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Különbözőség – ambivalens, egymással ellentétes gondolatokat, 
érzéseket és tetteket működtető és indukáló tulajdonság. Bár idealizált 
fogalommá is vált – másoktól különbözni, egyedinek lenni preferált és 
értékelt attribútum –, számos esetben az előítéletesség, a konfliktus és 
a gyűlölet forrása lehet.  

A fizikai és verbális agresszió az iskolai élet mindennapjainak is 
része. Testi és lelki sérelmeknek van kitéve minden, a domináns 
csoportok által gyengeként aposztrofált, és így kezelt tanuló. Ezeknek 
az eseteknek azonban nem csak két szereplője van, az agresszor és az 
áldozat. Az énközpontúságra szocializáló környezetben a fiatalok 
könnyedén magukévá teszik a sok szempontból egyszerűbb utat jelentő 
„félrenézés képességét”, és legtöbbször elmennek az erőszakos 
cselekedetek mellett. Főként, ha azok „csak” szóban öltenek formát. A 
közöny a legjobb táptalaja az erőszaknak és az elnyomásnak. Éppen 
ilyen helyzetekben van szükségünk civil kurázsira. 

Ez a fajta bátorság szükséges ahhoz is, hogy kérdéseket tudjunk 
és merjünk feltenni a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban. A 
kérdésfeltevés képessége pedig feltételezi, hogy tudatában vagyunk: a 
világot kulturálisan és társadalmilag meghatározott lencséken keresztül 
látjuk, értelmezzük, és az értelmezési keretünknek fontos részét képezik 
a sztereotípiák és az előítéletek.  

A felsoroltak fejlesztésére tettünk kísérletet a Te mit tennél? – A 
Civil Kurázsi Iskolája című programban. A projektfüzet, amelyet az 
olvasó a kezében tart, a program során elért eredményeink, 
tapasztalataink összefoglalója. Az írás pillanatában bizonytalan, hogy 
találunk-e forrást a folytatásra. Így azon túl, hogy bemutatjuk a 
munkánkat, szeretnénk segíteni a témák feldolgozására vállalkozó 
tanárokat, szakembereket – elméleti tisztázással, óravázlatokkal, 
esetleírásokkal, beszámolókkal, a CKI történetével.  

Ebben segítségünkre volt Pelbát Gergely viselkedéselemző 
szakember, B. Nagy Éva és Kövesi Györgyi pedagógusok, Laik Eszter 
szerkesztő, és a Civil Művek vezetői: Takács Mária és Tímár Magdi. 
Ezúton is, köszönjük a munkájukat! 

Tudjuk, hogy ezekről a témákról beszélgetni nehéz. De tudjuk azt 
is, hogy ezekről a témákról beszélgetni kell.  

 
Bakonyvári L. Ágnes 
Márton Gábor Csaba  



 

6 

 

Először is, fontos tisztáznunk a fogalmi kereteket.  
Az attitűd általános viszonyulás valamely attitűdtárgyhoz, amely 

viszonyulás három összetevőből épül fel. Ezek a kognitív (mit gondolok 
róla?), az érzelmi (hogyan érzek iránta?) és a viselkedéses (hogyan 
viselkedem vele?) szintet jelentik. Ezeken a szinteken nyilvánulhat meg 
pozitív vagy negatív attitűd valamely élettelen tárgyhoz, ideológiához, 
intézményhez, egy másik emberhez vagy embercsoporthoz (Síklaki, 
2010). Programunk szempontjából ez utóbbi kettő az érdekes. Mitől 
függ, hogy milyen attitűddel viseltetünk egy másik ember vagy 
embercsoport iránt? 

Viszonyulásunkat meghatározó, befolyásoló tényező a bennünk 
élő sztereotípiák halmaza. Aronson (2001, p. 233.) definíciója szerint 
„sztereotipizálni annyit tesz, mint azonos jellemzőket rendelni egy 
csoport bármely tagjához, tekintet nélkül arra, hogy a csoport tagjai 
között a valóságban mekkora a változatosság.” A sztereotipikus 
gondolkodás alapját a kategorizáció jelenti. Ennek hátterében az emberi 
gondolkodás korlátoltsága áll: olyan nagy mennyiségű információval 
kerülünk szembe nap mint nap, amelyek feldolgozásához nincs 
elegendő kognitív kapacitásunk, így elengedhetetlen azok tipizálása, 
kategóriákba sűrítése. Tehát a sztereotípia összességében az egyén 
megismerő készségének hatékonyságát szolgálja azzal, hogy 
leegyszerűsíti, ezáltal áttekinthetőbbé teszi számára a világot (Aronson, 
2001). 

Tehát maga a sztereotipizálás jelensége velünk született 
képesség. A mélyen berögzült sztereotípiák a tudatos és kontrollált 
viselkedés megkerülésével is működésbe tudnak lépni (Síklaki, 2010).  

Kijelenthető és kijelentendő, hogy a sztereotípia önmagában nem 
negatív, bűnös dolog. Funkcióját tekintve segít kiegészíteni 
ismereteinket, ha egy szituációban kevés konkrét információval 
rendelkezünk, de épp ezért félre is vezethet. 

De hogyan töltődik meg ez az automatikusan aktivizálódó gondolat 
tartalommal? Az emberi viszonylatokban ezt a saját csoportunkkal való 
kapcsolat és azonosulás során sajátítjuk el, a szocializáció által.  

A bennünk élő „képekhez” gyakran társulnak előítéltek, azaz a 
külső csoportok tagjai iránt táplált érzések (Kovács, 2010), amelyek 
aztán hatással lehetnek más csoportok tagjaival szembeni 
viselkedésünkre is.  



 

7 

 

Kialakulásukat tekintve számos magyarázó elmélet született, ám 
ezek a megközelítések szinte áttekinthetetlenül bonyolultak. A fő forrás 
itt is a szocializáció: az előítéletek, a családi és iskolai nevelés, a 
szűkebb és tágabb társas közeg, a domináns kultúra és a média hatása. 
Az előítéletek ezeken a közegeken, csatornákon keresztül öröklődnek át 
(Erős, 2007).  

A sztereotípiák és előítéletek verbalizálása, valamint az előítéletes 
viselkedés és cselekvés hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek, a 
hierarchikus társadalmi struktúra fenntartásához. Ebben a rendszerben 
a domináns csoportok birtokolják a társadalmi értékek – szabadság, 
függetlenség, hatalom –, továbbá az anyagi és szimbolikus javak nagy 
részét. Ezzel szemben az alárendelt csoportoknak jutnak a negatív 
társadalmi értékek, köztük az alacsony hatalmi és társadalmi pozíció, 
valamint a korlátozott lehetőségek.  

Az európai kultúrkörben hagyományosan az abszolút domináns 
csoportnak a jómódú, fehér bőrű, fiatal, heteroszexuális, értelmiségi 
férfiakat tekintjük, de természetesen a hierarchikus struktúrában a 
csoportok egymáshoz viszonyított státusa határozza meg, adott esetben 
melyik csoport a domináns, és melyik az alávetett. 

A minket körülvevő közösségek (család, iskola, kortársi csoportok, 
illetve tágabb csoportok) és kapcsolatrendszerek zártsága vagy 
nyitottsága, a belső kultúrájukra jellemző gondolkozási és viselkedési 
minták, világképeik egyneműsége vagy sokfélesége, nyelvi kódjaik 
típusai, és nem utolsó sorban a csoporttagsághoz szükséges ismeretek, 
értékek, érzelmek köre határozzák meg, hogyan viszonyulunk más 
csoportokhoz. Döntő jelentőségű továbbá, hogy az oktatásban töltött 
évek alatt, a felfedezések korszakában a fiatal milyen ideológiákkal 
találkozik (Murányi-Szabó, 2007). 

A más csoportokkal szemben táplált attitűdök már hat-hétéves kor 
körül kialakulnak. A viszonyulást igazoló-magyarázó gondolatokat, 
elveket először a kisiskolás kor végén képes megfogalmazni a gyerek. 
Majd a serdülőkor belső konfliktusai során, a csoportazonosságok 
vállalásával egy időben születik döntés a környezet által 
megforgalmazott előítéletekről: elfogadjuk vagy elutasítjuk azokat 
(Mészáros – Bogdán – Cserekly, 2012). 

Az utóbbi években tendenciózusan növekszik a szélsőjobboldali 
ideológiák preferenciája a kamaszok körében (Murányi, 2010; Oross, 
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2013). Ezt Oross a Magyar Ifjúság 2012 című tanulmánykötetben közölt 
eredmények nyomán azzal magyarázza, hogy a politikai szocializáció 
elmaradása illetve zavarai, valamint a politikába és demokráciába vetett 
bizalom válsághelyzete a markáns identitásképpel szolgáló 
szélsőjobboldali ideológiákat teszi vonzóbbá (Oross, 2013). 

Hunyadi és társai (2013) tanulmánya szerint is leginkább a 
szélsőjobboldali ifjúsági szubkultúra képes vonzó lenni napjaink politikai- 
és értékrend-vákuumában. 

Ezek az eredmények is mind afelé mutatnak, hogy mennyire fontos 
tematizálni az előítéletességet, a hátrányos megkülönböztetést az 
iskolában, sőt, már az óvodában is. 

Ahogy korábban említettük, a sztereotípiák és az előítéletek olyan 
gondolkodásbéli folyamatok, amelyek automatikusan lépnek 
működésbe.   

Ahhoz, hogy az automatizmust a tudatos kontroll győzze le, első 
lépésként fel kell ismernünk, hogy gondolatainkat és magatartásunkat 
sztereotípiák és előítéletek befolyásolják, majd motiválttá kell válnunk 
abban, hogy figyelmet fordítsunk ezekre az előítéletekre és kontrolláljuk 
azokat (Síklaki, 2010). 

Roppant nehéz azonban tudatosítani a hierarchikus társadalmi 
berendezkedés által folyamatosan újratermelődő előítéletek 
működtetőjét, a domináns-többségi és az alárendelt-kisebbségi relációt, 
valamint az ezekkel járó előnyöket és hátrányokat. Ezek vesznek körbe 
minket, ezek határozzák meg a mindennapi működésünket, és a világ 
helyes működéséről kialakított képünket. 

De hogyan tudatosítható a domináns-többségi csoporthoz tartozó 
emberben az alá-és fölé rendelő világ fenntartásában játszott szerepe? 

A szociálpszichológiában erre vonatkozóan is született már 
elmélet. A pozitív többségi identitás fejlődéséről alkotott elképzelés 
szerint ez egy hat állomásból álló folyamat (Helms, 1995).  

(1) Az alapvetés a hétköznapokból indul ki: a csoportok találkozása 
során azok tagjai érintkeznek egymással, amit befolyásolnak a 
hierarchikus társadalmi berendezkedés már tárgyalt tényezői.  

(2) Ezt egy felismerés követi; a sztereotípiák és az előítéletek, a 
rasszizmus és a privilégiumok láthatóvá válnak az egyén számára. Ez a 
szembesülés diszkomfort érzést kelt, amely kétféle reakciót okozhat: 
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hárítást idéz elő (nem akarom látni, „úgysem tehetek semmit”), vagy a 
nehézségek ellenére az egyén kitart.  

(3) A következő lépcsőfok kritikus: az egyénben bűnösségérzet 
alakul ki, ami egy bumeránghatás következtében akár félelemmé és 
dühvé torzulhat az alárendelt csoport iránt („ők a hibásak”). A domináns 
csoport tagja ekkor „visszamenekül” a komfortzónájába.  

(4) Ha az egyén intellektuálisan megérti és elfogadja a 
hagyományos társadalmi berendezkedés visszásságait, szökni szeretne 
a „többségiségtől”. Még nem tudja, mit tehetne a helyzet 
megváltoztatása érdekében. 

(5) Hogy lehetőségeit felmérje, intenzíven foglalkozni kezd a 
témával, szövetségeseket és szerepmodelleket keres. Ez a belemerülés 
és felbukkanás stációja.  

(6) Ezt az autonómia állapota követi, amelyet a tudatossággal és a 
nyitottsággal, a rasszizmus mély megértésével jellemezhetünk, ami 
megalapozza az elfogadó kapcsolatokat más csoportok tagjaival 
(Helms, 1995).  

A szocializációs folyamat igen korai szakaszában meghatározódik 
az előítéletesség, a nyitottság-zártság relációban. Ezért is tartottuk 
fontosnak, hogy a Civil Kurázsi Bölcsője című, óvodásokra tervezett 
alprojektben kísérletet tegyünk a nyitásra. Ebben az életkorban még 
alakítható, hogy a gyermek ne utasítsa el társát neme, bőrszíne, alkata 
vagy egyéb tulajdonságai alapján. 
 
A sztereotípia-tudatosságon és az előítéletek csökkentésén túlmutató 
attitűd, ha cselekedni is képesek vagyunk a helyzet megváltoztatása 
érdekében. Ebben leginkább a közösséghez tartozás igénye motivál 
bennünket, amely magával vonja a társadalmi felelősségvállalás 
értékorientációját: a demokratikus emberi kapcsolatok, valamint a 
törődés és az igazság alapértékeit (Steg, de Groot, 2010). 

A segítő viselkedés (avagy altruizmus) egy sajátos típusa a civil 
kurázsi – fellépés a demokratikus és humán értékek védelmében. De 
mégis, hogyan fejleszthető ez? 

Emocionális szinten az altruizmust és a társadalmi 
felelősségvállalást az empátia kialakulása és az érzelmi kontroll 
alapozza meg. A gyermekkori fejlődés során az énközpontúság 
folyamatosan fordul át a másokra fordított figyelembe, ennek érzelmi 
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vetülete, az empátia, azaz a másik helyzete átérzésének képessége 
fokozatosan nyit a hozzánk közel lévő és hasonló egyénektől indulva az 
ismeretlenek és csoportok felé. Azonban míg az empátia megalapozza 
a segítő viselkedést, az aggódás már gátolhatja azt (Eisenberg, 2000, 
idézi Wray-Lake, Syversten, 2011). Az alkalmazkodó érzelmi kontroll 
képessége elősegítheti a befordulás elkerülését, így az egyén sokkal 
inkább tud a másik szükségleteire figyelni (Wray-Lake, Syversten, 
2011). 

A gondolkodás szintjén a fejlesztés kulcsszavai a saját 
szükségletek háttérbe szorításából fakadó önzetlenség, az adott 
helyzetben szükséges információk előhívásáért felelős munkamemória, 
valamint a kognitív rugalmasság, azaz az eltérő nézőpontok és 
ideológiák befogadásának és megértésének képessége. Ezek 
kialakulása a gyermekkori fejlődés folyamatában alapvetően lineárisan 
követik egymást, és a szakirodalom szerint a nevelés útján 
megtámogathatók, utóbbi kettő elsősorban a serdülőkor során (Wray-
Lake, Syversten, 2011). 

Az önismeret és az identitáskép fejlesztése a harmadik szint a 
társadalmi felelősségvállalás megértésében, a segítő viselkedés 
kialakításában, és kapcsolatba hozható a korábban leírt pozitív többségi 
identitással. Ugyanis az én-koncepciót a másokhoz, következésképpen 
más csoportokhoz való viszony is nagyban befolyásolja. Az identitáskép 
az értékrenddel együtt egyaránt az exploráció, azaz a felfedezés 
függvénye, amely szintén a tinédzserkorban a legmeghatározóbb. Így 
kiemelten fontos, hogy az énkép kialakításának e szakaszában milyen 
lehetőségekkel és ideológiákkal kínáljuk meg a tizenéveseket (Wray-
Lake, Syversten, 2011). 
  



 

11 

 

A Civil Művek Közművelődési Egyesület TE MIT TENNÉL? projektje 
2011-ben indult útjára. Ekkor az egyesület filmes csoportjának – egy 
pályázati támogatásnak köszönhetően – lehetősége nyílt a mozgókép 
eszköztárával feltenni a kérdést: Te mit tennél, ha az utcán melletted 
állóba valaki belekötne csak azért, mert más a bőrszíne, másképp él, 
vagy akár azonos neműt szeret? A társadalmi sztereotípiákat 
szándékoltan sűrítő, 5-8 perces alkotások mindegyike rejtett kamerával 
készült „szociokandi” (http://www.temittennel.hu/film.html).  

2013 első felében, az első, középiskolásoknak szóló pedagógiai 
projektben a kisfilmeket kiindulópontként használva olyan társadalmi, 
etikai, állampolgári, emberi jogi kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek 
mindennapi életünket észrevétlenül átszövik, érzéseinket, érzelmeinket, 
indulatainkat és végül tetteinket meghatározzák. A projekt során 20 
alkalommal, 90 perces foglalkozások keretében dolgoztunk együtt 18 
középiskolai osztállyal és 2 felnőtt csoporttal – több mint 600 fővel. (A 
foglalkozásokról készült ízelítő filmek megtekinthetők: 
http://suli.temittennel.hu/videok.html) 

2013 szeptemberében programunk a Norvég Civil Alap 
(www.norvegcivilalap.hu) támogatásának köszönhetően a harmadik 
fázisába léphetett. 
  

http://suli.temittennel.hu/videok.html
http://www.norvegcivilalap.hu/
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Nagyon nehéz lenne egy 6 iskolai osztályban kipróbált, 
osztályonként 5 foglalkozásból álló projektet közös bevezetőben 
ismertetni. Az alábbi, teljesen szubjektív naplóban (elemzésben?) mégis 
azt próbáljuk megmutatni, mi az, ami ezekben a foglalkozásokban közös 
volt – azokon a dolgokon keresztül, ami megkülönböztette őket 
egymástól. 

Adott tehát először is 6 helyszín. Pontosabban négy, ha 
Budapestet egy egységnek tekintjük – annak ellenére, hogy a három 
budapesti osztály (is) markánsan különbözött egymástól. 
 
Foglalkozás-vezetők: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba. 
A foglalkozások ideje: 2013. szeptember 27-e és 2014. február 28-a 
között, hetente egyszer, péntekenként. Minden esetben a vidéki 
iskolákban kezdtük a napot, és a budapestiekkel zártunk péntek 
délután, ami foglalkozásvezetőként extrém megterhelést jelentett.  
Időkeret: Az első két foglalkozás 1,5 órát, a harmadik 60 percet, a 
negyedik és az ötödik 45 percet vett igénybe.  
Résztvevők: három 9.-es, egy 10. egy 11. és egy 12.-es osztály vett 
részt a programban. 
Kor, nemi arány: 15–20 év közötti középiskolások. Szinte mindegyik 
osztályban kicsit több a lány. Az egyes órák résztvevőkre 
adaptálásában sosem a kor volt a fő rendező elv, sokkal inkább az 
érdeklődés, a nyitottság, a játékkedv, a motiváltság. 
Körülmények, anamnézis: a Te mit tennél? – a Civil Kurázsi Iskolája 
című program a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően 
ingyenes lehetőséget biztosított a jelentkezőknek a részvételre. 
 
A részt vevő középiskolák közül három híresen jó nevű elitgimnázium, 
ahová bekerülni és odatartozni is rangot, elismerést jelent. Ezzel az 
odajáró diákok mindegyike tisztában van. Büszkék az iskolájukra és 
büszkék magukra is, hogy ide járhatnak. Az egyik középiskolai osztály 
tagjai az Arany János Tehetséggondozó Program résztvevői. Ők 
mindannyian nehéz szociális és anyagi körülmények közül érkező, 
tehetséges gyerekek. 

A palettát még egy megítélését tekintve „átlagos” és egy elit 
környéken található gimnázium, valamint egy szakközépiskola 
színesítette.  

A csoportok létszáma 28–34 fő között mozgott. Az egyik 
csoportban közös döntés eredményeképp 9–12 fővel dolgoztuk végig a 
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programot – az érdeklődés hiányát tapasztalva itt felajánlottuk a 
távolmaradás lehetőségét, amellyel az osztály 20 tanulója élt.  

A programon osztályonként változtattunk, hol kevesebbet, hol 
többet. Az első két osztály volt az „állatorvosi ló”, az ott szerzett 
tapasztalatokat kamatoztatva csiszolgattuk az óraterveket.  

Minden helyszín rendelkezett internet-hozzáféréssel, aktív táblával, 
projektorral, kivetítővel. A körülmények mindenhol színvonalasak voltak. 
A programra meghívott pedagógusok – egy kivételével – részt vettek a 
foglalkozásokon, habár eltérő aktivitással. Mindenki nagyon szívélyes 
volt velünk, többen autóval vittek minket péntek reggelenként az 
állomásról az iskolába. Ez utóbbi látszólag nem tartozik szorosan a 
beszámoló információi közé – pedig fontos, nagyon is. 

 
A hat iskolából négyben az előző tanévben már járt a Te mit tennél? 
program. Ők a pozitív tapasztalatok miatt hívták meg a projekt 
folytatását, a Civil Kurázsi Iskoláját. A két új helyszínt személyes 
kapcsolatok útján találtuk. 

A sikeres és sikertelen megkeresések statisztikája alapján igen 
érdekes kép rajzolódott ki a hazai középiskolák és civil szervezetek 
együttműködési hajlandóságáról. Ez nyilván nem reprezentatív minta, 
de továbbgondolásra érdemes. Kb. 60 középiskolát kerestünk meg a 
Civil Kurázsi Iskolájának lehetőségével. Ebből hat örömmel üdvözölte a 
lehetőséget – ők lettek a résztvevők. Egy iskola megköszönte és nem 
élt vele, a maradék kb. 53 középiskolától nem érkezett válasz. A 
programnak a sajtóban való disszeminálása után egy középiskola 
fejezte ki szándékát, hogy jövőre szívesen részt vennének benne, és 
sajnálják, hogy idén nem értesültek a lehetőségről. Az iskolák 
mentségére legyen mondva, az idei tanévkezdés a szokásosnál is 
nehezebbre sikerült.  

 
A foglalkozásvázlatok kidolgozásakor két fontos szempontot 
igyekeztünk szem előtt tartani: az órák flexibilitását és a munkaformák 
változatosságát. 

Ez persze feltételezte a mi rugalmasságunkat is. Számos esetben 
nagyon gyorsan kellett váltani, változtatni. Ami bevált az egyik 
csoportnál, teljességgel hatástalan maradt a következőnél. Ami önfeledt 
viháncolásra késztette a csoportok némelyikét, dermedt csendet szült a 
többinél. Volt, ahol játszani szerettek jobban, volt, ahol beszélgetni, 
érvelni, vitatkozni. Olykor l’art pour l’art, a vitáért magáért. Sokszor 
pedig az építő véleménycsere volt a cél. 
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Igyekeztünk, hogy a véleményünk, értékrendünk megfogalmazása 
neutrális maradjon. Nem akartuk megmondani a „tutit”, nem akartunk 
utat mutatni, ahogy a gyerekekből sem akartuk kihúzni a 
konzekvenciákat, a levonható tanulságokat. Ehelyett alternatívákat 
kínáltunk föl, a dolgok, események többféle olvasatát. Választási 
lehetőséget adtunk, személyes tapasztalathoz juttattuk a résztvevőket, 
ahol már nem kerülhető el az intellektuális és érzelmi bevonódás. 
Kerültük az általános semmitmondást, provokáltunk és sokat 
kérdeztünk.  

A vélt „igazság” kimondása helyett rábírtuk a diákokat arra, hogy 
tegyenek fel ők is kérdéseket. Kérdéseket a világról, a világban működő 
viszonyokról. Ne fogadják el az őket körülvevő dolgokat készen, 
gyorsan bekapható, azonnal oldódó pirulaként, nézzenek a dolgok, 
jelenségek mögé, vizsgálják meg több szempontból azokat. 

 
A foglalkozásvázlatok szerkezetében az intellektuális tartalmak 
felépítését tekintve az általánostól haladtunk az egyes felé. Ennek 
pontosan az ellenkezője történt az emocionális tapasztalatszerzés 
tekintetében: a személyes élményeket tágítottuk a nagy egész irányába, 
növelve a látószöget. Tág teret engedtünk a spontaneitásnak, 
ugyanakkor a tudatosság legmagasabb szintje jellemezte a munkánkat.  

Igyekeztünk olyan kérdéseket a fókuszba állítani, amelyek az adott 
korosztályt a téma kapcsán leginkább érdekelhették. Kíváncsiak voltunk, 
a drámapedagógia informális módszertanával, a drámajátékok 
eszköztárával mennyire nyithatóak meg a gyerekek, milyen mértékben 
szavaznak bizalmat nekünk, az idegeneknek? Nagyon nehezet kértünk 
tőlük: olyan témákban nyilvánítsanak őszinte véleményt, amelyek a tabu 
kategóriájába tartoznak a hétköznapi kommunikáció során, vagy pont 
ellenkezőleg, a közbeszéd részei, ám igen negatív jelentéstartalommal. 

Érkezésünk előtt az osztályfőnökök minden osztályban röviden 
beszéltek a gyerekeknek a programról az általunk előzetesen elküldött 
írásos anyag alapján. Ennél többet azonban nem tudtak a diákok, a 
hangulat szinte mindenhol várakozásteljes volt.  

Egyetlen helyen éreztünk némi ellenségességet, elutasítást, ott 
azonban már a második foglalkozástól csak a „kemény mag” maradt. 
Nem láttuk értelmét annak, hogy kötelezővé tegyünk valamit, aminek a 
lényege az önkéntesség, a vállalás, a személyesség és a személyes 
döntések sorozata. Ezért az első – lényegében kudarcba fulladt – 
foglalkozás után felajánlottuk, hogy akinek dolga van, menjen. 12 diák 
maradt a 28-ból. Ők azonban végig, kitartóan, kedvvel, érzékenyen és 
aktívan vettek részt a programban. 
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A programsorozat egészére elmondható, hogy a diákokat nyitottság és 
kíváncsiság jellemezte. A fogalakozások időpontjai nem mindig voltak 
„gyerekbarátok”. Volt olyan csoport, akik reggel 7.15-kor kezdtek velünk, 
de olyan is, akik 13.30-kor, péntekenként. Ennek ellenére nem 
éreztették velünk az időpontok alkalmatlanságát, általában kedvvel, 
elszántan dolgoztak. 

A személyünk, a pedagógusi, projektvezetői attitűdjeink 
elfogadtatását sem éreztük nehéznek vagy problémásnak. A pedagógus 
személyisége, viselkedése, tudása, értékrendje mindig minta a diákok 
számára. Követendő vagy elutasítandó, de mindenképpen valamifajta 
azonosulást kínáló lehetőség. 

Szerencsések vagyunk, hogy ketten vihettük végig a projekt e 
szakaszát. A párban való munka megkönnyíti a belső szabályozást, 
lehetőséget ad a kontrollra a másik látószöge, szempontjai tekintetében. 
Egy-egy feladat levezetésekor a „külső szem” mint megfigyelő olyan 
pozitív és negatív tartalmakat, jelenségeket vehet észre, ami „belülről” 
nem látható. Ezáltal csiszolható, tökéletesíthető folyamatosan az adott 
foglalkozásvázlat, de a megfogalmazás- és kérdezésmód, valamint a 
stílus is.  

 
A továbbiakban bemutatjuk a foglalkozásvázlatokat, és a közös órák 
kapcsán megélt tapasztalatokat. Azért tartjuk fontosnak és érdemesnek 
a foglalkozások elemző összehasonlítását, mert adekvát válasz 
születhet általa arra a hipotézisre, miszerint az egyes, hátrányos 
helyzetű kisebbségi csoportok felé történő érzékenyítéssel 
párhuzamosan alakítható és fejleszthető a személyes 
felelősségvállalás, a segítő attitűd kialakítása a középiskolás 
korosztálynál. 
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Téma: A segítségről, gyengeségről, segítségre szorulásról alkotott 
gondolatok, élmények feltérképezése. 
Fókusz: Milyen feltételek határozhatnak meg egy bántalmazási szituációba 

való beavatkozást? 
Nevelési cél: Személyes vagy közvetett élményeken keresztül a 

bántalmazási szituációkba való beavatkozás sokféleségének 
megtapasztalása.  
Tanulási terület: Bántalmazási szituáció, sztereotípiák, segítségnyújtás. 
Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: Kötél, tábla, kréta, színes filctollak, csomagolópapírok, cédulák 4 

féle színben. 

 
BARÁT–ELLENSÉG JÁTÉK (5 perc) 
Séta a térben. Mindenki kiszemel magának valakit, akitől „fél”, ő lesz az 
„ellenség”. Igyekezni kell a lehető legtávolabbra kerülni tőle. A játék 
következő szakaszában ki kell választania egy másik személyt, aki 
pajzsként helyezkedik el az ellenség és közte. Az egész közösség e 
felállás szerint mozog tovább és tölti ki a rendelkezésre álló teret. 

 
KÖTÉLEN INNEN ÉS TÚL (25 perc) 
A padlóra kiteszünk hosszában egy kötelet. A kötél két oldalán, vagy 
magán a kötélen kell a diákoknak elhelyezkedniük úgy, hogy a kötéltől 
való távolság fejezi ki a véleményüket az alábbi állításokkal 
kapcsolatban. (A kötélen való állás jelentése: „Nincs véleményem”.) 

 
 A szólásszabadságot semmilyen módon nem szabad korlátozni. 

 Vitás kérdésben az egyetértés a gyengeség jele. 

 Mindig segíteni kell a rászorulókon. 

 A többségnek mindig igaza van.  

 Bármikor, bármilyen körülmények között azt beszélek, amit akarok. 

 Csak az ismerőseimnek segítek, ha bajba kerülnek. 

 Ha idegent bántanak, mi közöm hozzá? Még a végén én kerülök bajba. 

 Igaz a mondás: „A fiúk nem sírnak.” 

 
A HELYZET SZEREPLŐI (3 perc) 
Közösen összegyűjtjük, hogy kik a tipikus szereplői egy bántalmazási 
szituációnak. Várhatóan az agresszor, az áldozat, az aktív, valamint a 
passzív szemlélő kerül fel a táblára.  
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ASSZOCIÁCIÓS KÖR (15 perc) 
A bántalmazási szituáció négy szereplőjéhez asszociáció által 
fogalmakat társítunk. Ezeket az egyik foglalkozásvezető az előkészített 
mennyiségű színes cetlikre feljegyzi. Várhatóan lesznek olyan fogalmak, 
amelyek több szereplőhöz is felkerülhetnek – ezek kapcsán 
csoportdöntésnek kell születnie, hogy hová kerüljön. 
 
a) kék cetlik, gyűjtőfogalmuk: agresszor. Felírt szavak: erőszak, durvaság, 

felsőbbrendűség, hatalom, menő, beszólogatás, hazugság, pletyka, erő, 
bántalmazás, elnyomás, felső státusz, ego stb. 
b) zöld cetlik, gyűjtőfogalmuk: áldozat. Felírt szavak: gyenge, félelem, 

elszenvedés, kisebbség, kiközösítettség, alárendeltség, béna, lúzer, 
elnyomott, alsó státusz stb. 
c) citromszín cetlik, gyűjtőfogalmuk: szemlélő, aki nem avatkozott be. 

Felírt szavak: gyáva, félszeg, tehetetlen, közömbös, érdektelen, megfontolt, 
mérlegelő, önző, független, alattomos, sunyi, gyenge, impotens stb. 
d) narancs cetlik, gyűjtőfogalmuk: szemlélő, aki beavatkozott. Felírt 

szavak: bátor, önzetlen, hős, erős, igazságos, egyenes, felelőtlen, vakmerő, 
minden lében kanál, potens, önhitt, nagyképű, erőszakos stb. 

 
LISZT CSALÁDJA (2 perc) 
A csoport minden tagja kap egy színes cetlit, amin a felírt szavak egyike 
szerepel. 1 percen keresztül egymás között kell ezeket cserélgetni. Az 
idő lejárta után, a hozzájuk került szóval – színnel – kell „házalniuk”: 
kikkel tartoznak egy „családba”?  
 
FÉSZEK (25 perc) 
Négy csoportra osztjuk a társaságot – a négy csoport egy-egy fészket 
alkot, ahol van egy belső, kifelé néző kör, és velük szemben egy külső, 
befelé néző kör. Mindenki egy-egy sztorit fog majd elmesélni. A négy 
csoport négy témát kap:  
a) agresszor volt,  
b) áldozat volt,  
c) szemlélő volt, aki nem avatkozott be,  
d) szemlélő volt, aki beavatkozott.  

 
Az egymással szemben állók egy-egy percet kapnak arra, hogy 
elmeséljék a témához kapcsolódó történetet, ami lehet saját élményű, 
vagy kitalált is – mi ezt nem firtatjuk. Az összesen 2 perc lejárta utána a 
külső kör tagjai odébb lépnek egyet, így mindenki párt vált. A következő 
egy-egy percben már azt a történetet mesélik el sajátjukként, amit 
legutóbb hallottak. És így tovább. 
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A játék végén, az utoljára hallott történet alapján a saját cédulájára 
írva, a saját „szerepe” szerint mindenki befejezi az alábbi 
kezdőmondatok valamelyikét (a befejezésnek valamilyen érzést, 
élményt kell leírnia); 
a)  (kék) Azért kellett ezt tennem, mert…  
b)  (zöld) Az fájt a legjobban, hogy…  
c) (citrom) Azért nem avatkoztam be, mert…  
d) (narancs) Azért avatkoztam be, mert… 

Ezután a mondatokat sorban, az abcd csapatokból egymás után 
olvassák fel, egyfajta montázsként. 
 
PAPÍRFALAK (5 perc) 
A terem falaira nagyméretű lapokat rögzítünk, egy-egy 
meghatározással, amelyeken visszajelezhet a csoport a foglalkozással 
kapcsolatban. Ezek a következők: 

 
A LEGÉRDEKESEBB, A LEGUNALMASABB, A LEGTANULSÁGOSABB,  
A LEGELCSÉPELTEBB, A LEGVICCESEBB, A LEGROSSZABB, A 
LEGJOBB, A LEGBIZONYTALANABB, A LEGŐSZINTÉBB 

 
Mindenkinek legalább egy lapra írnia kell, de természetesen lehet 
többre is.  
 
HÓMVÖRK (3 perc) 
„Járjatok nyitott szemmel!” Az egy héttel később esedékes második 
találkozásig gyűjtést kértünk a csoport tagjaitól: osszák meg az osztály 
számára létrehozott Facebook-csoportban azokat a mindennapi 
helyzeteket, amikor olyasmit látnak, azt érzik, hogy valami nincs 
rendben, ennek nem szabadna így történnie. Figyeljék, véleményezzék, 
szóljanak hozzá. Beszéljünk róla! 
Megjegyzés: ezzel a feladattal kudarcot vallottunk, az első két csoport 
után nem is kértük a többitől. Annak ellenére, hogy igyekeztünk mi is 
példát mutatni, hogy is képzeltük ezt a dolgot, semmilyen értékelhetőt 
nem osztottak meg a csoportban. Kérdésünkre azt felelték, nem történt 
velük semmi, nem láttak semmi „nem rendjén valót”. Mi ezt készséggel 
elhittük nekik. Egy hét elég rövid idő.  

 
Helyette a „Netezz nyitott szemmel!” című feladatot kapták a diákok – a 
következő találkozásig a feladat: mémek gyűjtése és megosztása a 
témában.  
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A Barát–ellenség játék egy kivételtől eltekintve betöltötte 
feladatát: oldotta a szorongást, lazította a gyerekeket, és lazított minket 
is. Jó élmény volt látni, hogy a gyerekek önfeledten futkározni kezdenek, 
kuncognak, néha hangosan felnevetnek, ahogy cselezni próbálnak a 
többiekkel szemben.  

 
A Kötélen innen és túl… játéknak a célja a véleménynyilvánításra 

késztetés, az álláspontok megfogalmazásának sokszínűsége, a 
vitakultúra fejlesztése volt. Szándékosan választottunk nagyon 
általános, időnként közhelyes, ugyanakkor provokatív állításokat. 
Elsősorban a gyengeségről, segítségnyújtásról, segítségre szorulásról 
szóltak. A diákok a véleményüket saját tapasztalataik alapján tudták 
megfogalmazni, ez azért volt célravezető, mert az általánosból így vált 
személyessé egy-egy vélemény. 

Hibának bizonyult kezdetben, hogy egész csoportra terveztük a 
játékot. 28–34 fős osztályoknál a magas létszám ellehetetleníti a feladat 
célját, a személyes véleményformálást. A foglalkozás-vezető ilyenkor 
leginkább a „szélső értékeken” állókat kérdezi, az mindig érdekesebb, 
mint a kötélen állók „nincs véleményem” típusú passzív rezisztenciája. 
És valahogy mindig ugyanazok állnak a szélekre… 

Ugyanakkor a tömegből megszólítva valakit rendszeresen futottunk 
bele a „nem tudom”, „ugyanazt gondolom, mint az előttem szóló”, 
„szerintem sem” típusú válaszokba. 

Ezért változtattunk. 
Először is kevesebb állítást hagytunk meg, kivettük azokat, 

amelyek csak árnyalták, de nem adtak hozzá többletet a feladathoz. 
Egy-egy állításhoz egyszerre csak 4-5 embert kértünk meg, hogy álljon 
a kötél két oldalára és mondja el a gondolatait.  

A változtatás pozitív hozadéka az lett, hogy mindenkit 
véleménynyilvánításra késztettünk.  

  
A helyzet szereplői feladaton is változtattunk. Ebben a 

gyakorlatban egy bántalmazási szituáció feltételezett szereplőit kellett 
összeszedniük, nekünk pedig felírni a táblára. Eleinte rengeteg idő ment 
el arra, hogy hagytuk őket vitatkozni, beszélgetni, vajon kik lehetnek 
ezek a szereplők. Ám miután tudatosan ebbe az irányba akartuk terelni 
a foglalkozást, álságosnak éreztük, hogy „kitaláltatunk” a diákokkal 
valamit, amit mi előre tudunk. Így tehát felírva a táblára a szereplőket, 
nekik már csak az Asszociációs kör maradt. 
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Érdekes tapasztalat volt, hogy a bántalmazási szituáció egyes 
szereplőiről milyen sematikus és egyoldalú kép alakult ki az 
asszociációk során. Eleinte nem foglalkoztak az adott szereplők 
motivációival, hátterével: hogyan csöppenhettek bele az adott 
helyzetbe. Az agresszor lett a megtestesült gonoszság, a segítő 
szemlélő a pozitív hős, valóságos „szupermen”. Aki nem segített, 
magán hordozta egy megvetendő figura összes személyiségjegyét. Az 
áldozat védtelensége és gyengesége is egyoldalúan pozitív beállítást 
kapott. 

Próbáltuk más szempontból megközelíteni ezeket a lehetséges 
résztvevőket. Nem lehet-e az agresszor ugyanakkor áldozat is? Mit 
jelent az, amikor valaki „kihívja maga ellen a sorsot”? Mi a különbség a 
bátorság és a vakmerőség között? Milyen esetekben van szükség a 
józan megfontolásra? 

Ilyen típusú kérdések mentén újragondoltattuk velük az 
asszociációkat, és rögtön árnyaltabb lett a kép. A figurák többdimenziós 
alakokká változtak, akiknek megítélése minimum szituációfüggő. És 
feloldódott rögtön néhány sztereotípia. 

Az első foglalkozás egyértelmű nagy kedvence a Fészek-játék lett. 
Ennél is módosítottunk, részben, hogy a feladatot komolyabban vegyék, 
részben az emocionális bevonódás okán. A saját történeteket egyes 
szám első személyben kellett elmesélniük, a másoktól hallott vagy látott 
történetekhez pedig hozzá kellett fűzni, milyen élmény volt, mit érzett, 
gondolt, amikor hallotta stb. 

Ennél a feladatnál nem maguk a történetek az igazán lényeges 
dolgok. Miután több történetre kellett mindenkinek odafigyelni és 
továbbmesélni, kialakult a sztorik esszenciája. Mindegyik kiscsoportban 
megszületett az a személyes élmény, amelynek alapján a forma távolító 
– és egyben felszabadító – hatása alávetett helyzetbe kerül a tartalom 
érzelmi hatásához képest. Ezért sikerültek meglepően jól a 
mondatbefejezések – különösen, ahol a montázstechnikát a megfelelő 
szervezéssel is sikerült alátámasztani, és nem véletlenszerűen olvasták 
fel a mondatbefejezéseket. 

 
A foglalkozás végén – egyfajta visszajelzésként – azt kértük tőlük, 
fejezzék be a falra kiszegezett papírokra felírt mondatkezdeteket. Ezek 
voltak a Papírfalak. 

Egyértelműen azokat a játékokat szerették a legjobban, ahol vagy 
a véleményükre voltunk kíváncsiak, vagy szaladgálni, beszélgetni, 
játszani lehetett.  

Nagyra értékelték az őszinteséget, a foglalkozás során kialakult 
légkört, ahol egymás előtt megnyílva elmondhattak őket foglalkoztató, 
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komoly dolgokat. Többen megfogalmazták, megváltozott a véleményük 
bizonyos osztálytársaikról az alapján, ahogyan hallották őket véleményt 
nyilvánítani. 

Negatívum volt, ha egy feladat sokáig elhúzódott, igényelték a 
felnőttektől jövő korlátozást, az időkeretek betartását és betartatását. 

A hátrányos helyzetű kisebbségekkel foglalkozó tematikus órákat 
(hajléktalanok, melegek, nők, romák és zsidók) a projekt megelőző 
fázisában Kövesi Györgyi és Márton Gábor Csaba dolgozták ki.  
 
A tematikus óravázlatok megtalálhatók a 
http://suli.temittennel.hu/oravazlatok.html, a filmek a 
http://temittennel.hu/film.html linken! 

 
Téma: Az osztály által választott témájú „szociokandi” kisfilm megtekintése, 

a film által felvetett kérdések megbeszélése, problémák feldolgozása. 
Fókusz: Hogyan reagál az „utca embere” egy a közvetlen közelében történő 

bántalmazási szituációra?   
Nevelési cél: A diákok tapasztalják meg egy-egy ilyen helyzet több 

szempontú megközelítését. 
Tanulási terület: Sztereotípiák, verbális agresszió, előítélet, diszkrimináció, 

segítségnyújtás. 
Időtartam: 90 perc. 
A foglalkozás technikai igényei: Számítógép, projektor, hangfal 
Eszközök: Labda, papírok, filctollak. 

 
HÓMVÖRK (2 perc) 
„Most mondd meg…” A következő találkozásig a feladat a következő: 
készítsenek párosával, hármasával, mobiltelefonnal, webkamerával, 
vagy bármilyen mozgókép rögzítésére alkalmas eszközzel olyan rövid 
kisfilmeket, amelyben a saját szavaikkal magyaráznak meg egy-egy 
fogalmat. A fogalom-magyarázó kisfilmet a zárt Facebook-csoportba kell 
feltölteni. A kisfilm elkészítése előtt tilos utánanézni a szavak 
jelentésének, csak utána. 
Civil kurázsi, emberi méltóság, tolerancia, kritikai gondolkodás, 
együttműködés, együttérzés, jogokért való kiállás, mások iránti tisztelet, 
verbális erőszak, agresszió, elfogadás, nyitottság, előítélet, kirekesztés, 
sztereotípia, homofóbia, provokáció, antiszemitizmus, hajléktalan, 
egyenjogúság, orientáció, identitás, idegenszívű, xenofóbia. 

http://suli.temittennel.hu/oravazlatok.html
http://temittennel.hu/film.html
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A társadalmi sztereotípiákat szándékoltan sűrítő, 5-8 perces filmek 
mindegyike rejtett kamerával készült „szociokandi”. Szereplői a 
mindenkori áldozat és az agresszor – őket beépített emberek, színészek 
játszották. A többi „szereplő” az utca embere, akik a helyszínként 
választott nyilvános térben – buszmegálló, vásár, piac stb. – 
tartózkodnak. Itt történik meg a színészek által eljátszott provokáció, 
amely mindig valamilyen kisebbség – nők, hajléktalanok, melegek, 
romák és zsidók – ellen irányul. A rejtett kamerás felvételeken jól látható 
a konfliktust szemlélő vagy abba adott esetben beavatkozó résztvevők 
reakciója.  

A mozgókép eszköztárával teszik fel a kérdést a nézőnek: te mit 
tennél, ha az utcán melletted állóba valaki belekötne csak azért, mert 
más a bőrszíne, másképp él, vagy akár azonos neműt szeret? 

 
Ami a filmes órák statisztikáját illeti: a hat osztályból egy választotta a 
meleg-témát, egy a zsidóságról szólót, kettő a hajléktalansággal 
foglalkozót és két osztály a roma órát. Mindhárom budapesti osztálynál 
az osztályfőnök vagy a programot meghívó tanár választotta a témát, 
igaz, a diákok utólagos jóváhagyásával. A vidéki osztályok 
mindegyikében a gyerekek választottak. Az osztályfőnökök mindhárom 
esetben elfogadták a csapat döntését. 

A „szociokandi” filmeket úgy technikailag, mint provokáció 
szempontjából mindegyik csoport érdekesnek, figyelemfelkeltőnek 
találta. Kivétel nélkül vérlázítónak érezték és elítélték a beépített színész 
által játszott agresszor viselkedését. A filmek mindenkori „áldozataival” 
szimpatizáltak, bár eltérő mértékűnek ítélték meg az azonosulás 
lehetőségét. Sokkal erősebb emóciót váltott ki a diákokból a hajléktalan 
nővel szembeni verbális erőszak, mint a magát intelligensen, sok 
humorral védő zsidó embert ért atrocitás, vagy a meleg pár sértegetése, 
akik eleve ketten álltak szemben az agresszorral.  

Életkori sajátosságaikból fakad, hogy a NŐ témát egyik csoport 
sem választotta. Ebben a korban a nőkkel szemben elkövetett erőszak 
egyetlen fajtája ismeretes csak, a nemi erőszaké. Minden hátrányos 
megkülönböztetés, sztereotípia, ami egy nőt érhet – családon belüli, 
munkahelyi vagy össztársadalmi szinten – az ő korosztályukban még 
csak látensen van jelen.  

A filmek technikai kivitelezése szinte mindegyik csoportnál erős 
érdeklődést váltott ki. A konfliktushelyzeteket hitelesnek értékelték, nem 
tudták, hogy megrendezett jelenetekről van szó. 
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Érdekes tapasztalata volt az óráknak, hogy egy kivételével sehol 
nem tudtunk az előre megtervezett foglalkozásvázlat szerint haladni. A 
tervezett dramatikus játékok egyáltalán nem kerültek sorra, a téma által 
felvetett problémák több szempontú vizsgálata, a kérdések körüljárása 
kitöltötte a rendelkezésre álló időt. Egyik esetben sem éltük meg ezt a 
tényt hibaként vagy hiányként, a beszélgetések, viták erősek, lényegre 
törőek és fontosak voltak – fontosabbak, mint a papírformához való 
ragaszkodás. A szimulált helyzetben való megtapasztaltatáshoz képest 
erősebb volt az érvek ütköztetése, a moderált provokáció és az 
ismeretek bővítése. 

Több esetben negatívumként éltük meg az osztályok egy részének 
passzivitását. Az osztályfőnököktől kapott visszajelzések és a 
csoportokkal a továbbiakban kialakult nyílt, bizalmas viszony azonban 
arról győzött meg minket, hogy a látszólag motiválatlan, passzív diákok 
sem csak testben voltak jelen, érdeklődéssel figyelték, követték és 
véleményezték – utólag – az eseményeket. 

Téma: A hátrányos helyzetű kisebbségek megbélyegzettségének vizsgálata 

negatív sztereotípiák által. 
Fókusz: Milyen hatással van/lehet az egyes ember életére a 

sztereotipizálás? 
Nevelési cél: A bennünket körülvevő világ értelmezése nem 

egyszerűsíthető le kijelentő mondatokra. Meg kell tanulnunk kérdezni. 
Tanulási terület: Mennyiben befolyásolja az adott kisebbséghez tartozó 

egyén megítélését az, amit a többségi társadalom általában gondol az adott 
kisebbségről. 
Időtartam: 60 perc. 
A foglalkozás technikai igényei: Internet, projektor, Facebookra feltöltött 

szómagyarázó kisfilm, nagyméretű papírok, vignetták, filctollak, tollak. 

 
HÓMWÖRK – KONTROLL (5 perc) 
A „házi feladat” megbeszélése után levetítjük az általunk készített 
kisfilmet, mely a hátrányos helyzetű és a kisebbség fogalmakat 
magyarázza meg. 

 
TALÁLKOZTUNK MÁR? (10 perc) 
Összegyűjtjük, milyen hátrányos helyzetű kisebbségeket ismernek a 
diákok, ezeket egy-egy nagyméretű papírra felírjuk és letesszük őket a 
terem különböző pontjaira, a padlóra. Ahol kell, szűkítjük a fogalmi kört, 
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pl. homoszexuálisok vagy melegek és/vagy leszbikusok szerepeljenek a 
papíron? 

 
GYŰJTSÜNK! (10 perc) 
Sztereotípiákat gyűjtünk az adott kisebbségekről. Mindenki választhat 
egy csoportot a papírokon szereplők közül. A választott kisebbségről 
kell egy sztereotípiát felírni egy-egy ragasztós hátoldalú papírra. A 
gyűjtés után ráhelyezik az adott kisebbség papírjára a vignettákat. 
Szóban összesítjük az egy-egy kisebbségnek tulajdonított 
sztereotípiákat. 

 
CSEREBERE, FOGADOM! (5 perc) 
A cédulákat tetszés szerint lehet egyik papírról a másikra tenni, attól 
függően, mit éreznek igaznak – egy kifejezés csak egyazon kisebbségre 
vonatkozhat, avagy érvényes lehet-e másikra is? 
3 perc után leállítjuk a feladatot, és az aktuális elhelyezéseket 
értelmezzük, megbeszéljük, vitába szállunk egymással.  

 
AZONOSULOK – TEHÁT VAGYOK (18 perc) 
Mindenki fölvesz egy cédulát és ráragasztja valakinek a hátára. Így az 
illető nem tudja, mivel tipizálták, milyen bélyeget sütöttek rá. 
Megmondani, fölolvasni tilos. 

Az előre odakészített újságpapírokból mindenki gyúr magának egy-
egy labdát. 5-6 fős csoportokba osztjuk a társaságot. A csoportok tagjai 
egyesével kérdezik meg társaiktól: mi a baj velem? A többiek 
igyekeznek olyan mondatokkal válaszolni a feltett kérdésre, amiből az 
illető kitalálja, mi van a hátára ragasztva. A hangsúllyal, hanglejtéssel 
igyekeznek hitelessé tenni a „megbélyegzett figura” jellemzőjét. Közben 
a papírlabdával meg is dobálják őt. 

Megbeszéljük az élményeket, tapasztalatokat, érzéseket. 
 

SZABAD A TÁNC! (12 perc) 
Megkérjük őket, írjanak le olyan személyes emlékeket, érzéseket, 
történéseket, élményeket vagy tulajdonságokat az adott kisebbség 
papírjára, amellyel kapcsolatban rendelkeznek ilyenekkel. 
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A labeling szó megbélyegzést, megjelölést, elnevezést, címkézést 
jelent. A foglalkozás az addigi intellektuális ismeretszerzés, a meglévő 
információk pontosítása után az érzelmi bevonódást hivatott elősegíteni.  

A diákok saját élményként élhették meg – eltartott, szimulált 
helyzetekben – a kisebbségeket sújtó sztereotipizálás hatását.  

 
A foglalkozás a szómagyarázó kisfilmek megbeszélésével kezdődött – 
volna. Sajnos, azon kívül, hogy értékeltük az elkészült kisfilmeket, idő 
hiányában nem került sor az adott fogalmak pontosítására, 
megbeszélésére. 

Néhány kifejezetten ötletes, kreatív megoldás született, sokan 
igyekeztek árnyaltan, pontosan fogalmazni, ugyanakkor többen csak 
„kipipálták” az adott feladatot. Nem volt információnk arról sem, 
utánanéztek-e végül – ahogyan a feladat szólt – a kifejezések pontos, 
szótári meghatározásának. 

Jó ötletnek bizonyult, hogy foglalkozásvezetőként mi magunk is 
készítettünk szómagyarázatokat. Részben példát mutattunk a diákoknak 
a feladat elvégzését illetően, másrészt pedig kiváló kiindulási alapnak 
bizonyult a foglalkozás megkezdéséhez.  

A hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok összegyűjtése változó 
eredményű volt. Érdekes tapasztalat volt, hogy nagyon nehezen 
mondták ki a diákok a cigány, zsidó, meleg stb. szavakat. Amikor erre a 
jelenségre rákérdeztünk, azt válaszolták, úgy érzik, sértő a használatuk. 
A roma szó „píárját” sokkal elfogadhatóbbnak érezték… Ugyanakkor a 
„buzizás” köreikben is a közbeszéd része. 

A sztereotípiák megfogalmazása viszonylag könnyen ment. Az 
összes osztályban a legtöbb sztereotípia a cigány kisebbségi csoportra 
érkezett. 

Minden esetben hangsúlyoztuk, hogy igyekezzenek ne olyan 
sztereotípiát ragasztani a társuk hátára, ami rá jellemző lehet, ezáltal 
sértő, bántó. Egyetlen esetben sem fordult elő ebből konfliktus, 
nehézség. 

A megbélyegzettség kitalálásánál hangsúlyoznunk kellett az első 
tapasztalatok után, hogy ne az Activity „körülírás” játsszák (amikor 
valakit a rá jellemző vonásokkal kell leírni), itt sokkal inkább szerepet 
kell formálni, viszonyulni kell az adott figurához, ezáltal karaktert is adni 
neki. Ez nehéznek bizonyult számukra egyetlen sztereotípia alapján. A 
dobálás nagyon erős érzelmi töltetet adott a játéknak, a mozdulat plusz 
energiájával „hozzávágták” a mondatokat az adott játékoshoz. 
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Minden csoportban megfogalmazódott, mennyire rossz érzés volt 
átélni a megbélyegzettséget. Ám még ennél is fontosabb következtetés 
volt, hogy vannak, akik nem tudják levenni magukról a bélyeget, így 
élnek egész életükben. 

Az adott kisebbségi csoporttal kapcsolatos saját élmények 
megfogalmazásakor sok történet született. Nagyon vágytak az 
egyensúlyra, hogy lássák azt, történnek jó dolgok is, nem mindenki 
„olyan”… Megszületett az igény az árnyalásra, a jelenségek több 
szempontú vizsgálatára. 

Téma: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyes cikkelyei 

alapján az emberi jogok megszületésének története. 
Fókusz: Milyen, az emberi méltóságot lábbal tipró események, jelenségek, 

történetek hívhatták létre az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
egyes cikkelyeit? Hogyan és miért megy el egymás mellett a jog és a 
valóság?  
Nevelési cél: Az improvizációs etűdökön keresztül a diákok tapasztalják 

meg és éljék át a megkülönböztetésből, negatív diszkriminációból, 
előítéletességből fakadó igazságtalanságot, méltánytalanságot. 
Tanulási terület: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; Rosa Parks 

története; emberi jogi aktivisták. 
Időtartam: 45 perc. 
Eszközök: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egyes cikkelyei 

kinyomtatva. 

 
ATOMJÁTÉK (3 perc) 
Séta a térben. A foglalkozásvezetők által bekiáltott számnak megfelelő 
létszámban kell a sétálóknak összeállnia, egy csoportot, „atomot” 
alkotva. A játékot többször megismételjük, míg az utolsó számhoz el 
nem jutunk: a négy. 

 
AZ EMBERI JOGOK MEGSZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE (22 perc) 
Az előző játék végén létrejött négyfős csoportokban dolgozunk tovább. 
Minden kiscsoport kap egy törvénycikkelyt (ami az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatából származik, de ezt ők még nem tudják 
ekkor), egy olyan törvénykönyvből, ami – tegyük fel – még nem született 
meg. Egy rövid jelenetet kell készíteniük egy olyan szituációról, amely 
velük vagy a környezetükben élőkkel megtörténhetne, és életre hívná az 
adott törvényt.  
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4. cikk: Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani. 
5. cikk: Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. 
7. cikk: A törvény előtt mindenki egyenlő. 
9. cikk: Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, fogva tartani vagy 

száműzni. 
12. cikk: Senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelyébe vagy 

levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, továbbá a becsületét 
vagy jó hírnevét megsérteni. 
16. cikk: Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől 

kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás 
nélkül házasságot kötni és családot alapítani. 
17. cikk: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy másokkal 

közös tulajdona legyen. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen 
megfosztani. 
19. cikk: Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. 
20. cikk: Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezési és egyesülési 

szabadsághoz. 
23. cikk: Mindenkinek joga van a munkához, a munka szabad 

megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a 
munkanélküliség elleni védelemhez. 
24. cikk: Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, 

beleértve a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett 
szabadságot. 

 
EGÉSZ CSOPORTOS BESZÉLGETÉS (16 perc) 
Lezáró beszélgetés az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról – miért 
jött létre, mit tartalmaz, kiknek az érdekeit szolgálja, kiknek a 
védelmében, hogyan hasznosítható a gyakorlatban, kik hozták létre, 
milyen helyzetekben lehet/van szükség az emberi jogok alapvető 
ismeretére? Mit és miért indított el az emberi jogok védelmének 
területén Rosa Parks elhíresült története? Mi lehet az oka a 
mindennapokban megvalósuló jogtiprásnak? 

Ezen a foglalkozáson – munkaforma szempontjából – a fő hangsúly a 
jelenetkészítésen és bemutatáson volt. 

A jelenetek színvonala vegyes képet mutatott – de nem is volt 
elvárás a „színjátszós rutin”. Sokkal inkább az volt a bemutatott 
jelenetek lényege, mennyire gondolták végig a diákok a cikkely 
megszületését kiváltó események hitelességét, tudtak-e gyakorlati 
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példákkal, történelmi eseményekkel párhuzamot találni, milyen 
hivatkozási alapjaik vannak a jogtiprás, az elnyomás, a diszkriminálás 
megjelenítéséhez. 

A lezáró beszélgetés és Rosa Parks története – aki bátor tettével a 
polgárjogi mozgalmak egyik emblematikus figurája lett – arra a kérdésre 
irányította a diákok figyelmét, hogyan és miért megy el egymás mellett 
jog és gyakorlat, a mindennapi élet. 

Téma: 1. A személyes segítségnyújtás lehetőségeinek vizsgálata; 2. A 

további együttműködés lehetőségei.  
Fókusz: Segíteni, beavatkozni vagy sem? Milyen személyes és valós 

lehetőségeink vannak egy segítségre szoruló idegen problémájának 
megoldásában? 
Nevelési cél: A diákok tapasztalják meg – szituatív helyzetekben – a 

segítségnyújtás módjait, lehetőségeit. 
Tanulási terület: Milyen szervezetek segítenek a bajba jutott embereknek? 

Hova fordulhatunk, ha nehéz helyzetben lévő emberrel találkozunk? 
Időtartam: 45 perc. 

 
LISZT CSALÁDJA (5 perc) 
Cédulákra egy-egy rokonsági kapcsolatot és egy-egy nevet írunk (pl. 
Liszt-apa, Mozart-nagymama stb.). Mindenki kap egy cetlit, amelyet egy 
percig csereberélhet a többiekkel. Az idő leteltével a családtagok 
megkeresik egymást és – a család legidősebb férfitagjától a legfiatalabb 
nő tagjáig sorrendben – egymás ölébe ülnek, 3-5 fős „családokat” 
alkotva így.  

 
SZITUÁCIÓK (20 perc)  
Négy különböző szituációt osztunk el nyolc csoport között, egy-egy 
csoport ugyanazt a szituációt kapja. A különbség a befejezésben van, 
az alaphelyzetnek az egyik csoport pozitív, a másik negatív befejezést 
alkot. 
 
a) Egy lakóközösség néhány tagja a lépcsőházban egy hajléktalanra 

bukkan, aki a hideg elől húzódott oda. 
b) Egy kipát viselő fiúra megjegyzéseket tesz egy kisebb társaság a 

villamoson. 
c) Testnevelésórán a tornatanár egyértelmű célzásokat tesz egy fiú nemi 

orientációjára, annak feminin viselkedése miatt. 



 

29 

 

d) A biztonsági őr nem engedi be a diszkóba a roma srácot a barátjával. 

 
A bemutatott rövid jelenetek megtekintése után beszélgetünk a 
látottakról.  

 
Mennyire életszerű egy „hollywoodi” befejezés? Milyen esetekben van 
lehetőségünk a személyes beavatkozásra? Mikor lehet ez egy 
középiskolás feladata és mikor nem? Hogyan kell segítséget hívni? 
Kikhez fordulhatunk ilyen esetekben? Milyen következményei lehetnek a 
beavatkozásnak? Hogyan kell helyesen fölmérni egy ilyen szituációt? Mi 
lehet az én szerepem egy hasonló helyzetben? 

 
HOGYAN? TOVÁBB! (5 perc) 
A további együttműködés lehetőségeit kínáljuk föl a diákoknak. Ez 
megvalósulhat egy nyári tábor keretében, egy egyetemi kutatásba való 
bekapcsolódásban, további „szociokandi” kisfilmek elkészítésében, ahol 
a közreműködők és az ötletgazdák is a diákok lesznek. 

 
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS (10 perc) 
Megkérjük a diákokat, hogy előre megrajzolt kopasz fákat rajzoljanak 
tele levelekkel. A levelek színe az ő értékítéletüket tükrözi, egyfajta 
elégedettség-mérés a Te mit tennél? – a Civil Kurázsi Iskolája című 
program egyes elemeivel kapcsolatban. A kék szín jelentése: „nagyon 
tetszett”; a zöldé: „érdekes volt”; a feketéé: „semmilyen hatással nem 
volt rám”, a pirosé: „nagyon nem tetszett”.  

 
BÚCSÚ (5 perc) 
Elköszönünk a programban résztvevőktől és magunk is visszajelzünk 
szóban az öt alkalom tapasztalatairól, megosztjuk velük a 
véleményünket, meglátásainkat. 

A tervezett jelenetkészítést csak két helyen, egy budapesti és egy vidéki 
helyszínen tudtuk megvalósítani. A másik négy helyen a rendelkezésre 
álló időkeretet felemésztette a további együttműködés gyakorlatának 
megbeszélése. A megbeszélés során nagyon sok hiteles kérdés merült 
föl a program által felvetett problémákkal kapcsolatban. Ebben az 
esetben sem mi akartuk megadni a válaszokat, úgyhogy a jól bevált 
módszert alkalmaztuk, a nézetek moderált ütköztetését. Ekkor is 
érezhető volt, ami az egyes egységek lezárása után is mindig: a diákok 
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igényelnék a komolyabb elmélyülést a témában, a foglalkozások 
folytatását. Hiányérzet maradt mindenkiben: megkapartuk a felszínt, 
elkezdtünk mélyebbre ásni és most hirtelen vége… 

Ennek a hiányérzetnek az enyhítésére ajánlottuk fel a további 
együttműködés lehetőségeit, a megszerzett ismeretek, az átélt 
tapasztalatok gyakorlatba való ültetését, az esetleges attitűdváltás 
személyes élményét. 

Folytatásként felajánlottuk a diákoknak a nyári ELEGY (ELfogadva 
EGYmást) táborban való részvételt. Itt markánsan különböző szociális 
és anyagi háttérből érkező, fogyatékkal élő és egészséges fiatalokból 
álló vegyes csoportokban készítünk nonverbális előadásokat, 
performance-okat a gyűlöletbeszéd és gyűlöletcselekmény elleni harc 
témakörében. Ezeket az előadásokat a film nyelvére írva széles körben 
megoszthatóvá tesszük, további társadalmi párbeszéd lehetőségét 
kínálva föl a megszólított korosztálynak. 

A diákoknak lehetőségük nyílt még egy kutatásban való részvételre 
is, amely a szociális dominancia orientációt vizsgálja. 

További „szociokandi” kisfilmek elkészítésére is módunk adódott. 
Az új film azóta megszületett, a téma kitalálói, szövegírói és szereplői is 
a CKI-s diákok voltak. 

A tanulók lehetőséget kaptak a MáSzínház munkájába való 
bekapcsolódásra – önkénteseként. A csoport tagjai értelmi fogyatékkal 
élő fiatal felnőttek, akik kilenc éve hoznak létre érvényes, a világ 
jelenségeit a saját szemszögükből láttató színházi előadásokat. 
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A projekthez kapcsolt kutatást nem egy klasszikus tudományos 
publikáció igényességével mutatjuk be. Teljes terjedelmében és 
kimunkáltságában a projekt honlapján hamarosan elérhetővé tesszük. 
Az alábbiakban ennek egy kivonata olvasható. 
 

A különféle kérdésekre adott válaszokból hatalmas adatmennyiség 
keletkezett a CKI alatt. Az első két iskolában végigvitt foglalkozás-
sorozatokat egyfajta tesztfázisnak tekintettük, így azokat „nem kutattuk”. 
A párhuzamosan részt vevő osztályok összesen 126 diákjából 103-an 
vállalták maguk és szüleik a kutatásban való részvételt.  

 
Ők egy-egy kérdőívet töltöttek ki a foglalkozás-sorozat előtt 

legfeljebb egy héttel, majd a lezárt program után egy hónappal ismét. A 
kérdőívekben a szokásos demográfiai adatokon túl olyan területeket 
szerettünk volna feltérképezni, mint a kitöltő önmeghatározása, az 
előítélet és a diszkrimináció fogalmáról alkotott képe, a társadalmi 
hierarchiákhoz fűződő viszonya, illetve a segítő cselekvésre való 
hajlandósága. Az utótesztben ugyanazt a kérdőívet töltötték ki, ebből 
következően a két felmérés eredményeit vetettük össze, az 
osztályközösségek és a teljes csoport szintjén. 

Az előtesztek mindegyike visszajutott hozzánk, az utótesztekből 99 
– így összesen 202 kérdőívet dolgoztunk fel.  

Az összes foglalkozást rögzítettük kamerával, ami több mint 30 
órányi videofelvételt eredményezett. Ezeket azzal a céllal készítettük, 
hogy alapos vizsgálat alá vethessük a CKI során alkalmazott 
módszereket és önmagunkat, mint tanárokat. A videós anyaggal máig 
nem sikerült teljes egészében megbirkóznunk, így ennek eredményeiről 
még nem tudunk érdemben beszámolni. 

A diákok szociális hátterét tekintve három csoportot hoztunk létre, a 
szülők végzettsége alapján: (1) 8 általános, szakmunkásképző, (2) 
érettségi, (3) felsőfokú végzettség. Az érvényes válaszok alapján 
20,8%-ban áll szakmunkásképzőt, nyolc általánost vagy annál 
kevesebbet végzett szülő (is) a diákok mögött; 34,4%-ban érettségivel, 
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44,8%-ban felsőfokú végzettséggel rendelkező szülő (is) neveli a 
serdülőt.  

Osztályonkénti megosztásban nagy a különbség a szülők 
végzettségét illetően: a budapesti középiskolások között a szülők iskolai 
végzettsége átlagosan magasabb, mint a vidéki középiskolások 
esetében. 

Ezzel kapcsolatba hozhatónak tűnik az eredmények nyomán az 
önismeret foka: a szakképzettséggel vagy annál alacsonyabb iskolai 
végzettséggel, illetve az érettségivel rendelkező szülők gyerekei 
átlagosan biztosabbak önismeretükben, mint a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szülők gyerekei.  

Egy másik kérdésben a kitöltőnek fontossági sorrendbe kellett 
állítania néhány, önmagát meghatározó tényezőt, mint a neme, a 
szexuális orientációja, vagy épp a magyarsága.  

Akik önmagukat egy kulturális kisebbséghez sorolták, ez utóbbi 
tulajdonságukat jelölték meg a legmeghatározóbbnak. A teljes csoportot 
tekintve az első helyen a bőrszín (fehér bőrű/színes bőrű), majd a 
második legfontosabbként a szexuális orientáció szerepel. A 
diszkrimináció és előítéletesség fogalmairól alkotott képet asszociációk 
elemzésével mértük. Ezekből az egyes osztályközösségekben működő 
társas konszenzus erősségére következtethettünk. A megegyező 
szófajú és/vagy jelentéstartalmú kifejezéseket összevonva azt kaptuk, 
hogy az előítélet fogalmára meghatározóan nagyobb diverzitású, azaz 
inkább eltérő asszociációk formálódtak a teljes csoportban, mint a 
diszkrimináció fogalmára, vagyis ez utóbbi megfoghatóbb volt a 
tanulóknak.  

A diákok 51,4%-a jelezte, hogy volt már előítélet vagy 
diszkrimináció áldozata, 38,1%-a nem volt, a többiek nem válaszoltak 
erre a kérdésre.  

Az előítéletes gondolkodás leggyakoribb okainak a diákok a 
törvényeket és a történelmi eseményeket, valamint a kulturális nézetek 
közötti különbségeket gondolják. A tudatlanság is előkelő helyre került 
az egyik vidéki és az egyik budapesti osztály válaszaiban is. 

A diákok szerint kimagaslóan a cigánysággal szemben él a legtöbb 
előítélet a társadalomban. Harmad annyian jelölték meg a sötét/színes 
bőrű embereket, a zsidóságot, illetve a többségitől eltérő szexuális 
orientációjú embereket. A hajléktalanok és a nők elvétve kerültek elő a 
válaszokban, mint a diszkrimináció áldozatai. Ebben a rangsorban nincs 
meghatározó különbség az osztályok véleménye között. 

A kérdőívben felmértük a válaszadók szociális dominancia 
orientációját (SDO) is: ez a skála arról árulkodik, hogy a kitöltő 
mennyiben tartja helyénvalónak a társadalomban működő alá és fölé 



 

33 

 

rendelő csoportviszonyokat (Sidanius, Pratto, 2005). Minél magasabb 
az érték, annál inkább gondolja úgy a válaszadó, hogy a csoportok 
közötti különbségtétel helyénvaló. Ez alapján is három csoportot 
alkottunk: a teljes csoport 17%-a jellemezhető alacsony, 64%-a 
közepes, 19%-a magas SDO-val.  

A magas SDO-val jellemezhető diákok meghatározóan nagyobb 
értékben jelölték meg, hogy a kisebbségekhez, hátrányos helyzetű 
csoportokhoz való viszonyuk megegyezik a családjuk és az osztályuk 
véleményével, mint a kis SDO-val jellemezhetők. 

Önbevallásuk szerint kevésbé állnak ki a véleményük mellett a kis 
és a közepes SDO-val jellemezhető diákok, mint a nagyobb SDO-val 
rendelkezők. 

A kérdőív 13-as tételében különböző jelenségeket soroltunk fel, 
amelyek kapcsán a kitöltőnek állást kellet foglalnia: melyikre mennyi 
figyelmet kell fordítani. A gondoskodás, figyelem fontossága tétel átlaga 
a legmagasabb, ezt követi a tanulás (ezt leginkább a vidéki iskolák 
diákjai emelték ki), majd a fiatalok nevelése és a fogyatékossággal élők 
témaköre. Az egyik vidéki osztály diákjai több figyelmet fordítanának a 
hajléktalanság problémájára, mint a többi csoport tagjai, míg egyes 
budapesti diákok az etnikai, faji különbségtétel problémáját tartják 
fontosabbnak.  

Az alacsony SDO-val jellemezhető diákok nagyobb figyelmet 
szentelnének a szegénység és a nemi, etnikai egyenlőség témakörére, 
mint a közepes SDO-csoport. A magas és közepes SDO-csoportok 
viszonylatában ez csak az etnikai egyenlőség tétel kapcsán mondható 
el, tehát a nemek közti egyenlőtlenség megítélésében a két SDO-
csoport között nincs különbség. A magas és a kisebb SDO-jellemzővel 
bíró csoportok közti különbség az etnikai egyenlőség tétel kapcsán még 
erősebb. 

A problémakörök tematizálásának megítélésén túl arra is 
kíváncsiak voltunk, melyek megváltoztatására fordítanának energiát, 
vagy esetleg pénzt is a diákok. Érdekesség, hogy a hajléktalanok 
megsegítésének tételénél magas a „Pénzt és időt”, valamint a „Csak 
pénzt” válaszok aránya is, de magas az „Egyiket sem” válaszé is.  

A diákok a legkevésbé a droghasználat csökkentésére 
fordítanának energiát.  

Az utolsó kérdésben ismét állításokat kellett véleményezniük a 
kitöltőknek egy skála keretein belül. 

A lányok jobban egyetértenek azzal az állítással, mint a fiúk, hogy 
fontos a bajba jutottakon személyesen segíteni. 

Az 1, 3, 4 állításokkal (1. Az embereknek akarniuk kéne segíteni a 
náluk kevésbé szerencséseken; 3. Fontos, hogy személyesen segítsünk 
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a bajba jutottnak; 4. A társadalomban a legértékesebb munka azoké, 
akik a rászorulókon segítenek) a közepes SDO-csoport jobban egyetért, 
mint az alacsony. Az alacsony SDO-csoport fontosabbnak jelölte meg a 
10-es és 8-as (8. A diszkrimináció csökkentése szükséges, 10. Úgy 
vélem, jobb dolgok születnek, ha az emberek együttműködnek) kérdést. 

A magas SDO-csoport alacsonyabb értéket jelölt meg, mint az 
alacsony csoport az 1, 3, 4, 8 állításoknál, és magasabbat az 5-ös 
állításnál (5. Nem minden diszkrimináció, amit annak neveznek – a 
megkülönböztetés néha indokolt, sőt, hasznos). Tehát míg az 
előbbiekkel kevésbé értenek egyet, utóbbit inkább helyeslik társaikhoz 
képest.Az előítéletes gondolkodás vélt okait illetően többen jelölték meg 
válaszként a „negatív tapasztalatokat”, mint az előtesztben. 

Az utótesztek eredményei ellentmondásos információkkal szolgáltak. 
Eszerint a teljes vizsgált csoport kevesebb figyelmet szentelne az 
etnikai egyenlőségre és kevesebb időt vagy pénzt szánna rá, mint 
korábban. Tehát itt a céljainkkal ellentétes irányú elmozdulás történt.  

 
Ezzel szemben az SDO-skála eredményei között csak egy 

meghatározó különbséget találtunk: a 16-os állítás (A többi csoportot 
néha korlátozni kell, hogy megmaradjanak a társadalomban elfoglalt 
helyükön) az utóvizsgálatban az egész csoportot nézve alacsonyabb 
értéket vett fel, vagyis többen utasították el az állítást.  

Abban a budapesti iskolában, ahol november-decemberben 
jártunk, kiemelkedően pozitív irányba változtak a válaszok. Itt az 
eredmények szerint a diákok véleménye jobban megegyezik 
osztálytárasaikéval a kisebbségek, hátrányos helyzetű csoportok 
megítélésében, mint korábban. De meghatározóan növekedett az 
előítélet-asszociációk sokfélesége. Továbbá itt többen gondolták úgy, 
hogy az előítéleteken nehéz felülkerekedni. 

A foglalkozássorozat után az egyik vidéki középiskola diákjai 
többre értékelték a média hatását mint befolyásoló tényezőt az 
előítéletek kialakulásában. Viszont a félelmeket, mint magyarázó elvet 
tendenciózusan kevesebben választották. Itt is növekedett a 
diszkrimináció-asszociációk diverzitása, és mivel a teljes csoportban 
mért érték magasabb, mint külön a lányok és külön a fiúk diverzitása, ez 
arra utal, hogy nőtt a különbség a két nem társas konszenzusában. 

A programmal január-februárban találkozó budapestiek körében 
nagyobb csoportkonszenzust mutatnak az utótesztek eredményei a 
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diszkrimináció fogalmát illetően. Viszont ekkor meghatározóan kisebb 
arányban értékelték magasra az „Úgy vélem, jobb dolgok születnek, ha 
az emberek együttműködnek” állítást, tehát a program után kevésbé 
értettek vele egyet. 

A programban január-február folyamán részt vevő vidéki csoport 
esetében az „A csoportok közti egyenlőség eszménye téves 
eszménykép” tétellel meghatározóan kevésbé értenek egyet, tehát 
elképzelhetőbbnek tartják az egyenlőséget, mint korábban.  
Azonban ebben a közösségben a SDO-skála négy tételében is a 
céljainkkal ellentétes változást mutatnak az eredmények. Az „Egyetlen 
embercsoport sem értékesebb, mint a másik”, „Az életben minden 
csoportnak egyenlő esélyt kellene adni.”, „A felsőbbrendű csoportoknak 
nem kellene uralkodniuk az alsóbbrendű csoportokon.”, „Tényleg 
komoly problémát jelent, hogy egyes csoportok a társadalom csúcsán, 
mások pedig legalul helyezkednek el” tételek esetén egyaránt kisebb 
értéket jelöltek meg válaszaiknál, azaz kevésbé értenek velük egyet.  
 
A november-decemberi programokban résztvevő osztályok eredményei 
vagy nem mutattak attitűdbéli változást, vagy enyhe pozitív elmozdulás 
olvasható ki azokból.  

A január-februári budapesti–vidéki párosnál más a helyzet. A 
budapestiek esetében minimális, a vidéki osztálynál erőteljesebb 
romlást mutat az utóteszt az előteszt eredményeihez képest. 

Az eredményeket befolyásoló külső, igen markánsnak tekinthető 
tényező a magyarországi parlamenti választások kontextusa. Április 6-
ához közeledve növekedett a jobboldalon politizáló kormánypárt, és a 
szélsőjobboldali ideológiákkal azonosított Jobbik támogatottsága. A 
TÁRKI 2013. december és 2014. február közötti kutatása (TÁRKI, 2014) 
egyértelműen kimutatta az adott időszakban a jobboldal erősödését.  

Azt, hogy a két adatfelvétel eredményeiben mennyiben játszhat 
szerepet a CKI és mennyiben a választási időszak, természetesen nem 
megállapítható. Azonban utóbbi egy sajátságos, a hétköznapitól eltérő 
átpolitizált környezetet teremtett, ami még kevésbé volt jelen az első két 
osztály programjának idejében. 
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Helyszín: Manóvár Óvoda; kb. 50nm-es tornaszoba. 
Kor: 5–7 év; nagycsoportosok, egy gyerek kivételével ősztől mindegyik 
iskolába megy. 
Résztvevők, nemi arány: 12 fő; 8 fiú és 4 lány; az órasorozat 20-25 
főig játszható biztonságosan, két drámapedagógus vezetésével. 
Időintervallum: Az összesen 5 x 1,5 órára tervezett foglalkozások 
sűrűn követték egymást. Az első héten három, a másodikon két napon 
játszottunk együtt, a hétvége választotta el a foglalkozásokat. 
Körülmények, anamnézis: Magánóvodáról lévén szó, a gyerekek 
meglehetősen jó anyagi körülmények között élnek. Megszokták, hogy ők 
a család szeme fénye, kevés dolog van, amit nem kaphatnak meg. 
Nevelésük során sok feladatot ad a másokra való odafigyelés 
megtanítása, az ego egészséges mértékű háttérbe szorítása, a 
lemondás megélése mások javára, a közösségben való létezés, az 
együttélés szabályainak betartatása. Csupa apró, erős egyéniség, akik 
körülményeik okán az átlagosnál védettebb burokban élnek. 
       Izgalmas kísérletnek ígérkezett egy ilyen összetételű csoportban 
másságról, elfogadásról, toleranciáról, segítségnyújtásról beszélgetni, 
még akkor is, ha ez egy fiktív helyzet, a mese keretein belül valósul 
meg. 

 
Egy érdekes adalék a csoport előzetes tudásáról és 

hozzáállásáról: óvónőjük folytatásokban olvassa nekik Varga Domokos 
György Fittyfiritty – Igaz történet egy hajléktalanról és az ő csodálatos 
kutyájáról című könyvét, amelynek minden részéről folytatásos 
képregényt készítenek. Ennek a momentumnak semmi köze nincs 
önmagában a CKB-hez, ám valamiféle érzékenyítés elkezdődött 
csoporton belül. Beszélgetnek egy olyan valóságosan létező 
jelenségről, ami az ő világuktól igen távol esik. 

 
Mindegyik foglalkozásról hangfelvétel készült. Ennek célja a mese 
alapján készült Kurázsi mesék címet viselő animációs kisfilm 
hanganyagának összeállítása volt. A gyerekek választott karakterük 
hangján szólalnak meg a filmben.  
 
Kerettörténet: Az erdőlakók otthont találnak maguknak a Kerekmese 
Erdőben. Békés, jól szervezett életükbe az első nyáron betör egy 
idegen, a Sas, aki éjszakánként hangos vijjogásával veri fel az erdő 
csendjét, zavarja az állatok nyugalmát. Ezzel egy időben súlyos aszály 
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köszönt a környékre, elfogy az élelem. Nyár végén a sas elrepül és 
elered az eső. 

Ez így megy több nyáron át. Az állatok összefüggést vélnek 
felfedezni a Sas megjelenése és az aszály okozta összes problémájuk 
között. Hamarosan bűnbakká kiáltják ki az ismeretlent, majd terveket 
kezdenek szőni a helyzet megoldására… 

Az igazság megismeréséig sok problémát kell orvosolniuk. 
Összebarátkoznak az idegennel, ám rövidesen kiderül, együttélésük 
továbbra sem zavartalan. Mindenképpen dönteni kell, el tudják-e tűrni a 
közelségét. 

Téma: Egy mesebeli erdő lakói otthonra lelnek. Békében és biztonságban 

élnek a maguk teremtette közösségben, amikor minden megváltozik: 
pusztító aszály köszönt az erdőlakókra, sem vizük, sem élelmük nincs már. 
Ezzel egy időben ijesztő hang harsan fel éjszakánként. Valaki, akit sosem 
láttak, kéretlenül a szomszédjukba költözött. 
Fókusz: Milyen feltételek mellett teremthető meg az ideális közösségi lét?  
Nevelési cél: A közösségi lét örömeinek és felelősségének 

megtapasztaltatása. 
Tanulási terület: Otthonteremtés. Jogok és kötelességek. Felelősségünk 

önmagunkért és társainkért. 
Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: „Madárcsicsergés”-cédé, vignetták, filctollak, színes ceruzák, 

csomagolópapír a térképnek, a tér tárgyai, cédélejátszó. 

 
KAKUKKFOGÓ 
A párok egymással szemben, kézen fogva állnak, ők a fészkek.  A 
„kakukk” fészket keres magának, szalad a héja elől. A fészek egyik 
tagjának kezét megfogva ő áll be új fészeknek. A páros másik tagja lesz 
a kakukk, ő szalad a héja elől. Ha a héja elkapja, szerepcsere. 

 
RELAXÁCIÓ  
Cédéről hallgatott madárcsicsergés hangjaira. Hol lehetünk most? 

 
VEZETETT FANTÁZIAJÁTÉK  
Az egyik foglalkozásvezető mesél, a gyerekek mozgással követik le a 
szöveget. (Zene: http://youtu.be/7kxpM6E8DzY) 

 

http://youtu.be/7kxpM6E8DzY
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„Kavicsos, göröngyös út az, amin elindulunk, az erdőbe vezet. Már látjuk az 
erdő szélét, de a talpunk alatt még érezzük a kavicsok görgését. Egyre 
agyagosabb a talaj, puhább rajta a járás. Kicsit fúj a szél, ahogy beérünk a 
fák közé, megborzongunk. Eső- és földszagot hoz a szél, ahogyan 
beleszimatolunk a levegőbe. Gombaillat, gyantaszag, korhadó avar szaga 
csapja meg az orrunkat. Finom. Egyre sűrűbb a fejünk fölött a lombkorona, 
ahogy beljebb megyünk az erdőbe. Még átsüt rajta a napfény. Megállunk és 
belenézünk a szűrt fénybe. Hunyorgunk. 

Már olyan sűrű a lombkorona, hogy eltakarja előlünk az eget. Nem 
valószínű, hogy madarak repülnének erre, áthatolhatatlan az erdő.  

A félhomályban lépkedünk előre. Nagy a csend. Patak csörgedezése 
üti meg a fülünket, esőszagot, vízszagot hoz a szél. És tényleg! Egy patak 
partjára értünk. Nem túl mély, de széles, az erdei állatoknak biztosan ez az 
itatóhelye. Belemerítjük a kezünket. Nagyon hideg. Kristálytiszta ez a víz, 
lelátni az aljára, látni a halakat is, ahogyan úsznak a forrással szemben. 

Továbbmegyünk. Korhadó, rothadó avarban gázolunk, kicsit rugdaljuk, 
jó így az avarban rugdosódni.  

Egy tölgyes mögött világosodik az erdő. Hatalmas sziklák, csupasz 
kövek a hegyoldalban. Olyan magasan van a hegy teteje, hogy alaposan 
hátra kell hajtani a fejünket, ha látni akarjuk! Vajon milyen állat tud élni egy 
ilyen elhagyatott helyen? Kevés fű a hegy oldalában, csupasz, mohos 
sziklák… 

A fák között sétálva lassan világosodik. Egy tisztásra érünk, ideje volt, 
nagyon elfáradtunk. A tisztás kerek, tágas, selymes fű borítja. Leguggolunk, 
végighúzzuk a kezünket a fűben. Nagyon kellemes. Beleülünk. A fű illatos, 
napfényszagú, virágillatú. Belehemperedünk. Hempergünk és élvezzük a fű 
simogatását. 

Jó hely lesz ez nekünk. Letelepszünk. Itt maradunk.” 

 
TÉRKÉPKÉSZÍTÉS  
Mit láttunk és hol jártunk? Rajzoljuk le! Közös rajzolás során térképet 
készítünk. 
 
AZ ERDŐ LAKÓI – SZEREPBE LÉPÉS 
Kik élnek ebben az erdőben? Szerepbe lépés, a választott állatfaj nevét 
felrajzolják a gyerekek a vignettákra. Az egyik foglalkozásvezető Bölcs 
Bagoly, a másik a Kőszáli Kecske szerepébe lép. 

 
ERDŐÉPÍTÉS  

Közösen felépítjük a térben lévő anyagokból és tárgyakból az erdőt, a 
térkép alapján. Mindenki otthonra talál. 
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A MI OTTHONUNK… 
Állóképek készítése az erdő lakóinak életéből. Hogyan éltek együtt? 
Milyen volt a munkamegosztás?  Hogyan beszélték meg a közös 
ügyeket? Milyen ünnepeik voltak? 

 
TANÁRI NARRÁCIÓ 
Egy éve éltek már az állatok a Kerekmese Erdőben nagy egyetértésben, 
békességben. Eljött a nyár. De a forrósággal együtt valaki más is 
megérkezett. Éjszakánként hátborzongató vijjogás verte fel az erdő 
csendjét… 
Az éjszakai lármázástól fáradt és ijedt állatokat nappal az aszály 
keserítette. A patak kiszáradt a forróságban, eső nem esett, mióta a 
vijjogó hang nem hagyta őket aludni. A fű elfonnyadt, egyre fogyott az 
élelem… Az erdőlakók éheztek és féltek…  
 
VARÁZSOLÓ MONDÓKA 
A gyerekek a foglalkozásvezetők segítségével egy közös mondókát, 
varázsolást találnak ki, aminek a segítségével kilépnek a választott 
szerepből. Mindenki utánozza saját, választott állatának hangját, 
háromszor körbe fordulunk a saját tengelyünk körül, majd: „Priccs, 
praccs, pruccs, változzak vissza… (itt mindenki mondja a saját nevét). 
Téma: Az erdőlakók bármivel próbálkoznak, nem tudnak változtatni 
sanyarú sorsukon. A szomjúságtól, éhezéstől és a melegtől való 
szenvedés mellett, éjszakai pihenésüket is megakadályozza az 
ismeretlen állat vijjogása. Megszületik a fantomkép a „setét gonoszról”, 
szemtanúk ellentmondó állításai alapján. Ki lehet ez a szörny? 

Fókusz: Hogyan alakítunk képet valakiről, akit nem ismerünk, mások 

véleményének hatására? Hogyan alakul ki a félelem az ismeretlentől? 
Nevelési cél: Az ovisok tapasztalják meg, mi a különbség aközött, amit 

biztosan tudunk, és aközött, amit gondolunk, vagy hallomásból értesültünk 
róla. 
Tanulási terület: Sztereotípia. Bűnbakképzés. A sajtó hatalma. Pletyka. 

Előítélet. Vádaskodás. A felelősség áthárítása. 
Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: Babzsákok, pohár víz, köpeny az újságíró szerepének 

felvételéhez, képek madarakról és más furcsa lényekről, csomagolópapír, 
színes ceruzák, filctollak. 
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BABZSÁKDOBÁLÓ JÁTÉK 
A gyerekeket két azonos létszámú csoportra osztva a tér két oldalára 
állítjuk őket, egymástól elválasztva. Mindenki kap egy babzsákot, amit át 
kell dobnia a másik térfélre. Egy percen keresztül megy a dobálás. Az 
idő leteltével megszámoljuk, melyik térfélen hány babzsák van.  
 
VARÁZSOLÓ MONDÓKA 
A gyerekek a közös mondóka segítségével az előző nap választott 
szerepbe helyezik magukat. 

 
SZOBORKÉSZÍTÉS; GONDOLATKÖVETÉS 
Hogy érzik magukat most az állatok? Milyen gondjaik vannak? Mit 
tesznek ebben a helyzetben? 

Szoborkészítés és megszólaltatás.  
 

A SETÉT GONOSZ HANGJA 
Mit jelent az, hogy vijjogás? Utánozzuk!  

Az egyik foglalkozásvezető megbeszéli a gyerekekkel, hogy 
megtréfálják a másik foglalkozásvezetőt. Ahányszor csak vizet szeretne 
inni egy pohárból, mindenki vijjogni kezd. 

 
TANÁRI SZEREPBE LÉPÉS; INTERJÚ 
Az egyik foglalkozásvezető most az Erdei Hírmondó munkatársának 
szerepében jelenik meg. Faggatja az erdőlakókat a szárazságról, 
sanyarú helyzetükről, az éjszakánként elviselhetetlenül vijjogó 
ismeretlenről. Kérdéseit mindig az „Úgy hallottam, hogy…” kezdetű 
mondattal vezeti fel. 

 
KÉPEK MEGMUTATÁSA 
Tanári narráció: Több állat is látta a vijjogó ismeretlent. 
Személyleírásaikat a rendőrségi fantomrajzoló rögzítette. Nézzétek meg 
a képeket és próbáljuk meg együtt kitalálni, hogy is nézhet ki a setét 
gonosz! 

Bemutatjuk a madarakról készített képeket, amelyek nagyon 
különböznek egymástól, nem is mindegyik madár, van köztük 
plüssfigura is.  

 
RAJZKÉSZÍTÉS 
A képek alapján lerajzoljuk a semmire sem hasonlító madarat egy nagy 
közös lapra. Mindegyik képről valamilyen jellemző tulajdonság kerüljön 
bele. Létrejön a „Szörny”. 
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HÁROM DIMENZIÓ 
Életre keltjük a madarat. Kitaláljuk a repülési technikáját, társítjuk a 
hangot. Megbeszéljük, mit tudunk még róla? (Csillagos, nyári 
éjszakákon szakadatlanul vijjog. A szemtanúk ellentmondó állításokkal 
szolgálnak a külsejéről. Magasan, a sziklák tetején lakik, az erdő fölött. 
Annyi biztos, hogy repülni tud.) 

 
VARÁZSOLÁS 
A szerepből kilépve újra óvodásokká változunk. 

Téma: Az elviselhetetlen helyzetre – éhezés, szomjúság, fáradtság, félelem 

– muszáj megoldást keresni. Az erdőlakók, egy gyűlés keretében 
feltérképezik a megoldási lehetőségeiket. 
Fókusz: Milyen lehetőségeink vannak a változtatásra, ha egy helyzet 

elviselhetetlenné válik? Hogyan vegyük fel a harcot az ismeretlennel 
szemben, akiről szinte semmit sem tudunk? 
Nevelési cél: Tapasztalják meg a gyerekek, hogy összefogással legyőzhető 

az ellenség. Szembesüljenek vele, hogy az igazi megoldásához a probléma 
valódi okának megismerése szükséges. 
Tanulási terület: Többség – kisebbség. Valóság – képzelet. Igazság – 

félelem. Erőszak – megismerés. 
Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: Mécsesek, eszközök az akadálypálya kiépítéséhez, 

teniszlabdák, napszemüveg, partvis, állatos vignetták, „éjszakai erdő 
hangjai” az internetről. 

 
VARÁZSOLÁS 
Óvodásokból erdőlakóvá változunk, a teremből erdő válik. 

 
TANÁRI NARRÁCIÓ 
Több év telt el az első pokoli nyár óta. Ám hiába telik az idő, van, ami 
nem változik. Figyeljetek csak! Nyár van, csillagfényes, forró éjszaka… 
  
VEZETETT IMPROVIZÁCIÓ – TANÁR SZEREPBEN 
Az éjszakai erdő hangjaira, a mécsesek fényénél felidézzük az 
éjszakákat, ahogyan a madár vijjogása félelmet kelt az erdőlakókban. 
Egyik foglalkozásvezető elbújik és vijjog, a másik Bölcs Bagoly 
szerepében vezeti a csoportot.  
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Egy vijjogásra lehasalunk. Két vijjogásra felmászunk a 
bordásfalakra és a padokra, három vijjogásra kettesével 
összekapaszkodunk. 

Az érzések megbeszélése.  
Mit éreztél? Milyen volt a sötét, éjszakai erdő? Mit gondolsz a madárról 
most? 

 
ÚJSÁGCIKK 
Bölcs Bagoly érkezik az Erdei Hírmondó egy példányával és felolvassa 
az erdőlakókkal készített interjú alapján írt cikket. 
 
GYŰLÉS 
Az újságcikk megbeszélése.  
Mi az igazság? Tényleg ezeket mondtuk? Mit írt másképp az újságíró? 
Mit kéne tennünk? 

 
AKADÁLYPÁLYA-ÉPÍTÉS 
A Kőszáli Kecskét megbízzuk (TANÁR SZEREPBEN) lesse meg a 
madarat, ki ő, milyen, tudnunk kell valami biztosat. Az erdőlakók 
elkísérik a veszélyes útra a félős Kecskét. 
Tornaszerekből akadálypályát építünk, ezeken áthaladva, a padló 
érintése nélkül kell megközelíteni a madár fészkét minél jobban. Az út 
egy bizonyos pontjától a Kecske egyedül megy tovább. 
 
GYŰLÉS – TANÁR SZEREPBEN 
Bölcs Bagoly összehívja az erdőlakókat, mert visszatért Kecske, aki 
elmeséli, hogy nem szörnyről van szó, a saját szemével látta, hogy a 
madár egy Sas. A helyzet tarthatatlanná vált, valamit tenni kell. De mit? 
A lehetőségek megbeszélése, mit tehetünk most? 

 
ÁLLÓKÉPEK 
Két csoportban a két drámapedagógus vezetésével 3-3 állóképben 
megmutatják egymásnak a csoportok a lehetséges folyamatokat. 
a) Keressük meg a Sast és beszéljünk vele. 
b) Ejtsük foglyul, akkor megszűnik minden problémánk. 
c) Öljük meg. 
d) Bármi, ami eszünkbe jut 

Megbeszéljük a tapasztalatokat. 
 

VARÁZSOLÁS 
A szokásos rituáléval visszatérünk az erdőből az óvodába, a szerepből 
a valóságba. 
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Téma: Az erdőlakók szemtől szembe találkoznak életük megkeserítőjével, 

minden problémájuk okozójával, a Sassal. Fény derül az igazságra, miért 
költözik a madár nyaranta az ő sziklájuk tetejére. Vajon hisznek-e neki? 
Fókusz: Mennyiben jogosít fel minket a sok elszenvedett sérelem arra, 

hogy valakit megfosszunk a szabadságától, vagy az életére törjünk, mert azt 
hisszük, ő az oka minden bajnak? 
Nevelési cél: Tapasztalatszerzés arról, hogy az előítéletek és a 

sztereotípiák milyen mértékben befolyásolják a véleményünket valakiről.  
Tanulási terület: A döntés felelőssége. Mindig van választás. Tettek és 

következmények. Nem minden az, aminek látszik. A tévedések belátása.  
Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: Tornatermi eszközök, az „erdő kellékei”, véletlenszerűen 

választott tárgyak, ezek lesznek az „ajándékok”, kendő a szembekötéshez 
és a tapogatáshoz, szék. 

 
VARÁZSOLÁS 
Ovisokból erdőlakókká változunk. 

 
ERDŐ ÚJJÁÉPÍTÉSE 
Az előre odakészített tornaszerekből újraépítjük az erdőt. Közben 
emlékezünk, mesélünk, mi minden történt velünk, amióta ideköltöztünk. 
 
MEGHÍVÓ – EGÉSZ CSOPORTOS IMPROVIZÁCIÓ 
Az erdőlakók meghívást kapnak a Róka és a Farkas közös születésnapi 
ünnepségére. Mindenki elfogadja a meghívást és készülődni kezd – 
ajándékot készít. Az előre odakészített tárgyakat kell más funkcióval, 
jelentéstartalommal felruházni. Az ünnepeltek is készülnek a szülinapra.  

Az ajándékokat letakarjuk egy kendővel. Alányúlva tapogatjuk ki a 
tárgyak formáját – mit tapasztalunk? Valójában mi ez? És az 
ajándékozó vajon minek szánta? Minden ajándékozó „eljátssza” a 
tárgyát. 

 
ÉRZÉKSZERVI FINOMÍTÁS JÁTÉK 
Játék a szülinapon – a fogó bekötött szemmel középre áll, a játékvezető 
utasítására ketten a körből helyet cserélnek. Akit a fogó elkap, 
kitapogatja, megpróbálja kitalálni, ki ő? Mit tudunk, és mit gondolunk? 
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EGÉSZ CSOPORTOS IMPROVIZÁCIÓ – A PILLANAT 
MEGÁLLÍTÁSA  
A születésnapi játék közben vesszük észre, hogy a Sas leszállt a 
kiszáradt patak medernél – most mit tegyünk?  

A jelenetet mozgással, szöveggel improvizálva lejátsszuk. A 
pillanatot akkor állítjuk meg, amikor valami végleg eldöntené a helyzetet. 
Pl. mielőtt megölik a Sast, mielőtt leülnek vele beszélgetni, mielőtt 
foglyul ejtik… stb. (A Sasnál van a Visszafordítóra, ami a döntő 
pillanatban csörögni kezd és egy mondókával a Sas visszaforgatja az 
időt.) 

(Fontos, hogy a Sas pillanatnyi helyzetét tudatosítani kell! Ő is 
szomjas, élelmet keres, ha beleesett a csapdába, esetleg eltörött a 
szárnya… stb.) 

 
JELENETKÉSZÍTÉS 
Lejátsszuk a három lehetséges verzió kulcsjeleneteit: 

 megkérjük a Sast, hogy költözzön máshová 

 megöljük 

 megpróbálunk együttműködni 
 

FORRÓ SZÉK  
Végre mindent megtudunk Sasról. (A játéknak ettől a pontjától az egyik 
foglalkozásvezető mindig a Sas szerepében van.) 
Elmeséli, hogy csillagfényes éjszakákon énekel a csillagoknak, szeret 
énekelni, a csillagok indítják erre. Itt, a Kerekmese Erdő környékén a 
legcsillagosabbak nyáron az éjszakák – ezért költözik ide nyaranta. 

 
VARÁZSLAT 
Visszatérünk az oviba óvodásnak. 

Téma: Az erdőlakók – most már a Sas segítségével – közösen találják meg 

a helyzet megoldását.  
Fókusz: Hogyan lehet megvalósítani a békés egymás mellett élést 

valakivel, akinek életformája és értékrendje tökéletesen eltér az adott 
közösségétől?  
Nevelési cél: Tapasztalják meg, hogy a másság nem jobb vagy rosszabb – 

más. A nyitottság kialakítása és megőrzése nem érzelmi kérdés. Nem kell 
szeretni mindenkit, ám igazságosnak kell lenni mindenkivel szemben. 
Tanulási terület: Másság. Elfogadás. Tolerancia. Együttműködés. 
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Időtartam: 90 perc. 
Eszközök: Levélpapír, toll, esetleg laptop, internet. 

 
GYŰLÉS - LEVÉLÍRÁS – TANÁR SZEREPBEN 
Gyűlés. Felolvassuk a Sasnak az újságcikket. Megmutatjuk neki a 
fantomképet is. Sasunk elszomorodik az igazságtalanság, a hamis 
vádaskodások miatt. Mit lehet ebben a helyzetben tenni? 

A Bagoly javaslatára levelet írnak Bivaly Benő újságírónak, 
amelyben kérik a cikk helyreigazítását az igazság nevében. 

 
ŐRJÁTÉK 
Az erdőlakók együtt játszanak új barátjukkal, őt kérik meg az őr 
szerepére. Nagyon vidám, felszabadult az együttlét. 

 
TANÁRI NARRÁCIÓ 
A nagy játék után fáradtan, álmosan az erdőlakók aludni térnek.  

 
EGÉSZ CSOPORTOS IMPROVIZÁCIÓ 
Lekapcsolt lámpák mellett „alszunk”. Sas a csillagokat nézve énekelni 
kezd. Az erdőlakók próbálják elcsöndesíteni. Sikertelenül. 

 
GYŰLÉS 
Mit tegyünk most, ebben a helyzetben? Nincs mindenki számára 
tökéletes megoldás. Ha a Sas enged, és nem énekel többé – sérül a 
szabadsága. Ha az erdőlakók engedik, hogy maradjon, nem tudnak 
aludni tőle egész nyáron. 

 
DÖNTÉS 
Az erdőlakók felsorakoznak a Sassal szemben egy vonalban, három 
méterre tőle. Mindenkinek egyesével el kell mondania, mit szeretne, 
menjen-e el a Sas vagy maradjon. A Sas egy lépést közelebb lép, ha 
marasztalják, egy lépést hátra, ha elküldik. A végén megnézzük, hol áll, 
mikor már mindenki elmondta a véleményét. 

 
Megjegyzés: Gyönyörű volt. A Sas a lábukon állt, gyakorlatilag. 12 
gyerekből 1 vállalta föl, menjen a Sas, képtelenség vele együtt élni. 11 
azt mondta, inkább nem alszik három hónapig, de nem akarja 
elveszíteni az új barátot.  

 
VARÁZSOLÁS 
Visszaváltozunk óvodásokká, felnőttekké. 

 
BESZÉLGETÉS 
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Hogyan lehet együtt élni valakivel, akinek nagyon más szokásai 
vannak? Honnan tudhatjuk, hogy amit mondanak nekünk, az igaz-e? 
Milyen következményei lettek volna, ha a Sasnál nincs 
VISSZAFORDÍTÓRA? A valóságban vissza lehet-e forgatni az időt? 

 
Megjegyzés: valójában nem tartottuk meg ezt az utolsó, lezáró 
beszélgetést. A gyerekek elfáradtak, ám az igazi ok az volt, hogy 
minden fontos dolog, vélemény, érv és igazság elhangzott már addigra. 
Nem volt szükség a szintézisre, volt tapasztalat bőségesen. 
 

A Civil Kurázsi Bölcsője című foglalkozássorozatot kísérleti alprojektként 
emeltük be a Te mit tennél? – A Civil Kurázsi Iskolája című programba. 
Kísérleti jellegét határozottan erősítette a célcsoport életkora és a 
feldolgozni kívánt problémák súlya. 

Bárkinek beszéltünk a projekt ezen ágáról, három, határozottan 
elkülöníthető, ám jellegében hasonló reakciót tapasztaltunk: 
hitetlenkedő félmosoly, fejcsóválás, legyintés. Érdemes óvodásokkal 
ilyen horderejű kérdésekről beszélgetni? És ha érdemes is, mégis 
hogyan? Lehet-e bármilyen ismerete egy ovisnak a diszkriminációról, az 
idegengyűlöletről, az előítéletekről, a sztereotípiákról? Amikor azzal 
érveltünk, hogy nyilvánvalóan fogalmuk sincs, mit jelentenek ezek a 
kifejezések, de nem is kell, hogy legyen, ellenben pontosan tudják, mert 
tapasztalták már, mit jelent a kiközösítés, a beilleszkedés, az 
idegenség, az árulkodás, a hazugság, a gyávaság és a félelem, és ez 
nekünk pont elég, jött a szokásos reakció: fejcsóválás, legyintés… 

Noha mi is izgultunk, és ugyanúgy az ismeretlenbe ugrottunk 
fejest, mint a gyerekek, egy dolog biztos volt: bíztunk bennük. Bíztunk 
abban, hogy a mese, a játék jó irányítással, ám kellő szabadságot 
hagyva, megragadja őket. 

Ők pedig bíztak bennünk. Mert a gyerekek már csak ilyenek. 
Bíznak a felnőttben.  

 
A jól bevált „gombhoz a kabátot…” módszerrel dolgoztunk. A CKI 
analógiájára elsősorban az elfogadással, a toleranciával, a mássággal 
és a segítségnyújtás lehetőségeivel szerettünk volna foglalkozni. Ezen 
meglehetősen tág fogalmakat szorítottuk egy mese konkrét keretei 
közé, ahol részben a cselekmény alakulásából, részben a szereplők 
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karakteréből, „személyiségének” fejlődéséből vonhatóak le a vágyott 
konzekvenciák. 

Olyan történetet igyekeztünk kitalálni, ahol a cselekményen belül 
megjelenik a bántalmazási szituáció, annak tipikus szereplői, az 
agresszor, az áldozat, az elforduló és a beavatkozó szemlélő. És főleg 
szerettünk volna egy olyan történetvázat létrehozni, amely kellően tág 
és rugalmas ahhoz, hogy a gyerekeket mint a mese szereplőit 
folyamatosan döntési helyzetbe hozza. Semmit nem határoztunk el 
előre, a folytatás mindig egy megelőző döntés következménye volt. 
Ezeket hívják a drámapedagógia módszertanában elágazási pontoknak. 
Nem zongoráztuk végig a szóba jöhető esemény-lehetőségeket, bíztunk 
az improvizáció erejében. Olyannyira nem akartunk semmit előre 
eldönteni, hogy az öt alkalomból álló foglalkozás-sorozatnak először 
csak az első három óráját terveztük meg. Bár pontosan tudtuk a 
folytatást, azt, hogy mi merre szeretnénk vinni a történetet, meghagytuk 
a gyerekeknek a lehetőséget, hassanak ők a mese alakulására. Így a 
két utolsó rész már tartalmazta azokat az elemeket, amelyeket az 
ovisok hoztak be a történetbe. 

 
Az egyes részek fókuszának, a tanulási területnek, a nevelési célnak a 
kitalálását mindig megelőzte a mese történetének és a sztori 
kibontásához rendelt feladatoknak az aprólékos kidolgozása.  

Időnként még így is azt éreztük, túlbonyolított a cselekmény, 
fölösleges „filozofálgatásba” visszük bele az óvodásokat, a kevesebb 
több lenne. Csak hagyni kéne őket tapasztalni a mesén keresztül. 

Ennek jellemző példája volt az a konvenció, amit a 
drámapedagógia módszertana „gyűlés” néven emleget. A 
foglalkozásvázlatok kidolgozásakor még alkalmanként két-három 
gyűlést terveztünk. Feltétlenül szükségesnek éreztük a szintézist, a 
játék során megszerzett ismeretek összefoglalását. Úgy gondoltuk, nem 
tudunk addig tovább lépni, amíg ki nem mondják a gyerekek a 
konzekvenciákat, amelyeket a szerepben való lét során, empirikus úton 
átéltek. 

Tévedtünk. 
Az ovisoknak bőségesen elég volt a történet emocionális 

megélése, a mese keretei ugyanis kellően egyértelmű és világos utat 
jelöltek ki számukra. A megfelelő intellektuális tapasztalatszerzést pedig 
egyértelműen mutatta, hogy a történetet adekvát módon tudták tovább 
gördíteni. 

Így aztán ritkultak a „gyűléseink”, megelégedtünk azzal, hogy a 
választott szerepben ki-ki egyénileg éli meg a „sorsát”, személyes 
viszonyulást mutatva föl a problémahelyzethez, az adott szituációhoz. 
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Nem akartunk egységes álláspontot kialakíttatni velük, mert bár 
közösségként működtek együtt az erdő lakóiként, nagyon fontos volt a 
személyes felelősségvállalásra helyezni a hangsúlyt. 

Ez utóbbi sarokköve volt a foglalkozás-sorozatnak. Bár a mesei 
keret, az eltartott szituáció megfelelő biztonságot ad a drámajátékokban 
minden korosztály számára, igyekeztünk azt elérni, hogy a mesén belüli 
döntéseiknek súlya legyen, felmérjék és vállalják a következményeit.  

Mindig nehéz kérdés, hogy egy – akár alkalmilag összeverődött 
(lásd pl. buszra várók tömege a megállóban) – közösségen belül milyen 
mértékben csökken vagy szűnik meg teljesen az egyéni 
felelősségvállalás konfliktushelyzet esetén. Milyen mértékben 
hagyatkozunk a többi emberre, várva, hogy ők oldják meg – helyettünk 
– a problémát. Ha egy tömeg része, az felmentő hatással van az 
egyénre. Mesénkben az óvodások nem tudtak, igaz, nem is akartak 
kibújni az egyén felelősségvállalása alól. Ennek remek példája volt az 
utolsó alkalom záró játéka: mindenkinek egyénileg kellett eldönteni – és 
ezt a Sas szemébe mondani –, vállalja-e a vele való kapcsolatot, együtt 
akar-e élni vele úgy, hogy tisztában van vele, nehezen tudják elfogadni 
egymás kultúráját, életmódját (V. Mese és (m)átka). Voltak, akik tudtak 
nemet mondani az együttélésre. Ez sem volt elvárás, nagyra értékeltük 
a bizalomnak, az elfogadásnak azt a szintjét, amikor valakit tényleg 
sikerül olyannak elfogadni, amilyen – jó és rossz tulajdonságaival 
együtt. De bátorítandó volt az a karakánság is, amikor egy gyerek 
vállalta, hogy elutasítja a számára zavaró „betolakodót”, mert gondosan 
felméri, ő még nem tart ott, hogy képes legyen együtt élni vele. 
Szeretne, de még nem megy. Tud és mer nemet mondani. Nem akar 
megfelelni a felnőtteknek, komolyan veszi önmagát és komolyan veszi a 
mesét. Bármennyire is megszerette a Sast, a kapcsolattartásra más 
megoldást kell találni, mint az együttélés. 

Felnőttek számára is megszívlelendő tanulság: az elfogadás nem 
érzelmi kérdés. A negatív sztereotipizálásra nem a pozitív 
megbélyegzés a megfelelő válasz. A valóság elfedése helyett a 
problémák feltárása és – ha lehetséges – megoldása a feladat. 

 
A valóságot akartunk eljátszani, a valóságot leképezni a mese világára. 
A mi mesénkben nem úsztak habos, rózsaszín felhők, nem volt elvárt 
vég a happy end. Benne volt a kalapban a megoldhatatlanság, a kudarc, 
a rossz döntés lehetősége. A történet szintjén megjelent a félelem, a 
hazugság, a pletyka, a rágalmazás, a megbélyegzés, a rossz hír 
keltése, a cserbenhagyás, az árulás, az erőszak és az ölés is.  

Shakespeare királydrámáinak konfliktusos helyzeteit is lepipálja a 
fenti felsorolás. A történet ennél lényegesen egyszerűbb volt, a felvetett 
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gondolat szintjén azonban mindegyik jelenség felbukkant. Volt olyan, 
amelyiket hagytunk beteljesedni, volt, amelyiket „színház a színházban” 
módszerrel még távolabb toltunk az óvodás valóságtól: az Idegen 
elpusztítását, ami a konfliktusforrás megszűnését jelentheti, flash back 
technikával egyszerűen Időn kívülivé tettük (IV. Ha így, s ha úgy – A 
visszafordítóra). 

 
Választott szerepükben a gyerekek nagy szabadságot élveztek. 
Behozhattak olyan tulajdonságokat is, amelyek a történet szempontjából 
elhanyagolható jelentőséggel bírtak, ugyanakkor az adott gyereknek 
sokat jelentettek. Ilyen volt például, hogy a Mosómedve 
tisztaságmániája a többiekre nézve is kötelezettséggel bírt: ő szinte 
minden foglalkozás kezdetén javasolta, tegyünk rendet az 
otthonainkban, takarítsunk ki, majd amikor az egyik foglalkozásvezető – 
állatszerepben – kétségbe vonta a Mosómedve odújának tisztaságát, az 
megsértődött. Nem szerepében, valóságosan (III. Mi, együtt…). 

A szerepek felvétele után némi problémát jelentett, hogy a 
gyerekek szívesen szerveződtek volna családokba, fajtánként. Ez azért 
okozott volna nehézséget, mert a család intézménye, még szerepeken 
belül is hierarchiát jelenített volna meg. A családfő vezető funkciója 
megkérdőjelezhetetlen, a „kölyökállatok” nem kerülhetnek döntési 
helyzetbe, felelősségük így nincs. Az ovisok egyébként is igen 
sztereotipizált családokat játszanak: hagyományos, patriarchális 
családmodell a nadrágot ténylegesen viselő anyával a magyar minta 
eklatáns visszatükröződése. 

Fajtánként tehát egy „egyedünk” volt – nekik azonban 
megengedtük, hogy szimpátia-alapon költözzenek össze, lakjanak 
együtt, alakítsák ki közösen az életformájukat. Az ebből fakadó 
ellenmondásokat is önállóan kellett kezelniük. Így adódott, hogy 
gyönyörű kis kommunisztikus létformát sikerült kialakítaniuk. Minden 
közös volt, a fölösleget annak adták, aki rászorult, az erősebb vigyázott 
a gyengébbre, az ügyesebb segítette az ügyetlent, mindenki azt 
csinálhatta, amiben a legjobb volt és a közösség érdekeit szolgálta. A 
munka- és feladatmegosztás így egyenletessé vált, nem voltak 
„egyenlők és egyenlőbbek”.  

 
Sok nagymozgást igénylő játékot terveztünk a foglalkozásokba. Az Erdő 
mint választott otthon többszöri megépítése, a hegyekbe való feljutás 
akadályokkal nehezített útja, a vízkeresés, kútásás játéka az alapvető 
célok elérésén túl is fejlesztően hatott a gyerekekre. 
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Kudarc volt, ám óriási tapasztalat, hogy óvodásoknak sok, mert 
értelmezhetetlen, amikor a foglalkozás-vezető több szerepben is 
megjelenik. És ez még akkor is igaz, ha az adott drámapedagógus jól 
játssza a szerepét. Fontosnak véltük behozni Csiga karakterét, aki a 
tipizált passzív résztvevő minden tulajdonságával bír. Nem avatkozik a 
konfliktusba, mert „mi köze hozzá?”. Közönyös, elfordítja a fejét, holott 
lehetősége lenne jó irányba fordítani a végletekig kiélezett konfliktust.  

Az óvodások nem foglalkoztak Csiga megjelenésével, sőt a mesén 
kívüli megbeszélésen szívesen az ő nyakába varrták volna a problémát. 
Nem érdekelte őket a karakter fejelfordító gyávasága, ők akarták 
megoldani a konfliktust. 

A másik ilyen problematikus szerepkarakter a Keselyű volt. Az ő 
megjelenését akkor éreztük volna szükségesnek, ha a gyerekek nem 
vetik föl a probléma egyik lehetséges megoldásaként a Sas likvidálását. 
Keselyű provokálta volna őket és ajánlotta volna föl a „szolgálatait”. 
Nem volt rá szükség. Az ölés, a probléma ilyen típusú megoldása 
természetes lehetőségként merült föl. Több vállalkozó is akadt erre a 
feladatra (III. Mi, együtt…). 

 
A foglalkozás során a gyerekek reakciói több dologban is messze 
meghaladták az elképzeléseinket. Ilyen volt a sajtó és a nyilvánosság 
hatalmáról folytatott beszélgetés, ahol minimális moderáció mellett 
fogalmazták meg elítélő véleményüket a valódi információkat nélkülöző 
újságírói attitűdről, a pletyka-és szenzációéhségről, a nyilvánosság előtt 
történő rágalmazás és sárdobálás következményeiről. Anélkül kérték a 
„helyreigazító cikk” megírását, hogy ennek intézményéről a 
leghalványabb fogalmuk lett volna (II. A setét gonosz). 

Egy másik esetben annak a lehetőségeit latolgatták, milyen 
kompromisszumok mellett folytatható az együttélés új ismerősükkel, a 
csillagoknak „éneklő” Sassal. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy 
megkérik, hagyja abba ezt az általa annyira kedvelt, ám az erdőlakók 
alvását megakadályozó tevékenységet (V. Mese és (m)átka). Ám mielőtt 
még megkérték volna, felmerült a kérdés: mekkora áldozat várható el 
egy kapcsolat érdekében? Meddig tart az „én” szabadsága és hol 
kezdődik a másiké? Az önfeladás mennyire mérgezhet meg egy 
kibontakozóban lévő barátságot? Meddig tart az elfogadás és a 
tolerancia? Minden kérdésre mindig tudjuk a helyes választ? Minden 
helyzetre van jó megoldás? 

Végül nem kérték meg a Sast, hogy ne énekeljen többé. Azt kellett 
eldönteniük, akarnak a továbbiakban együtt élni vele ilyen feltételek 
mellett, vagy inkább elküldik őt. 
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A kísérlet sikerült. 
A kitűzött célokat – úgy az egyes részek céljait, akár a kísérleti 

projekt fő célját, az óvodásokkal megvalósuló érzékenyítést – elértük. 
Bármiről, nagyon fontos kérdésekről lehet ezzel a korosztállyal játszani, 
beszélgetni. Van véleményük, nem akarnak (még) megfelelni, 
kimondják, amit gondolnak. 

A CKB-nél nem éreztük azt, mint a CKI projektnél, hogy kevés az 
idő, jó lenne még folytatni, épp csak a felszínt kapargatjuk, valódi 
változás idő hiányában nem történik… 

Így volt kerek egész. 
Ám újra és újra vissza kell térni erre a témára. Sok új mesét, sok új 

játékot kell vinni az óvodások közé, hogy ne attitűdváltásról, hanem 
attitűd kialakításáról tudjunk beszélni velük kapcsolatban.  

Mert egyszer majd ők is CKI-sok lesznek. Addigra pedig – de jó 
lenne! – nem a nulláról vagy a mínuszról indulnánk velük, amikor 
fogyatékkal élőkről, hajléktalanokról, cigányságról, zsidóságról, vagy 
különböző szexuális orientációjú emberekről beszélgetünk velük. 
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A Civil Kurázsi Iskolája és a Civil Kurázsi Bölcsője úttörő vállalkozás a 
mai iskola világában. Nem mintha nem lettek volna korábban a 
civilséggel, kurázsival, emberi jogokkal és a demokrácia értékeivel 
kapcsolatban próbálkozások, külföldről adaptált oktatási anyagok, sőt 
még a Nemzeti Tantervekbe is meg-megjelentek a témák. Ezek 
azonban nem eresztettek gyökeret a pedagógiai munka 
mindennapjaiban és általában sem az iskolákban. Újszerűnek tartom a 
kezdeményezést, mert elméleti keretet ad a munkának, saját fejlesztésű 
tartalmakat visz be interaktív, provokatív módon, dramatikus elemeket 
alkalmazva a témák feldolgozásába. Az iskolák diákjait partnerként 
vonták be a közös munkába, érzékenyek voltak a foglalkozások vezetői 
a tanulók reakcióira és rugalmasan alkalmazkodtak hozzájuk, vagy 
azokra való tekintettel ők improvizáltak, igazodtak a csoporthoz. Mindezt 
még két fontos elem fűszerezte, a kutatás és a képzők önreflexiója.  
Mondhatnám, így kerek az egész.  

Míg tőlünk nyugatabbra, már akár a közvetlen szomszédainknál 
is meglepődve láttam a könyvesboltokban, pedagógiai művek között a 
tematikus meséket, történeteket, módszertani anyagokat a 
konfliktuskezelés, a béke, az emberi jogok, a demokrácia témákban a 
legkülönbözőbb korosztályok - és persze pedagógusok – számára, 
addig nálunk néhányra véletlenszerűen akadunk csak. Azok az értékek, 
ismeretek és készségek, amelyek az Európai Unióhoz való 
csatlakozásunkat követően - az autonóm, kritikus gondolkodású polgárt 
jellemzik –, kötelező érvénnyel erősítendők, nem kapnak elég hangsúlyt 
az oktatásban, az iskolai mindennapokban. Bátorítanám a Civil Kurázsi 
Iskolájának és Bölcsőjének kreatív alkotóit további sikeres kalandozásra 
és munkára, példát és kedvet adva másoknak is.  
 
Budapest, 2014. május 7.  

B. Nagy Éva 
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