rá lehetőség, val-
aki a csoportból töltse be ezt a szerepet is.  

Harmadik rész: eszkÖzÖk 

1. Felszerelés

A professzionális forgatási helyszíneken általában stúdió állván-
yokkal, nagyon drága mozgófejekkel dolgoznak, valamint két vagy 
három videokamerával, amelyek ugyanabban a vizuális tengelyen 
vannak felállítva (például az egyik a félalakos felvételhez, a másik 
a közelikhez, a harmadik pedig a részletekhez és beszúrásokhoz); a 
mikrofonok a legjobb minőségű Lavalier mikrofonok, és legalább 
három stúdiólámpát használnak hangfalakkal. 

Vágás: Egyszerű vágás két képkocka között

Ugrásszerű, kihagyásos vágás:  Szünetek, bizonytalanságok, 
javítások, helytelenül ejtett szavak, köhögések: ezek mind 
részei a hétköznapi beszédünknek. Ha rövid ugrásokat iktatunk 
be, és kitöröljük a részeket, amelyek zavarják a mondatok ér-
telmét, egy sokkal egyenletesebb, dinamikusabb, tisztább és 
modernebb videót kapunk

J-vágás és L-vágás: Ezek a vágásfajták arról kapták a nevüket, 
hogy milyen alakja lesz tőlük a vágó szoftverek idővonalának 
(ld. ábra 25). J-vágás az, amikor a következő jelenet hangja át-
fedésben van az előző jelenet képével, és az L-vágás ennek az el-
lenkezője, mikor a videó van átfedésben az előző jelenet hang-
jával. Ez egy jó technika dinamikus párbeszédek készítéséhez.  

Áttűnés: Rengeteg féle átmenet van, amelyek nagyjából követik 
a mai trendeket. Ezeket minden vágó programban egyszerűen 
megtalálhatjuk. Egy egyszerű trükkje a professzionális videó 
készítésnek az, hogy nem használjuk egyiket sem, kivéve azt 
az egyet, amelyiknek van narratív értéke: az áttűnésnek. Ez 
általában egy történet két pillanatát köti össze, amelyek tér-
ben vagy időben különállók. A mi esetünkben egy rövid, alig 
észrevehető áttűnés (5/8) segít például egy kihagyásos vágást 
gördülékenyebbé tenni és megszépíti a végső videónkat. 

 •

 •

 
 •

 •

Ábra 20
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Video
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Nyilván a mi célunk nem egy professzionális helyszín biztosítása, 
csupán valami hasonló összeállítása azokkal az eszközökkel, ame-
lyek rendelkezésünkre állnak. 

Nem ajánljuk a kézi felvételek készítését, ezért elsősorban szerez-
zünk be egy állványt és egy telefontartót, ami egy olyan kis eszköz, 
amellyel a fejhez rögzíthetjük a mobiltelefont. 
Ha nincs kameraállványunk, aktiváljuk készülékünkben a stabi-
lizátort, ha van benne ilyen funkció, és próbáljuk meg a lehető leg-
stabilabban tartani a telefont. De fontos hozzátenni, hogy a stabi-
lizátor rontani fog egy kicsit a videó minőségén. 

Azoknak, akiknek nincs, vagy nem tudnak olcsó Lavalier (csíptetős) 
mikrofont beszerezni, az egyetlen megoldás az, hogy egy második 
mobiltelefon segítségével egy appon keresztül felveszik a hangot. 
A telefon, amivel filmezünk, túl messze lesz a beszélőtől, ezért ha 
nincs semmi, ami felveszi külön a hangot, rossz minőséget kapunk 
majd. Az audió felvételére használt telefont rejtsük el valahová!

A derítőlámpát helyettesíthetjük egy fehér polisztirol lemezzel 
(derítőlappal), hogy visszatükrözze a fényt az alanyunkra, de megteszi 
egy nagy, fényes lemez is, vagy bármi olyan visszatükröző felület, 
amely rendelkezésünkre áll. Arra viszont nagyon figyeljünk, hogy 
valósághűen adja vissza a fényt a kamera, mielőtt a forgatást elkezdjük. 

Tipp: Ha úgy döntünk, hogy több készüléket használunk a for-
gatáshoz, figyeljünk arra, hogy mindegyiket ugyanarra a vizuális 
tengelyre állítsuk: ha a látómező fölé kerülünk, nagy hibá követünk el. 

2. Szoftverek 
Néhány videó szerkesztő program, amelyet manapság a szakem-
berek használnak: 

      •     Avid, Final Cut és Premiere Pro a szerkesztéshez
      •     After Effects, Apple Motion és Fusion a vizuális effektekhez
      •     Logic Pro, Adobe Audition és Pro tools a hang-
             utómunkákhoz.

Ezeknek az eszközöknek a költsége, habár soknál elérhető ingyenes 
próbaverzió, megterhelő lehet diákok és kezdők számára. Ezért azt 
javasoljuk, hogy más megoldásokat keressünk, amelyek biztosítják 
a szerkesztéshez szükséges alapfunkciókat ingyen, vagy majdnem 
ingyen.

Leegyszerűsítve, egy szerkesztő program kezelőfelületének ala-
pelemei a következők: az idővonal, ahol időkódokkal látjuk az any-
agunkat; az eszközök: a vágáshoz, az elsötétedésekhez és a videó 
mozgatásához; valamint két monitor, amelyek a film előnézetét és 
a folyamatban levő munkát mutatják.

Ábra 21
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Az alábbiakban bemutatunk néhány ingyenes többfelületes alter-
natívát számítógépekhez és mobiltelefonokhoz:

     a)  Számítógépes ingyenes szoftverek:
 
Az operációs rendszerekben eleve találhatunk programokat 
videó feldolgozáshoz. A Macintosh iMovie szoftvere például egy 
egyszerűsített, ingyenes verziója a professzionális Final Cut szoft-
vernek, és létezik iPhone-okra is mobilverziója. Ha mobiltelefont 
használunk a filmezéshez, valószínűleg az iMovie a legjobb mego-
ldás kezdőknek. Akik PC-vel dolgoznak, azoknak a most elérhető 
egyetlen szoftver a Windows 10 képszerkesztője (a régebbi ver-
ziókon „Windows movie maker”), ám ez egy nagyon limitált verzió.  

Inkább azt javasoljuk, hogy számítógépen, és ne mobiltelefonon 
szerkesszük a videónkat. Ennek van néhány oka: a számítógépes 
szoftverek korszerűbbek, és a munka menete is egyszerűbb, mint a 
mobilos verziókon. A mobilos alkalmazások általában csak felsőbb 
kategóriás telefonokon használhatók rendesen, alacsony kate-
góriásokon szinte lehetetlen videót szerkeszteni. 

Íme, néhány ingyenes szoftver:

 

Shotcut: Ingyenes, többfelületes szoftver, amely 4K fel-
bontásig kezeli a videókat, és egyszerű megtanulni a kezelését: 
https://shotcut.org/

Davinci resolve: A szoftver ingyenes verziója ideális lehet 
picit bonyolultabb projektek elkészítéséhez. Nemcsak, hogy 
könnyen tanulható a kezelőfelület használata (rengeteg tuto-
rial elérhető hozzá online), de nagyszerű színkorrekciós funk-
ciókat tartalmaz, támogatja a többkamerás szerkesztést, és 
korszerű benne az audió interfész
https://www.blackmagicdesign.com/it/products/davinciresolve/

Blender: Egy rendkívül átfogó, többfelületes professzionális 
szoftver (Windows, Mac és Linux). Eredetileg 3D modellezés-
re fejlesztették ki, de később kiegészítették a legmagasabb 
szintű, videó szerkesztéshez, speciális effektekhez és 2D an-
imációkhoz használható új eszközökkel. Ugyanakkor nem ja-
vasolt kezdőknek, és elég nehéz a kezelése.
https://www.blender.org/

Mobiltelefonos szoftverek:

Adobe Premiere Clip: az ingyenes mobilverziója a professzi-
onális számítógépes szoftvernek; mint minden okostelefonos 
alkalmazásnak, ennek is limitáltak a funkciói, viszont remek 
kiindulópont. A professzionális alkalmazásban lehetséges 
szerkeszteni a projektet, vagy egyenesen megosztani a videót 
közösségi oldalakon

 •

 

 •

 

 •

 
b)

 •

 

Ábra 22
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Negyedik rész: hogyan készítsünk interjut

Kamera előtt állni meglehetősen stresszes feladat azoknak, akik 
nem szakmabeliek, és nincsenek hozzászokva. Amatőr produkciók-
ban ezért az interjúkészítő első feladatainak egyike az legyen, hogy 
az interjúalanyt fesztelenné tegye. Például ne kezelje az alanyt esz-
közként, akiből csak információkat szeretne kihúzni, miközben a 
helyszín beállításaival foglalatoskodik, hanem inkább ragadja meg 
a lehetőséget egy laza, fesztelen beszélgetésre. 

Ha az összes felszerelésünket (kamerák, telefonok) bekapcsoltuk, 
kezdjünk általános kérdésekkel (pl. Mondana valamit magáról? Hon-
nan jött? Mivel foglalkozik? Mióta dolgozik itt? stb.), aztán fokoza-
tosan térjünk át az összetettebb kérdésekre, amelyek az interjú fő 
kérdései. Az utómunkák és a szerkesztés során majd kiválogatjuk 
azokat a részeket, amelyek érdekesek lehetnek a videónkhoz. 

Miután a szerkesztés során átdolgoztuk az interjú tartalmát, bevált 
szokás, hogy megmutatjuk az eredményt az interjúalanyunknak, 
mielőtt publikálnánk bárhol, hogy eldöntse, összhangban van-e az-

zal, amit szeretett volna elmondani. Mivel csak alapvető szerkesz-
tési technikákat alkalmazunk, könnyen félreértelmezhetővé vál-
hat a tartalom, kiforgathatjuk a szavait, és néha, főleg, ha nincs 
tapasztalatunk, észrevétlenül és akaratlanul is eltorzíthatjuk a 
válaszok jelentését. 

1. A videó interjú előtt

GoPro e Quick: ez eredetileg két külön alkalmazás volt GoPro 
kamerákra kifejlesztve, de használható mobiltelefonnal készített 
videókhoz is. Kevés mozgásteret hagy, de mobilos videókat 
készíthetünk vele egy gyors és intuitív kezelőfelületen, sőt, adha-
tunk hozzájuk effekteket és zenét is extrém gyorsasággal. Ingye-
nesek, de a végeredményen látható a GoPro logo, amelyet nehéz 
eltávolítani. Hasznos szoftver kezdőknek a kísérletezéshez

Clips: a GoPro alkalmazás Apple verziója, de más effektekkel. 
Olyan videók elkészítéséhez javasolt, amelyeket közösségi 
médiára szánunk. Hasznos szoftver, kísérletezéshez

 •

 • Hol közöljük majd a kész videót? A videó forgatását a 
célállomásunk szerint tervezzük meg. Ha televízióban vagy 
számítógépen fogják főleg megnézni, forgassunk vízszin-
tesen; ha a cél a közösségi média, inkább függőleges beállítást 
használjunk, és vegyük figyelembe a sztorikat is például Face-
bookon vagy Instagramon 

Ellenőrizzük a kamera/telefon beállításait: a felvétel minőségét, 
a fehéregyensúlyt, az expozíciós időt, az ISO számot és a fókuszt

Bizonyosodjunk meg, hogy a kamera/telefon akkumuláto-
ra fel van töltve, és van nálunk külső akkumulátor megfelelő 
hosszúságú kábellel, vagy hosszabbítóval, hogy kényelmesen 
forgathassunk

Ellenőrizzük, hogy a memóriakártyán vagy a telefonon van-e 
elegendő hely. Ha van rá mód, használjunk üres memóriakártyát, 
vagy szabadítsunk fel annyi helyet a telefonon, amennyit csak 
tudunk 

Azok, akik nem aktív részesei a videó készítésnek, marad-
janak a helyiségen kívül: egy köhögés, egy nevetés, egy várat-
lan hatás elterelheti az interjúalany figyelmét, veszélyezteth-
eti a hangminőséget és magát a videót is

 •

 

 

 •

 •

 
 •

 •
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Minden mobiltelefon legyen kikapcsolva a forgatás alatt, és ha mo-
biltelefonnal forgatunk, mindenképp állítsuk repülő üzemmódba

A riporter üljön vagy álljon a fő kamera/telefon jobb oldalára, 
ugyanabba a magasságba, ahol az interjúalany lesz

Ha ez az első videó interjú, amit készítünk, az interjú előtti na-
pon csináljunk egy tesztfelvételt. Ez remek lehetőség arra, hogy 
meglássuk az előforduló hibákat és technikai problémákat, és 
kijavítsuk őket az igazi forgatás előtt

Ha több kamerát és fényforrást használunk, ne féljünk hangosan 
kimondani, hogy „Fények, kamera, és felvétel!”, hogy egyértelműen 
jelezzük a felvétel elindítását, ahogy a profi rendezők is teszik. 
Gyakrabban felejtik el elindítani a felvételt, mint gondolnánk, és 
azzal, hogy hangosan kimondjuk, mi is emlékezni fogunk rá

Ha mikrofont használunk, és külső hangfelvételt készítünk, ne 
felejtsünk el csapót alkalmazni (vagy tapsoljunk egy határo-
zottat a kamerába), hogy az utómunka során könnyedén sz-
inkronizálhassuk a hangot

A csapó után hagyjunk egy pár másodpercet, és csak azután 
kezdjünk bele az interjúba. Ugyanígy, a forgatás végén is ráhagy-
hatunk pár másodpercet, mert ez könnyíteni fogja a munkánkat 
a szerkesztés során

Használjunk fejhallgatót a hangerő ellenőrzéséhez

Kerüljük az eldöntendő kérdéseket, amelyekre „igen” vagy 
„nem” a válasz. Továbbá kérjük meg az interjúalanyt, hogy 
válaszaiban utaljon vissza a kérdésünkre, és kerek mondatok-

 •

 
  •

 • 

 
 •

 •

 
 • 

 
 •

 •

2.  A videó interjú közben

ban feleljen (pl. Mi a neve? A nevem…), különben értelmetlen 
és összefüggéstelen válaszaink lesznek a szerkesztés során

Mindig várjunk pár másodpercet, miután az interjúalany be-
fejezte a megszólalását, és csak utána tegyük fel a követ-
kező kérdést. És mindenekelőtt soha ne vágjunk közbe, vagy 
beszéljünk bele a mondandójukba, mert a szerkesztés során 
így nehéz lesz összevágni a részeket

Két kérdés között tartsunk pár másodperces szünetet, hogy 
a vágást megkönnyítsük

Csináljunk egy videó- és hangtesztet. Vegyünk fel 30 másod-
percnyi videó- és hanganyagot, exportáljuk egy laptopra, ahol 
tisztábban és kényelmesebben láthatjuk a felmerülő hibákat; 
amiket azonnal ki is javíthatunk, és figyelhetünk, hogy ne 
kövessük el őket újra

Töltsük le az összes videó és hangfájlt, és készítsünk róluk 
biztonsági másolatot bármilyen más eszközön! 

Amint a felvételt feltöltöttük és a hangot szinkronizáltuk a szerkesz-
tő programon, vágjuk meg az interjút, és a kihagyásos vágás 
technikájával vágjuk ki az ismétléseket és a riporter kérdéseit 

Adjuk hozzá az alsó harmadot, és a nyitó és záró címeket a 
szerkesztőprogramunkkal

Úgy exportáljuk a videót, hogy az megegyezzen a célál-
lomásunk, ahová feltöltjük, követelményeivel.  A legelterjed-
tebb formátumok a mov, .mp4, .avi, míg a legelterjedtebb ko-
dek a H264, amely nagyszerű minőséget és kis méretet biztosít

 

 •

 
  
 

 •

 •

 

 •

 •

 • 

 •

3. A forgatás után
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Szószedet

Nagytotál (EWS, ELS, XLS): A felvétel, amely teljes egészében be-
mutatja a környezetet. Nagytotál (EWS, ELS, XLS): A felvétel, ame-
ly teljes egészében bemutatja a környezetet. 

Totál (WS): Ez a felvétel a leghasonlóbb ahhoz, amit a szemünkkel 
látunk. nem az ember van a középpontban, de a cselekvések tisztán 
kivehetők. 
Totál (LS vagy FS): Az ember teljes egészében látható, és a 
környezet is teljesen látható és felismerhető. 
Félalakos (MS): Az ember deréktól felfelé látszik a képen, és a 
háttér sok részlete is látható. Ideális akkor, ha kevés helyünk van 
forgatni és sokan vagyunk. 

Félközeli, szekond plán (MCU): Az alany félig, kb. vállmagassá-
gig látszik, és a környezet egy részét is képbe foglaljuk. Szociális 
távolságot érzékeltet, amit egy beszélgetés során tartunk. 

Közeli vagy premier plán (CU): Az arc nagyon közelről, megle-
hetősen bensőséges képhatás, a való életben ritkán kerülünk ilyen 
közel emberekhez, hacsak nem barátaink vagy családtagjaink. Emi-
att empátiát vált ki a nézőből. 

Nagyközeli (ECU XCU vagy szuperplán): az alany „kilóg” a 
keretből, leginkább részletek kiemelésére szolgál, mint például egy 
tárgy részletei, illetve érzelmek felerősítésére, mint például egy 
szem részletei. 

Képkockasebesség: A képkockák mennyisége másodpercenként 
egy videóban. A moziban ez 24fps (frame per second), televíziózásnál 
Európában 25fps, Amerikában 29.97, és néhány videojátékban és 
konzolban 60fps. 

Mintavételezési gyakoriság/frekvencia: Hertz-ben fejezik ki, 
minél magasabb, annál jobb a minőség. A jó minőség körülbelül 
44.100 Hz (zenei CDk).

Tömörítetlen audió formátumok: .Aiff .Wav . flac

Tömörített audió formátumok: .mp3

Mono: Egycsatornás audió (bal vagy jobb oldal): Ha mikrofont 
és hangfelvevőt használunk, nagy valószínűséggel mono hang-
felvételt készítünk. 

Sztereó: Kétcsatornás audió (bal és jobb): A sztereóhangzás két csa-
tornán érkezik (bal és jobb), és dimenziót kölcsönöz a felvételnek. 

5.1: jobb, középső, bal, jobb hátsó, bal hátsó, és egy opcionális csa-
torna (.1) a mélynyomónál.

Dinamikus mikrofon: ez az a mikrofon, amelyeket utcai interjúknál 
láthatunk, sok helyzetben használják, mert olyan szerkezet van az 
első részében, amely nagymértékben kiszűri a háttérzajokat, de 
nem javasolt stúdióinterjúkhoz. 

Lavalier vagy csíptetős mikrofon: kicsi mikrofonok egy kapoc-
csal, lehetnek vezetékesek vagy vezeték nélküliek, általában több 
irányúak, azaz mindenfelől felveszik a hangot, de vannak ezen kívül 
kardioid alakúak is, amelyek, akár a dinamikus mikrofonok, csak 
egyfelé koncentrálnak. Attól függően válasszunk, hogy mennyi zaj 
van a helyszínünkön.  
Mikrofon-gém: a dinamikus mikrofonok egy erőteljesebb verziója 
(hiperkardioid), amely szintén csak az első felénél rögzít hangot, 
ezért közvetlenül az alany felé kell tartani, gyakran felülről, egy te-
leszkópos rúd segítségével
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Szimmetrikus felvételek: főleg beszélgetéseknél használják, a 
kamera látószöge nem változik, miközben egy tengelyen mozgatják. 

Ellentétes szemszög: az ellentétes szemszög a hallgató reakció-
jának újrafelvétele egy adott jelenetre. 
Összefüggő jelenetek: Ugyanarra az alanyra irányuló felvételek 
párhuzamos elrendezésben. 

Mozgás felvétel: Egy mozgás, amely egy képen kezdődik, és egy 
másikhoz kapcsolódik. 

Tengelyek kapcsolódása: Ugyanazt az alanyt visszük megtartva a 
vizuális tengelyt. 

Folyamatosság kapcsolódása: Egy cselekvést, amely egy bizon-
yos térben játszódik, lebontanak képkockákra, és újból összerakják 
őket.  
Inzert, beszúrás: Tárgyak részleteinek, vagy ugyanannak a tárgy-
nak több szögből való felvétele, ugyanabba a jelenetbe beszúrva, 
folyamatosan.   
Kihagyásos vágás, vágási ugrás (Jump cut): Egy felvétel közepé-
ben való vágás, olyan, mintha az alanyunk egyik pozícióból a másik-
ba „ugrana”. 

J-vágás: amikor a következő jelenet hangja átfedésben van az előző 
jelenet képével.

L-vágás: amikor a videó van átfedésben az előző jelenet hangjával, 
tehát a hang még rajta marad a következő jeleneten (dialógusok 
dinamizálásához).

Keresztirányú vágás: párhuzamos szerkesztés.

Montázs: Egy jelenet vagy cselekvés leíró szerkesztése, amely 

összefoglalja a haladás állomásait.  

Kapcsolódó vágás: Mozgások kapcsolódása.

Látómező fölé kerülés: Nagy hiba. Egy alany, aki az egyik jelenet-
ben, például egy dialógusban, jobboldalon helyezkedik el, a követ-
kezőben a baloldalon, teljesen megkerülve a látómezőt. A vizuális 
tengely megtörésével összezavarhatjuk a nézőt, és megtörhetjük a 
folyamatosságot. Mint minden szabályt, ezt is meg lehet szegni, de 
kevés olyan filmes helyzet van, ahol szándékosan alkalmazzák ezt 
a technikát azért, hogy elidegenedést érzékeltessenek, általában 
inkább csak egy hiba.  

Alsó harmad: a videó alatti terület, ahol a kocka leírása található.

Kodek: a szó a KÓDolás és DEKódolás szavakból tevődik össze. 
Videó tömörítési algoritmusok, amelyeket azok a multimédia le-
játszók olvasnak, amelyeknek ugyanolyan a kitömörítő algoritmu-
suk. Például: HEVC, H264, ProRes, Divx stb.
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