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BEVEZETÉS 

Minden iskola minden osztálytermében ülnek szőke, barna, fekete hajú gyerekek. Ennek a diverzitásnak 

pedagógiailag semmilyen jelentőséget nem tulajdonítunk (Gordon Győri, 2014). Ahogy annak sem, 

hogy akik az iskolában ülnek azok, mind gyerekek.  Ugyanakkor, ha egy tanuló feltűnően máshogy néz 

ki, mint osztálytársai (nem (csak) hajszínében), az már egy pedagógiai kérdés, hogy hogyan lehet a 

"nem homogén" csoportot a leghatékonyabban oktatni. Lássuk be, hogy ha mindenki szőke, kék szemű 

is az osztályban, nem lehetünk sohasem biztosak abban, hogy mindegyik tanuló ugyanazokkal az 

ideológiával, nyelvvel, vallással, kultúrával rendelkezik, mint a szomszédja. Még ha kinézetre ugyanúgy 

is néznek ki. Ha kizárólag fehér középosztálybeli gyereket ültetünk egymás mellé, közöttük is lehetnek 

óriási különbségek. A látható kisebbségek (pl.: ázsiai, afrikai diákok) a látvány miatt egyből a MÁSIKnak 

címkéződnek, amelynek következtében általában figyelmen kívül hagyjuk a hasonlóságokat, csak a 

MÁSSÁGRA figyelünk. Míg az egyik esetben nem vesszük észre a sokféleséget, a másikban vakok 

vagyunk a hasonlóságokra. A megoldás; jobban kéne figyelnünk. Ez így egyszerűnek hangzik. 

Ugyanakkor, ha erre a szemléletre, ideológiára, szabályrendszerre ráépül egy egész oktatási rendszer, 

társadalmi berendezkedés, akkor igen komoly problémával találjuk magunkat szembe.  

Ha elképzeljük, hogy nemre, korra függetlenül szülők vagyunk és van egy képzeletbeli iskolás 

gyerekünk, akit az iskola (itt minden résztvevője: diák, tanár, portás, takarító, stb) "félre észlel", akkor 

jogosan kérjük számon az iskolától, hogy figyeljen jobban csemeténkre, hozza ki belőle a maximumot, 

és ami a legfontosabb, ne "észlelje félre".  

A multikulturalizmus, a sokszínű együttélés, a kultúrák közötti találkozások mind-mind összetett 

folyamatok, amelyek sikerességét befolyásolják az egyéni attitűdök és sztereotípiák, a társadalmi 

berendezkedés, de a történelem, a gazdaság és nem utolsó sorban az oktatás is. A multikulturális 

oktatás nem pusztán egyetlen színtérre korlátozódik és nem is pusztán a tanár feladata. A multikulturális 

oktatás megvalósulása egy folyton változó, sohasem állandó folyamat, mely mindig az aktuális 

interakciókban valósul meg és az aktuális társadalmi helyzet adta lehetőségek között nyer helyet 

magának. Így a multikulturális nevelésnek egyszerre aktív szereplője a diák, a tanár, a szülő és az 

aktuális társadalompolitika, de ugyanígy az iskola nem szorosan az oktatásban résztvevő munkatársai 

is, mint a portás, a takarító személyzet, a konyhások és a titkárság is. Az iskolát körbe vevő makro- és 

mikrokörnyezet is ugyannannyira hatással van arra, hogy egy iskola, az oktatás multikulturuális-e, mint 

az önkormányzatok, vagy az állam oktatáspolitikája.  

A könyv arra hívatott, hogy a tanároknak, a tanári képzésben résztvevő hallgatóknak nyújtson 

segítséget abban, hogy el tudjanak igazodni a sokszínű világunk által feltett társadalmi kérdésekben. 

Bemutatásra kerülnek a legfontosabb szociálpszichológiai és interkulturális pszichológiai elméletek 

(zölddel kulcsfogalmak, definíciók), melyeket az elmélyülést segítendő további olvasmányok és linkek 

egészítenek ki. A könyv végén található melléklet, illetve a szövegbe foglalt gyakorlati tippek 

(lilával) pedig kitekintést adnak a hazai és külföldi jó gyakorlatokra, további inspirációkat 

adva ezzel a tanárok mindennapjaihoz. 
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INTERKULTURÁLIS VAGY MULTIKULTURÁLIS? 

A két fogalom sem nem különböző, sem nem azonos. A két fogalom egyszerre van jelen a 

szakirodalomban. Cs. Czachesz Erzsébet (2007) írásaiban a multikulturalizmust a társadalomra, az 

interkulturalizmust pedig a sokféleséggel foglalkozó oktatási kezdeményezésekre érti. Ez visszatérő 

európai megközelítés, az Európai Tanács is ezt a fogalmi rendszert használja. Szó szerint idézve őket: 

„Multikulturalizmus…. egyfajta szemléletmód, míg a kulturális sokféleség és a multikulturalitás arra a 

tapasztalati tényre utal, hogy egy adott területen és adott társadalmi szervezeten belül különféle kultúrák 

léteznek és hathatnak egymásra.” (Európa Tanács, 2008., 10. old.)  

Az interkulturalitás fogalma helyett a kultúrák közötti párbeszéd definícióját adják meg (angolul: 

intercultural dialogue):  

"Kultúrák közötti párbeszéd: különböző etnikai, kulturális, vallási és nyelvi háttérrel, illetve örökséggel 

rendelkező egyének vagy csoportok közötti nyitott és a másik fél véleményének tiszteletben tartása 

mellett megvalósuló eszmecsere, amelynek alapja a kölcsönös megértés és tisztelet.... Ez minden 

szintre vonatkozik: így tehát a társadalmon belül, az európai társadalmak között, valamint Európa és a 

világ más részei közötti párbeszédre egyaránt." (Európa Tanács, 2008., 10. old.)  

Tehát Európában az interkulturalizmus fogalma alatt általában társadalmi csoportok közötti interakciót 

értenek, míg a multikulturalizmus fogalma alatt a társadalom struktúráját értik. Az USA-ban a 

multikulturális oktatás fogalma terjedt el. 

Csereklye Erzsébet (2012) disszertációjában Grant és Portera (2011) tanulmányát idézve, a következő 

szemléletes térképen mutatja be a két fogalom használatát országok szerint: 
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 1. Ábra: A multikulturális és interkulturális szó használata a világ országaiban.  
Jelmagyarázat:  
piros: multikulturalizmus,  
kék: interkulturalizmus,  
zöld: interkulturalizmus és multikulturalizmus.  
Forrás: Csereklye, 2012 idézi: Grant & Portera, 2011 

 

A következő ábrán pedig sokféleséggel kapcsolatos oktatás Európában használatos különböző 

terminológiáit tünteti fel Csereklye (2012) disszertációjában: 

 

2. Ábra:  A társadalmi sokféleséggel foglalkozó Európai oktatási irányzatok különböző 
terminológiája.  
Jelmagyarázat:  
piros: multikulturális oktatás,  
kék: interkulturalális oktatás,  
zöld: diverzitás oktatás, tudatos állampolgárrá nevelés.  
Forrás Csereklye, 2012 idézi: Spinthourakis, Lalor és Berg (2011). 
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Ahogy a térképen is látszik Európán belül is országonként eltérő, hogy a multikulturalizmus, vagy az 

interkulturalizmus fogalmát használják-e. Az olvasót is arra kérem, hogy ne a két fogalom 

összehasonlítására tegye a hangsúlyt, hanem a bemutatásra kerülő elméletek és megközelítéseknél 

arra figyeljen, hogy mikor melyik inkább a használatos, mert, ahogy korábban írtam, sem ellentét, sem 

alá-fölérendeltség nincsen a két fogalom között. 
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MULTIKULTURÁLIS OKTATÁS 

"A multikulturális oktatás átfogó iskolai reformfolyamat és minden diák számára alapvető. Szembeszáll 

a rasszizmussal, elutasítja azt, miként a társadalmi és az iskolai diszkrimináció valamennyi formáját. 

Elogadja és megerősíti a diákok, közösségeik és a tanárok által képviselt pluralizmust (legyen az etnikai, 

faji, nyelvi, vallási, gazdasági vagy nemi stb. különbség). A multikulturális oktatás áthatja a tantervet és 

az iskolában alkalmazott tanítási stratégiákat éppúgy, mint a tanárok, a diákok és a szülők közti 

interakciókat, és azt, ahogyan az iskola értelmezi a tanítást és a tanulást. Mivel mögöttes filozófiája a 

kritikai pedagógia, és mivel a tudás-reflexiót és a cselekvést (praxis) a társadalmi változás feltételének 

tartja, ezekere öszpontosít, miáltal támogatja a társadalmi igazságossát demokratikus alapelveit." 

(Nieto, 1996,307-308) (Kiemelések Boreczky Ágnestől)" Idézet: Boreczky Ágnes, 2014, 21. old) 

"A multikulturalizmus a késő moderntiásra jellemző diskurzus, amely a sokféleség és a különbözés 

társadalmi tapasztalatát jeleníti meg, értelmezi és értékeli újra. A társadalmi identitások 

konstrukciójában a modernitásra jellemző homogenizáló stratégiák ellenében fogalmazódik meg, azok 

elnyomó vagy elégtelen voltából kiindulva a hangsúlyt a különbségekre, a sokféleségre helyezi. A 

különbségekről való nyilvános beszéd központi kategóriáivá pedig a kultúrát, az identitást és a politikát 

teszi, amelyek ebben a kontextusban új jelentésre tesznek szert." (Feischmidt, 1997, 7. old) 

A multikulturális nevelés paradigmaváltást jelent, vagyis a különböző gondolkodásmódok értékként 

való elfogadását. Kulcsfogalma a befogadás. 

A legjelentősebb mutlikulturalizmussal foglalkozó magyar nyelven megjelent átfogó tanulmány kötetek 

a következők: Feischmidt Margit (1997) Multikulturalizmus című szöveggyűjteménye, ami politikailag és 

(kultúr)antropológiailag foglalja össze a téma legfontosabb kulcsfogalmait, témaköreit. A másik 

legfontosabb magyar nyelvű irodalma a multikulturalizmus témájáak Cs. Czachesz Erzsébet (1998) az 

egy évvel később megjelent Multi-kulturális nevelés című szöveggyűjteménye, mely a tanárszakos 

hallgatóknak nyújt kíváló alapot a témával kapcsolatban. Cs. Czachesz kötetében külön fejezet 

foglalkozik a nyelv, mint fontos integrációs faktor kérdésével: kétnyelvűség, bevándorlók nyelvoktatása. 

Tíz évvel később jelenik meg Torgyik Judit (2008a) Kultúrálisan érzékeny iskola, illetve a Multikulturális 

tartalmak az iskolában (Torgyik, 2008b) című Educatio támogatta kötetei. Mind a két kötetet azt teszi 

igazán tartalmassá és a tanárok, szakemberek számára kedvelt olvasmánnyá, hogy a legfrissebb 

amerikai kutatásokat foglalja össze érhetően a multikulturális oktatással kapcsolatban. Torgyik írásai a 

társadalom- és oktatáspolitika legfontosabb kérdéseit gyűjti össze a válogatott írásokban. Csereklye 

Erzsébet (2012) doktori disszertációja 'A tanulói sokféleség és a tanárok multikulturális nézetei' címmel 

jól struktúrált és alapos áttekintését adja a multikulturális nevelés történelmének, alakulásának és 

elméleteinek. És végül, de nem utolsó sorban 2014-ben jelent meg Gordon Győri János által 

szerkesztett 'Tanárok Interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. A multikulturális 

és interkulturális szemlélet elméleti alapjai és történeti vonatkozásai az oktatásban' című 

tanulmány kötete, melyben Boreczky Ágnes, Cs. Czechesz Erzsébet egy-egy rövid, de 

tartalmában minden fontos szempontot tartalmazó multikulturális, interkulturális 
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tanulmánya található, továbbá Kovács Mónika nemi sztereotípiákat bemutató fejezete. A kötethez egy 

kutatási eredményeket bemutató füzet is tartozik, amely bemutatja a praktizáló tanárok interkulturális 

nézeteit és azok hatását az osztálytermi munkára. 

A civil szervezetek közül a témában legtöbbet publikált és tanári és egyéb továbbképzéseket, 

projekteket tartó két szervezet az Artemisszió Alapítvány1, illetve a Menedék Egyesület2. Ez utóbbinak 

a honlapján külön Tudástár címmel megtalálhatóak a publikációk legtöbbjei online változatban. Mind a 

két szervezet a migráció, a globális nevelés, az interkulturalizmus, az emberi jogok, érzékenyítés 

területén töltenek be már több 10 éve fontos szerepet a magyar társadalomban. 

Felsőfokon a téma iránt érdeklődők 2005 óta program formájában, 2009 óta pedig MA képzésben az 

ELTE PPK Interkulturális Pszichológia és Pedagógiai Intézetében (korábban Központ) sajátíthatják el 

az interkulturalitás komplex témáját interdiszciplinárisan – pedagógiai, pszichológiai és szociológiai 

szempontból. A képzés célja, hogy olyan elméletileg felkészült gyakorlati szakembereket képezzenek, 

akik szaktudásuk és kompetenciáik révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban megjelenő értékek 

sokféleségét és elősegítik az esélyegyenlőséget. Főbb témáik: kulturális összehasonlító szemlélet, 

előítélet csökkentése, tolerancia, migráció, kisebbség-többség, emberi jogok, méltányosság és 

esélyteremtés az oktatásban, a szelekció és szegregáció, társadalmi nemek (gender), antiszemitizmus, 

valamint a multikulturalizmus.  

 

                                                           
 

1 http://artemisszio.blog.hu/ 
2 http://menedek.hu/ 
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MULTIKULTURÁLIS OKTATÁS TÖRTÉNETE 

A multikulturális oktatás fő célja (Banks&Banks, 2001): egyenlő nevelés-oktatási lehetőségek 

biztosítása a különböző rasszokhoz, etnikai és kulturális csoportokhoz, nemekhez, szociális osztályhoz 

tartozó diákok számára. Ez magába foglalja a következőket: 

 multikulturális kommunikációt 
 interetnikus konfliktusmegoldást 
 multikulturális tananyagfejlesztést 
 kisebbségi kultúrák megismerésének módszertanát 
 kisebbségi diákok számára is azonos oktatási feltételek biztosítását 
 demokratikus társadalom tanítását 
 az igazságtalan emberi bánásmód elleni harcot 
 stb. 

 
A multikulturális nevelés, interkulturális oktatás a 60-as évek végén terjedt el Észak-Amerikában, 

Ausztráliában és Nyugat-Európában (Cs. Czachesz E., 1998), melyhez nagyban hozzájárult az amerikai 

feketék forradalma (Boreczky, 2014). Az egyik leghíresebb multikulturális oktatást kutató, Banks (2004) 

az amerikai multikulturális oktatás alakulását négy nagyobb fejezetre szokta osztani. Az első korszak 

az 1900-as évek elejétől 1940-ig tehető. Ebben az időszakban megváltozott az Amerikába érkező 

migránsok nemzetisége. Míg korábban Észak-, és Közép-Európából érkeztek migránsok, a 

századforduló után egyre több Dél-, Kelet-, és Közép-Európai is Amerikába ment szerencsét próbálni. 

A natívista elmélet szerint a két migráns csoport szignifikánsan elkülönül. Míg az előbbiek 

felsőbbrendűek, addig a Közép-, Kelet-, és Dél-Európából érkező migránsok alsóbb rendűek (Grant, 

1923, Stoddard, 1920 In: Banks, 2004;) Ez ellen érveltek a transformatív paradigmát képviselők. Akik 

azon az állásponton voltak, hogy mindenkinek joga van a saját kultúrájának gyakorlásához és a közös 

cél a kultúrális demokrácia elérése kell, hogy legyen. (Boas, 1910, Kallen,1924 In: Banks). Sajnos a 

natívisták győztek, így a különböző kultúrák által hordozott transzformatív tudás nem kerülhetett ekkor 

még bele a mainstraimbe. 

Transzformatív tudás: Banks (1993) fogalma.  Újfajta koncepciók és paradigmák az akadémiai 

tudással kapcsolatban. A tudás nem semleges, hanem az ember érdeklődése befolyásolja, így minden 

tudás az adott társadalomban lévő hatalmat és társadalmi viszonyokat tükrözi, ezért a tudás egyik fontos 

célja, hogy segítsen az embereknek fejleszteni a társadalmat. 

A második korszak, 1940-60-as évek közé tehető, mely a csoportközi oktatás időszaka. Ezen 

időszakban egyre több publikáció jelenik meg, kezd elterjedni a black studies, mely lassan, de 

beszivárog a középiskolai oktatás tantervei, tankönyveibe is. Olyan fogalmak születése segíti a 

multikulturális oktatás történetét, mint az "amerikai dilemma" (Myradal, 1944 In: Banks, 2004), amely az 

amerikai demokrácia idealizált képével összeegyeztethetetlennek tartja az intézményesült rasszizmust. 

Vagy Adorno és munkatársai (1950), a második világháborút követő "autoriter szemilyiség" rajza, mely 

arra mutatott rá, hogy a szocializációnak, nevelésnek igenis van hatása arra, hogy kiből lesz 

antiszemita. Allport (1954) az "előítéletesség természetét" a csoportközi kapcsolatok 

fejlesztése kapcsán is megvizsgálta és arra jutott, hogy a kontaktus más csoportokkal 

csökkenti az előítéletet. 
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A 60-as évek elején tört ki a feketék polgárjogi mozgalma, mely alapjaiban rengette meg a multikulturális 

oktatás szemléletét. Ezután megkerülhetetlen volt az egységes jogok teljeskörű bevezetése az 

oktatásban is származástól, fogyatékosságtól függetlenül.  

A 80-as évektől az előzőekhez képest egy jóval átfogóbb reform veszi kezdetét, melynek során változás 

figyelhető meg a tanárok attitűdjeiben, az iskolai értékelésben, az iskola struktúrájában. Ezen 

struktúrális változás egyik példája az iskolák kapcsolatkeresése a civil társadalom aktív résztvevőivel. 

De szintén ekkora tehető a diákok demokráciai ismereteinek a gyakorlatban való alkalmazásának 

facilitálása.  

Banks (2004) a röviden bemutatott négy korszak változásait egymás mellett is el tudja képzelni. Vagyis 

lehet olyan társadalom, melyben egyszerre van jelen a kisebbségi kultúráról való oktatás és bizonyos 

csoportok szegregálálása. 

MULTIKULTURÁLIS OKTATÁSI IRÁNYZATOK 

Az oktatási irányzatok többféleképpen is igyekeznek megvalósítani a társadalmi sokféleség oktatását. 

Banks, 2001-es tanulmánya alapján ezek a következők: (1) asszimiláció; (2) tolerancia; (3) kooperáció; 

(4) társadalom átalakítása. A négy megközelítés valójában egymásra épül. Az asszimiláció irányzatát 

képviselők a kisebbségi csoportok társadalmi struktúráján szeretnének változtatni. Vagyis a többségi 

társadalom struktúrájával nem foglalkozik, sőt ezt veszi alapnak, amihez illeszteni kell a kisebbséget. 

Ezen irányzat leggyakoribb megvalósuló formája a nyelvi képzés, melynek során a kisebbségi/migráns 

tanulók külön nyelvi képzésben részesülnek, felzárkóztatás céljából a többségi társadalomhoz. A 

toleranciát kialakítani igyekvő megközelítés a többségi társadalom attitűdjeinek formálását tartja 

esődlegesen fontosnak. Általában a tolerancia mellé a "békés egymás mellett élés" üzenete is társul. 

Fontos, hogy ezen a szinten még nem jelenik meg a társadalmi struktúrának megkérdőjelezése, így 

annak átalakításának ígénye sem. Ugyanakkor ezen megközelítést képviselő oktatási irányzatoknál 

megjelenik a curriculumban a kisebbség kultúrájáról, történelméről való tanítás-tanulás. Ez a bemutatás 

azonban egy pólosú, a többségi szempontból tárgyalt és zárt, vagyis nem ad lehetőséget a dinamikus 

formálására (pl.: ha az osztályban van a tanult kisebbségi kultúrából származó gyerek, az ő hangja, 

tapasztalatai, meglátásai nem kapnak helyet, mert az üzenet egy féle, olyan, amilyen a könyvben 

szerepel, az egyéni történetek nem emelődnek be a tantervekbe, tankönyvekbe).  

A társadalmi csoportok kooperációját célul kitűző megközelítések mind a kisebbség, mind a többség 

részéről aktív résztvételt enged és vár. Habár ez a szint sem eredményez még társadalmi struktúrális 

változást, kutatások bizonyítják (Tatum,1997), hogy a deszegregált iskolákba járok későbbi 

munkahelyükön is diverz közösségekkel dolgoznak, ellentétben a szegregált iskolába járó társaikkal.  

Az USÁ-ban 1940-50-es években vezették be a deszegregációs törvényt, aminek következtében nem 

lehetett faji alapon iskolákból kizárni a feketéket. Ennek a törvénynek az elterjedése nem 

egyik napról a másikra történt. Aronson (2001) 70-es években végzett kutatása az 
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előítéletek és csoportkonfliktusok csökkentésére a diverz iskolákban nagy hatással volt a sokféleséggel 

foglalkozó oktatás jövőjére. Aronson a módszerét mozaik módszernek3 (angolul: jigsaw method) 

nevezte el. A mozaik módszer a kooperatív tanuláson alapszik. A kooperatív tanulás során a 

résztvevőket (1) az építő egymásrautaltság, (2) az egyéni felelősség, (3) az egyenlő részvétel, (4) és a 

párhuzamos interakciók elve jellemzi. Vagyis, hogy senki sem tud sikereket elérni, a kiadott feladatot 

megoldani, a tudás teljes egészéhez hozzáférni, ha nem osztja meg a másikkal, ha nem csinálja meg 

becsületesen az ő részét és nem tesz azért, hogy azt érthetően át is adja társainak. Az egyén a 

kölcsönösfüggés révén egyszerre függ a többiektől, ahogy a többiek pedig tőle. Így mindenki érdeke a 

maximális teljesítmény, a maximális tudás átadása és megszerzése. Aronson ezt úgy fogalmazza meg, 

hogy a kölcsönösfüggés egy fölérendelt célt, a kooperációt helyezi az ismeret elsajátítás középpontjába, 

melynek következtében a mozaik módszer növeli az empátiát és az ellenséges versengés helyett pozitív 

érintkezést teremt. 

                                                           
 

3 Aronson által végzett kísérletről készült magyar nyelvű videó linkjét lásd LINKTÁR. 
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Kooperatív tanulás fajtái Johnson és munkatársai alapján (2000): 

1. táblázat: Kooperatív tanulás fajtái Johnson és munkatársai alapján (2000) 

Learning 
Together (LT) 
(Johnson & 

Johnson, ‘60) 

Együtt tanulás  

Academic 
Controversy (AC) 

(Johnson & 
Johnson, ‘70) 

Akadémiai vita / Disputa Lépései: 1. Pozíció alkotás, 2. Érvek bemutatása, 
3. Nyílt vita (érvek, bizonyítékok cáfolata) 4. Perspektív váltás (szerepcsere) 
5. Szintézis (pozitív érvek összevetése, új, közös pozíció kialakítása)  

Student-Team-
Achievement-

Divisions (STAD) 
(Slavin és mtsai, 

’70) 

Különböző képességű tanulók kis csoportos együtt tanulása: 4-5 fős 
csoport. Lépései: 1. tanítás; 2. csoport munka; 3. teszt (egyéni); 4. értékelés  

Teams-Games-
Torunaments 

(TGT) 
(DeVries 

&Edwards, ‘70) 

Csapatjáték verseny:  
1. tananyagból kérdések gyártása és megszámozása;  
2. csoportok alkotása (mindenkinek van egy egyéni száma) – arra a kérdésre 
válaszol, ami a száma pl.: 22, ha nem tudja a választ a csapat tagja ellophatja.  
3. tanulók homogén csoportokat alkotnak tudás szerint => mindenki egyénileg 
válaszol a kérdésekre  
4. visszamennek a heterogén csoportba és megmondja hány pontot gyűjtött.  
5. Egyének pontjait összeadva a legtöbb pontot elért csapat a győztes.  

Group 
Investigation (GI) 

(Sharan & 
Sharan, ‘70) 

Csoportos vizsgálat/kutatás:  
1. „kutatási téma” választás, csoportok alkotása;  
2. diákok kiválasztják, hogy a nagy témán belül mit akarnak kutatni 
(egyénileg, majd csoportban megvitatás);  
3. minden kérdés felkerül a táblára;  
4. a kérdések osztályozása, kategorizációja;  
5. kérdésekből csokrok alkotása=csoport képzés;  
6. csoport munka: hogyan kutatom  
7. kutatási terv bemutatása;  
8. kutatás (hogyan magyarázom majd el az osztálynak);  
9. kutatási eredmények bemutatása;  
10. értékelés: diákok és tanár is  

Jigsaw (Aronson, 
‘70) 

Mozaik módszer: kölcsönös függés, fölérendelt cél=> kooperáció (versengés 
helyett) (részletesen lásd szövegben) 
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Team-Assisted-
Individualization 

(TAI) 
(Slavin és mtsai, 

’80) 

Csapat támogatott individualizáció: kis csoportosban dolgoznak, 
kérdésekre egyéni válasz, majd csoportszinten a válaszok 
ellenörzése/javítása (monitorozás), ha megfelelő helyes, akkor tovább 
haladás a kérdésekben  

Cooperative 
Integrated 

Reading and 
Composition 

(CIRC) 
(Stevens, Slavin 

és mtsai, ‘80) 

Kooperatív integrált olvasás és összevetés: vegyes csoportokban 
olvasnak => megbeszélik a kiejtést, az idegen szavakat; egyénileg írnak => 
elolvassák egymásét, javítják egymásét. Fő cél: a közös munka és egymás 
segítése.  

 

A szociálpszichológiában Allport (1954) a különböző társadalmi csoportok interakcióját vizsgálta az 

előítéletek kialakulásának megértését kereste. Azt találta, hogy azok a csoportok, akiknek (1) egyenlő 

a státusza, (2) együttműködőek, (3) van közös céljuk, (4) és a hatalom és támogatja ezen interakciót, 

akkor e csoportok találkozása és együttműködése következtében csökken az egymás iránti előítélet. 

Ezt nevezve el kontakt hipotézisnek, melyet Pettigrew és Tropp (2005) metaanalízissel (az összes 

kontakt hipotézissel kapcsolatos kutatást összegyűjtve és kielemezve 1940 és 2000 között) arra az 

eredményre jutott, hogy minél több a kontaktus, annál kevesebb az előítélet. 

De térjünk vissza még Banks (2001)-es négy irányzatára. Az asszimiláció a kisebbséget, a tolerancia a 

többséget, a kooperáció pedig az interakciót tartja kulcsfontosságúnak a sokféleség oktatásánál. A 

negyedik irányzat a társadalom átalakítás, mely a négy közül a legradikálisabb. Csereklyét (2012, 28. 

old) idézve: ezen irányzatot vallók "megkérdőjelezik a mainstream elgondolások és beszédmód 

hitelességét és létjogosultságát, feltétlenül szükségesnek tartják a társadalmak hatalmi viszonyainak 

átalakítását. Ide sorolható az antirasszista pedagógia, illetve a kritikai fajelmélethez szorosan kötődő 

kritikai multikulturalizmus vagy a transzformatív multikulturalizmus." Ezen oktatási irányzat elkötezettjei 

azt tűzték ki célul, hogy a diákok felismerjék a társadalmi kirekesztő folyamatokat (intézményi 

rasszizmus, többségi beszédmód, diszkriminatív politikai döntések, események). Legyenek képesek a 

társadalmi helyzeteket más csoportok szemszögéből is értelmezni. 

A kritikai multikulturalizmus: "az oktatást politikai térként látja, amelynek átfogó reformjához radikális 

lépéseket, a társadalmi osztályokat szociálisan aktívvá tevő kezdeményezéseket látnak 

szükségesnek." (Csereklye, 2012 41. old) 
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A MULTIKULTURÁLIS OKTATÁS ALAPELVEI 

„A multikulturális nevelés a nevelés azon területeként definiálható, amelynek fő célja egyenlő nevelési-

oktatási lehetőségek biztosítása a különböző rasszokhoz, etnikai és kulturális csoportokhoz, különböző 

nemekhez és szociális osztályba tartozó diákok számára. Az egyik legfontosabb célja hozzásegíteni 

valamennyi diákot ahhoz a tudáshoz, olyan attitűdökhöz, viszonyulásokhoz és képességekhez, amelyek 

egy plurális, demokratikus társadalom hatékony működéséhez szükségesek, és amelyek a különböző 

csoportokból származó emberek közötti interakciókat, a kommunikáció sikeres működését segítik 

annak érdekében, hogy a társadalom és a morál a mindenki számára előnyös, közös jót szolgálja.” 

(Banks & Banks, 2001) 

Multikulturális nevelés (multicultural education): Legfontosabb célja az egyenlő oktatási feltételek 

megteremtése minden tanuló számára, függetlenül a tanulók faji, etnikai, társadalmi vagy kulturális 

hovatartozásától. Központi célja, hogy a tanulókat olyan tudás, attitűdök, készségek elsajátításában 

segítse, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy hatékonyan működhessenek egy plurális demokratikus 

társadalomban. Ezen célok megvalósulásához a multikulturális nevelés a következő három fontos 

lépést emeli ki: 

1. A tantervi tartalmak átalakítása 

2. A teljesítménynövelése 

3. A személy és csoportközi kapcsolatok javítása 

Multikulturálisoktatás dimenziói (Banks, 2003):  
 

1. társadalmi integráció: "a pedagógus a tanítási folyamatban példákat, adatokat, információkat 
nyújt a különböző kultúrákról és csoportokról annak érdekében, hogy tudományterületének, 
illetve szaktárgyának mondanivalóját, különböző elméleteit, elveket és általánosításokat 
támasszon alá" (Torgyik, 2001) 

 

2. tudáskonstrukciók: tudományos előfeltevések, perspektívák a tudásalkotás folyamatáról pl.: 
hogyan befolyásolja a rassz, nem, stb csoportba tartozás 
 

3. az előítéletek csökkentése: demokratikus értékek és viszonyulás kialakítása minden tanulóban 
 

4. az esélyegyenlőség pedagógiája: módszerek, eszközök kialakítása, fejlesztése a kisebbségi 
tanuló eredményességének javítására 

 

5. az iskola kultúrájával, szervezésével foglakozó elképzelések: az iskolai légkőr kialakítása a 
multikulturális szemléletben (mikro-, makrokörnyezettel való kapcsolat, iskola szerkezete, 
dolgozói, stb) 

 

Multikulturális oktatás alapelveit Gorski és mtsai (In: Gorski, 2006: Nieto (2000), Sleeter (1996), Banks 

(2004)) alapján a következőképpen határozhatjuk meg: 

1. Társadalmi egyenlőség biztosítása: egyenlő esély mindenkinek az iskolába járásra 

Banks (2004) szerint, a multikulturális oktatás kulcsa annak az eszmének az elfogadása 

és a gyakorlatban való megvalósítása, mely az oktatás minden résztvevője számára 
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cél, elvárás és természetes az, hogy minden diák jogosult arra, hogy az iskolában azonos lehetőséggel 

tanuljon. Nieto (2000) egyetért Bankssel, amikor a multikulturális oktatás kihívásait a rasszizmus és az 

iskolai és társadalmi diszkrimináció minden formájának elutasítasításában, illetve a pluralizmus (etnikai, 

faji, nyelvi, vallási, gazdasági és gender és még sok más) meggerősítésében látja. Mely értékeket az 

iskola minden dolgozója, tanára és diákja is egyértelműen képvisel. A multikulturális oktatásnak 

határozottan zsarnokmentesnek kell lennie, következésképpen diszkrimináció ellenesnek. Sleeter és 

McLaren (1995) megerősítik Banks és Nieto érvelését, miszerint egy iskola akkor lehet multikulturális, 

ha folyamatosan jelen van a szociopolitikai kontextus bírálata is. Sleeter (1996) ezt kritikus 

keretrendszernek nevezi, ami azt jelenti, hogy a multikulturális oktatásnak ellen kell tudni állnia a 

társadalom domináns (többségi csoportok) képviselte szabályrendszereknek, különös tekintettel a 

fehérek dominanciájára.4 

Kulturális pluralizmus (cultural pluralism): A kulturális pluralizmus azt a gondolatot képviseli, hogy 

az emberek közötti történelmi különbségeket jogrend által kell elismerni és tiszteletben tartani, mely 

jogrend egyenlő jogokat biztosít számukra a politikai rendszerben. 

Pluralizmus: A pluralizmus a demokratikus politikai rendszer egyik alapértéke és tulajdonsága. Több 

különböző politikai törekvés egyszerre létezésének lehetősége és természetessége, mely az érdekek, 

értékrendek, nézetek, ideológiák, pártok és intézmények egymással versengő sokféleségét jelenti. A 

pluralizmus a társadalom természetes tagoltságát és a politikai hatalom ennek megfelelő megosztását 

fejezi ki, vagyis azt az állapotot, amelyben a hatalomnak és a befolyásnak számos alapja és forrása 

van. 

Gorski külön felhívja a figyelmet arra, hogy nem elég a diákjainknak a különböző kultúrákról tanulni 

anélkül, hogy a széles szociopolitikai térképen betöltött helyzetük fontosságának tudatában lennének. 

Ezért kell törekedni arra, hogy például ugyanannyi jogot adjunk a lányoknak, mint fiúknak, ugyanolyan 

gyakran szólítsuk fel a lányokat, mint a fiúkat és ne gyártsunk feltételezéseket a képességeikről a saját 

szocilaizációnkra alapozva.  

2. Iskolák teljeskörű reformja: a klíma, a kultúra, az eszközök, stb. 

                                                           
 

4 A fehérek dominanciája a multikulturális oktatással kapcsolatos publikációk, kutatások visszatérő fogalma, mely 

a multikulturális oktatás Amerikában való gyökerei miatt az ottani társadalmi berendezkedés okán kap központi 

szerepet. Ugyanakkor Európában a rasszizmus jelenléte ugyanúgy igényli ennek a fogalomnak a használatát. Az 

etnikai kisebbségek esetén használt fogalom a domináns/többségi csoport gyakran a fehér szinonímájaként kerül 

használatra az európai irodalomban. 
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A kis változtatások megvalósulása a hagyományos osztályteremben vagy iskolarendszerben Gorski 

(2006) szerint nem vezet multikulturális oktatáshoz. A multikulturális oktatás akkor valósulhat meg, ha 

az oktatási rendszer egészében (Nieto, 2000) történik változás. A változás ugyanakkor egy dinamikus 

folyamat, mely mindig fix célokat tűz ki és valósít meg, de sosem tér nyugvó pontra, ahogy a diákok, 

tanárok, döntéshozók is folyton cserélődnek, a társadalom változik, úgy változik a multikulturális oktatás 

aktuális kihívása és célja is. Nieto (2000) Gorskihoz hasonlóan úgy véli, hogy a multikulturális 

oktatásnak át kell hatnia az iskola klímáját, kultúráját és gyakorlatát – hogy mindenhol jelen legyen, 

beleértve a döntéshozó folyamatokat, úgy, mint a tankönyvek adaptálását, viselkedési szabályokat és 

program értékeléseit. 

3. A rendszer kritikus elemzése: erő és kiváltság  

Mivel a teljeskörű iskola reform magával vonja az intézményi átalakítást, a társadalmi igazságosság 

biztosítását, ezért a reform alapja a folyamatos intézményi hatalom és kiváltság kritikai vizsgálata. 

Banks szerint (2004, 23. old.) a következőképpen érvel: "A multikulturális oktatás megvalósulásához az 

iskolában a hatalom kapcsolatait kell megváltoztatnunk… Az intézményi normákat, a szociális 

rendszereket, ok-okozati állításokot, értékeket és az iskolai célokat kell megváltoztatni." 

Sleeter (1996) felismeri, hogy az iskolán belüli hatalmi kapcsolatok megváltoztatásához először meg 

kell értenünk azokat a nagyobb társadalmi és globális kontextusban. Azzal érvel, hogy “a multikulturális 

oktatásnak rá kell irányítania a figyelmünket arra, hogy a hatalom és gazdagság egy kis elit csoport 

kezében koncentrálódik.” (1996, 137. old.) 

Grant és Sleeter (1998, 164. old.) a multikulturális oktatás célja annak a tudatosítása, hogy “ a hatalom 

és kíváltság egyenlőtlen eloszlása limitálja a lehetőségeit azoknak, akik nem a domináns csoporthoz 

tartoznak”. Ennek a tudatosságnak az ápolásával, a multikulturális oktatás felfedi az “irányvonalait és 

gyakorlatait, hogy néhány diák előnye kára a többinek” (Nieto, 2000, 315, old.).  

Társadalmi igazságosság (social justice): A társadalom és minden intézmény az egyenlőség és 

szolidaritás elvein alapul, tiszteletben tartva az emberi jogokat és minden ember méltóságát. Az oktatás 

területén ez azt jelenti, hogy minden tanuló azonos eséllyel, lehetőségekkel bír. 

Hatalom és előjogok (power and privilege): A hagyományos iskolai nevelésben a fehér 

középosztálybeli értékek és előjogok dominálnak és a más etnikai háttérrel, eltérő kultúrából származók 

hátrányt szenvednek. A multikulturális oktatás ráirányítja a figyelmet ezekre a kérdésekre és ezek 

felülvizsgálatát, megváltoztatását támogatja. Privilégiumról lásd még később. 

4. Megszüntetni az oktatás méltánytalanságát: figyelembe venni a tanulók különbözőségét 

Ha felfedjük és beismerjük a hatalom és kiváltság rendszereit, a multikulturális oktatás egy 

olyan rendszerré válik, amelynek eredményeként lelepleződhetnek és megszűnhetnek 

az oktatás méltánytalanságai (kulturális, etnikai, gazdasági). 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 
 

16 

Ehhez azonban újra kell gondolni a tanári oktatási programokat, a kultúra és a nyelv tanulásánakk 

hatásait, az iskolai és társadalmi rasszizmus és diszkrimináció jelenléte ellen való fellépés formáit, a 

tanítási és tanulási stratégiákat. Ezek átgondolása mind elősegítik majd a különböző tanulók 

tanulásának támogatását (Nieto, 2000) 

Méltányosság (equity): Egyenlő esélyek megteremtése a különböző (etnikai, gazdasági, kulturális) 

háttérrel rendelkező tanulók részére az oktatásban. Ehhez a hatalom és előjogok rendszerének kritikai 

vizsgálata szükséges, úgymint a domináns csoportok javára szolgáló gyakorlatok leleplezése és 

felszámolása. Az esélyegyenlőség megvalósulását a tantervi reformok, különös tekintettel a tanárok 

attitűdjének, elvárásainak megváltoztatásán, újragondolásán keresztül van esély megvalósítani, mely 

változásnak kiemelt fókusza kell, hogy legyen a rejtett tantervekben történő tudatos változás. 

Egyenlőség (equality): Az egyenlőség a politikai értékek egyik kulcsfogalma, melynek jelentése három 

különböző értelmezésre vezethető vissza. A legszűkebb értelemben, mint jogi-politikai egyenlőség a 

minden emberi lény egyenlőségét jelenti, az adott politikai részvétel jogi keretein belül. A törvény előtti 

egyenlőség mellett ez azt az erős normatív igényt is magában foglalja, hogy semmiféle társadalmi, 

vallási, etnikai, faji, nemi vagy más hasonló jegy nem indokolhat egyenlőtlen bánásmódot vagy 

diszkriminációt. A második jelentéstartomány az esélyegyenlőségre utal, s mint ilyen arra az állapotra, 

hogy gazdasági vagy társadalmi státuszától függetlenül mindenkinek egyenlő esélye van a társadalmi 

és személyes önmegvalósításra (Sartori, 1999). A harmadik interpretáció ideológiai jellegű, miszerint 

az egyenlőség minden valós tulajdon egyforma megosztását követeli (akár azonos tulajdonrészt, akár 

az összes javak fölötti állami tulajdont), továbbá egyenlő 'politikai súlyt' mindenki számára. 

Esélyegyenlőség színterei: 

Közvetlen

Emberi és polgári 
szabadságjogok

Jogegyenlőség

Egyenlő elbánás, hatósági

Emberi méltóság

Egyenlő esélyek, szociális 
jogok

Identitás szabad választása

Kulturális jogok

Politikai hozzáférés

Kiegyenlítés

Antidiszkrimináció

Közvetett

Munkahely (foglalkoztatás, 
vállalkozók, közmunka)

Oktatás (alacsony 
iskolázottság, elértéktelenedő 
kulturális tőke, szegregáció 
több szinten)

Egészségállapot

Településhelyzet, lakáshelyzet

Szociális ellátás

Nyelv, média, kultúra

identitás

Szociális dominancia
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3. Ábra:  Az esélyegyenlőség színterei 

 

5. Az oktatás fejlesztése minden tanuló számára: közös nemzet és sors megalkotása 

Egyik fontos célja az iskoláknak az kéne, hogy legyen, hogy egy közös nemzetet és sorsot kovácsoljon 

össze az etnikai, kultúrális, vallási és nyelvi különbözőségekből. Egy közös sors összekovácsolásához 

az oktatóknak figyelembe kell vennie és építenie kell azokra a kulturális erőkre és jellemvonásokra, amit 

a különböző csoportok diákjai hoznak az iskolába. Az így szerzett ismeret megtestesíti a különböző 

perspektívákat, problémákat és jellemvonásokat a nemzetben és az iskolában azon célból, hogy azokat 

külün-külön és egységben megerősítse (Banks és mtsai, 2001) 

Valójában Nieto (2000) úgy véli, hogy a domináns csoportba tartozók profitálnak a leginkább a 

multikulturális oktatásból. A domináns csoport tagjai, mindezek után, azok, akik a legfélrevezetetteb, 

legműveletlenebb állampolgáraknak tüntetik fel magukat, amikor a szociopolitikai és szociotörténelmi 

kérdésekre kerül a sor (Nieto, 2000). 

Mindezen alapelvek ellenére, ha megkérdezek egy multikulturális oktatással foglalkozó szakembert 

Amerikában, hogy definiálja a multikulturális oktatást, a válaszuk tipikusan inkább egy könyörületes 

konzervatív tudatosságra fog reflektálni, mint az egyenlőség és az igazságosság lojalitására Gorski 

(2006) szerint. Gorski kutatásában azt találta, hogy a multikulturális oktatás megvalósulásával 

kapcsolatos kérdéseire kapott válaszokban ritkán jelenik meg a sürgősség érzése, hogy megszüntesse 

a teljesítményi különbözőségek szakadékát vagy az ezt okozó méltánytalanságot. Gorski szerint a 

multikulturális oktatás legnagyobb problémája, hogy azok is, akik ezzel foglalkoznak, szinte sosem 

beszélnek arról, hogy gyökerestűl meg kell szüntetni a szexizmust, osztályokat, heteroszexizmus, 

rasszizmust és az elnyomás más formáit. Ehelyett általában úgy érvelnek, hogy a multikulturális oktatás 

“a másik kultúráról való tanulás” (ami egyből felveti a kérdést: mihez képest másik?) vagy “a 

különbözőség élvezetének megünneplése”. És habár az ilyen leckék/tanulságok és ünneplések 

értékesek lehetnek oktatásilag, ők valójában nem segítik, amíg transzformatív szemlélettől mentesek, 

hogy az osztályteremben vagy egy iskolában a multikulturális oktatás megvalósuljon. 

Ismét Gorskit (2006) idézve, a multikulturális oktatás megvalósulása a legnagyobb jó szándék ellenére 

is vezethet pont ellentétes eredményre is. A következő öt példa jól szemlélteti, hogy a multikulturális 

oktatás hogyan válhat az egyenlőség és szociális igazság aláásójává: 

1. A változás lenni, de nem megváltoztatni a létezést. A tréningek, továbbképzések érzékennyé 

tehetnek egy-egy téma iránt, ugyanakkor a pedagógus számára nem közvetlen hasznosítható 

skilleket ad. 

2. Univerzális validitás: a multikulturális oktatás nem lehet univerzálisan valid, mert mindig a 

konkrét helyzet, csoport alakítja az aktuális kérdéseket és a kitűzendő célokat. 
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3. A terület kifehérítése: a multikulturális oktatás kutatói között egyre több a fehér, ahogy a 

trénerek is általában fehérek, így valójában a workshoppok, tréningek, mindig a "másikról" (ez 

esetben feketék) szólnak, akik általában nincsenek jelen. 

4. Ruby Payne szindróma: valójában a szegénység, a szülők iskolai végzettsége, beosztása 

játszik szerepet a gyerek társadalmi erejében – ez hamis kép, mert nem a valódi társadalmi 

helyét mutatja. Ez a szindróma, csak tovább növeli a domináns csoport dominanciáját. 

5. Csökkenő multikulturális programok: a magyar iskolákban alig találkozunk vele, de Gorski 

(2006) szerint az USÁ-ban csökken a multikulturális tanuló klubbok száma. Ha mégis 

találkozunk multikulturálisnak nevezett programmal, az általában megmarad az ünneplés, 

eszem-iszom, tánc szintjén, vagyis az ünnepi multikulturalizmusnál. A multikulturalitás 

mélységeivel, a hasonlóságokat és különbözőségekket nem meri bemutatni.  

A multikulturális oktatás „konzerválása”: Az „igazi multikulturális oktatást”-t hátráltató tényező, 

amely nemcsak a mozgalom ellenzői részéről, hanem gyakran a multikulturális oktatást névlegesen 

támogatók részéről is tapasztalható, akiknek nem a méltányosság megteremtésére irányulnak kulturális 

döntéseik, gyakorlataik, hanem a meglevő egyenlőtlen helyzet megtartására. A multikulturális oktatás 

érdekében tett erőfeszítések felületes programokra, ünnepekre, ismeretszerzésre korlátozódnak, így a 

méltányosság megteremtése érdekében szükséges dialógus meghiúsul, a multikulturális oktatás 

politikán kívül kerül. 

A Ruby Payne szindróma: Ruby Payne „Understanding poverty” műve kapcsán kezdte el használni 

ezt a kifejezést Paul C. Gorski. Úgy látta, hogy miközben a könyv a szegénység természetét kívánja 

megértetni olvasójával, a szegénység okai helyett hatásait vizsgálja. Ez által újratermeli a fennálló 

egyenlőtlenséget, a szegénységet fenntartó méltánytalanságokat figyelmen kívül hagyva. A 

multikulturális oktatás megvalósulásának egyik akadálya, ”konzerválódásának” egyik motorja, mert nem 

ösztönzi az átfogó reformot. 

Most jó hosszan taglaltam, hogy min tud elcsúszni a jó szándék ellenére is a multikulturális oktatás 

megvalósulása. Most nézzük, hogy melyek azok a pontok, melyek mankót adhatnak a megvalósulás 

sikerességéhez. Mert ne feledjük, a multikulturális oktatás sosem egy elért cél, a multikulturális oktatás 

egy folyamatosan változó társadalmi és diák-tanár környezetben felmerülő kérdésekre keres megfelelő 

válaszokat. Emiatt sosem dőlhetünk hátra. Azonban ha a következő pontokat kontroll alatt tartjuk, akkor 

jó esélyünk van időben felfedezni a változás szükségességét és megtenni a megfelelő lépéseket, hogy 

iskolánk, oktatásunk, társadalmunk multikulturális legyen. 

 

1. Újra és újra kérdőjelezzük meg a programokat - még mindig ugyanaz a cél? 

2. Gondoljuk újra és újra át a multikulturális oktatás kereteit, szereplőit. 

3. Sose nyugodtjunk bele a társadalmi hierarchiába, hanem folyamatosan kérdőjelezzük meg 

azt. 
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4. Gyógyuljunk ki a Ruby Payne szindrómából, vagyis ne valami olyanban találjunk okokat, amik 

figyelmen kívül hagyják a társadalom többi ható tényezőjét. Ehhez kutatások kellenek és 

megfelelő szociálpolitikai látcső. 

5. A multikulturális oktatás legyen állandó politikai téma, társadalmi diskurzus. Így van esély 

hangot adni, újabb gondolatoknak, csoportoknak, mozgásban tartani a rendszert. 

6. Legyünk kritikus szemlélők. Tanárként, diákként egyaránt. Kérdőjelezzünk meg mindent és ne 

nyugodjunk meg egyszerű válaszok esetén. 
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A MULTIKULTURÁLIS OKTATÁS TÍPUSAI 

Az Amerikai Egyesült Államok történelmének okán a "faj" fogalma, (mely Európában a II. világhábóri 

után nem használt tudományos terminus) a feketék-fehérek közötti összehasonlító kutatások alapvető 

fogalma. A kritikai fajelmélet (Critical Race Theory) képviselői szerint Amerikában még mindig a "faj 

számít", vagyis a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek a "faji" dichotóm csoportszemléletre (valaki 

vagy fehér, vagy fekete és ezen meghatározza társadalmi, gazdasági lehetőségeit) vezethető vissza.   

Kritikai fajelmélet (Critical Race Theory (CRT)): Az elmélet valamikor az 1970-es évek közepén 

született, amikor a jogászok elkezdtek azon aggódni, hogy nem elég gyorsan és nagymértékben változik 

a jogokba foglalt faji egyenlőség. Attól tartottak, hogy a már kiharcolt polgári/társadalmi jogok ismét 

értéküket veszik. A tanulásban alkalmazott kritikus szemlélet a rasszok közötti kapcsolatokban a kulcsa 

a „CRT”-nek, amely a mindennapi interakciókat vizsgálva keresi a rasszizmusra utaló jeleket. Az 

elmélettel egyetértők úgy gondolják, hogy a CRT jobban hozzájárulhat a rasszok közti egyenlőséghez, 

mint a szimpla „color blind” szemlélet. A rasszizmus valójában a micro-agressziókban rejlik. Ezek 

részletes elemzése segíthet a rasszizmus felszámolásában. (Pl.: X rámosolyog Y-ra. A) X fekete, Y 

fehér; B) X és Y fekete; C) X fehér, Y fekete.) Habár az elmélet jogászok körében született, ma egyre 

inkább elterjedt az oktatás területén, mind például az osztálytermek dimanizmusának vagy az iskola 

tantervének vizsgálatában. (Chapman, 2007) 

Színvak elmélet (Color blind(ness)): Vagy más néven race blindness, az USA-ban használt 

szociológiai fogalom, mely azt jelöli, hogy az egyes személyek kiválasztásának esetében nem veszik 

figyelembe a származást (rasszt, fajt), vagyis osztályozásmentességet, kategória mentességet jelent. 

(Chapman, 2007) 

A deskriptív és normatív multikulturalizmus a különbségeket hangsúlyozza, míg a kritikai 

multikulturalizmus a heterogentiást helyezi az elméleti magyarázatok fókuszába (Boreczky, 2014).  

Csereklye (2012) disszertációjában Amosa és Gorski (2008) kutatásait összefoglava azt találta, hogy 5 

meghatározó multikulturális oktatási trend van jelen ma, az Egyesült Államokban. Ezek a kövekezők:  
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3. Ábra: Multikulturális oktatási trendek az USA-ban Amosa és Gorski (2008) alapján. Forrás: 
Csereklye, 2012 

A (1) Hősök és ünnepek típusú multikulturális oktatás az ünnepi multikulturalizmust jelenti, vagyis a 

curriculumban nem, csak a délutáni, szabadidős programokban, iskolai projektnapokban jelenik meg a 

multikulturalitásra való nevelés. 

Az (2) Interkulturális tanítás és tanulás típusú multikulturális oktatás az interakciókat helyezi a fókuszba, 

vagyis a többség-kisebbség találkozásait, akár explicit, akár implicit szerepjátékos, tréning módszer 

formájában. Ez beépülhet a tanórába is. Ugyanakkor ez a típus nem foglalkozik a társadalom egészével, 

úgymint a társadalmi igazságosság, vagy a méltányosság kérdése. 

Az (3) Emberi kapcsolatok típusú a másság megértését tartja a legfontosabb feladatának a 

multikulturális oktatásnak. Facilitálja a személyes (nem implicit, hanem explicit) kapcsolatok és 

dialógusok kialakítását.  Ez a típus érzékennyé tesz a másságra, az interakció idejére a többségi 

társadalom diákja bele is helyezkedhet a kisebbség helyzetébe, de azt követően ismét a társadalom 

hierarchiában leosztott szerepek szerint viselkedik. Vagyis ez a típus sem kezd még semmit a 

társadalmi egyenlőtlenségek rendszerével. Ez különösen nehéz lehet, ha a foglalkozásokat, 

találkozásokat követően nincsen folytatása se a kisebbségi, se a többségi csoportban a megéltek 

feldolgozásnak. 

A (4) Szelektív multikulturális oktatás, még egy szinttel mélyebbre megy az előzőnél. Itt már az identitás 

formálásán van a hangsúly. Az ilyen típusú oktatásban résztvevők, nem csak viselkedésben (pl.: 

interakció), de kognitív és érzelmi szinten is megélik a multikulturális oktatás kihívásait. 

A (5) Transzformatív multikulturális oktatás, a legátfogóbb multikulturális oktatás típus, mely 

társadalmi reformot és strukturális változásokat is célul tűz ki, és visz végbe.  

Ahogy látszik az 5 típus egyfajta fokozatot is képvisel. Lehetnek átfedések, sőt az is 

elképzelhető, hogy egyes társadalmak oktatásirendszere két típus közé esik, vagy 
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hármat alkalmaz párhuzamosan. Ugyanakkor az is kirajzolódik, hogy össztársadalmi változás nélkül 

sosem beszélhetünk sikeres multikulturalizmusról. Azonban nem szabad sosem lebecsülnünk a kezdeti 

kezdeményezéseket (pl.: ízek napja, mint ünnepi multikulturalizmus), mert ha nem kezdünk neki, akkor 

sosem juthatunk el a mélyebb szintekig, ami az igazi változást hozhatja el társadalmunkban. 

Csereklye (2012) készített egy táblázatot, melyben McLaren (1994) modellje alapján mutatja be a 

tanárképzés aktuális változatait az USA-ban. A táblázatban az látható, hogy a három fajta multikulturális 

oktatás megközelítés (konzervatív, liberélis, kritikai) milyen pedagógusi feladatokra készítik fel a 

tanárjelölteket. 

2. táblázat: Az USA-ban a tanárképzés aktuális változatai. Forrás: Cserekly, 2012 69-70. old. 
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Például: 
a szegénység kultúrája, 

hogyan tanítsunk 
latino diákokat, stb. 

 

Felkészíteni a tanárjelölteket 
arra, hogy hatékonyan tudjanak 

dolgozni sokféle hátterű 
tanulókkal is, ismerjék azok 
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szervezik 
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Fekete diákok 
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 Emberi kapcsolatok, 

csoportközi kapcsolatok, 
tolerancia-oktatás, 

kulturális érzékenység 

Felkészíteni a tanárjelölteket 
arra, hogy tudatosan, és 
érzékenyen fogadják a 

sokféleséget, és főként, hogy 
képesek legyenek felismerni 

saját elfogultságukat és 
előítéleteiket 

Általában 
identitásdimenziókhoz 
kapcsolódva 
szervezik, hogy a 
hallgatók a saját 
előítéleteikre tudjanak 
koncentrálni. 
 
Például: rassz, nem, 
kor, osztály, vallás stb.,  
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Multikulturális 
kompetencia, 

kulturálisan releváns 
oktatás,  

kultúraérzékeny 
oktatás 

Olyan készségek és tudás 
biztosítása  

a tanárjelöltek számára,  
amelyek szükségesek a 
multikulturális tantervek  

és 
pedagógiai stratégiák 

alkalmazásához. 

Általában kompetenciák 
szerint szervezik. A 
diákok ezekhez a 
kompetenciákhoz 
kapcsolódó 
gyakorlatokat sajátítják 
el. 
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multikulturális 
tantervfejlesztés, 
kultúraérzékeny 
osztálytermi munka, stb.  
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kritikai multikulturális 
oktatás,  

társadalmi igazságosság,  
kritikai pedagógia, 

felszabadító pedagógia 

Megtanítani a tanárjelölteket a 
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oktatásban megfigyelhető 
hatalom, elnyomás, 

dominancia,  
és  

egyenlőtlenség rendszerszerű 
elemzésére,  

hogy később a saját 
helyzetükre alkalmazva is 

képesek legyenek kritikailag 
elemezni az egyes helyzeteket 
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elnyomás dimenziói 
szerint szerveződik. A 
hallgatók azt elemzik, 
ezek a dimenziók 
hogyan alakítják a 
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szexizmus, 
heteroszexizmus, 
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 A „tanítás szociálpolitikai 
kontextusban” elméleti 
keretei kiegészülnek 

poszt-koloniális 
elméletekkel. 

A kritikai elemzés képessége 
mellet olyan stratégiák tanítása, 

amelyek hasznosak a 
hegemóniaellenes 

aktív társadalmi 
szerepvállalásoz 

A társadalmi struktúrák 
kritikai elemzése 
kiegészül a társadalmi 
cselekvésre való 
felkészítéssel. 

 

Mielőtt elvesznek a definíciók útvesztőjében Boreczky Ágnest (2014) idézve, valójában ahány szerző, 

ahány iskola, annyiféle multikulturális pedagógia definíció létezik. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy máig 

az amerikai multikulturalizmus definíció, illetve az amerikai multikulturalizmus történelmi alakulása 

határozza meg a multikulturális pedagógia diskurzusait és irányait.  
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A MULTIKULTURÁLIS, INTERKULTURÁLIS NEVELÉS KULCSFOGALMAI 

Kultúra 

Mindenki beleszületik egy kultúrába, mely az életünk első szakaszában magunkévá válik a szocializáció 

során (enkulturáció). Tágan értelmezve a kultúra olyan érték- és viselkedésirendszer, amely lehetővé 

teszi egy csoport számára saját világának értelmezését, megértését. Amíg csak egyetlen kultúrát 

ismerünk, sokszor nem is vagyunk tudatában saját kultúránknak, akkor ismerjük fel saját kulturális 

rendszerünket, amikor szembesülünk más kultúrák hagyományaival. 

Egyik ismert modell a kultúráról az úgy nevezett jéghegy modell, mely Freud topológiai modelljét vette 

alapul. Freud a személyiséget vizsgálva azt feltételezte, hogy létezik egy tudatos és egy tudattalan 

tartomány, illetve e kettő között egy átjárható rész, a tudatelőttes (Carver&Scheier, 1998). Freud szerint 

a viselkedésünket a leginkább a tudatelőttes és a tudattalan határozza meg. A jéghegy modell ezt a 

gondolatmenetet a kultúrák megértése kapcsán megerősíti. A modell szerint a kultúra könnyen látható 

elemei (azaz a jéghegy víz feletti része) a nem látható elemek kifejeződései, ezek képezik a kultúra 

alapját. A „jéghegy” könnyen észrevehető részei az úgy nevezett magas kultúra alkotásai (művészeti 

alkotások), valamint olyan kulturális termékek, mint a konyhaművészet vagy a népviselet és néptánc. 

Ugyanakkor a „jéghegy” nagyobb és vízfelszín alatti – tehát nehezebben hozzáférhető – részében 

találhatóak például az értékek hierarchiája (mit tekint a kultúra a legfontosabb értékeknek és milyen 

eszközöket kínál az értékesnek tekintett célok eléréséhez). Az erkölcsösség és a szépség fogalmai, a 

gyermeknevelést vezérlő eszmények, a verseny vagy az együttműködés előnyben részesítése, az idő 

fogalma, stb, éppúgy, mint az érzelmek kezelésének mintái, a tisztaság fogalma vagy az udvarlási 

szokások.  

A kultúra definíciója, jelentései (Triandis, 1993): A kultúra az a társadalomnak, ami az emlékezet az 

egyénnek. Az ember által létrehozott objektív és szubjektív elemek, amelyek a múltban fokozták a 

túlélés valószínűségét és az adott ökológiai környezetben élő emberek boldogulását szolgálták. Ezek 

az elemek elterjedtek azok között, akik képesek voltak egymással kommunikálni egy közös nyelv 

segítségével, és azonos időben és helyen éltek. 

Kultúrközi pszichológia: Az egyes kultúrák összehasonlíthatóak egymással bizonyos szempontok 

mentén. 

 komplexitás-szimpliciás (hányféle választható társadalmi szerep van) 

 szorosság-lazaság (mennyire lehet eltérni a szerepektől, normáktól) 

 individualizmus-kollektivizmus (az egyéni célok/közösségi érdek az erősebb prioritású) 

Enkulturáció: Az első kultúrába, amelybe beleszülettünk, észrevétlenül „belenövünk”. Mindenki 

adottnak veszi és senki sem kérdőjelezi meg az evidenciáit. 
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Etnocentrizmus: saját csoportunk értékítéletét más közösségekre való erőltetése, kulturális 

gyakorlataik negatív megítélése azok eredetét, jelentését, funkcióit nem vizsgálva az adott közösség 

szemszögéből. 

Hofstede (1991) hagyma modellje, hasonlóan a korábban bemutatott jéghegy modellhez a kultúrát 

látható és kevésbé látható részekre bontja. Hofstede a hagyma modelljének legkülső rétegét a 

szimbólumok alkotják, a második, eggyel beljebbi réteget a hősök, a harmadikat a rítusok és a hagyma 

belsejébében az értékek vannak. Egy kultúrának a legkülső rétege, a szimbólumai, mely olyan 

gesztusokat, tárgyakat, szavakat jelent, mely az adott kultúrára jellemző. Ilyen például az adott kultúra 

zászlója, hímnusza. A hősök az adott kultúra éppen élő, vagy már meghalt hősei, melyek a kultúra 

történetében meghatározó szerepet játszik és a kultúra tagjai felnéznek rá, vélt-, vagy valós történetük 

szempontjából fontosnak tartják. A rítusok egy adott kultúrában, azokat a szokásokat jelölik, melyeknek 

célja, nem egy konkrét cél elérése, hanem a társadalmi közös esemény, szokás, rituálé közös megélése 

és fenntartása. Például ilyenek az egyes országok különböző nemzeti ünnepei. A legbelső réteg, az 

értékek határozzák meg, hogy mi a jó és mi a rossz.  

Hofstede az IBM multinacionális cég kutatási igazgatójaként 1968-1971 között 40 országban vett fel 

kérdőívet munka értékekkel kapcsolatosan. Az adatokat faktoranalízissel értékelte ki és azt találta, hogy 

világosan elkülöníthető 4 dimenzió, melyet máig a Hofstead kultúrális dimenzióinak nevezünk.  Azt 

találta, hogy a fentebb bemutatott hagyma belsejében, vagyis az értékekben különbség mutatkozik 

földrajzi elhelyezkedés szerint. Ebben az volt a 90-es években a négy dimenzió megtalálásán túl a 

különleges, hogy kultúrális régiókat tudott így Hofstede (1991) felrajzolni a világtérképre (lásd 4. ábra).  

Vagyis, hogy vannak hasonló és 

hasonlóbb kultúrák, melyek 

elsőre lehet, különböznek (lásd 

hagyma legkülső rétege 

szimbólumok), de értékeikben 

lehet hasonlóság. Hofstede 

később egy ötödik dimenzióval is 

kiegészítette munkáját, melyet a 

hosszú távú idői orientációnak 

nevezett el. A Hostede által 

meghatározott öt dimenzió a 

következő: 

1. Hatalmi távolság: a hierarchia eltérő 

szintjein elhelyezkedő egyének közötti távolságot jelenti, és annak mértéke, hogy a társadalom 

kevesebb hatalommal rendelkező tagjai, mennyire fogadják el a hatalom 

egyenlőtlen elosztását.  

 4. Ábra: Hofstede (1994) dimenzió országok szerint. 
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 Ha ez az érték magas, akkor az adott kultúrában magas a dependencia igény, az 

egyenlőtlenség elfogadott. A hatalommal rendelkezők (főnökök) elérhetetlenek és 

privilégiumokkal rendelkeznek. Pl.: Franciaország, Görögország, Olaszország 

 Ha ez az érték alacsony egy kultúrában, akkor a társadalmi egyenlőtlenségek 

minimalizálására törekednek, mindenki egyenlő jogai vannak. A vezető/főnök elérhető 

a beosztottak számára. Pl.: Svédország, Norvégia, Dánia 

2. Bizonytalanság kerülése: annak mértéke, hogy az egyének mennyire érzik magukra nézve 

fenyegetőnek a bizonytalan helyzeteket, és mennyire próbálják azokat aktívan elkerülni. 

 Ha ez az érték magas, akkor szorongás, magas stressz szint jellemzi a kultúrát. Sok 

törvény és szabály található az ilyen típusú kultúrákban. Az érzelmeket bátran ki lehet 

fejezni. Pl.: Magyarország, Spanyolország, Törökország 

 Ha ez az érték alacsony, akkor a konfliktus és versengés megengedett. Az érzelmeket 

viszont inkább el kell rejteni. Az ilyen típusú kultúrákban kevesebb a szabály és törvény. 

Pl.: UK, Dánia, Svédország 

3. Individualizmus (az egyénnek kell magáról és szűkebb családjáról gondoskodnia) vs. 

Kollektivizmus (lojalitásért cserében gondoskodást várhat el saját csoportjától 

 Ha individualista egy társadalom, akkor az "én" tudatosság dominál, vagyis a 

magánvélemény számít és az embernek leginkább önmagával szemben vannak 

kötelezettségei. Ha valaki ilyen társadalomban elveszti az önbecsülését, az bűntudatot 

érez. Pl.: UK, Svédország, Franciaország. Az individualizmus kialakulásának a 

következő tényezők kedveznek:  

 Gazdagság 
 Gazdasági fejlettség 
 Városi lét 
 Felső osztály 
 Iskolázottság 
 Mobilitás 
 Vadászó-gyűjtögető életmód 
 Lazaság 
 Komplexitás  

 
 Ha kollektivista egy társadalom, akkor a "mi" tudatos szemlélet dominál, vagyis a jó 

kapcsolat megtartása fontosabb, mint az egyén szükségletei. Az egyénnek a csoport 

felé vannak elkötelezettségei. A legnagyobb szégyen, ha valaki elveszti a becsületét. 

Pl.: Görögország, Törökország, Portugália. A kollektivizmus kialakulásának kedvez: 

 Közös sors 
 Közelség 
 Közös külső fenyegetettség 
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 Szegénység 
 Falusi lét 
 Alsóbb osztály 
 Iskolázatlanság 
 Elszigeteltség 
 Mezőgazdasági-letelepedett életforma 
 Nagy népsűrűség 
 Kötöttség – a normák mennyire szabályozzák a társas viselkedést 
 Kulturális homogenitás 
 Szimplicitás  

 
4. Maszkulinitás (relatív hangsúly a teljesítményen, önérvényesítésen és anyagi sikereken) vs. 

Feminitás (kapcsolatok, szerénység és életminőség) 

 A maszkulin társadalom jellemzői: ambíciózus, polarizált, határozottság. Pl.: 

Görögország, Olaszország, UK. 

 A feminin társadalom jellemzői: mások segítése, koszenzuskereső, intuíció. Pl.: 

Svédország, Dánia, Portugália. 

5. Hosszú távú idői orientáció – mennyire fogadják el a vágyak és igények késleltetett 

kielégítését 

 Ha magas, akkor az adott kultúra elfogadja a változást, takarékoskodik, hogy 

beruházzon, hosszú távú orientációval rendelkezik és pragmatikus. Pl.: Németország. 

 Ha alacsony, akkor jellemzően a kultúra csak a jelenre koncentrál, ezért a 

stabilitástkeresi és gyors eredményeket vár. A mának él, ugyanakkor 

hagyománytisztelő. Pl.: Magyarország. 

Triandis (1995) a hofstedi individualista és kollektivista dimenziót megvizsgálva elkülönítette horizontális 

és vertikális vátlozatukat. A horizontális individualizmusra példának Svédországot találta. Míg a 

horizontális kollektivizmusra az izraeli kibucokat. Az első esetben az egyénen van a hangsúly, de 

nincsen elnyomó hierarchia, a második esetben a hangsúly a kölcsönös függőségen és az egységen 

van. A vertikális individualizmusra USA-t hozza példának, ahol a társadalmi hierarchiában betöltött 

szerep meghatározza az individualizmus mértékét. A vertikális kollektivizmus, mely a csoport 

szolgálatát helyezi előtérbe mindenek előtt Triandis szerint az indiai falvak a jó példák. 

Kulturális tünetegyüttes (Triandis, 1995): Az adott kultúra tagjainak egy téma köré szerveződő közös 

nézetei, attitűdjei, én-meghatározásai, normái, szerepei, értékei – vagyis a szubjektív kultúrát jelenti. 

Pl.: individualista kultúra is egy kultúrális tünetegyüttes. 

A kultúrák egyszerre jelentenek időben állandó – és a csoport történelmének nyomait hordozó - 

vonatkoztatási rendszert a csoport számára, míg folyamatosan változnak is a változó 

természeti és társadalmi-gazdasági körülményekhez alkalmazkodván. 
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Az emberek különböző módon élik meg kultúrájukat, minden személy keveréke saját kultúrájának, 

személyes jellemzőinek és egyéni tapasztalatainak. Multikulturális társadalmakban az egyénnek 

lehetősége van egynél több kultúra megtapasztalására és más kultúrák bizonyos jellemzőinek 

beépítésére saját személyiségébe.  

Minden kultúrán belül vannak olyan személyek, akik nem felelnek meg az általános normáknak, egy 

kisebb csoport normáit teszik magukévá, ezeket a csoportokat hívjuk szubkultúráknak. Toleráns 

társadalmakban a szubkultúrák békésen megférhetnek a társadalom többségének kultúrája mellett, 

intoleráns társadalmakban azonban ki lehetnek téve a többség zaklatásainak. 

A globalizáció okán, ma már nagyon tudatosnak kell lennünk, ha kiszeretnénk zárni a tág világot 

mindennapjainkból, vagyis ha nem szeretnénk találkozni más kultúrákkal. Ez egész pontosan csak 

akkor lehetséges, ha nem eszünk, nem iszunk, nem veszünk fel ruhát, nem tisztálkodunk, nem...., 

vagyis hermeutikusan elzárjuk magunkat mindentől és mindenkitől és nem csinálunk semmit. Vagyis ez 

lehetetlen. 

Hogy miért is lehetetlen, azt jól demonstrálja egy frappáns, globalizációs gyakorlat, mely megmutatja, 

hogy a globalizáció lokális szinten hogyan van jelen mindennapjainkban. Lásd MELLÉKLET GOOD 

MORNING WORLD feladat.  

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a globalizáció sokszínű hatását.  

Tipp: A táblázat egészéről, vagy akár csak részleteiről is tartalmas beszélgetést kezdhetünk 

diákjainkkal, melyet kiegészíthetünk különböző projekt feladatokkal. További ötleteket lásd még 

MELLÉKLET Good Mornign World feladat után. 
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GLOBALIZÁCIÓ CSÖKKENTI VAGY NÖVELI A KULTÚRÁLIS SOKSZÍNŰSÉGET?5 

3. táblázat: A globalizáció csökkenti vagy növeli a kultúrális sokszínűséget?  

IGEN NEM 

multinacionális vállalatok támogatása egyfajta 
fogyasztói kultúra (azonos életstílus mindenhol) 
=> „Coca-Colanization" 

a határokon átívelő kapcsolatok a kultúrák, 
szokások keveredéséhez vezet => pluralizáció 

a nyugati eszméket (hamisan) univerzálisnak 
tekintjük, ezzel írva felül a helyi hagyományokat 
=> "cultural imperialism" 

a kulturális folyamatok különbözőképpen 
alakulnak a világ különböző területein => 
differenciálódás 

gyors éttermek terjedése: modern 
intézményekbe vetett bizalom, úgy, mint 
megbízhatóság, kiszámíthatóság => 
"McDonaldization" 

a globális normák és gyakorlatok különböző 
értelmezése a helyi tradíciók függvényében => 
glocalization 

az amerikai értékek, szokások kultúra 
széleskörű terjesztése a populáris kultúra és a 
média által => "Americanization" 

maga a sokféleség az érték, melyeket a 
nemzetközi szervezetek és mozgalmak mellett a 
nemzetállamok is egyre inkább támogatnak => 
intézményesülés 

 

Valójában tehát nem lehet nem tudomást venni a globalizált világról. Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni 

benne, szükségünk van nyitottságra, hogy vágyjunk az új dolgok megismerésére; tudásra, hogy 

megértsük a bonyolultabb összefüggéseket; interakcióra és nem csak mert az ember társas lény, 

hanem mert a mindennapok kihívásainak leküzdéséhez szükségünk van másokra is. Ha pedig 

találkozunk másokkal, akkor, ha akarjuk, ha nem a kultúránk is találkozni fog.  

Akkulturáció: azt a folyamatot jelenti, mikor egyének/családok/közösségek önként vagy kényszerből 

beilleszkednek egy számukra új, a saját kultúrájukhoz képest társadalmilag domináns kultúrába. Az 

akkulturációnak többféle kimenete lehet, mely függ a beilleszkedőtől és a társadalomtól, melybe 

beilleszkedése történik. 

Kultúrális transzmisszió (cultural transmission): azt a folyamatot jelöli, mikor egy közösségen, 

kultúrán belül az információ átadódik. Ahogy az egyén elsajátítja az adott közösségre, kultúrára jellemző 

szokásokat, értékeket, normákat, stb. Ez a transzmisszió állatoknál is megfigyelhető. 

                                                           
 

5 Forrás: Páva Rita (2013) Globalizáció - Kultúrális találkozások című előadása. ELTE IPPK. 



TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

 
 

30 

Akkulturáció folyamata 

John W. Berry nevéhez fűződik az akkulturációs modell, mely nagyon szemléletesen mutatja be az 

akkulturáció lehetséges kimeneteleit. Berry két színű változást feltételezett, egyet a csoport, egyet pedig 

az egyén szintjén. Az utóbbi alatt a pszichológiai változást értette (például az identitás változása). Míg 

a csoport szintű változás mögött társadalmi-gazdasági változást feltételezett. Az akkulturáció során az 

két csoport nem egyforma (Berry, Trimle, Olmeda, 1986). Az egyik dominánsabb, a másik pedig 

kisebbségben van. Az akkulturálódó fél a kisebbségben lévő. Akkulturációjának kimenetele azonban 

függ a domináns csoporttól. Berry a 80-as évek végén négy akkulturációs stratégiát határozott meg 

(lásd 4. táblázat), vagyis azt foglalta táblázatba, hogy mily módon kíván a kisebbségi személy/csoport 

kapcsolódni a többséghez. 

4. táblázat: Berry 1980-es modellje (Berry, 1980) 

Saját kultúra 
megtartása 

(értékes, ha megtartja 
saját identitását és 

kultúrájának értékeit) 

Többségi kultúra felvétele 
(értékes, ha felveszi a kapcsolatot a másik=töbségi csoporttal) 

 IGEN NEM 

IGEN INTEGRÁCIÓ SZEPARÁCIÓ 

NEM ASSZIMILÁCIÓ MARGINALIZÁCIÓ 

 

Az akkulturáció következménye a viselkedés változása, új viselkedésimódok megjelenése. Az 

integráció azt jelenti, hogy az egyén mind a saját, mind a többségi kultúra elemeit: norma, érték, 

viselkedési formák integrálja identitásába és mindennapjaiba. Berry (1980) úgy véli ez a legsikeresebb 

kimenet. A legsikertelenebb a marginalizáció, amikor az egyén, vagy csoport már nem kötődik a saját 

kultúrájához, de az új kultúrával sem alakít ki kapcsolatot. Ez jelenthet akár teljes izolációt is, ami 

mentálhigiéniásan nem, hogy nem jó megküzdési stratégia, hanem kifejezetten egészség romboló 

magatartás. Binet-Martinez & Haritatos (2002) az akkulturációs stratégiák statisztikáját megnézve azt 

találták, hogy bár a modell szépen kirajzolja a négy lehetséges stratégiát a valóságban az integráció az 

egy sokkal gyakoribb kimenetel, mint a másik három összesen, illetve hogy a marginalizáció nagyon 

nagyon ritkán fordul elő. A két szélső kimenet közti lehetséges opciók az asszimiláció és a szeparáció. 

A szeparáció esetében az egyén vagy csoport a többségi társadalommal nem kíván kontaktusba kerülni, 

viselkedésében, rítusaiban maximálisan a saját kultúra megőrzésére törekszik. Ebbe a kategóriába 

szokás sorolni a németországi török feleségeket. Akiket az akár több generáció óta Németországban 

élő férj családja hoz el Törökországból azzal a céllal, hogy az "elnémesedést" ellensúlyozza. A feleség 

feladata a nyelv megőrzése, a szokások megtartása. Mivel Törökországban szocializálódott, így neki 

könnyebben megy ez a fajta viselkedési forma megőrzése, mint a férjnek, akire inkább az integráció 

jellemző. Itt jegyzem meg, hogy Berry akkulturációs stratégiái párhuzamosan is jelen lehetnek az 

egyén/csoport életében. Lehet, hogy a munkahelyén valaki integrált, de társas kapcsolataiban nem, 

mert baráti köre, csak a (régi) saját kultúrájából származó egyénekből áll, vagyis ebben a dimenzióban 

szeparáltság jellemzi.  

Az asszimiláció egy igen gyakran használt szociálpolitikai fogalom. Legtöbbször a 

többség szempontjából hangzik el, a kisebbségek igen ritkán szoktak felszólalni az 
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asszimilációért. Az asszimiláció Berry modelljében (is) azt jelenti, hogy az egyén maximálisan felveszi 

a többségi kultúra jellemzőit és a saját/régi kultúráját a háttérbe szorítja pl.: nem tartja ünnepeit, nem 

azokat a ruhákat hordja, új értékeket tart fontosnak, stb. 

Az akkulturációs folyamat stresszel jár. Hogy mekkora stresszt kell megélnie az egyénnek/csoportnak 

az nagyban függ az akkulturációs módjától (pl.: integráció kevésbé stresszes, mint a szeparáció), a 

nagyobb társadalom jellegétől (pl.: előítéletek a kisebbséggel szemben), a kisebbség jellegzetességétől 

(pl.: státusza, társas támogatottsága) és nem utolsó sorban az egyén jellegzetességeitől is (pl.: 

megküzdési stratégiák, attitűdök). Az előbb bemutattam a migráns akkulturációs stratégiáit. Milyen 

stratégiát kínál a többségi, befogadó társadalom? 

Az Interaktív Akkulturációs Modell (IAM) (Bourhis és mtsai, 1997) (lásd 5. ábra) Berry modellje mellé, 

ami a kisebbségi, a többségi társadalomba érkező egyén/csoport stratégiáit vizsgálja megfigyelték a 

többségi társadalom stratégiáit is. A többségi társadalom szociopolitikai vizsonyulása lehet integráló; 

teret engedve a kisebbség kultúrájának pl.: politikai képviselet, kultúrális központ létrehozása. Lehet 

asszimiláló, amikor ráeröltető a többségi kultúrát és nem támogatja az egyéni/csoport akciókat, mellyel 

a kisebbség őrizné kultúrális identitását. A szegregációt támogató társadalom és politika a kisebbséget 

igyekszik maximálisan elkülöníteni a többségtől pl.: külön iskolák, lakóhelyek. A kizárás a 

szegregációnál is tovább megy, ez esetben nincsen lehetősége a kisebbségi csoportnak/egyénnek 

résztvenni a többségi társadalom mindennapjaiban (nincsenek érdekképvielői, jogai). Az 

individualizáció, mint ötödik lehetséges akkulturációs orientációja a befogadó társadalomnak azt jelenti, 

hogy a migránsra, kisebbségre, mint egyénre és nem, mint csoportra kell tekinteni. Attól függően, hogy 

milyen az egyén szociális helyzete, gazdasági állapota, képzettsége, attól függűen más és más 

orientációt mutat a befogadó társadalom az egyén/társadalom irányába. 

Montreuil & Bourhis (2001) a befogadó társadalom akkulturációs orientációját az individualizáció 

mentén vizsgálva azt találta, hogy a többségi társadalom különbséget tesz értékes ("valued) és nem-

értékes ("devalued") emmigráns között. A befogadó társadalom értékes migránsként tekint, azokra 

az egyénekre/csoportokra, akiknek a kultúrája hasonló a többségi társadaloméhoz (pl.: 

nyelv, szokások, képzettség, stb). Példának a kanadai Quibecet vizsgálták, ahol a 

5. Ábra: IAM&Berry modell. Ábra forrás: Páva, 2013 
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lakosság franciául beszél. Az ide érkező franciaországi vs. haiti migránsok különböző fogadtatásban 

részesülnek. Míg a Franciaországból érkezők a nyelv, a szokás, képzettség révén az integráció, az 

individualizáció orientációban részesülnek inkább, addig a kevésbé képzett és a nyelvet erős 

akcentussal beszélő haitiek az asszimiláció vagy integráció orientációs típusú fogadtatásban 

részesülnek a többségi társadalom részéről. Ugyanakkor Montreuil és Bourhis (2001) kiemeli a kontakt 

hipotézis fontosságát. A találkozások segítik az individualizációs akkulturációs orientációs kimenetet, 

mely mind a két fél, a többség és kisebbség számára is jó stratégiának bizonyul. 

Esses és mtsai. (2001) kutatásaik során azt találták, hogy az emmigránsnak akár hogy is fogadják, akár 

mik is a szándékai az akkulturációjával kapcsolatban nagy valószínűséggel meg kell küzdenie az 

"immigration dilemmával". Ugyanis Essesék azt találták, hogy ha egy bevándorló jól teljesít, hamar 

beilleszkedik, munkát kap és el tudja magát és családját tartani, akkor a többség úgy tekint rá, hogy 

elveszi a befogadó társadalomtól a munkalehetőséget, sikereket. Ha viszont a migráns nem talál 

munkát, nem tud beilleszkedni, emiatt pedig a szociális ellátó rendszerre szorul, hogy a mindennapi 

szükségleteire legyen elég pénze, a többség úgy érzi, hogy a bevándorló plussz terhet ró rá, hisz az ő 

fizetéséből kell kigazdálkodni az állami segítségeket is. Az egyike esetben azért utasítja el a többség 

az újonnan érkezőt, mert sikeres és fél tőle, a másik esetben pedig azért, mert teher számára a segélyre 

szoruló. Látjuk a paradoxont. Se egyik, se másik kimenet nem tetszik a többségnek. Emögött 

egyértelműen sztereotípikus feltételezések, előítélet táplálta félelmek állnak a befogadó (ez esetben 

inkább jobb a befogadó helyett kirekesztő szót használni) többségi társadalom részéről. 

Nézzünk egy elméleti modellt a sztereotípikus feltételezések, előítéletek táplálta félelmek kialakulására. 

Fiske és Glick (2006) sztereotípia tartalom modellje két dimenziót különít el, amiben a sztereotípiák 

megalkotásánál gondolkozhatunk. Az egyik a kompetens, a másik pedig a szerethető. A két dimenzió 

négyféle előítéletet határoz meg (lásd 6. ábra). 

 

6. Ábra: Fiske& Glick (2006) sztereotípia tartalom modell 
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A paternatlisztikus előtíélettel azokkal a csoportok/egyének iránt viseltetünk, akik lesajnált csoportok; 

kedveljük őket, de nem tartjuk őket kompetenseknek. Fiskeék ide a mozgássérülteket és a nőket, 

gyerekeket sorolja. Megvető előítéletet azok iránt mutatunk, akik nem hogy nem kompetensek, de nem 

is barátságosak, hanem ellenségesek. Más szóval a megvetett csoportok. Ide Fiske-ék példának a 

hajléktalanokat sorolják. Az irigykedő előítélet azokat súlytja, akik ellenségek, de kompetensek.  Ezek 

az irigyelt csoportok, ők a gazdagok, zsidók Fiske-ék példájában. Rajongást, vagyis komptenes és 

barátságos vizsonyulást a saját csoport iránt mutatunk. 

De miért vagyunk előítéletesek? Ahhoz, hogy felismerjük előíteleteinket, sztereotípiáinkat jó tudatában 

lenni annak, hogy a szociálpszichológia mit tart az előítéletek gyökerének és hogyan magyarázza azok 

évszázados fennmaradását. 

Előítéletek: Sztereotipizálás, előítélet, diszkrimináció – a kategorizáció hasznossága 

Az életünk során végtelenhez közelítő számú inger ér bennünket. Egy nap során ez a szám rengeteg, 

egy pillanat során is akár több millióféle lehet. Ahhoz, hogy ki tudjunk igazodni a világban kategorizálni, 

kell a minket ért, vagy az általunk észlelt ingereket.  A kategorizáció előtt azonban benyomást kell 

szereznünk az adott, tárgyal vagy az adott ingerrel kapcsolatban. A Gestalt-irányzat egyik képviselője, 

Asch (1973) tulajdonságlisták segítségével arra a megállapításra jutott, hogy a bennünket ért 

információk dinamikusan szerveződnek, vagyis nem összeadódnak6. Kutatása alapján vannak központi 

és periférikus tulajdonságok, melyeknek az egymásra hatása együtt adja ki az adott ingerrel (legyen az 

akár egy tárgy vagy személy) kapcsolatos benyomásunkat.  

A minket ért ingereket, vagy azokat a személyeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, nem csak 

tulajdonságok alapján kategorizáljuk, hanem annak alapján is, hogy milyen csoportba tartozik.  A három 

legismertebb kategória, amit használunk: a nem, a kor és a rassz.  Ezek olyan kategóriák, amikbe 

általában ránézésre, gondolkodás nélkül be tudjuk sorolni az adott személyt. Ez a besorolás persze azt 

is eredményezi, hogy az adott személyhez meghatározott belső tulajdonságokat is rendelünk (Nyguyen, 

2001), csupán amiatt, mert az adott csoport tagja. Például: az idősek lassan mozognak, a nők kedvesek 

és melegszívűek. Ezek a csoport alapú kategorizációk már jóval elnagyoltabbak, mint a tulajdonságok 

alapján szerzett benyomások. Abból adódóan, hogy elnagyoltak, többféle szituációban is segítik az 

                                                           
 

6 Asch (1973) kísérletében azt vizsgálta, hogy különböző tulajdonságok felsorolásának a sorrendje miképpen 

változtatja meg a k.sz. benyomását a tulajdonságokkal leírt személlyel kapcsolatban. Pl.: intelligens, szorgalmas, 

impulzív, kritikus, makacs, irigy más személy benyomását kelti, mint ugyanezek a szavak, csak fordított 

sorrendben. Ezt Asch jelentésasszimilációnak nevezte (In: Nguyen, 2001) 
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eligazodásunkat, ugyanakkor teljesen hibás következtetésre is vezethetnek. Tehát a kategória 

hasznossága, magába foglalja annak korlátozottságát is.  

Abban az esetben, amikor a csoportra vonatkozó elvárásokat és asszociációkat a csoport egyik tagjára 

is teljes érvényűnek tekintjük, sztereotípizálásról beszélünk. A sztereotípia egy, a csoporttal kapcsolatos 

séma. A séma pedig, Atkinson és mtsai. definíciója alapján „az emberek, tárgyak vagy események 

mentális reprezentációját” jelenti (Atkinson és mtsai, 2005, 323.old.).  

A sémák a világban való eligazodást segítik. Ha egy új ingerrel találkozunk, akkor megpróbáljuk 

kikeresni a memóriánkból a hozzá leginkább hasonlító sémát és annak alapján besoroljuk a már 

meglévő kategóriánk valamelyikébe. A sztereotípiák tehát a múltban ért élményekből és emlékekből (is) 

táplálkoznak. (Allen, 2001; Greenwald & Banaji, 1995). Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, egy adott 

ingerrel találkozva eldöntjük, hogy éppen menekülni, vagy közeledni kell az adott inger irányába. A 

sémák tartósan fennmaradnak. A sémába nem passzoló információkat nem rögzítjük, ezért nem 

emlékezünk rájuk. A sémák folytonos átírása helyett a „megerősítő hipotézis-ellenőrzést” alkalmazzuk 

(Nguyen, 2001). Ez azt jelenti, hogy úgy gyűjtjük a körülöttünk lévő információs tengerből az 

információkat, hogy azok a sémáinkat erősítsék, és ez által fenntartsák azt. Vagyis míg a sztereotípia 

kialakulásához valamilyen megkülönböztetettség szükséges (a szokatlan, új dolgok megmaradnak), 

addig a fennmaradását már az elvárások garantálják (az ellentmondó információk elhanyagolhatóak.)  

A sémák és ezen keresztül a sztereotípiák fenntartásában az ún. önbeteljesítő jóslat, vagy más néven 

Pygmalion-effektus az egyik legismertebb. Elsőként Rosenthal és Jacobson (1968) hívta fel a figyelmet 

arra, hogy pusztán a gyerekek jó vagy rossz képességgel való kategorizálása alapján a tanárok mást 

várnak el az egyik, vagy másik kategóriába tartozó gyerekektől, és emiatt a gyerekkel kapcsolatos 

bánásmódjuk is megváltozik. Nyolc hónappal a vizsgálat megkezdése után valós különbséget lehetett 

kimutatni az eredetileg véletlenül jó vagy rossz képességű csoportba sorolt gyerekek IQ-teszten elért 

eredményeiben.  

Geis (1993, In: Kende & Nguyen, 2012) a nemi sztereotípiák és viselkedés önbeteljesítő jóslatának 

működésére is tudta alkalmazni az előbb bemutatott elméletet. A nemi sémák, mint jóslat az, ami 

meghatározza a nőkkel szembeni viselkedést és bánásmódot. Ezzel együtt meghatározza a nők 

szerepét és státuszát is. Ez pedig igazolásként hat a jóslatra, vagyis megerősíti a nemi sémát és a nő 

valóban az előírt és elvárt sémának megfelelően fog viselkedni. A sztereotípia tartalma, kétféle lehet: 

előíró (preszkriptív), milyennek kéne lennie egy nőnek. És leíró (deszkriptív), milyen általában egy nő.  

A sztereotípiák kialakulását és fenntartását az önbeteljesítő jóslaton kívül egy másik jelenség is 

elősegítheti. Ez az úgynevezett látszatkorreláció. Hamilton és mtsai. (1976, In: Hunyadi és mtsai, 1999) 

kutatásai alapján olyankor is együttjárást vélünk felfedezni, ha valójában nincs is kapcsolat az adott 

tulajdonság vagy viselkedés és csoport, vagy a csoportba tartozó személy viselkedése között. 

Ennek általában két oka lehet: 1) feltűnő jelenséggel együtt fordul elő pl.: ritkán látott 
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csoport ritka tulajdonsága; 2) előzetes elvárásunk van az adott csoport tagjával kapcsolatban pl.: a nők 

érzékenyek. 

Bármily módon is jutunk el az adott tárgy vagy inger kategorizálásához viszonyulásunk egyben értékelő 

is lesz. Ezt az értékelő viszonyulást nevezzük attitűdnek. Az attitűd lehet pozitív és negatív viszonyulás 

is pl.: szeretem a narancsot, de nem szeretem a banánt. A szociálpszichológiában az attitűdöt általában 

kognitív, affektív és viselkedéses komponenssel szokták jellemezni. Kognitív összetevő a sztereotípia, 

pl.: „azt gondolom egy csoportról, hogy tagjai kellemetlen tulajdonsággal rendelkeznek” (Nguyen, 2001, 

446.old.). Az attitűd affektív komponensét előítéletnek hívjuk. Az előítélet az érzések által meghatározott 

csoportértékelést jelenti pl.: ellenséges érzelmekkel vagyok egy bizonyos csoport tagja iránt. Az attitűd 

harmadik lehetséges kifejeződési formája a diszkrimináció, ami az attitűd viselkedésben való 

megnyilvánulása. Allport (1954/1977) öt fokozatát határozta meg a diszkriminációnak: 1) verbális; 2) 

elkerülés; 3) szegregáció; 4) támadás; 5) megsemmisítés. 

Az előítélet gyökereit kereshetjük a személyiségben, a csoportfolyamatokban és a társadalom 

berendezkedésében is (lásd 5. táblázat). 

5. táblázat: Előítéletek gyökerei 

SZEMÉLYISÉG CSOPORTFOLYAMAT TÁRSADALMI HIERARCHIA 

Tekintélyelvű személyiség 
(Adorno, Altameyer) 

Valódi csoportkonfliktus 
(Sherif) 

Rendszerigazolás  
(Jost) 

Szociális dominancia 
(Sidanius, Pratto) 

Társas identitás 
(Tajfel) 

Sztereotípia tartalom modell (Fiske) 

 

Sztereotípia: Csoporttal kapcsolatos séma. Ellenséges vagy negatív attitűd valamilyen csoporttal 

szemben – olyan attitűd, amely téves vagy nem teljes információn alapul. A csoporttagok tipikus 

jellemzőiről, illetve ezek összekapcsolódásáról való vélekedések (beliefs) (kognitív). A sztereotípiák 

hatással lehetnek a viselkedésünkre, értékelésünkre, elvárásainkra. 

Hogyan válhat a sztereotípia valósággá? 

 Sztereotípiafenyegetés: attól való félelem, hogy megerősíti a negatív sztereotípiát szorongást 

vált ki => valóban romlik a teljesítmény. 

 Önbeteljesítő jóslat: az én viselkedésem váltja ki a másikban az általam elvárt viselkedést => 

megerősíti saját előítéletemet és sztereotípiámat 

 Kognitív torzítások: azt veszem észre, amit elvárok 

 Részei a kultúrának: pl. nemi szerep elvárások például, hogy a nő otthon van a gyerekkel, a 

férfi dolgozik =>„természetesnek” tűnnek 

 Internalizáció (belsővé tétel) => „elhiszi” az előítéletet és sztereotípiák saját csoportjáról és 

önmagáról pl.: nők parkolása, férfiak pelenka cseréje 
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Előítélet: érzések által meghatározott (negatív) értékelése egy csoportnak vagy személynek, főként a 

csoporttagsága alapján (affektív). Csoportba tartozó bármely egyénnek hasonló jellemvonások 

tulajdonítása, az egyén megfosztása attól, hogy individuumként kezeljék és észleljék 

Diszkrimináció: cselekedet sztereotípiák és előítéletek alapján (viselkedéses) 

 Verbális diszkrimináció  
 Elkerülés 
 Szegregáció 
 Támadás 
 Csoport megsemmisítése 

 

Miért torzítunk? Miért ragaszkodunk a kategóriáinkhoz? A szociálpszichológia legismertebb elméletei a 

sztereotípiák kialakulásának magyarázatára a következő magyarázatokat adja:  

1) Tekintélyelvű személyiség (Adorno, 1950) – a személyiségnek szüksége van ideológiákra, melyek 

legteljesebben kifejezik személyiségstruktúráját. Az antiszemita személy tudat alatti gyűlöletének, ami 

a frusztrációból és elfojtásból fakad, szüksége van a valódi tárgy helyett, egy helyettesítő tárgyra. A 

kiszemelt célcsoport maga a behelyettesítő tárgy. Altemeyer (1981) három személyiség vonást emel ki 

Adorno elméletéből: a) Tekintélyelvű agresszió, b) Tekintélyelvű alárendelődés, c) Konvencionalizmus, 

melyek meghatározzák az egyén jobboldali beállítottságát. Adorno és Altemeyer is a második 

világháborúra keresett magyarázatot és azt találták, hogy a gyerekek szeretete, a családi szocializáció, 

az iskolázottság, a demokratikus nevelési stílus az, aminek a kialakítása elsődleges fontos, hogy ne 

egymást gyűlülő, antiszemita személyekké válljunk.  

2) Valódi csoportkonfliktus elmélet (Sherif és Sherif, 1953 In: Fiske, 2006) – az előítéletek a szűkös 

erőforrásokért kialakult helyzet eredménye. Ez valójában érdekkonfliktus. A csoportok közötti verseny 

növeli a csoporton belüli összetartást és jó hatással van a csoporton belüli együttműködésre. A 

csoportok közötti konfliktus úgy oldható fel, ha bizonyos cél érdekében kooperálnia kell a csoportoknak. 

Vagyis kölcsönösfüggés esetén megszűnik a csoportkonfliktus. Ezért nagyon fontos a kapcsolatok 

keresése és kooperációk kialakítása az egy osztályban tanuló különböző kultúrális háttérrel rendelkező 

tanulók között. 

3) Társadalmi identitáselmélet (Tajfel, 1981 In: Fiske, 2006) – csoportba sorolás során létrejön a saját 

csoport preferálása a külső csoporttal szemben. Más szóval a puszta kategorizáció elég, hogy 

kialakuljon a MI és a TI/ŐK csoport, mely a csoportversengéshez (lásd előző elmélet) vezet. A csoportba 

való kategorizáció énreferenciát ad, vagyis segít megtalálni az egyén helyét a társadalomban. A saját 

csoportunkat általában olyan csoportokhoz hasonlítjuk, amikkel összehasonlítva lehetőségünk van a 

pozitív összehasonlításra. Abban az esetben, ha az egyén negatív, vagy fenyegetett társas identitást 

észlel, akkor három lehetséges stratégia közül választhat: a) egyéni mobilitás: megpróbálja elhagyni 

a csoportot; b) társas kreativitás: olyan összehasonlítást keres, aminek pozitív az 
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eredménye; c) társas versengés: megpróbálja megváltoztatni a csoportok egmáshoz képesti helyzetét. 

4) Rendszerigazolás elmélet (Jost és Banaji, 2003) – a sztereotípiák kialakulását és fenntartását 

társadalmilag azzal magyarázza, hogy a kisebbség elfogadja a többség által kialakított rendszert. A 

rendszerigazolás olyan pszichológiai folyamat, mely legitimizálja az aktuális társadalmi berendezkedést, 

még a személyes és csoportérdek ellenére is. 

5) Szociális dominancia elmélet (Sidanius & Pratto, 2005) – a hierarchia evolúciósan kialakult túlélési 

stratégia. Csak úgy lehet hatékony egy társadalom, egy közösség, ha hierarchikus szerkezetű. A 

hierarchikus társadalmi rendszer biztosítja a szűkös erőforrások elosztását, csökkenti a belső 

konfliktusokat (nem kell, folyamatosan eldönteni ki legyen a domináns a csoportban). Mindenki tisztában 

van jogaival és elfogadja azokat. Ez az elmélet nem csak a kategóriák hasznosságát magyarázza, 

hanem arra is választ ad, hogy miért fogadják el az alacsony státuszú csoportok a rájuk vonatkozó 

sztereotípiákat. A status quo elfogadása adja a rendszer stabilitását. Kovácsot idézve: „A sztereotípiák 

és attitűdök a kulturális rendszer építőkövei, a társadalmi valóság kulturális mintái.” (Kovács, 2010 32. 

old.) Ez egyben azt is jelenti, hogy mindannyian elfogadjuk a rendszert, ezt tekintjük az igazságnak 

(„igazságos világba vetett hit” fogalma – Jost és Banaji, 2003) még akkor is, ha ránk nézve az nem 

előnyös. A legitimáció elfogadása akár tudattalanul is működésbe léphet (Kovács, 2010). 

6) Sztereotípia tartalom modell (Fiske & Glick, 2006) – barátság és kompetencia dimenziója alapján 

négy előítéletességet határoz meg. Az elmélet bemutatását lásd feljebb.  

Katz (In: Kovács, 2010) az előítélet funkciót a következőkben határozza meg: 1) instrumentális (az 

attitűdjeink külső jutalmazás, vagy büntetés eredményei), 2) énvédő (a belső konfliktusok elhárítása 

következtében jön létre, ezért általában tudattalan), 3) értékkifejező (valahova tartozás az alapja) és 4) 

ismereti.  

Susan Fiske (2006) négy alapvető társas motívummal magyarázza a kategóriákban való gondolkodás 

fontosságát. Az első motívum a megértés (I.). A kategorizálás, torzítás segít eligazodni a világban, segít 

rendszerezni, értelmezni a másokról begyűjtött információkat. Fiske szerint az ember valójában kognitív 

fösvény. A sztereotípiák azért szükségesek, mert kognitív erőforrásainkat szeretnénk kímélni. A saját 

csoportunkkal szembeni lojalitás és a külső csoport mellőzése a valahova tartozás (II.) a Fiskei második 

motívum és magyarázat a kategóriákban való gondolkodásra, a sztereotípiák fenntartására. ’Én más 

vagyok, mint te.’ ’Az én csoportom más, mint a tiéd.’ Ezen gondolat folyatásaként érthető a harmadik 

Fiskei alapmotívum, a kontroll (III.). Alapvetően mindannyian arra törekszünk, hogy elkerüljük a 

veszélyt. Ehhez minél nagyobb kontrollra van szükségünk. Ha egy idegennel, egy ismeretlen csoportból 

valóval találkozunk, akkor nő a bizonytalanság érzetünk. Ez ellen általában úgy küzdünk, hogy a 

„másikat” stigmatizáljuk és ennek hangot is adunk, vagyis sztereotipizálunk. A sztereotípiák segítik a 

bejósolhatóságot, a bejósolhatóság pedig segít vissza szerezni az elveszett(nek hitt) kontrollt. A 

negyedik Fiske (2006) által meghatározott motívum, mely szerepet játszik a 

kategorizációinkban, az énfelnagyítás (IV.) motívuma. Minden esetben arra 
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törekszünk, hogy nekünk jó legyen. Tehát a csoportunknak is jó legyen. A csoportnak, amibe tartozunk, 

jobb legyen, mint a másik, külső csoportnak. Ez az elfogultság vezet ahhoz, hogy a másik csoportot és 

a külső csoportba tartozó egyéneket lebecsméreljük, sztereotipizáljuk, előítélettel viselkedünk irántuk, 

diszkrimináljuk őket. Fiske szerint az új, az idegen, a mással való találkozás során self fenyegetettséget 

élünk meg, aminek a következtében a halandóság kiugróvá válhat, emiatt pedig olyan magyarázatokat 

keresünk, ami csökkenthetik szorongásunkat. Ilyen lehet például a társadalmi hierarchia (lásd Jost és 

Banaji (2003) fentebb bemutatott elmélete). 

Összegezve a fentieket azt mondhatjuk, hogy „a sztereotípiák (mint felülről lefelé irányuló sematikus 

folyamatok) alapvetően meghatározzák az emberekkel kapcsolatos információk észlelését, felidézését 

és értelmezését.” (Atkinson és mtsai, 2005, 692.old.) A kategóriáinkat és sémáinkat a szocializáció 

során sajátítjuk el és erősen determináltak a kultúránk által. 
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PRIVILÉGIUM - a kulcs maga a felismerés 

Neked milyen kulcsod van? Mindent nyit, vagy csak bizonyos ajtókat? És mit viszel a hátizsákodban? 

Egyáltalán tudod, hogy neked is van hátizsákod? 

Aki a jó kártyát húzta, annak észrevétlenül nyílnak meg az ajtók és könnyen halad előre az iskolában, 

könnyen szerez barátokat. Mert az ő kártyája passzol a kulcslyukba. Ezt azonban nem a kártyájának 

tulajdonítja, hanem saját sikereinek. Pedig itt a következőkben bemutatásra kerülő láthatatlan 

hátizsákról van valójában szó. Mikor diákjaimnak McIntoschról tanítok, a legtöbbjük rácsodálkozik és 

talán még bűntudat is érez, és nem amiatt, mert privilégiumokkal teli a képzeletbeli hátizsákja, hanem 

azért, mert ennek korábban nem volt tudatában. Mert ugye általában csak a korlátokat, határokat 

vesszük észre magunk körül. Ami könnyen megy, könnyen megszerezhető, az az ügyes vagyok, ez 

nekem jár, kategóriákba esnek. Aki viszont nem rendelkezik olyan kártyával, mely az ajtókat könnyedén 

nyitná meg előtte, mert mondjuk látható kisebbség pl.: cigány/roma, az sem a rendszert (ahogy az előző 

sem) okolja, hanem saját magát. Egyre csökken a motiváltsága a tanulásra, az iskolai közösségbe 

járással kapcsolatban, melynek könnyebb és egyszerűbb kimenetele az iskola kerülése, mint a 

mindennapi megküzdés azzal, hogy az iskola falakkal, határokkal, korlátokkal bástyázza körül a 

gyereket.  

Fehér felsőbbrendűség (White supremacy): A fehér felsőbbrendűségbe vetett hit, miszerint a fehér 

emberek különbek. Az etnocentrizmusban gyökereztetik. Több különböző fajta fehér felsőbbrendűségű 

eszme létezik, minden rasszista-szervezet egyetért abban, hogy ki a legnagyobb ellenség 

Privilégizált csoport: a társadalom azon csoportja, mely kiváltságokat élvez a társadalmi langlétrán 

való előrejutásban, a gazdasági javakban, természeti forrásokhoz való hozzáférésben, vagy bármi 

másban. A privilégiummal rendelkezőt jogkedvezmények illetik. A privilégiummal rendelkező gyakran 

nincsen tudatában annak, hogy ami számára természetes, az valójában privilégium/kiváltság. 

Ha már kellően bevezettem a zavarosba az olvasót és még csak sejti, hogy mi is lehet a saját láthatatlan 

hátizsákja, vagy az én példám alapján a mindent nyitó kulcskártyája bemutatom McIntosch ráébredését 

a fehérek privilégiumaira.  

McIntosh (1990) miközben azon fáradozott, hogy a nőitudomány eredményeit minél több tantárgyba 

integrálják az iskolákban, azt vette észre, hogy a férfiak egyáltalán nincsenek tisztában privilégizált 

helyzetükkel. Vagyis, hogy a férfiak nem ismerik el kiváltságaikat, még akkor sem, ha elismerik a nők 

hátrányos helyzetét. Ez a szemlélet odavezet, hogy hajlandóak megadni minden támogatást a nők 

státuszának növelése érdekében, de nem hajlandóak lemondani, vagy támogatni a férfiak státuszának 

csökkentését. Ez a felismerés vezette el McIntosht a fehér privilégiumok, vagy, ahogy nagyon találóan 

nevezi láthatatlan hátizsák fogalmához. Mivel McIntosch Amerikában publikált, a fehér-fekete 

dimenzióra írta le felismerését, ugyanakkor látnunk kell, hogy minden hierarchikusan 

berendezett társadalom többségi-kisebbségi csoportjára igaz. Vagyis minden többségi 
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csoportnak van láthatlan hátizsákja. (McIntosch fehér privilégiumokról szóló eredeti angol nyelvű listáját, 

lásd MELLÉKLET). A láthatatlan hátizsák felismerése egyáltalán nem könnyű dolog. És a felismerés 

csak egy lépés a változás irányába, de korántsem a változás maga. McIntosh a mindennapi életét 

kezdte el figyelni és a következő 26 pontot találta7: 

1. Ha úgy akarom, akkor időm nagy részét a velem azonos bőrszínűek társaságában 

tölthetem. 

2. Ha el akarok költözni jelenlegi lakóhelyemről, számíthatok arra, hogy ott bérelhetek vagy 

vehetek lakást, ahol lakni akarok és ahol anyagi lehetőségeim megengedik. 

3. Majdnem biztos lehet abban, hogy a szomszédaim az új lakhelyemen semlegesen vagy 

barátságosan fognak hozzám viszonyulni. 

4. Legtöbbször anélkül vásárolhatok, hogy bárki követne vagy figyelne a boltban. 

5. Ha bekapcsolom a televíziót vagy kinyitom, az újságot sok olyan embert láthatok, akik 

olyan bőrszínűek, mint amilyen én vagyok. 

6. Amikor nemzeti hagyományunk vagy a „civilizáció” kerül szóba, akkor arról hallok, hogy a 

velem azonos bőrszínűek alkották meg olyanná, amilyen. 

7. Bizonyos lehetek abban, hogy a gyerekeimnek olyan tananyagot tanítanak az iskolában, 

amely saját csoportjuk létét igazolja. 

8. Majdnem biztos lehetek abban, hogy ha meg akarom jelentetni ezt a cikket a fehér 

kiváltságokról, találni fogok hozzá kiadót. 

9. Egy lemezboltban megtalálhatom a saját csoportom zenéjét, a közértben azokat az 

ételeket, amelyek megfelelnek kulturális hagyományaimnak, és a fodrásznál azt a személyt, 

aki le tudja vágni a hajam. 

10. Mindegy, hogy készpénzt, kreditkártyát vagy csekket adok, számíthatok arra, hogy a 

bőrszínem miatt nem fogják kétségbe vonni pénzügyi megbízhatóságomat. 

                                                           
 

7 Fordította: Kovács Mónika 
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11. Nagyrészt meg tudom védeni a gyerekeimet olyanoktól, akik esetleg nem szeretnék őket. 

12. Izzadhatok, hordhatok second hand boltban vásárolt ruhát, megválaszolatlanul 

hagyhatom a leveleket anélkül, hogy ezeket a választásaimat mások csoportom rossz 

erkölcsének, szegénységének vagy írástudatlanságának tulajdonítanák. 

13. Anélkül beszélhetek egy hatalommal rendelkező férfi csoport előtt, hogy egész 

csoportom megítélését kockáztatnám. 

14. Megbirkózhatok nehéz feladatokkal anélkül, hogy sikeremet bőrszínemnek 

tulajdonítanák. 

15. Soha nem kerülök olyan helyzetbe, hogy azt várják el tőlem, hogy egész csoportom 

nevében beszéljek. 

16. Tudatlan maradhatok az emberiség nagyobb részét kitevő színes bőrű emberek 

nyelvével és szokásaival kapcsolatban anélkül, hogy kultúrám bárminemű büntetéssel 

sújtana ezért a tudatlanságomért. 

17. Anélkül kritizálhatom a kormányt és beszélhetek arról, hogy mennyire tartok politikájától 

vagy tetteitől, hogy ezért kultúrán kívülinek tartanának. 

18. Szinte bizonyos lehetek abban, hogy ha azt kérem, hogy az „illetékessel” beszélhessek, 

akkor velem azonos bőrszínű emberrel fogok találkozni. 

19. Ha egy közlekedési rendőr megállít, vagy egy adóellenőr előveszi az adóbevallásomat, 

biztos lehetek abban, hogy ez nem bőrszínem miatt történik. 

20. Könnyen találok olyan posztereket, képeslapokat, képeskönyveket, üdvözlő lapokat, 

babákat, játékokat és gyerekkönyveket, amelyek olyan bőrszínű embereket ábrázolnak, mint 

amilyen én vagyok. 

21. A legtöbb olyan szervezet gyűléséről, amelynek tagja vagyok, úgy mehetek haza, hogy 

az odatartozás érzése tölt el, és nem úgy, hogy elidegenedettnek, máshova tartozónak, 

kisebbséginek, meg nem hallgatottnak, két lépés távolságban tartottnak vagy olyannak 

érezném magam, akitől félnek. 

22. Anélkül kaphatok meg egy állást, hogy a munkatársaim arra gyanakodnának, hogy 

kisebbségi mivoltomnak köszönhetően (pozitív diszkrimináció) jutottam az álláshoz. 

23. Bemehetek egy szállodába anélkül, hogy attól kellene félnem, hogy bőrszínem miatt 

nem kapok helyet vagy kellemetlenkedni fognak velem. 
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24. Biztos lehetek abban, hogy ha jogi védelemre vagy orvosi ellátásra van szükségem, 

bőrszínem miatt nem fognak hátrányosan megkülönböztetni. 

25. Amikor rossz napom, hetem vagy évem van, nem kell átgondolnom minden egyes rossz 

történést abból a szempontból, hogy volt-e benne része bőrszínemnek. 

26. Könnyen találhatok „bőrszínű” pattanás lefedő krémet vagy kötszert, amelyek nagyjából 

megfelelnek bőröm színének. 

 
McIntosch (1990) a fehér privilégiumok lista elkészítése után arra is rádöbbent, hogy valójában a 

bőrszíne egyfajta tőke, amelyre építhet. A bőrszíne megvédi az attrocitásoktól, erőszaktól, fájdalomtól. 

Egyszerűen nem kell foglalkoznia a bőrének a színével, mert eszébe sem jut, hogy valakit a bőrszíne 

miatt nem ugyanezek a jogok és lehetőségek illetnek meg. A kultúrálisan átörökített fehér privilégiumok 

vakká tesznek minket, hogy meglássuk azokat, akiket ez nem illet meg, és ami ennél is fontosabb, hogy 

észrevegyük, hogy minden egyes eset, melyben élünk a privilégiumunkkal (akár tudunk róla, hogy ez a 

privilégiumunk, akár nem), fenntartjuk és megszilárdítjuk azt a fajta társadalmi berendezkedést, ahol a 

fehér a domináns, a norma, minden más pedig az elnyomott. McIntosch arra hívja fel a figyelmet, hogy 

a fehér privilégiumok folytonos megerősítést kapnak (intézményes, gazdasági, stb) amik így mégjobban 

megszilárdítják azt és a privilégium okozta különbségeket pedig elmélyíti. McIntosch szerint, ahhoz 

hogy a társadalmi berendezkedés változzon (megszűnjön a rasszizmus, diszkrimináció, stb), ahhoz a 

láthatatlan hátizsákokat kell láthatóvá tenni. Illetve a privilégizált csoportoknak felelősségük, hogy a 

hatalom ne csak az ő privilégiumok legyen, hanem a társadalom minden csoportjához eljusson.  

Pozitív többségi identitás fejlődése (a rasszizmus elhagyása) (Helms, 1990): Helms öt szakaszra 

bontotta a többségi identitás fejlődését. Az ötödik szakaszra az egyén elfogadja társadalmi csoportjába 

való tartozását, felismeri a kisebbségi csoport helyzetét és tesz a társadalmi igazságosságért. Helms 

által meghatározott kategóriák: 

1. érintkezés előtti szakasz: a privilégiumok (nem tudatos) használata 

2. felbomlás: növekvő tudatottság a rasszizmus és a privilégiumok irányába. Egyre inkább 

szembesül az egyén a privilégiumaival és ennek következtében diszkomfortot él meg. Ennek 

hatására vagy a) hárít (magyarázat: "úgysem tehetek semmit"), vagy b) reintegráció történik, 

vagyis a bűnösségérzés átalakul félelemmé és dühhé, melyet az alárendelt csoport irányába 

vezet le. Sokan megrekednek ebben a fázisban (példa mondat: "ők a hibásak a sorsukért"). 

3. pszeudo-independes állapot: intellektuálisan már érti, de még nem tudja, mit tegyen. Itt is 

megjelenik a félelem. De most a saját csoportja iránt, szökni próbál fél és szökni a 

„többségiségtől”. 

4. belemerülés-felbukkanás: intenzíven foglalkozik a témával, szövetségesek és 

szerepmodellek keresése. Pl.: civil szervezethez való csatlakozás 
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5. autonómia: tudatosság és nyitottság, a rasszizmus mély megértése, pozitív, elfogadó kapcsolat 

más csoportok tagjaival 

 

Tipp: A téma iskolába való feldolgozásához jó gyakorlat az identitás virág. A feladat felvezetését jó az 

ÉN VAGYOK... gyakorlattal kezdeni. Leírás lásd MELLÉKLET. Majd az IDENTITÁS VIRÁG gyakorlattal 

folytatni, ezt is lásd MELLÉKLET. További hasznos feldolgozási tippek a MELLÉKLETBEN. 
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OKTATÁS - KÖRNYEZET - INKLÚZIÓ 

Oktatás minősége - Miért fontos erről (is) beszélni?8 

Miért fontos, hogy a gyerekek az iskolában boldogok legyenek? 

Miért vannak olyanok, akik felteszik ezt a kérdést? 

A pozitív pszicológia álláspontja szerint (idézi Hans Henrik Knoop, 2014) a gyerekek jobban tanulnak, 

ha jól érzik magukat. Az oktatást sokszor azonban iparágnak tekintik, ahol az "egy metód mindenkinek" 

megközelítés az elterjedt. Mintha, ha a pszichológiát kifelejtették volna. Naom Chomsky (idézi Knoop, 

2014) mondta pár éve, hogy az élet szeretet nélkül üres és értelmetlen. Ugyanakkor az iskolákban az 

akadémiai/tudás kompetenciára és a szociális komptenciára sosincs úgy tekintve, mintha e kettő egy 

érem két oldala lenne.  

Vegyünk egy példát: "Laci, hogy érzed magad most, hogy ilyen jó vagy matekból, de nincsenek 

barátaid?" Ugye így nem szoktuk, pedig nagyon is van jelentősége annak, hogy az akadémiai 

eredményeket kivel és hogyan tudják megosztani a diákok. Ha vannak barátok, akikkel ez közösen 

megvitatható, megünnepelhető, akkor nem csak a jegyek, de a motiváltság is növelhető, mind amellett, 

hogy az egyén önmagával való elégedettsége, így jóllétére is pozitív hatással van. 

Knoop (2014) szerint három dolog fontos ahhoz, hogy egy gyerekből ne legyen iskolakerülő: 

1) A tanulás öröme 

2) Tartalom, ami a gyereket érdekli 

3) Szociális kompetencia, ahol "olimpiai szellemként" definiálom magam 

                                                           
 

8 A fejezet a következő cikk alapján készült: Knoop, H. H.  (2014) "Wir brauechen mehr Freiheit für die Lehrer!" 

Psychologie Heute. November. 71-74. 
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Nézzük sorba a hármat: 

1) A tanulás öröme 

Ha egy gyerek valamit saját maga akaratából, önmaga örömére végez, akkor általában azt nem hagyja 

abba egy hamar és egyre inkább belemélyed. Ezt nevezhetjük FLOW élménynek is (Knoop, 2014). A 

flow élmény következtében az egyén stabilabb személyiséggé válik, jobban értékeli önmagát és 

elégedettebbb. 

Daniel Kahneman (idézi Knoop, 2014) szerint két lehetséges rendszerben gondolkodnak az emberek. 

A rendszer I. egy olyan rendszer szerinti gondolkodás intuitív, praktikus, gyors és érzelem alapú. A 

rendszer II. ezzel szemben lassú, teoretikus és absztrakt gondolkodást foglal magába. Mind a két 

rendszer fontos, ugyanakkor a tanulás öröme csak az I. rendszer működtetése esetén valósulhat meg. 

Ugyanakkor azt látjuk, hogy az iskolában használt tankönyvek mind a II. rendszert mozgatja, használja, 

mely nem tartalma "wow-effektet", felismerést. Egy tanóra is egyből unalmassá válik, ha annak nincsen 

konkrét célja, tervezete és a végén valamilyen produktja, projektje. 

2) Tartalom, ami a gyereket érdekli 

Sokszor teszik fel a gyerekek a kérdést: "miért kell ezt nekem tudnom?" Knoop (2014) teljesen igazat 

ad nekik. Miért? Mert ha a gyerek felteszi ezt a kérdést, akkor ott már valami nagyon félre ment. Hisz a 

gyermek eredendően kíváncsi, tudni szeretné, hogy mi hogyan működik, szomjazik a tudásra. Ha már 

azt kérdezi, miért kéne tudnia, akkor már rossz úton járunk. Először meg tapasztalja, kipróbálja, aztán 

átülteti teóriába. Az iskolában az a leggyakrabban pont fordítva történik, először a teóriát tanítják meg, 

amit alkalmazni kéne a mindennapi életben. 

Például: Mikor és hogyan tanulja meg a gyerek, hogyan kell egy csekket kitölteni? Első éves 

egyetemistaként szembesülnek sokan ezzel a "kihívással", holott az iskola megtanított írni, olvasni, 

számolni és összefüggéseket megérteni.  

Az Interkulturális Pszichológia és Pedagógia masterképzésen, ahol dolgozom két félév kötelező 

gyakorlat van. Egyik félévben iskolába, másik félévbe szervezetekhez mennek el a hallgatók. Az 

elméletben oktatott tolerencia, másság, sokszínűség fogalmát a gyakorlatban hatványozottabban értik 

meg, sajátítják el. Az iskolában a teória után sokszor (időhiányára hivatkozva) kimarad a gyakorlati 

alkalmazás. 

3) Szociális kompetencia, ahol "olimpiai szellemként" definiálom magam 

Az "olimpiai szellem" fogalmát Knoop (2014) egy egyszerű példával mutatja be: nézzük meg, hogya 

fociznak a gyerekek a szünetben. Minden szünetben lerohannak az udvarra és ugyanolyan 

lelkesedéssel vetik bele magukat a játékba, annak ellenére, hogy mindig van olyan fél, 

aki az adott meccset elveszítette. Mert valójában nem az a lényeg, hogy a végén 
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nyertünk-e, vagy vesztettünk, hanem a folyamat. Ugyanezt kéne az osztálytermekben is, vallja Knoop 

(2014). A folyamatkéne hogy legyen az elsődleges priorítás, az eredmény csak melléktermék. És ami 

igazán érdekes, hogy bizonyított (Knoop, 2014), hogy ha a folyamat jobb és jobb, akkor az eredmények 

is javulnak. A gyerekek a folyamatra koncentrált tanulás során flow élményt élnek át, melynek során 

tanulhatják a legtöbbet. 

Ugyanakkor Knoop (2014) nem azt mondja, hogy a versengést kéne megszüntetni az iskolában. A 

versengés jó dolog. Ugyanakkor az iskola a versengésnek nem a jó oldalát fogja meg szerinte. A 

versengés elmélyíti az iskolában a különbségeket és a rosszul teljesítők emiatt még inkább lemaradnak.  

Azok a gyerekek, akik "lejjebb vannak" azok nagyobbat vesztenek az érdemjegyek használatával, mint 

akik "felül vannak".  Akinek rossz jegyei vannak, az szociálisan is perifériára kerül és fordítva. Ezért 

Knoop (2014) javaslata, hogy csoport szinten értékeljünk. Tehát osztályok közötti versenyek jobban 

motiválják a gyereket, ha veszítettek, akkor is újra akarnak játszani, illetve a lemaradottak is motiválja, 

hogy részt vegyenek, hozzá tegyék a tudásukat és a "fentebb" lévők is motiváltak a lemaradókra való 

támazkodásban, hisz egy csapatról van szó. Ez nagyon hasonlít a korábban bemutatott Aronson-féle 

mozaik módszerhez, ahol az egymásra utalatság, az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel és a 

párhuzamos interakciók adják a csoport munka alapját. 
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Knoop tehát a csoportos értékelést javasolja. Zágon Bertalanné (2001) Érétkelés osztályozás nélkül 

című kötetbe szedte az értékelés fajtáit, formáit. A multikulturális oktatás szempontjából releváns 

példákat kiemelve azt látjuk, hogy: 

 

 személyre szól 

 ösztönző 

 iskolai követelményrendszerre épül 

 tárgyszerű: előny és hátrány megfogalmazása, esély adása a javításra 

 általános jellemzést is tartalmaz, melyben a közösségben betöltött szerep is helyet kap 

 tantárgy értékelés, csak az előzőt követően, írásos, vagy megadott listából aláhúzás alapján 

 első sorban a gyereknek szól, de érthető legyen a szülő számára is 

 teljes személyiséget vegye figyelembe 

 önmagához mért fejlődést is tartalmazza 

 gyerek aktív résztvevője a tanulási folyamatnak és a visszajelzésnek is 

 

Az értékelésnél nagyon fontos, hogy a diák is adjon, adhasson visszajelzést. A visszajelzés 

megtanulása, alkalmazása fontos eleme a kritikus gondolkodás megalapozásának már fiatal kortól. 

Egy-egy csoportfoglalkozás után, játékos formában az ovisoktól is kérjünk visszajelzést. Egyszerre 

fejleszti a kognitív képességet, a felelősségvállalást, a komplex, folyamat átlátó gondolkodást és a saját 

szükségleteknek a felismerését és megfogalmazását. 

Komprehenzív iskola (comprehensive school): A komprehenzív iskola (befogadó, átölelő, átkaroló) 

nem egy speciális iskolatípus, sokkal inkább egy működési mód, amely arra törekszik, hogy első 

osztálytól 12 éven át minden tanuló számára biztosítsa az érdeklődési körének és jövőbeni elvárásainak 

megfelelő képzést. Teszi ezt anélkül, hogy a gyereknek le kelljen cserélnie azt az intézményt vagy 

tanulócsoportot, amelyben diákéletét megkezdte. Ez a rendszer nem úgy nyújt előnyt valakinek, hogy 

azzal másoknak hátrányt okoz, hanem arra biztosít esélyt mindenkinek, hogy saját egyéniségét és 

képességeit a saját és a mások örömére, a másoknak okozott károk nélkül fejleszthesse. 

Az iskola nem egy gép, hanem egy organizmus. Koop (2014) egy szerteágazó bokorhoz hasonlítja, 

melynek nem kell más, mint jó klíma, víz, napfény, vagyis megfelelő környezet, ahhoz hogy növekedni 

és virágozni tudjon. Az oktatáspolitkusoknak pedig azt javasolja, hogy egyszerre van szükség 

rendszerszemléletre és spontaneitásra. E kettő, hogy megfér egymás mellett, vagyis hogy vannak direkt 

célok, de teret hagyunk a szabadságnak, azonban nehezen értelmezhető a politikus, döntéshozók 

számára. 

Peter Gray (idézi Knoop, 2014) a mostani iskolákat börtönökhöz hasonlítja. Olyan iskolákra lenne 

szükség, ahol a gyerekek otthon megtanulják a tartalmat pl.: youtube videóról, majd az 

órá, az iskolában projekt módszerekkel elmélyítik azt.  
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Egy másik megközelítés Sugata Mitra Lyuk a falban (Hole in the wall - 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves?language=en) projektje. 

Indiában vágott egy lyukat a falba, belerakott egy számítógépet és egyedül hagyta vele a gyerekeket. 

Azt találta, hogy a gyerekek (kezdetben nulla angoltudással) képesek feladatok megoldani, válaszolni 

arra pl.: ki volt Lincoln. Egyszerűen a vágy hajtja őket a megismerésre. De nem csak szöveges, de 

matematikai példákat is képesek megoldani, úgy hogy soha senki nem magyarázta el nekik, hogy ez itt 

egy számítógép és hogyan kell használni. Sugata Mitra kutatásaiban azt találta, hogy 9 hónap elég, 

hogy olyan gyerekek, akik nem jártak iskolába és nem ismerték a számítógépet olyan szinten legyenek 

a feladatokmegoldásában, mint bármelyik nyugati orzságban felnőt társuk.  

Mi ebből az egyik tanulság: hogy ha a környezet (lásd következő fejezet) olyan, mely segíti a kivirágzást, 

akkor sokkal hatékoyabban tud végbe menni a tanulás-tanítás folyamata. És ez nem csak a pézről szól. 

A mélyszegénységben élők számára jelenleg Magyarországon sokszor akadályba ütközik, hogy 

eljussanak az iskolába, mert nincsen tömegközlekedés a lakóhely és az iskola között. Sokaknak ha 

eljuttatak az iskolába a személyes és az intézményes diszkriminációval kell megküzdenie: nem ülhet 

első sorba, nem szólítják fel, nem kap támogatást a feladatok megoldásához, társai kiközösítik. Ahogy 

egy sötét száraz szobában sem kezd virágzásnak egy növény, úgy miért várjuk el, hogy a gyerekek 

ilyen körülmények között az iskolát választják, illetve a tovább tanulást. 
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Környezet 

Az egyén sosem ragadható ki környezeti kontextusából, hisz minden környezeti hatás interakcióban 

van az egyénnel, kölcsönösen hatnak egymásra. Kurt Lewin (1931/1946) ezt a "Life Space Model"-ben 

(magyarul: élettér) a következő képpen foglalta össze: B=f(P,E), melyben a betűk a következőket 

jelentik: B (behavior=viselkedés), f (funcion=funkció), P (person=egyén), E (environment=környezet). 

Vagyis, hogy a viselkedést az egyén és a környezet együttes interakciója határozza meg. 

A jobb megértéshez bemutatom egy iskolai példán. Vegyünk egy személyt pl.: Juli, aki éleseszű, kreatív 

tanuló. Az egyik órán frontális, a másikon csoportmunka formában folyik a tanítás-tanulás. Juli az egyik 

esetben a munkafolyamat motorja, a másikban pedig a hátráltatója. Melyik lehet az? A példa 

egyszerűségénél maradva, Juli a csoport munkában lesz aktív és együttműködő, míg a frontális órán 

beszélget társaival, "zavarja" az óra menetét. Az egyén lássuk be ugyanaz. A környezet különböző, 

melynek következtében az egyén viselkedése is különböző lesz. 

Urie Bronfenbrenner (1977/1994) ökológiai rendszer modellje a Lewinnél még egyszerűen 

környezetnek nevezett közeget egymással interakcióban lévő körök rendszerére tagolja: mikro-, mezo-

, exo-, makro- és kronológikusrendszer. A mikrorendszer az egyén követlen társas környezetét jelenti 

(pl.: osztálytársak, barátok, család, szomszédok). A mezorendszer a kölcsönhatások rendszere (pl.: 

iskola és otthon közötti viszonyrendszer, kapcsolat hasonlóságai és különbözőségei, melyek 

meghatározzák az egyén fejlődését). Exorendszerben az egyén aktívan nincsen jelen, de mégis e 

rendszer hatást gyakorol az egyén fejlődési környezetére (pl.: média, szülők munkahelye, helyi 

döntéshozok, jogok, szolgáltatások). A makrorendszer a legszélesebb környezeti keretet adja, melyen 

Bronfenbrenner az adott (szub)kultúrát érti, melynek hiedelmei, ideológiái határozzák meg a rendszer 

alakulását. A négyes rendszer pedig kronológikus/krono rendszerbe ágyazott, mely az egyén 

környezetének alakulása a születése előtti és utánai család és tágabb környezet (pl.: kultúra) 

történetének kontextusában valósul meg (pl.: család struktúra változás, szocioökonómiai státusz 

változás, társadalmi, politikai változások). 

A fejlődési fülke (Super és Harkness 1986) elmélet a a gyermeket kultúrális rendszer részeként 

határozza meg. Mely rendszerben, mind az egyén, mint a környezet nyitott rendszer, mely kölcsönösen 

hat egymásra. A fejlődési fülke, mint egy burok, annak közepében helyezkedik el a gyerek, akit három 

alrendszer vesz körül: a) fizikai és társas környezet; b) kultúrálisan meghatározott nevelési szokások, 

c) az attitűdök és a gondozó(k) pszichológiai jellemzői (pl.: etnoteóriák, közös tudás). A három 

alrendszer kölcsönösen hat egymásra. Bizonyos esetekben erősíthetik, bizonyos esetekben 

gyengíthetik egymás hatását, vagy akár ellentétbe is kerülhetnek egymással (pl.: bevándorló gyermekek 

társas környezetének nevelési szokásai vs. szülők nevelési szokásai, értékei). A gazdasági és 

társadalmi berendezkedés mind a három alrendszerre hatással van (pl.: mélyszegénységben élő 

családok fizikai és társas környezete vs. középosztálybeli családok fizikai és társas környezete). 

Inklúzió 
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Az inkuzión megteremtése szisztematikus munkát igényel. A társadalmi privilégiumok, vagy hátrányok 

nem minden esetben expliciten vannak jelen, vagy ha látszódnak is nem tudatosulnak se egyéni, se 

intézményi szinten. Az inkluzió megvalósulásának több szintje van (Pates és mtsai, 2010, Gomolla, 

2010 In Wagner, 2013), melyek egyszerre vannak jelen. 1) Az első szint az ideológiai diskurzus, más 

szóval a társadalomi reprezentációja a sztereotípiák megjelenésének. Médiában, politikában, nyilvános 

helyeken. 2) Az intézményi szint, az intézményi struktúrát, láthatatlan törvények által egyértelműnek 

veendő értékeket, rutint érti. Például kit melyik osztályba vesznek fel származása alapján. Nincs törvény 

arra, hogy a Magyarországon élő romák, csakis a felzárkoztató, lassabban haladó osztályokba kell, 

hogy kerüljenek, ugyanakkor az intézményesült rasszizmus pont odavezeti őket. 3) Harmadik szint 

pedig a szubjektív szint, mely az egyéni előítéletek megjelenését, dominanciáját jelenti az egyén 

gondolkodásában, viselkedésében, így döntéseiben. Például tanár esetében kit, hányszor szólít fel 

matek órán. Többször a lányokat, vagy fiúkat. Attól függ, mit gondol a matek tudás-gender kapcsolatáról. 

Petra Wagner (2013) Handbuch Inklusion könyvéből vett példával illusztrálva: a bevándorló családok 

szülei esetleg azért nem vesznek részt aktívan az iskola életében, mert nyelvi hiányosságokkal 

küzdenek, mert vendégnek érzik magukat az országban, vagyis a többségi csoportnak ellentmondani, 

vagy javaslatot tenni nem mernek, mert azt gondolják, hogy rájuk nem kíváncsiak, csak megtűrtek. 

Passzív viselkedésük azt erősíti a többségi társadalomban, hogy ne engedje őket közel az aktív 

vetvékenységhez, se gazdaságilag, se politikailag, se társadalmilag. Ez viszont egyértelműen a 

marginalizációhoz, szegregációhoz vezet. Illetve magába foglalja, hogy a bevándorló családok nem 

juthatnak hozzá ugyanazokhoz a javakhoz, bár ugyanazon jogokkal rendelkeznek intézményesen, mint 

a többségi társadalom állampolgárai. 
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KITEKINTÉS: MIGRÁCIÓS ELMÉLETEK 

A migráció az elmúlt (Dougles S. Massey és mtsai, 1993) évtizedekben a korábbi nagyszámú amerikai, 

kanadai, ausztrália európai bevándorlók helyett új csoportok jelentek meg. Az Ázsiából, Afrikából, Dél-

Amerikából induló emberek a történelmileg kedvelt célországok mellett Európát célozták meg 

célországként. Ez a szerepváltás, vagyis hogy azon európai országok, melyek több száz éven át 

kibocsájtó országok voltak, most pedig befogadó országokká váltak, mind politikai, mind gazdaságilag 

a menekültek, bevándorlók helyzetének, fogadásának újragondolását vonja magaután. Egy jól 

szemléltető internetes program segítségével megnézhetjük, hogy mely országból, mely országba 

történik és milyen csoportok vándorlása: http://peoplemov.in/  

A második világháború után Nyugat-Európa vonzotta magához a bevándorlókat a déli országokból, mint 

Törökország, Görögország, Olaszország. Az 1960-as évektől már Ázsiából, Afrikából, Közel-Kelet 

fejlődő országaiból érkeztek a külföldi munkavállalok Európába. A szerep átfordulásra a dél-európai 

országokban nem kellett évszázadot, sőt évtizedet sem várni. A külföldön munkát kereső spanyol, olasz 

munkahelyek megürülésére afrikai, ázsiai, közel-keleti munkások kezdték betölteni. Vagyis szinte 

egyszerre válltak a dél-Európai országok kibocsájtó és befogadó országgá. Japán pedig azért vált 

befogadó társadalommá, mert előregedő nemzetként, az alcsony születési szám miatt szüksége volt 

aktív munkaerőre, melyet ázsiából, közel-keletről és dél-amerikából érkező migránsokkal tudtak 

betölteni. (Massey és mtsai, 1993). 

Az egyre nagyobb arányban érkező migránsok és gyerekeik oktatásba való felvétele az egyre növekvő 

számuk miatt nehézkessé vált. Ezért az Európa Tanács 1970-ben (Csereklye, 2012) megfogalmazott 

egy stratégiát a multikulturális oktatásról, melynek kettős szándéka volt. Az egyik, hogy biztosítsa a 

bevándorlók gyerekeinek integrációját a befogadó ország közoktatásba, a másik pedig, hogy segítse e 

gyerekek kapcsolatát a kibocsájtó országgal, mind nyelvileg, mind kulturálisan. Ez utóbbi egy nagyon 

markáns politikai döntés volt, azt jelentette, hogy a befogadó országok úgy terveztek, hogy a 

bevándorlók majd hazamennek egy idő után. Erre a 2000-es években ébred rá példuál Németország, 

hogy valójában már a második, harmadik bevándorló generáció kezdi iskolai tanulmányait a közoktatási 

rendszerben és nem szándékoznak, így nem is fognak hazamenni. 2005-ben elfogadott a német 

parlement egy integrációs tervet (National Integration Plan9), mely a 2011-es Európai Integrációs 

Modulok alapja lett. Az Európai Unió Bizottsága már az 1999-es Tamperei Program óta különös 

hangsúlyt helyezett az Unióba érkező bevándorlók integrálása céljainak és eszközeinek legjobb 

meghatározására. A németországi integrációs tervet tovább kidolgozva, végül 2011-ben fogadta el a 

                                                           
 

9  National Integration Plan 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No10/N10_National_integration_plan_en.pdf 
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Bizottság az integrációra vonatkozó eddigi legrészletesebb leírást, a három modulból felépülő Európai 

Integrációs Modulok (EMI – DEMOMI, 2011) nevű tervezetet. A tervezet konkrét célokat és lépéseket 

tartalmaz a bevándorlók európai integrációjával kapcsolatban, melyet három elméletben és 

gyakorlatban és jól megfogható modulban tárgyal. Az (1) első modulja a bevándorlók legelső integrációs 

lépéseinek az összefoglalása: a fogadó társadalom nyelvének, valamint kulturális és társadalmi 

szokásai elsajátításának módszereit írja le. A (2) második modulja a fogadó társadalom részéről a 

bevándorlóknak a munkához, oktatáshoz való egyenlő hozzáférésnek módjairól szól, míg a harmadik 

modul a bevándorlóknak a fogadó társadalomban való aktív politikai és társadalmi szerepvállalásának 

lehetőségeit öleli fel. (Páva & Somogyvári, 2013) 

Massey és munkatársai (1993) négyféle migrációs elméletet különít el, mely befolyásolja és 

meghatározza a 90-es évek óta a politikusok és döntéshozok lépéseit a migrációval kapcsolatban. Ezek 

a következők: 

6. táblázat: Migráció elmélete Massey és mtsai alapján (1993) 

Elmélet neve 
Neoklasszikus 

közgazdaságtan 
Újközgazdaságtan 

Duális 
munkaerőpiaci 

elmélet 

Világrendszerek 
elmélete 

Migráció oki 
magyarázata 

az elmélet 
szerint 

Munkahely, bérek 
közötti eltérés 

okán 

Munkaerőpiac és 
más piacok 

figyelembevétele 
okán 

Modern ipari 
gazdaságok 
struktúrális 

szükségletei 
okán 

Nemzetközi 
globalizáció és az 
országhatárokon 

átlépő piacok 
okán 

Migráció 
célja 

Jövedelem 
maximalizálása, 
egyéni döntés 

Családi jövedelem 
kockázatának 
minimalizálása 

Nem mikro, 
hanem 

makroszintű 
tényezők miatt 

Nem cél, hanem 
természetes 

következménye a 
fenti okoknak 

Migrációról 
való döntés 

szintjei 
egyéni családi Országos nemzetközi 

 

A táblázatból úgy tűnhet, mintha ez a négy migrációt magyarázó megközelítés nem lenne átfedésben 

egymással. Pedig könnyen belátható, hogy lehet egyéni döntés a családi terhek minimalizálása, melyre 

az ország és a nemzetközi helyzet egyaránt hatással van.   

A neoklasszikus elmélet szerint a tőke és a bérkülönbség mozgatja a migrációt. Az alacsony bérrel 

rendelkező országokból a munakerő-hiánnyal küzdő, magas tőkéjű országokba áramlik a munkaerő. A 

tőkehiány a szegény országokban vonzza a befektetőket, melyeket magas végzettséggel rendelkező, 

képzett szakemberek követnek a magas tőkéjű országokból a kevés tőkéjű országba. Tehát két 

párhuzamos folyamat zajlik az elmélet szerint. Az egyik a humán tőke a tőkeáramlás okán, a másik 

pedig ezzel ellentétesen a munakerő nemzetközi áramlása. 

Az elméletből levonható téves következtetések máig élnek sok döntéshozó fejében szerte 

a világon. Ezek röviden: 
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1. A migráció oka a béraránytalanság, ha ez megszűnik, akkor nincs migráció. 

2. A migráció oka a kereseti aránytalanság, ha ez megszűnik, akkor migrációs sincs.  

3. A magasan képzett munkavállalók nemzetközi áramlása a humántőke megtérülési 

rátájában mutatkozik meg, melynek nincsen köze, se oki kapcsolata a másik irányú 

migrációhoz.  

4. Ez a fajta nemzetközi munkaerő áramlás, csak a munkaerőpiacra gyakorol hatást, más 

piacokra nincs hatással. 

5. A kormányok a befogadó országok munkaerőpiaci szabályozásán keresztül tudják a 

migrációs folyamatokat befolyásolni. 

 

A neoklasszikus migrációs elmélet szerint a migráció egyéni döntésen alapul és egyszerű matematikai 

számításon alapszik. A jelenlegi helyzet (bér, lehetőség, stb) kerül összevetésre a jövőbeli várható 

kereset, lehetőség, stb-vel, melynek eléréséhez szükség van bizonyos befektetésre. Ilyen befektetés a 

migrációval járó terhek: anyagi, fizikai, pszichológiai (költségek, megszokott környezetből való 

kiszakadás, szociális háló elvesztése, új környezetbe való beilleszkedés nehézségei, stb). Amennyiben 

az egyén a migráció okozta költségeket/terheket (mind a háromféle), levonja a várható migráció utáni 

nyereségből, és ez az összeg pozitív, akkor érdemes útra kelni, ha negatív, akkor jobb inkább ott 

maradni, ahol van. Ezekből pedig az következik, hogy:  

1. Mind a kereset, mind a foglalkoztatottság meghatározza a migrációt (előző elmélet 

ugye csak a keresetet hangsúlyozta) 

2. Az iskolázottság, műveltség növelheti a nemzetközi mozgás sikerességét és jobb 

integrációs lehetőséget (pl.: munkahely találás) adhat a befogadó országban (pl.: 

magasabb bér, mint a származási országban). 

3. A globalizáció következtében kifejlesztett technikák növelik a migrációt, mert kevesebb 

költséggel, teherrel járnak (pl.: repülő, skype). 

4. Nem beszélhetünk országok szerinti migrációs igényről, mindig az egyéntől függ (lásd 

1. és 2. pont), mely országon belül is nagy eltérést mutathat. 

5. A migrációt a munkaerőpiaci egyensúlytalanság katalizálja, más piacok nincsenek a 

migrációra hatással. 

6. Ha van pszichológiai oka (pl.: szerelem) a migrációnak, akkor ez akár negatív 

összeredmény (lásd fenti magyarázat) esetén is végbe mehet. 
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7. Ezek alapján a kormányok válasza: a befogadó országokban a foglalkoztatás 

valószínűségét csökkentik, míg a kibocsájtó országban növelik. Továbbá növelik a 

pszichológiai és anyagi terheit a migrációnak, ezzel véve el a kedvét az egyénnek a 

vándorlástól. 

Az új közgazdaságtan elmélete szerint nem az egyén, hanem a család hozza meg a migrációs döntést, 

mely a kockázatok csökkentése, a jövedelem maximalizálása érdekében történik. 

Az új közgazdaságtani elmélet szerint (Massey és mtsai alapján, 1993): 

1. A migráció megértésénél nem az egyént, hanem a családot, vagy más nagyobb 

egységet kell meghatározni és figyelembe venni. 

2. A bérkülönbség nem feltétlen oka a migrációnak. Vagyis bérkülönbség nélkül is érhet 

egy családot erős hatás, mely migrációra kényszeríti. 

3. Egyszerre is jelen lehet a helyi és nemzetközi tevékenységben elért sikerek 

kereséses és megtartása. Vagyis a helyi gazdaság fellendülése nem csökkenti 

feltétlenül a migrációs igényt. 

4. A bérek növekedése valójában migrációhoz vezet, ha a szegény családok nem 

részesülnek a bérnövekedésből politikailag. A bérnövekedést tehát a relatív gazdag 

családok esetében nem, míg a szegény családokban támogatni kell, ha a migráció ellen 

szeretnének tenni a politikai döntéshozók. 

A duális munkaerőpiac elmélete az előző mikroelméletektől eltérően makroszinten keresi a 

magyarázatokat a migrációra. Piore (1979, In: Massey és mtsai, 1993) úgy találta, hogy a nemzetközi 

migrációt valójában a bevándorló munkaerő iránti kereslet generálja, mely a fejlett országok gazdasági 

szerkezetének lételeme. 

A duális munkaerőpiaci elméletből levonható következtetések a politikusok, döntéshozok számára a 

következők: 

1. A nemzetközi migráció a keresletre épül (korábbi elméletek ugye az egyén döntését, 

szükségletét hangsúlyozták) 

2. A kínálat nem követi a kereslet változást, vagyis az alacsony bérek nem emelkednek 

a befogadó társadalomban. Sőt még tovább eshet az alacsony bérszínvonal a 

migránsok érkezésével. (Licitálás lefelé, már szinte ingyen is elvállalják, csak legyen 

munkájuk). 
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3. A kereseti és foglalkoztatási ráta megváltoztatásán való változtatás nem hatákony 

megoldás politikailag a nemzetközi migráció megváltoztatására. 

 

Világrendszerek elmélete azt mondja, hogy a nemzetközi migráció a terjeszkedő világpiac politikai és 

gazdasági változásait követi. E szerint: 

1. A migráció a tőkés piaci rendszer eredménye. 

2. Az áru és a tőke ellentétes irányban áramlik. 

3. A korábbi gyamatosító és gyarmat országok között erősebb a migráció, mert a nyelv, 

a struktúra már kiépített és ismert az országok között. 

4. Menekült áradatot indíthat el, ha a tőkes országok politikai, katonai beavatkozást 

hajtanak végre a befektetések védelmében vagy a világpiaci terjeszkedés ürügyén. 

Ezzel párhuzamosan a tőkés országok a helyi kudarcot valló politikai erőknek nyújt 

támogatást. Mindezek következtében bekövetkező migráció egy teljesen új, eddig nem 

figyelembe vett struktúrális helyzet kialakulása eredményezi. 

A XXI. században a migráció megnövekedése egyértelműen a háborúk eredménye. A menekülésre 

kényszerülők, akár családjukkal is neki vágnak a hosszú, kihívásokkal teli és az életben maradásért 

folyton küzdelemmel járó útnak. Habár a globalizációnak köszönhetően a technikai fejlődés lehetővé 

teszi a gyors közelekedést (távolságok megszűnnek), ezzel párhuzamosan folyamatosan nő az 

idegenellenesség és a nemzeti identitás erősödése. Ennek megnyilvánulásait látjuk a menekültek 

megsegítése helyett épített kerítések, kordonok, jogszabályok módosításában szerte Európában 

jelenleg.  

Delors-jelentés (1997) a globalizációs tendenciák egyszerre erősítik a nemzeti identitás megőrzésére 

növekvő igényt és a más népek, kultúrák megismerését és tiszteletét. 

Menekült: Az 1951-es Genfi Egyezmény értelmében menekült az a személy, aki faji, illetve vallási okok, 

nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti 

üldöztetése vagy az üldözéstől való megalapozott félelme miatt származási országán kívül tartózkodik, 

és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe 

venni. Az üldözéstől való megalapozott félelem alapulhat olyan eseményeken is, amelyek azt követően 

következtek be, hogy a külföldi a származási országát elhagyta, vagy a külföldi olyan tevékenységén, 

amelyet a származási országa elhagyását követően fejtett ki. Forrás: 

http://www.voroskereszt.hu/menekueltuegy/magyar.html  

http://www.voroskereszt.hu/menekueltuegy/magyar.html
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A bevándorlókról való ismeretek, előzetes tapasztalatok, a médiumok által közvetített kép és üzenet 

meghatározza a befogadó társadalomnak a migránsok iránti elfogadó vagy elutasító attitűdjét. Egy 

2013-2014-ben az EU-ban végzett 11 országos kutatás (BEAMS Projekt, 2014) arra hívta fel a figyelmet 

a fókuszcsoportos kutatások eredménye alapján, hogy az ismeretek hiánya, az ismeretlentől való 

félelem a sztereotípiákat erősíti. Ezek a sztereotípiák már kora gyermekkorban megjelenhetnek, 

melyeket a szocializáció mikro- és makrokörnyezete, többek között a média egyszerűsített és negatív 

üzenetei a bevándorlókkal, migránsokkal kapcsolatban meg is erősít. Az idegengyűlölet, más szóval 

xenofóbia ellen a személyes tapasztalat, találkozások elősegítése és a minél szélesebb ismeret átadás, 

tájékoztatás a különböző csoportokkal kapcsolatban tud a leghatékonyabb lenni. 

A magyarországra érkező migráns gyerekek oktatása során két csoporttal találkozhatunk. Az egyik 

magyar anyenyelvű, a másik pedig nem. A Menedék Egyesület (2009) készítette az első útmutatót a 

migráns gyerekek oktatásával kapcsolatban. 

Tipp: A téma feldolgozásához, elmélyítéséhez lásd gyakorlati ötleteket a MELLÉKLETBEN. 
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VÉGEZETÜL 

Mi teszi az iskolát multikulturálissá? 

 Blanks (1995) a multikulturális iskola jellemzői: 

 demokratikus nevelőtestületi hozzáállás 

 nyelvi pluralizmus értéket jelent 

 iskolai értékek, normák az etnikai és kulturális sokszínűséget tükrözik 

 olyan motivációs, tanítási eszközök, mely minden etnikai, kulturális csoport számára 

hatékony 

 felmérések, visszajelzések segítik az etnikai egyenrangúságot 

 különböző társadalmi, etnikai csoportból származó gyerekek egyenlőséget tapasztalnak 

az iskolában 

 a tananyag bemutatja a különböző fogalmak és problémák etnikai vonatkozásait 

 a rasszizmus felismerésének elsajátítása és az ellene való küzdés képessége 

 a multikulturális pedagógiai törekvések a pedagógia minden területére kiterjednek 

 

Kozma Tamás (1995, In Torgyik, 2008b) a multikulturális pedagógia célja: 

 több kultúrára épülő személyiség fejlesztés (előny az eltérő kulturális háttér) 

 kisebbségi kultúra fenntartása (nyelv, vallás, normák, tradíciók, kapcsolatok) 

 átfogó értékek felkarolása, mely a kisebbség, többség számára egyformán fontos 

 akkulturáció megakadályozása (a kisebbség megtartása a többségi környezetben) 

Gorski (2006) a multikulturális nevelés több szinten érvényesül: egyén, iskola, társadalom. 

A pedagógus szerepe a legnehezebb, hisz értenie kell saját érzéseit, önnevelőnek kell lennie, aki 

tudatában, van, hogy viselkedése hatással van a rábízott diákokra.  

A fiatalok oktatásának, nevelésének fontos célja a toleranciára nevelés, melyet a leghatékonyabban a 

saját tapasztalatokon keresztül lehet megismertetni, elsajátítani. Erre jó eszköz lehet a minél többféle 

csoporttal való találkozás, az aktív részvételt igénylő foglalkozások pl.: tréningek, beszélgető körök, 

disputák, film utáni viták, stb. Ehhez elengedhetetlen a saját identitással való folytonos munka, a saját 

identitás minél alaposabb megismerése: milyen csoportba tartozom, miben vannak privilégiumjaim, 

miben nem. A társadalmi folyamatok ismerete ugyanúgy fontos az interkulturális kompetenciák, a 

szociális érzékenység és egymás elfogadásának tudatosítása szempontjából. A demokráciára 

nevelés, a globális nevelés, mint egy-egy komplex pedagógiai szemlélet, ezt hivattotak 

támogatni és megvalósítani az iskola falain belül és kívül. Úgymint aktív társadalmi 
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szerepvállalás, részvétel a társadalmi diskurzusokban, felelős média használat, kritikus szemlélet és 

kíváncsiság. 

A fentebb felsoroltak megvalósulásához elengedhetetlen, hogy a pedagógus maga is tisztában legyen 

előítéleteivel, sztereotípiáival. Továbbá fel kell tudnia ismerni a kirekesztés, megbélyegzés különböző 

változatait. És értenie és követnie kell az európai társadalmi folyamatok változását is, mely folyamatok 

hatással vannak a társadalom mindennapjaira (például 2015-ben a menekültek megnövekedett száma 

és ennek következtében a médiában, politikában és civil szervezetek tevékenységében történt 

változások, diskurzusok). Nem csak tisztában kell lenni ezen ismeretekkel, de a pedagógusnak 

rendelkeznie kell mindazon kompetenciákkal is, hogy hitelesen tudja átadni e gondolatokat, attitűdöket 

a diákjai számára. A tanuló személyisége akkor formálható igazán, ha a tanító rendelkezik a 

multikulturális neveléshez kapcsolódó összefüggések megértésével. Vagyis tisztában van a szociális 

és emberjogi/állampolgári ismeretekkel, érti és magyarázni tudja a társadalmi esélyegyenlőség 

fogalmát, elkötelezett az elfogadás, tolerancia, interkulturális kommunikáció mellett és tiszteletben tartja 

a demokrácia értékeit. 
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LINKEK 

 Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet: http://ippk.elte.hu/elte-ippk/ 

o Európában egyedülálló MA képzés, mely kifejezetten az interkulturalitás témáját 

pedagógiai és pszichológiai szempontból oktatja és kutatja. 

o Főbb témák és kurzusok: „A kultúra fogalma és dimenziói”, „Kisebbségek a 

társadalomban”, „Kisebbségi és többségi identitás”, Az emberi és a kisebbségi jogok”, 

„Előítéletek és ideológiák”, „Globalizáció és migráció”, „Roma/cigány gyerekek az 

oktatásban”, „Nem nyugati pedagógiák”, „Interkulturális kommunikáció”, „Interkulturális 

tréning”, „Interkulturális pszichológia”, „Interkulturalitás a gyakorlatban” 

o Az Intézet (korábban Központ) egyedülállóságát jól mutatja, hogy a világ minden tájáról 

érkeznek hallgatók a 2013-ban indult angol nyelvű képzésre. 

 Holokauszt és Emberi Jogok Oktatási Szakcsoport: http://holokausztokt.elte.hu/ 

o Az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézeten belül működő szakcsoport, 

mely a holokausztoktatás és emberi jogi oktatás egyetemi szintű képzésében, különös 

tekintettel a tanárképzésre és a tanártovábbképzésben vállal aktív szerepet 

kutatásokkal, tanulmányok készítésével, közzé tételével, továbbképzésekkel. 

o Tanári segédletek: 

  Miért tanítsunk a holokausztról? 

http://holokausztokt.elte.hu/oktatas/miert-tanitsunk-a-holokausztrol/ 

 Mit tanítsunk a holokausztról?  
http://holokausztokt.elte.hu/oktatas/mit-tanitsunk-a-holokausztrol/ 
 

 Hogyan tanítsunk a holokausztról?  
http://holokausztokt.elte.hu/oktatas/hogyan-tanitsunk-a-holokausztrol/ 
 

 Hogyan és miért tanítsunk a holokausztról? 
http://holokausztokt.elte.hu/2013/03/30/miert-tanitsunk-a-holokausztrol/ 

 tanári útmutató: Hogyan tervezzem meg a Holokauszt Emléknapot az 
iskolában, osztályomban? Hogyan beszéljünk osztályfőnöki órán az 
antiszemitizmusról, az összesküvés elméletekről és a 
diszkriminációról? 
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 Zachor Alapítvány: http://www.emlekezem.hu/ 

o "A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért civil oktatási szervezet, működésének 

fő célja, hogy felhívja a pedagógusok és a diákok figyelmét olyan társadalmi 

jelenségekre, mint a rasszizmus, az antiszemitizmus, az előítéletesség, kiemelje a 

tolerancia-oktatás és emberi jogok oktatásának fontosságát" 

 

 Artemisszió Alapítvány: http://artemisszio.blog.hu 

o "Mi egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a sokszínűség érték. És ezért teszünk is." Az 

Artemisszió Alapítvány célja a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti 

párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése, a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi integrációjának támogatása, a nemzetközi kulturális és tudományos 

kapcsolatok erősítése, valamint interkulturális képzési programok, képzési anyagok és 

módszertan fejlesztése és terjesztése. 

 MENEDÉK Migránsokat Segítő Egyesület: http://menedek.hu 

o 20 éve foglalkozik a Magyarországra bevándorló, illetve innen elvándorló hazai és külföldi 

állampolgárok társadalmi integrációjának elősegítésével szociális, oktatási és kulturális 

programjain keresztül. 

o Honlapján a TUDÁSTÁR-ból regisztráció után sokféle tanulmány, szépirodalom, film ötlet 

letölthető. 

 Kinderwelten: http://www.kinderwelten.net 

o LEÍRÁS: Kinderwelten egy centrum, amely a gyerekek antidiszkriminációs oktatásával 

foglalkozik óvodákban és iskolákban. A módszer, amellyel dolgoznak Louise Derman-Sparks 

és kollágiáinak nevéhez fűződik, melyet 2 éves kortól alkalmazhatnak. A módszer lényege, 

hogy a gyerekek megismerjék előítéleteiket és sztereotípiákat. A sokféleség elfogadásának 

alapja, hogy minden gyereknek joga van a tanuláshoz és a diszkrimináció elleni védelemhez. 

Munkájukkal az inkluzív pedagógiának szeretnének irányt mutatást adni a gyakorlatban. 

Ehhez workshoppokt tartanak óvodákban, iskolákban, tövábbképzéseket, kiadványokat és 

projekteket valósítanak meg az antidiszrkimináció témakörében. 

o Vannak német nyelven letölthető tanulmányok is az oldalon. 

o Munkájuk során a "Persona Dolls" elnevezésű babákat használják, melyek különböző 

kultúrákat mutatnak be (nem, bőrszín, fogyatékosság, családi struktúra). Minden babának 

neve és története van. 

 

7. Ábra: Persona Dolls 

 Docuart: http://www.docuart.hu/ 

http://www.kinderwelten.net/
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o Első magyar dokumentumfilm gyűjtemény. 

 Idegenek a kertemben: http://idegenekakertemben.hu/ 

o Migrációval foglalkozó dokumentumfilmekből álló gyűjtemény. A filmek Európában élő 
bevándorlók életmódját, alkalmazkodási stratégiáit, nehézségeit és sikereit mutatják be 
– egyéni és közösségi sorsokon keresztül szólnak elszakadásról és beilleszkedésről, 
régi és új otthonról, hazáról, családról, barátságról. 

o Készült hozzá egy módszertani kézikönyv: http://idegenekakertemben.hu/idegenek-a-
kertemben-dokumentum-film/idegenek-a-kertemben-modszertani-kezikonyv.pdf  

o A filmek a regisztrációt / belépést követően a DocuArt Online rendszerén keresztül 
tekinthetőek meg. Lehet keresni országra, témára, nyelvre, népcsoportra és ABC 
szerint 

 Felsőbb parancs (film, 2013) 

o Dokumentumfilm a menekültekről a szerb-magyar határon. 

o Leírás: Tömegek kelnek útra Ázsiából, Afrikából, hogy bejussanak az Európai Unióba. 

A többségében alulképzett fiatal férfiak üldöztetések, háborúk elől menekülnek vagy a 

kilátástalan gazdasági helyzet miatt vállalják a hosszú, veszélyes utat. Papírjaik 

nincsenek, egyetlen lehetőségük az illegális határátkelés. Utolsó akadály a szerb-

magyar határ. Ha átjutnak, megnyílik az út a nyugati országok felé, ahová legtöbben 

tartanak. A határt azonban a legmodernebb hőkamerák tartják megfigyelés alatt. 

Csekély az esély az átjutásra. Akiknek mégis sikerül, azokat a határrendészet emberei 

és a helyi lakosokból verbuválódott önkéntes polgárőrök várják a túloldalon. 

Az átkelés előtt azonban még a hideggel, az éhezéssel, a fáradtsággal, a szerb 

rendőrök erőszakos zaklatásaival kell megbírkózniuk a szabadban éjszakázó 

migránsoknak. A közeli szerb városból egy lelkész, vállalva a kockázatot, hogy tettei 

miatt a törvény kezére jut, élelemmel, ruhával és Isten feltétel nélküli szeretetével látja 

el a rászorulókat. 

o rendező: Petrik András, Nagy Viktor Oszkár 

o operatőr: Petrik András 

o producer: László Sára, Gerő Marcell 

o vágó: Sass Péter 

 

 Szakmai csoportok és civil szervezetek emberi jogok, migráció témában: 

 

o Amnesty International Magyarország: http://www.amnesty.hu/ 
 

o Autonómia Alapítvány: http://autonomia.hu/hu 
 

o Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány: http://www.demnet.hu/hu/ 
 

o Nemzetközi Migrációs Szervezet (Magyarország): http://www.iom.hu/ 
 

o Magyar Helsinki Bizottság: http://helsinki.hu/ 
 

o Társaság a Szabadságjogokért: http://tasz.hu/cache/normal/www.tasz.hu/_.html 
 

o Magyar Vöröskereszt: http://www.voroskereszt.hu/ 
 

o Oltalom Karitatív Egyesület: http://www.oltalom.hu/ 
 

o Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda: http://www.neki.hu/ 
 

o Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.: http://www.offi.hu/ 

http://www.port.hu/petrik_andras/pls/pe/person.person?i_pers_id=214513&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/nagy_viktor_oszkar/pls/pe/person.person?i_pers_id=292145&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/petrik_andras/pls/pe/person.person?i_pers_id=214513&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/laszlo_sara/pls/pe/person.person?i_pers_id=256960&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/gero_marcell/pls/pe/person.person?i_pers_id=209457&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.port.hu/sass_peter/pls/pe/person.person?i_pers_id=161512&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
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 Tom Lantos Intézet: http://www.tomlantosinstitute.hu/hu 

 

o  "A Tom Lantos Intézet (TLI) független emberi és kisebbségi jogi szervezet, 

amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó, roma és magyar közösségek, illetve más 

etnikai, nemzetiségi, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. Nemzetközi 

kutatási, oktatási és érdekképviseleti platformként a TLI célja, hogy hidat képezzen a 

kutatás és a politika, a normák és a gyakorlat közé." 

 

 Segédlet migráció, menekültügy témához: Gyulai Gábor (2009) Külföldiek Magyarországon: 

Segédlet újságíróknak a migráció és menekültügy bemutatására. Helsinki Bizottság. Legfontosabb 

fogalmak ismertetése: menekült, bevándorló, dublini eljárás, embercsempészet, stb. 

http://helsinki.hu/wp-content/uploads/Kulfoldiek-Magyarorszagon-05-11-2011-WEB.pdf 

 LABRISZ: http://www.labrisz.hu/ 

 Magyarország első és eddig egyetlen leszbikus szervezeteként olyan társadalom létrejöttén 
dolgoznak, ahol a nőknek lehetőségük van szabadon megválasztani partnerüket, 
életformájukat, és félelem nélkül megélni és felvállalni identitásukat életük minden területén. 

 Az egyesület azért jött létre, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a nők szexuális 
kisebbségeinek hátrányos megkülönböztetésére, képviselje érdekeiket, és oldja a velük 
kapcsolatos előítéleteket. 

 

 Interkulturális nevelés óratervek: 

http://tudastar.menedek.hu/sites/default/files/2._interkulturalis_neveles._oratervek.pdf 

o Interkulturális kompetenciáról általános iskolai tanároknak- gyakorlati módszerek 

cimű, Comenius 2.2 tanártovábbképzés segédanyagaként készült el. Képzés 

időpontja és helyszíne: 2011. oktober 16-21., Berlin 

o Leírás: Iskolában jól alkalmazható saját élményen alapuló módszerek az identitás, 

migráció, tolerancia, hasonlóság, másság témaköréből. 

o Óratervek címei: 

1. Semmi sem az, aminek látszik!  
2. Karlinchen  
3. Migráció  
4. Irodalmi mű egy bevándorló tinédzserről  
5. Nyelv és identitás – Én és a nyelveim  
6. Nyelvek kapcsolatban  
7. Identitás és etnocentrizmus 

 Aronson mozaik módszere: http://www.youtube.com/watch?v=F0lAGNDxr2s – 20.15’- 25.45’ 

 

 Zöldkakas: http://www.zoldkakas.hu/ 

 

o Egy egyedülálló oktatási intézmény, a legkíválóbb szakemberekkel. 

o "A Zöld Kakas Líceumot olyan diákok számára hoztuk létre, akik más középiskolákban 

nem találták a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, hogy érettségit tegyenek 

vagy akár továbbtanuljanak. Szolgáltatásaink között éppúgy megtalálható a 

tanácsadás, mint a terápia, a mentorálás vagy a konfliktuskezelés." 

 

 Romavesitas: http://www.romaversitas.hu/ 

http://www.youtube.com/watch?v=F0lAGNDxr2s
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o Felsőoktatásban tanuló roma fiatalok képzési és ösztöndíjprogramja. 

 

 Hejúkeresztúr (Iskola - jó gyakorlat):  http://www.youtube.com/watch?v=pgO-yPny1i0 

 

o „Hejőkeresztúr egy borsodi község a Tiszaújvárosi kistérségben, Miskolctól 12 

kilométerre. A lakosság 20 százaléka roma, az iskolaköteles gyerekek szüleinek több 

mint a fele nem végzett 8 osztályt, sokan közülük analfabéták. Nincs megélhetés, 

feneketlen a nyomor. A kilátástalanság kellős közepén mégis működik itt egy iskola, 

méghozzá mesébe illő, reményt és valódi esélyt adó csodasuli”. Éva Magazin Online, 

2012.10.31. 

 

o Még az iskoláról: http://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=pgO-yPny1i0
http://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA
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MELLÉKLETEK: GYAKORLATI ÖTLETEK 
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1) Társadalmi sokféleség témához gyakorlati ötletek a téma elmélyítéséhez, feldolgozásához 

A) DISPUTA VITA TÉMÁK  

Forrás: Soros Oktatási Füzetek, 1998. 

Válogatás a DISPUTA hazai vitatémáiból 

 Az ifjúság helyzete a családban és az iskolában.  

 A gyerek még nem tudja eldönteni, hogy neki mi a jó.  

 A világ a felnôttek ütemére működik.  

 A generációk között áthidalhatatlan kommunikációs szakadék van.  

 A gyerekek sokkal többet dolgoznak, mint a felnőttek.  

 Az intő nem fegyelmez.  

 Az iskola megöli az egyéniséget.  

 Csak a hasznos tudás értékes.  

 Néha nem ártana egy tanári pofon. 

 A szabadság és az egyenlőség nem létezhet együtt.  

 Az élet olyan, amilyenné tesszük.  

 Az ember sorsa attól függ, hogy hová született.  

 Még mindig nincs női egyenjogúság.  

 Engedélyezni kellene az eutanáziát.  

 A halálbüntetést újra be kellene vezetni.  

 A háborús bűnöket is meg kell bocsátani.  

 Butaság a koldusoknak pénzt adni.  

 A demokrácia veszélyes.  

 A média nem lehet független.  

 Mindenkinek joga van a személyes meggyőződését tanítani.  

 Egy kis cenzúra nem árt.  

 Minden generáció rosszabb az elôzônél.  

 Számítástechnika, internet.  

 A számítógép függőséget okozhat.  

 A számítógép magányossá tesz. 

 Az internet világpolgárrá tesz.  

 A számítógép titkos veszélyforrás.  

 Az internet a gyerekek gonosz nevelője.  

 

Vita menete: 

 Felkészülés: téma meghatározás, érvek/ellenérvek gyűjtése 

o tipp: hasznos, ha mind map formájában gyűjtik az ötleteket a résztvevők 

 Vita: érvek-ellenérvek összeütköztetése 
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o fontos: a vita moderátor szerepe, aki figyel, hogy mindenki szóhoz jusson 

o szabály: a vita együttműködő, nem személyeskedő, a végén nincsenek vesztesek, 

nyertesek, konstruktív javaslatok és nem személyeskedés, egymás iránti őszinte 

érdeklődés, tisztelet 

 Vita lezárása, összefoglalás: ezt végezheti a moderátor, vagy külön megfigyeléssel megbízott 

személy. Ez esetben minimum egy-egy személy célszerű a két vitázó csoport megfigyelésére 

o Összefogalás: milyen érvek-ellenérvek hangzottak el, ezeket lehet párba állítani, 

táblára, flipchartra felírni, csoportosítani 

o Záró gondolat a témával kapcsolatban: kitekintés, a téma jövő beli folytatása, illetve a 

felek kihozása a szerepekből (ez különösen fontos, ha random módon lettek a 

résztvevők beosztva érvelő és ellenérvelő csoportba. Ha az idő engedi, lehet fordítottan 

még egyszer disputázni, vagyis az érvelők ellenérvelnek és fordítva. Ez esetben is 

fontos, hogy a végén a moderátor mindenkit feloldjon az érvelési csoportba beosztás 

alól, vagyis mindenki most már egyik álláspontot sem kell, hogy képviselje. Ezzel is jól 

demonstrálható, hogy a kritikai gondolkozás, a vélemény alkotás nem fekete-fehér, 

vagyis lehet valakinek érve-ellenérve egyszerre egy-egy témával kapcsolatban. 
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B) TÁRSADALMI KÜLÖNBSÉGEK DEMONSTRÁLÁSA 

 Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-kuka-es-papirgalacsinok-ezert-fontos-

tanulni/ [2014.11.24.] 

 Idő: kb 5 perc + 40 perc megbeszélés 

 Csoportlétszám: 15-30 fő 

 Eszközök:  A4-es papír (érdemes használtat adni, nem lényeg mi van rajta, de kíméli a 

környezetet) szemetes/doboz 

 Instrukció: 

o Mindenki helyezkedjen el a teremben, ahol kedve tartja/Mindenki ül a helyén az iskolai 

padokban 

o Mindenki kap egy A4-es papírt  

o Majd a moderátor megkéri, hogy gyűrjék össze galacsinná/labdává 

 A  moderátor szemetest vagy dobozt a teremben elhelyezi egy fix helyre 

o Majd a moderátor a következőt mondja: 

 Egy egyszerű játékot fogunk játszani. Ti vagytok az ország lakossága. 

Mindannyiótoknak van rá esélye, hogy meggazdagodjatok, és a felső tízezer 

közé kerüljetek. 

 Ehhez csak annyit kell tennetek, hogy a kezetekben lévő papírgalacsint 

beledobjátok a kukába - és máris a felső tízezerbe tartoztok. De senki nem 

hagyhatja el a széket, amin ül/azt a helyet, ahol áll. 

 Lehet, páran hőbörögnek, hogy ők nem is látják, vagy másoknak közelebb van 

 Várjuk meg, míg mindenki bedobta és hagyjuk ott a galacsinokat, üljünk körbe és vonjuk le a 

következtetést: 

 Megbeszélés: 

o kinek volt könnyebb, kinek nehezebb? 

o akiknek könnyebb volt, azok felszólaltak-e, hogy nekik könnyebb? Vagy, hogy 

másoknak nehezebb? 

o akiknek nehezebb volt, azok felszólaltak-e és mi mondtak?  

o ha a társadalmunkra gondolunk, van-e olyan csoport, akinek könnyebb, és akinek 

nehezebb?  

o mit jelent a láthatlan hátizsák (lásd fehér privilégiumok rész)? 

o ki, miben privilégizált? 

 A megbeszélést lehet segíteni kollázs készítéssel, melyre érdemes 20 percet hagyni, majd a 

bemutatásra, megbeszélésre majdnem egy teljes órát. A kollázsokon a résztvevők kivágott 

újságpapír képekkel bemutathatják mely csoportok privilégizáltak, melyek nem, kit ér 

diszkrimináció kit nem. 

 A feladat a következő témákat érinti: előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció, 

társdagalmi egyenlőtlenségek, privilégizált csoportok. 
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 A feladat nagyon tanulságos és jól demonstrálja, hogy a hátrányos helyzetű csoportokat a 

többség sokszor nem tekinti hátrányosnak, egyszerűen nem veszi észre, hogy például nem is 

láthatja a szemetes kosarat, mert az előtte állók eltakarják. A privilégizált helyzetben lévők, nem 

csak a hátrányos helyzetű csoportokat észlelik tévesen, de önmagukat is. A leggyakoribb 

esetben egyszerűen nem vagyunk tudatában privilégizált helyzetünknek. Ez nekünk jár. Ezért 

megdolgoztam. Vagyis nem a helyzet, vagy a csoporthovatartozás az, mely előnyhöz juttatott, 

hanem a saját sikerem. Ezen gondolatmenet szerint a hátrányos helyzetű is, ha küzdene, akkor 

neki is ugyanolyan esélye lenne. A feladat jól demonstrálja, ha az a szabály, hogy nem szabad 

ellépni, akkor hiába küzdünk mindenerőnkkel, ha kitakarják, akkor sem látjuk a szemetes 

kosarat, ahová így nehezen találunk célba. 
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2) Globalizáció témához gyakorlati ötletek a téma elmélyítéséhez, feldolgozásához 

A) GOOD MORNING WORLD - GLOBALIZÁCIÓ JELENLÉTE A MINDENNAPJAINKBAN10 

Feladatlap lásd HANDOUT. 

 További feladatok: előnye vs. hatránya a globalizációnak!  

 Kérdések, melyeken el lehet indulni: 

 A globalizáció csökkenti a kulturális sokszínűséget? 

 A nyelvi sokszínűség jobban veszélyeztetett, mint a például a kulináris sokszínűség? 

Vagyis lehet, hogy pár évtized múlva a globalizáció miatt megszűnnek a kis nyelvek 

és csak a nagy nyelvek, mint angol, spanyol marad meg. 

 A homogenizáció és a heterogenizáció folyamata egymással párhuzamosan vagy 

egymást erősítve vannak jelen?  

 

 Tipp a feldolgozáshoz:  

 kollázson bemutatás (régi újságokból kivágások készítése) 

 mindmap 

 disputa: érvek és ellenérvek gyűjtése, megvitatása 

 kiállítás készítése tárgyakból 

                                                           
 

10 A Good Morning world két feladatlap forrása: unesco.org, direkt link: 
www.unesco.org/education/tlsf/docs/module_18.doc  
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3) Privilégium témához gyakorlati ötletek a téma elmélyítéséhez, feldolgozásához 

A) MCINTOSCH WHITE PRIVILEGE 

Eredeti nyelven McIntosch listát lásd HANDOUT. Magyarul lásd 46-47. oldal 

 Feldolgozás: A feldolgozás történhet a McIntosch cikk ismertetése után a saját kultúrában, 

társadalomban jelen lévő privilégiumok összegyűjtésével, explicitté tevésével.  

 Tipp: A feldolgozáshoz jól kapcsolható az IDENTITÁS VIRÁG gyakorlat. 

 

B) ÉN VAGYOK GYAKORLAT: 

 Eszközök: papír, toll 

 Csoport létszám: max 25 fő 

 Idő: a csoportlétszámtól függően 30-60 perc 

 Előkészület: Mindenki írja le egy papírra, hogy Én vagyok.... tízszer, majd fejezze be a 

mondatot. 

 Feldolgozás:  

o keressünk hasonlóságokat és különbözőségeket (pl.: ki írta a nevét, a várost ahol él, 

stb) 

o próbáljuk meg az elhangzottakat kategóriákba szervezni pl.: tulajdonságok (kedves 

vagyok), társaskapcsolatok által meghatározottság (nővér vagyok), stb. 

o majd próbáljuk összeszedni, hogy a társadalom milyen kategóriákba sorolja általában 

az egyéneket (pl.: nem, kor, rassz, stb) 

o ezek a kategóriák miben privilégizáltak és miben nem 

o személyes történetek, példák elmesélése, mikor a csoportvaló hovatartozás miatt 

privilégizálva volt, vagy pont nem 

 A feladat lezárása. 

 

C) IDENTITÁS VIRÁG 

 Eszközök: papír, toll 

 Csoport létszám: max 25 fő 

 Idő: a csoportlétszámtól függően 30-60 perc 

 FONTOS: A McIntosch elmélet bemutatása, a privilégiumok témájának felvezetése szükséges 

a fealadat megkezdése előtt. 

 Előkészítés: Egy papír lapra nyolc szírmú virágot rajzolunk, melynek egy-egy szirma a 

következő: nem (nő/férfi), kor (idős/fiatal), rassz (fekete/fehér), vallás 

(keresztény/zsidó/muszlim/stb), osztály (alsó/közép/felső), testi standardok (van-e valamilyen 

testi fogyatékosság, vagy sem), szexualitás (homo-/heteroszexuális), etnikai hovatartozás 

(sváb/cigány/stb). 

 Feldolgozás: Mindenki színezze be azt a szírmot, amiben úgy érzi, ő 

privilégiumokkal rendelkezik.  
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o Majd anélkül, hogy megkérdeznénk, ki melyiken tartja magát privilégizáltnak, kéz 

feltartással kérdezzünk rá, hogy kinek lett 8, kinek 7 és így tovább kiszínezett szirma.  

o Mutassunk rá osztály szinten, hogy milyen különbségek lehetnek. 

o Kezdeményezzünk beszélgetést a társadalmi egyenlőtlenségről, az 

esélyegyenlőségről. Miért, kik és mit lehetne tenni? 

o Mit lehet tenni egyéni szinten az egyenlőségért? 

 A beszélgetés összefoglalása, lezárása. 

 

D) MÉDA ELEMZÉS 

 Eszközök: offline, online sajtó (plakát, újságcikk, reklám, videó, stb) 

 Csoport létszám: nincs korlát (lehet akár kisebb csoportban is dolgozni és nem egyénileg) 

 Idő: projekt munka 

 Feladat: Nézzenek utána, gyűjtsenek példákat, hogy a hírekben, médiában mely csoportok 

vannak jelen és melyek hiányoznak. 

 Tipp: Videó, poszter, esszé formájában is be lehet mutatni a talált eredményeket. 

 Feldolgozás: A bemutatott alkotások feldolgozása csoportos megbeszélés formájában 

dolgozható fel, mely vagy általánosságban, vagy konkrét csoportok pl.: gyerek, nő, 

mozgássérült, migráns, stb köré szervezetten is történhet. 

 

E) AZ EGYETLEN TÖRTÉNET VESZÉLYE 

 Eszközök: internet, kivetítő, PC 

 Csoport létszám: nincs korlát  

 Idő: 18 perc a videó és minimum 45 perc megbeszélés 

 Feladat: Chimamanda Adichie TED előadásának megnézése: 

http://blog.ted.com/2009/10/07/the_danger_of_a/  

 Feldolgozás: beszélgetés a többségi narratíva, társadalmi dominancia megjelenésének 

formáiról pl.: reklámok, hírek, tankönyvek, irodalom, zene, stb. 

 Tipp: a film megnézése után a feldolgozás projekt munkába is kiadható. Ez esetben a 

projektek bemutatása után történik meg a feldolgozás, beszélgetés. FONTOS, hogy a projekt 

munka kiadása előtt a film üzenetéről és lehetséges tovább gondolásáról legyen beszélgetés. 

http://blog.ted.com/2009/10/07/the_danger_of_a/
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4) Migráns témához gyakorlati ötletek a téma elmélyítéséhez, feldolgozásához 

A) RAJZOLD LE A CSALÁDFÁDAT 

Minden család sokszínű. Ha lerajzoljuk családfánkat egészen addig, amíg csak tudjuk és felírjuk etnikai 

származásukat, munkájukat, földrajzi lakhelyüket, vallásukat tudatosíthatjuk, hogy mennyire sokféle a 

saját családunk is. Egymásnak bemutatva a családrajzokat, pedig hasonlóságokat és 

különbözőségeket kereshetünk. 

o TIPP: A névváltoztatás is igen gyakori, illetve az azonos név: apa-fiú pl is érdekes lehet 

megfigyelni. 

 

B) KULTÚRÁK ÍZEI 

Ezt ünnepi multikulturalitásnak is nevezik, ami pusztán a felszíne egymás kultúrájának 

megismerésében. Minden osztály sokféle. Iskola napon, vagy délutáni közösség építő foglalkozásként 

Kultúrák íze címmel mindenki elhozhatja/elkészítheti kedvenc ételét. Meglepő lesz, hogy a még 

azonosnak hitt kultúrájú gyerekek is mely ételeket kedvelik, vagy melyiket fogyasztják karácsonykor, 

húsvétkor. Az ételek megkostolása közben lehetőség nyílik, hogy beszédbe elegyedjenek és 

hasonlóságot találjanak a résztvevők egymásban, mely a később kapcsolat alapja lesz. 

 

C) NÉPVÁNDORLÁSOK, MIGRÁCIÓ 

Kiadható feladatként mindenki nézzen utána, hogy házában, városában milyen népcsoportok laktak a 

korábbi századokban. Mivel foglalkoztak, hányan voltak, most merre találhatóak és mit csinálnak. 

(Jelenleg Magyarországon bejegyzett kisebbségek listáját és létszámát a 2011-es népszavazás 

alapján, lásd HANDOUT) 

 

D) HÁTIZSÁK 

Mik lennének azok a legfonosabb dolgok, amiket magaddal vinnél egy hátizsákban, ha el kell 

menekülnöd? A feladat kiválóan alkalmas kisiskolás gyerekek számára a menekült téma felvezetésére. 

A hátizsákot lehet az út során tovább csökkenteni, pl.: a hajó, amivel menekülsz viharba keveredett, 

mindenkinek ki kell dobnia a hátizsákból egy dolgot. Melyik lenne az. Ha 10 dolgot vihetnek az elején, 

ezt egészen 3-ig, vagy akár 1-ig is le lehet csökkenteni. Ez ilyen fajta szerepjáték empatikussá tesz és 

segít belehelyezkedni a menekült helyzetébe. 

 

 

E) INTERKULTURÁLIS NEVELÉS ÓRATERVEK  

Lásd LINKTÁRBAN. 

 

F) IDEGENEK A KERTEMBEN FILMEK  

Lásd LINKTÁRBAN. 
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G) FELSŐBB PARANCS - menekültek a szerb-magyar határon. 

Lásd LINKTÁR. 
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HANDOUT 

1) Good Morning gyakorlat HANDOUTJA 

GOOD MORNING WORLD 1 feladatlap 

Instrukció: Olvassátok el a szöveget és húzzátok alá, hogy mely tárgyak nem lehetnének, ha a 

globalizáció sem lenne. 

As I wake up, I throw back the sheets and blankets, get out of bed and put on my slippers. I then go to 

the bathroom where I wash with soap and water. Returning to my bedroom, I take off my pyjamas and 

put on my clothes and shoes for school. I look out the window to check the likely weather – cold and 

rainy – and decide that I had better wear a jacket to keep me warm. Downstairs in the kitchen, I eat a 

bowl of cereal and drink a cup of coffee while watching CNN. Realising I am running late, I rush upstairs 

to clean my teeth. Downstairs again, I pull on my jacket and hat, pick up my books and head out the 

door to the bus stop.  

Megoldás, hogy mely tárgyak nem létezhetnének a mindennapjainkban: 

As I wake up, I throw back the sheets and blankets, get out of bed and put on my slippers. I then go 

to the bathroom where I wash with soap and water. Returning to my bedroom, I take off my pyjamas 

and put on my clothes and shoes for school. I look out the window to check the likely weather – cold 

and rainy – and decide that I had better wear a jacket to keep me warm. Downstairs in the kitchen, I eat 

a bowl of cereal and drink a cup of coffee while watching CNN. Realising I am running late, I rush 

upstairs to clean my teeth. Downstairs again, I pull on my jacket and hat, pick up my books and head 

out the door to the bus stop. 

Instrukció2: Találjátok ki, hogy melyik milyen kultúrából, országból származik. 

Megoldás: GOOD MORNING WORLD 2 feladatlap 

As I wake up in a warm bed (built from a design going back to the ancient Middle East and modified in 
northern Europe and today made from Scandinavian pine before being exported to my country), I 
throw back the sheets (made from cotton first domesticated in India but now grown, spun and sewn in 
China by a British owned company) and blankets (made of wool from sheep first tamed and herded in 
the Middle East but whose forebears came from Spain to Australia where the wool was grown before 
being exported to Italy on a Liberian registered ship – crewed by Phillipinos but with English officers 
– to be spun and woven before being exported back to my country where it is sold in a shop owned by 
a company from Sweden), get out of bed and put on my slippers (much like the moccasins worn by 
native North Americans but today made in Thailand using a synthetic fibre made in Singapore on 
machines made in Russia). I then go to the bathroom (a more recent development of our Italian 
ancestors) where I wash with soap (invented by the ancient Gauls from modern day France but made 
from Nigerian palm oil by a Dutch-English company with subsidiaries in almost every country of the 
world – and advertised a Japanese-brand television by a Spanish-born Hollywood movie star) and 
water (purified by chemicals from Canada at a treatment plant owned by a French company).  

Returning to my bedroom, I dress for school with clothes (Jeans and T-shirt, both made in El Salvador, 
but worn by people in almost every country) and shoes (made in Vietnam for a German company from 
skins tanned according to a process first developed in Egypt and rubber from Malaysia). I look out the 
window to check the likely weather – cold and rainy – and decide that I had better wear something to 
keep me warm. Downstairs in the kitchen, I eat a bowl of cereal (original Swiss recipe made by a US 
owned company out of grains first domesticated in Mexico) and drink a cup of coffee (Tanzanian 
“campaign coffee” – with sugar first domesticated in the Caribbean and milk from cows 
originally from Belgium) while watching CNN – where I see news of an election in 
Pakistan, a meeting of world leaders in Doha, Qatar, a new UN peace-keeping 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod18.html
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mission in Central Africa (with soldiers from Fiji, Denmark and The Netherlands), the results of a 
World Cup qualifying game between Uruguay and Argentina, and about a famous Bollywood (India) 
actor has just gotten married. Realising I am running late, I rush upstairs to clean my teeth (old Chinese 
custom). Downstairs again, I pull on my jacket (New Zealand nylon fibre made with oil from Iraq – but 
named after a city in Nepal brand), pick up my books (English publisher but soon to be available on a 
global internet) and head out the door to the bus (a Swedish Volvo running on Iranian diesel and a big 
contributor to global climate change – but not as bad compared to those students whose parents drive 
the to school in private cars from Korea, Japan, Germany, Spain, France, Italy, Brazil, USA, South 
Africa or England). 

Lezárás: gondoljátok végig, még mi köszönhető a globalizációnak. 
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2) McIntosch white privilege (eredeti nyelven) 

Forrás: McIntosh, P.(1990) White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack. In: Independent 

School, Winter 90, Vol. 49 Issue 2, p31, 5p. 

1. I can if I wish arrange to be in the company of people of my race most of the time.  

2. If I should need to move, I can be pretty sure of renting or purchasing housing in an area which I can 

afford and in which I would want to live.  

3. I can be pretty sure that my neighbors in such a location will be neutral or pleasant to me.  

4. I can go shopping alone most of the time, pretty well assured that I will not be followed or harassed.  

5. I can turn on the television or open to the front page of the paper and see people of my race widely 

represented.  

6. When I am told about our national heritage or about “civilization,” I am shown that people of my color 

made it what it is.  

7. I can be sure that my children will be given curricular materials that testify to the existence of their 

race. it has racial overtones.  

8. If I want to, I can be pretty sure of finding a publisher for this piece on white privilege.  

9. I can go into a music shop and count on finding the music of my race represented, into a supermarket 

and find the staple foods which fit with my cultural traditions, into a hairdresser’s shop and find someone 

who can cut my hair.  

10. Whether I checks, credit cards, or cash, I can count on my skin color not to work against the 

appearance of financial reliability.  

11. I can arrange to protect my children most of the time from people who might not like them.  

12. I can swear, or dress in second hand clothes, or not answer letters, without having people attribute 

these choices to the bad morals, the poverty, or the illiteracy of my race. 

13. I can speak in public to a powerful male group without putting my race on trial.  

14. I can do well in a challenging situation without being called a credit to my race.  

15. I am never asked to speak for all the people of my racial group.  
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16. I can remain oblivious of the language and customs of persons of color who constitute the world’s 

majority without feeling in my culture any penalty for such oblivion.  

17. I can criticize our government and talk about how much I fear its policies and behavior without being 

seen as a cultural outsider.  

18. I can be pretty sure that if I ask to talk to “the person in charge,” I will be facing a person of my race.  

19. If a traffic cop pulls me over or if the IRS audits my tax return, I can be sure I haven’t been singled 

out because of my race.  

20. I can easily buy posters, postcards, picture books, greeting cards, dolls, toys, and children’s 

magazine featuring people of my race.  

21. I can go home from most meetings of organizations I belong to feeling somewhat tied in, rather than 

isolated, out-of-place, outnumbered, unheard, held at a distance, or feared.  

22. I can take a job with an affirmative action employer without having co-workers on the job suspect 

that I got it because of race.  

23. I can choose public accommodation without fearing that people of my race cannot get in or will be 

mistreated in the places I have chosen.  

24. I can be sure that if I need legal or medical help, my race will not work against me.  

25. If my day, week, or year is going badly, I need not ask of each negative episode or situation whether 

it has racial overtones.  

26. I can choose blemish cover or bandages in “flesh” color and have them more or less match my skin. 

 

3) Népvándorlások, migráció gyakorlathoz HANDOUT 

Jelenleg Magyarországon élő bejegyzett kisebbségek a 2011-es népszámlálás alapján (forrás: KSH): 
 315 583 – cigányok 
 185 696 – németek 
 35 208 – szlovákok 
 35 641 – románok 
 26 774 – horvátok 
 10 038 – szerbek 
 7 396 – ukránok 
 7 001 – lengyelek 
 6 272 – bolgárok 
 4 642 – görögök 
 3 882 – ruszinok 
 3 571 – örmények 
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 2 820 – szlovének 
 124 211 – hivatalosan el nem ismert kisebbséghez tartozó (például zsidók, kínaiak stb.) 

Az alábbi térképen a különböző kisebbségek földrajzi lakhelyét és nagyságát lehet leolvasni. 
 
8. Ábra: Magyarországon 
élő kisebbségek aránya és 
földrajzi elhelyezkedése. 
forrás: tarnokhir.hu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


