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Az eszköztárról

 Két fő célt tartottunk szem előtt az eszköztár készítése során. Fő szán-
dékunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a kognitív előítéletekre és azok le-
hetséges szerepére a fiatalok radikalizálódásának folyamatában. A kognitív 
előítéletek a “tényezők kaleidoszkópjának” újabb fontos elemeinek tekinthe-
tők, amely végtelen számú egyéni kombinációt hoz létre, mely kombinációk 
hozzájárulhatnak a radikalizálódáshoz és erőszakos szélsőségességhez vezet-
hetnek¹.
 Agyunkat folyamatosan rengeteg információ árasztja el, és egyszerűen 
képtelenek vagyunk minden egyes darabot alaposan és átfogóan feldolgoz-
ni. Ehelyett az agyunk gyakran olyan lerövidített mentális útvonalakat használ, 
amelyek megkönnyítik az információk gyors, hatékony és könnyed feldolgozá-
sát és az ítéletalkotást. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy elkerüljük azt a 
kognitív erőfeszítést, amit minden egyes információ alapos elemzése jelente-
ne. Itt jönnek a képbe a kognitív torzítások. Ezeket az “érvelés torzulásainak” 
tekintjük, melyek eltérítik agyunkat a racionalitástól. A lerövidített útvonalat 
választva agyunk kihagyja azt a részt, ahol az információt részletesen kellene 
feldolgoznia és minden szempontját figyelembe kellene vennie, ami negatív 
hatással van döntéseink minőségére. A veszély pedig abban rejlik, hogy mi, 
emberek nagyrészt nem vagyunk tudatában ezeknek a kognitív torzításoknak. 
Továbbá, a kognitív torzítások nem kivételes jelenségek: eddig több mint 200 
különböző féle kognitív torzítást jegyeztek fel. A közösségi média, ahol a gon-
dolatok többnyire néhány szóra redukálódnak és (érzelmi) vizuális tartalmak-
kal fejeződnek ki, különösképp ki tud váltani néhány kognitív torzítást.
 Ebben az eszköztárban kilenc kognitív torzítással foglalkozunk, amelye-
ket tudományos kutatások alapján választottunk ki számos más torzítás közül, 
melyek relevánsak lehetnek a fiatalok radikalizálódással kapcsolatos megkö-
zelítésében.
 Másodszor, szerettük volna megismertetni az erőszakos szélsőséges-
séghez vezető radikalizálódás fogalmát a kelet- és közép-európai országok 
szociális munkásaival, ifjúsági munkásaival és mentálhigiénés szakembereivel, 
ahol ezt a jelenséget sem ezek a szakmai csoportok, sem más fontos szerep-
lők, például tanárok, helyi hatóságok stb. nem ismerik széles körben.
 Ezért ezen eszköztár olyan fejezeteket is tartalmaz, amelyek a radika-
lizálódásról szóló alapvető információkat érintenek (annak meghatározása, a 
főbb tényezők, a főbb szélsőséges mozgalmak Európában), valamint kierjed-
nek a szélsőséges propagandáról és a radikalizálódott csoportokba való tobor-
zás módjairól szóló információkra is. A Fathali Moghaddam által kidolgozott, 
jól ismert, a „A terrorizmus lépcsője“ modellt használtuk fel a radikalizálódás 
szakaszainak és az arra való reagálás és megelőzés lehetséges módjainak be-
mutatásához kapcsolódó általános iránymutatásokban. Végezetül olyan tevé-
kenységekre gyűjtöttünk javaslatokat, amelyek a fiatalok radikalizálódással és 
szélsőségességgel szembeni ellenálló képességének növelésére és a kiválasz-
tott kognitív torzulásokkal való munkára összpontosítanak.
 Nyomatékosan ajánljuk, hogy kövesse a www.precobias.eu oldalon ta-
lálható “A fiatalok radikalizálódásának prevenciója kognitív előítéletek tudato-

jegyzet

¹ Ranstorp, M., Hyllengren, P., Förebyggande av våldsbejakande extremism I tredjeland, Swedish Defence University 
(2013) in: Ranstorp M., RAN Issue Paper: The Root Causes of Violent Extremism, Radicalisation Awareness Network, 4 
January 2016.
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sításán keresztül” című ingyenes online tanfolyamunkat. A tanfolyamon töb-
bet is megtudhat a kognitív előítéletekről és azok radikalizálódásban betöltött 
szerepéről, ami nagy segítséget nyújthat majd az eszköztárban szereplő tevé-
kenységek elvégzésében.

 Tanfolyamunk a fiatalokkal dolgozó, a kognitív előítéletek és a radikali-
zálódás iránt érdeklődő szakembereknek szól. A kurzus a szélsőségességről, a 
radikalizálódásról, a kognitív pszichológiáról és a 10 kiválasztott kognitív előí-
téletről szóló fejezeteket tartalmaz, számos a mindennapi életből és szélsősé-
ges kontextusokból vett példával illusztrálva. Bármikor elkezdheti, amikor csak 
szeretné, és a saját tempójában haladhat vele. Ha elvégzi a tanfolyam 10 órás 
programját, nemzetközi egyetemi részvételi tanúsítványt kap, amelyet Európa 
két vezető egyeteme (Genti Egyetem, Belgium és Ludwig Maximilians Egyetem 
München, Németország) állít ki Önnek.

A PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on 
Cognitive Biases) egy olyan kampányprojekt, amely a fiatalok a közösségi mé-
diában szélsőséges vagy terrorista megnyilvánulásokkal való szembesülése 
által aktiválódó mentális folyamatok és a kognitív előítéletek témakörére össz-
pontosít. Célközönségünk digitális ellenálló képességének és kritikus gondol-
kodásának fokozásával hosszú távon szeretnénk megelőzni és ellensúlyozni 
a radikalizálódást. A PRECOBIAS projekt segít a fiataloknak jobban megérteni 
önmagukat azáltal, hogy feltárja azokat a mögöttes mentális folyamatokat és 
kognitív előítéleteket, amelyek a közösségi médiatartalmak értelmezését és 
elemzését alakítják.
 E célok elérése érdekében a PRECOBIAS projekt a következő csoporto-
kat célozza:

 
 A PRECOBIAS projektben hat uniós ország (Belgium, Németország, 
Magyarország, Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) vesz 
részt. A projekt a Genti Egyetem (Belgium) és a Ludwig-Maximilians-Univers-
ität (Németország) kutatói által végzett, a kognitív előítéletekkel és a közössé-
gi médiában történő radikalizálódással kapcsolatos tudományos kutatásokat 
tartalmazza. A projekt során kifejlesztett taneszközök a tudományos kutatás 
során kiválasztott tíz kognitív torzításra összpontosítanak, amelyek - számos 
más előítélet mellett relevánsak lehetnek a diákok radikalizálódással való meg-
közelítése szempontjából.  

A PRECOBIAS projektről

sebezhető és radikalizálódott fiatalokat. Hogyan? Videókkal, Instag-
ram-versennyel és a kognitív előítéletekkel kapcsolatos tudatosságot 
növelő önismereti teszttel egy közösségi médiakampányon keresztül.
tanárok és szociális munkásokat, akik a radikalizálódás veszélyének 
kitett fiatalokkal dolgoznak és támogatják őket. Hogyan? Egy ingye-
nes online kurzussal, amelynek címe “A fiatalok radikalizálódásának 
prevenciója kognitív előítéletek tudatosításán keresztül”, valamint két, 
használatra kész foglalkozásokat tartalmazó eszköztárral.



MI AZ A MI AZ A 
RADIKALIZACIO?RADIKALIZACIO?
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Mi az a radikalizáció?

Hogyan nyilvánul meg a radikalizáció?

 Kezdjük a radikalizáció meghatározásával. Ez egy olyan folyamat, amely 
során egy személy vagy egy embercsoport szélsőséges és erőszakon alapuló 
ideológiát vagy meggyőződést vesz át. A közvélemény által elfogadott status 
quo elutasításával jár. A radikalizáció magában foglalja az alapvető demokrati-
kus értékek (például az egyenlőség és a sokszínűség) elutasítását, valamint az 
ideológiai célok elérése érdekében az erőszak alkalmazásának növekvő ten-
denciáját. Számos út vezet hozzá - társadalmi elszigetelődés, nézetek polari-
zálódása, a másság elítélése, összeesküvés-elméletek, gyűlöletbeszéd és gyű-
lölet-bűncselekmények. A radikalizáció jelensége különböző formákat ölthet. 
Ezek az ideológiai szélsőségességtől a bűnözésen keresztül a vallási funda-
mentalizmusig terjednek. A radikalizációs folyamat erőszakos szélsőségesség-
hez, sőt terrorizmushoz is vezethet².

 A közösségi platformokon olyan már kialakult, gyakran évek óta mű-
ködő csoportokkal és erősen motivált vezetőkkel rendelkező szervezetekkel 
vagy akár fegyveres félkatonai csoportokkal kerülhetünk kapcsolatba, ame-
lyeket sztereotípiák, idegen- és általános gyűlölet tart össze. Európában ezek 
a csoportok már próbálkoznak azzal, hogy elkezdjék másokra erőszakkal rá-
erőltetni a meggyőződésüket. Az interneten keresztül és közvetlenül is támad-
ják az etnikai, vallási és szexuális kisebbségek tagjait, valamint a szélsőséges 
dogmáikkal nem egyező politikai nézeteket vallókat. Megrongálják a köz- és 
magántulajdont, embereket bántalmaznak, felgyújtják lakásaikat és autóikat, 
és még lőfegyverek és bombák használatához is folyamodnak.
 Az erőszak a szélsőséges szervezetek tevékenységének szerves része. 
Testi sértés, zsarolás, csalás, gyilkosság - mindezeket gyakran radikális politikai 
nézeteket valló személyek követik el. A nőkkel és a kiszolgáltatott emberekkel 
és közösségekkel szembeni hozzáállás szintén motiválja a szélsőséges csopor-
tok bűnözői tevékenységét - számos szélsőséges ideológia patriarchális, sovi-
niszta és szexista nézeteket tartalmaz, amelyek akár megalapozzák az olyan 
tevékenységeket is, mint az emberkereskedelem, a prostitúció és az ember-
csempészet.
 Amíg nem tudjuk megszüntetni a szegénységet, a kirekesztést, a karrier- 
és növekedési kilátások hiányát, addig maximálisan ki kell használnunk a meg-
lévő erőforrásokat és társadalmi innovációkat, hogy enyhítsük és csökkentsük 
a radikalizáció hatásait a társadalomban annak érdekében, hogy a kiszolgálta-
tott csoportok számára alternatív fejlődési utat és a cselekvőképesség érzését 
biztosítsuk, és hogy megakadályozzuk a közbiztonságot és a szociális bizton-
ságot veszélyeztető közösségek elszaporodását. Meg kell értenünk, hogy mit 
jelent a radikalizáció, mi okozza, hogyan tudunk segíteni a megelőzésében és 
az ellene való küzdelemben, és ki támogat bennünket ebben a feladatban³. 

jegyzet

² Purski J., (2019), Radicalisation, International Institute of Civil Society, p. 1.

³ Ibid, p. 1.
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A radikalizálódáshoz vezető okok és tényezők

 Magnus Ranstorp⁴ szerint az erőszakos szélsőségesség leginkább a 
tényezők egy kaleidoszkópjaként értelmezhető, amely végtelen számú egye-
di kombinációt hoz létre. Van néhány alapvető, elsődleges tényező, amelyek 
összetett, egymásra épülő kombinációkat alakítanak ki:

Az egyéni szociálpszichológiai tényezők közé tartoznak a sérelmek és 
érzelmek, mint például: elidegenedés és kirekesztés; düh és frusztrá-
ció; sérelem és az igazságtalanság erős érzése; a megalázottság érzé-
se; merev bináris gondolkodás; a helyzetek félreértelmezésére való 
hajlam; összeesküvés-elméletek; az áldozattá válás érzése; személyes 
sebezhetőség; ellenkulturális elemek.

A társadalmi tényezők közé tartozik a társadalmi kirekesztés; a (valós 
vagy vélt) kirekesztettség és diszkrimináció; a korlátozott társadalmi 
mobilitás; a korlátozott oktatás vagy foglalkoztatás; a kiszorítás eleme; 
a bűnözés; a társadalmi kohézió hiánya és az önkirekesztés.

Politikai tényezők, amelyek magukban foglalják például a nyugati kül-
politikával és katonai beavatkozással szembeni áldozattá válás köré 
csoportosított sérelmeket.

Ideológiai/vallási tényezők, amelyek közé tartozik például a szent tör-
ténelmi küldetésbe és az apokaliptikus próféciába vetett hit; az iszlám 
szalafi-dzsihádista értelmezése; az erőszakos dzsihádista küldetés; az 
az érzés, hogy az iszlám ostrom alatt áll, és a támadásnak kitett umma 
védelmének vágya. E meggyőződések közé tartozik az a nézet is, mi-
szerint a nyugati társadalom erkölcstelen szekularizációt testesít meg.

A kulturális és identitásválság összefügg a kulturális kirekesztéssel, 
amely elidegenedést és az otthonhoz vagy a szülők társadalmához való 
tartozás hiányát eredményezi.

A trauma és más kiváltó mechanizmusok a poszttraumás stressz szind-
rómával (PTSD) vagy más összetett pszichológiai problémákkal küzdő, 
szülőkön keresztül átélt pszichológiai traumát foglalják magukban.
 
A csoportdinamika magában foglalja a karizmatikus vezetést; a már 
meglévő baráti és rokoni kapcsolatokat; a szocializációt; a csoportgon-
dolkodást; az önelszigetelést; a polarizáló viselkedést és az ellenkultu-
rális elemeket.

A radikálisok közé tartoznak a gyűlöletprédikátorok és azok, akik a se-
bezhetőséget és a sérelmeket kihasználva, meggyőzés, nyomásgyakor-
lás és manipuláció révén az erőszakos szélsőségesség felé terelik az 

#1

#2

#3

#4

#5

jegyzet

⁴ Ranstorp, M., Hyllengren, RAN ISSUE PAPER: The Root Causes of Violent Extremism, Radicalisation Awareness Network, 
4 January 2016.

#6

#8

#7
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újoncokat. Ez alátámasztja az úgynevezett underground tanulmányi 
körökben vagy börtönben létező szélsőséges miliők jelentőségét. 

A közösségi média, amely összeköttetést, virtuális részvételt és vissz-
hangot biztosít a hasonlóan gondolkodó szélsőséges nézetek számára. 
Az internet „eléri az egyébként elérhetetlen egyéneket”; felgyorsítja a 
radikalizáció folyamatát; és növeli az önradikalizáció lehetőségeit.

#9

A radikalizáció fajtái ⁵

 A radikalizáció egy összetett folyamat. Elsősorban olyan embereket és 
csoportokat érint, akik lassacskán kezdenek aktívan non-kooperatívvá válni, és 
cselekedeteikkel szándékosan megsértik az olyan alapvető demokratikus érté-
keket, mint az egyenlőség és a sokszínűség. Jellemzője továbbá, hogy az egyén 
egyre inkább hajlamos az erőszakot eszközként használni a demokráciát eluta-
sító és/vagy megkérdőjelező politikai célok eléréséhez. Általában ez a folyamat 
nem túl gyors. Az egyén a radikalizálódás egymást követő szakaszain halad 
végig, amelyek végül erőszakos cselekményekhez és terrorizmushoz vezethet-
nek. Minden egyes szakaszban azonosíthatjuk a problémát, reagálhatunk rá 
megfelelően, és elindíthatjuk a radikalizálódott emberek „társadalomba való 
visszavezetésének” (deradikalizációjának) folyamatát. A radikalizációs folya-
mat a szélsőségesek minden típusa esetében hasonló: vallási, nacionalista, fa-
siszta és egyes baloldali mozgalmak esetében is. A választás elsősorban attól 
a közösségtől függ, amelyben a szélsőségesek felnőnek, vagy amellyel gyakran 
kerülnek kapcsolatba.

jegyzet

⁵ Purski J., (2019), Radicalisation, International Institute of Civil Society, p. 1.

 A radikalizáció kontextustól függően számos formát ölthet. Különböző 
tényezők okozhatják, és különböző ideológiákhoz kapcsolódhat. A radikalizá-
lódásnak négy alapvető formája van: 

A fasizmussal, rasszizmussal, fehér felsőbbrendűséggel és naciona-
lizmussal kapcsolatos szélsőjobboldali radikalizáció. Jellemző rá a faji 
vagy etnikai identitás védelmén alapuló retorika. Az állami hatóságok-
kal, a kisebbségekkel, a bevándorlókkal és más (többnyire baloldali és 
liberális) politikai csoportokkal szembeni ellenségeskedéssel jár együtt.

A politikai és vallási radikalizáció a vallás politikai értelmezésén alapul. 
A (nemzetközi konfliktusok, külpolitika, társadalmi viták stb. által) „tá-
madás” tárgyának tekintett vallási identitás (erőszakos eszközökkel is 
történő) védelmének formáját öltheti. Az utóbbi időben a politikai és 
vallási radikalizáció leglátványosabb típusa az iszlám fundamentaliz-
mus; a radikalizáció azonban bármilyen valláshoz - akár a keresztény-
séghez is - kapcsolódhat.

A szélsőbaloldali radikalizáció elsősorban antikapitalista követelésekre 
összpontosít. Ebbe a kategóriába tartoznak az anarchisták, a maoisták, 
a trockisták és az erőszakhoz folyamodó marxista-leninisták.
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jegyzet

⁶ Ibid. p. 2.

Az egyéni radikalizáció, amelyet általában egy probléma motivál. Ebbe 
a kategóriába tartoznak: a radikális környezet- és állatvédők, az abor-
tuszellenes szélsőségesek, valamint egyes meleg- és nőellenes moz-
galmak, amelyek erőszakot alkalmaznak ideológiájuk „népszerűsítése” 
céljából. Az ideológia által motivált gyilkosok is ebbe a kategóriába so-
rolhatók⁶.

 Európában a főbb szélsőséges csoportokat neofasiszta, iszlamista, na-
cionalista és anarchista vonások és tendenciák jellemzik. 

Neofasiszták:

Neonácik:

A főbb szélsőséges áramlatok Európában 

„Harmadik pozíció”: neofasiszta vallásos katolikus fundamentalisták 
antikapitalista, nacionalista, antiszemita és antikommunista nézetek-
kel; a csoport jó kapcsolatban áll a szíriai és iráni rezsimekkel és a Hez-
bollah síita terroristáival.

„Új jobboldal”: neofasiszta újpogányok, akik kapitalista- és bevándor-
lóellenes nézeteket vallanak; kapcsolatban állnak az orosz eurázsiaiak-
kal, illetve a páneurópai fasizmus híveivel.

Nacionalista radikalizmus: a forradalmi nacionalizmus neofasiszta hí-
vei, akik a demokrácia eltörlését és egy hierarchikus, tekintélyelvű, na-
cionalista és vallási fundamentalista jellegű rendszer létrehozását szor-
galmazzák.

Autonóm nacionalizmus: az antikapitalista neofasizmus egy változata, 
amely az anarchizmusból és a háború előtti korai nácizmusból merít. 
Támogatói a nyilvános tüntetéseken úgynevezett „fekete blokkot” al-
kotnak (ruhájuk színe miatt). Szimbólumaik közé tartozik a keresztbe 
tett kalapács és kard vagy egy fogaskerék.

Identitarizmus: a neofasizmus egy olyan ága, amely az Európába irá-
nyuló bevándorlás elleni küzdelemre és „kulturális identitásának”, mint 
„a fehér emberek régiójának” megőrzésére összpontosít. Egyik szimbó-
luma egy körbe írt görög lambda betű.

Vér & Becsület - egy nemzetközi neonáci csoport az úgynevezett “fe-
hér nemzetekből”; fegyveres ága a Combat 18 terrorszervezet. Szim-
bólumaikban gyakran használják a Harmadik Birodalom színeit - vörös, 
fehér és fekete - és a betűket helyettesítő számok szimbolikáját, pl. 18 
(Adolf Hitler), 28 (Blood & Honor) vagy 88 (Heil Hitler);
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Iszlamisták: 

Szélsőbaloldali mozgalmak:

IS, ISIS, ISIL, Daesh, azaz az úgynevezett “Iszlám Állam” - az iszlám fund-
amentalizmus radikális változatának támogatói, akik számos terrortá-
madásért felelősek Európában és a Közel-Keleten;

Vahhábiták - a szunnita iszlámból származó, a 18. században Arábiában 
kialakult reformer, vallási és politikai mozgalom. “Ultrakonzervatívnak”, 
“merevnek”, “fundamentalistának” és “puritánnak” is nevezik. A vahhá-
bita tudósok tanításai és szentírásai felelősek feltehetően számos radi-
kális, szunnita terrorszervezet, például az al-Kaida, a Boko Haram vagy 
az úgynevezett Iszlám Állam létrejöttéért.

Szalafisták - az iszlám fundamentalista márkák egyike, amely az iszlám 
gyökereihez való visszatérést szorgalmazza, és kiterjedt missziós tevé-
kenységet folytat.

Felkelő anarchisták – ők az anarchizmusnak egy olyan ágát képezik, 
amely kritikusan viszonyul a mozgalom jogi formáihoz. A közvetlen ak-
ciókat részesítik előnyben, mint például a lopás, a szabotázs, a rend-
fenntartó erők megtámadása és egy terület feletti ellenőrzés az állami 
hatóságoktól való erőszakos átvétele.

Nemzeti bolsevizmus - hibrid mozgalom, amely a baloldali Amerika-el-
lenességet és a szociális újraelosztási programokat nacionalizmussal 
és militarizmussal, valamint oroszbarát szimpátiával ötvözi; a mozga-
lom többek között a kelet-ukrajnai szakadár köztársaságokban tevé-
kenykedik.

 A szélsőséges propagandának általában három célja van. Az első cél 
az, hogy a közönségnek jelentésrendszert kínáljon. Egy olyan keretet, amely 
értelmet ad mindennek, és segít megérteni a világot. A második célja, hogy nö-
velje a szélsőséges szervezet hitelességét. A propaganda harmadik célja, hogy 
magatartásváltozást idézzen elő, és elköteleződésre és cselekvésre motiválja a 
közönséget.

 A szélsőséges csoportok azt akarják, hogy célcsoportjaik a világot az 
ő szélsőséges „szemüvegükön” keresztül lássák, ítéljék és értsék meg. Mind-

Szélsőséges propaganda - célok és mechanizmusok⁷

jegyzet

⁷ Based on: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Online 
MOOC, Cluster 2 Session 2.

Nemzetiszocialista black metal - a sátánizmust és a nácizmust ötvöző 
black metal típusának támogatói.
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annyiunknak van egy olyan jelentésrendszere, amely meghatározza, hogyan 
érzékeljük a dolgokat, egy olyan vonatkoztatási keret, amely arra késztet, hogy 
a dolgokat egy bizonyos módon értelmezzük és dolgozzuk fel. A szélsőséges 
propaganda célja, hogy közönségének egy új jelentésrendszert adjon, amely 
átveszi és felváltja a már meglévőt. Ez a jelentésrendszer a szélsőséges csoport 
támogatói által elfogadott mentális modellek hálózata, amely egy új, szélsősé-
ges perspektívát ad nekik a világról. A szélsőségesek három technikát alkal-
maznak, amelyek a közönségük világképét, vagy más szóval jelentésrendszerét 
alakítják: identitáskonstrukciók, válságkonstrukciók és megoldáskonstrukciók.
 
 Az emberekben él az egyértelmű identitás iránti igény. Erről szól a ser-
dülőkor: a tizenévesek és a fiatal felnőttek jellemzően identitáskeresésben 
vannak, próbálják kitalálni, mi határozza meg személyiségüket. A szélsőséges 
propaganda erre apellál azáltal, hogy az identitásra helyezi a hangsúlyt, arra 
ösztönözve az egyéneket, hogy identitásuknak azt az egyetlen aspektusát vál-
lalják fel, amely közös bennük a szélsőséges csoportban. Az iszlám szélsősé-
gesség esetében ez azt jelenti, hogy az egyéneket arra ösztönzik, hogy elsősor-
ban a vallásuk alapján határozzák meg magukat. A jobboldali szélsőségesek a 
faji identitás fontosságát és érvényesülését hangsúlyozzák a közönségüknek, 
és így tovább.

 Másodszor, a válságról alkotott képzetek is fontos szerepet játszanak a 
jelentésrendszer alakításában. Ez szorosan kapcsolódik az identitáskonstruk-
cióhoz, mivel a propaganda gyakran azt sugallja, hogy a közönség identitása 
- például a muszlimok vallási identitása - veszélyben, ezért válságban van. Eb-
ben a vonatkozásban gyakran használják a belső csoport kontra külső csoport 
gondolatát. A propaganda a saját- és a külső csoport identitása közötti különb-
ségeket hangsúlyozza, a külső csoport identitásának negatív tulajdonságaira 
összpontosítva, ezzel félelem és fenyegetettség érzetét keltve.

 A válságkonstrukció irányulhat inkább az egyénre is. Azok az egyének, 
akik bizonytalanok vagy bizonytalanságot érzékelnek, nagyobb valószínű-
séggel támogatják a szélsőségességet. A szélsőséges csoportok narratíváit 
és propagandáját úgy tervezték meg, hogy a bizonytalanság érzését keltsék 
a közönségben. Például azáltal, hogy kétségeket ébresztenek az élet céljával 
kapcsolatban és egzisztenciális kérdéseket, vagy - az iszlám szélsőségesség 
esetében - kétségeket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi az igazi iszlám. 
A válságkonstrukció másik megnyilvánulása a hagyományok szétesése. A szél-
sőséges propaganda azt állítja, hogy a hagyományos hiteket, rituálékat vagy 
gyakorlatokat, amelyeket a saját csoport tisztel, a külső csoport fenyegeti.

 A harmadik konstrukció, amelyet a szélsőséges csoportok a közönsé-
gük jelentésrendszerének alakítására használnak, a megoldáskonstrukció. 
Ennek lényege, hogy ha a csoport tagjai leszünk minden problémától meg-
szabadulunk. Bármi, ami a válságérzetet okozza, megoldódik, ha csatlakozol a 
csoporthoz. Bizonyos értelemben a megoldáskonstrukció a válságkonstrukció 
ellenkezőjét propagálja.
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 Sokféleképpen lehet radikalizálódni és egy szélsőséges csoporthoz 
vagy mozgalomhoz csatlakozni. A toborzásnak azonban alapvetően több for-
mája van: 

Toborzás - a radikalizáció különböző útjai ⁸

„Szándékos toborzás”, ami azt jelenti, hogy az egyén aktívan és szán-
dékosan keres hasonlóan gondolkodó személyeket, és tudatosan dönt 
úgy, hogy csatlakozik egy adott szélsőséges csoporthoz. Ha egy személy 
ily módon választ egy adott szélsőséges csoportot, az okok általában 
ideológiai jellegűek.

„Társadalmi toborzás”, amikor az egyik tengelyen elmozdulunk. Az 
egyén szempontjából még mindig aktív keresés zajlik, de ez inkább az 
értelem és a társadalmi beilleszkedés keresése. A szándékos toborzás-
sal szemben az a különbség, hogy az egyén nem keres kifejezetten egy 
szélsőséges csoportot. Az egyén nincs tisztában a szervezet valódi ter-
mészetével. Megoldást keres, és ahogy fokozatosan a csoport részévé 
válik, kezdi elhinni, hogy ennek a szervezetnek a tagsága jelenti azt a 
megoldást, amit keres. Az ideológiai motívumok itt kevésbé fontosak, 
különösen a toborzási folyamat elején.

„Kortárscsoportos toborzás”, ami azt jelenti, hogy az egyént mások, 
gyakran családtagok vagy barátok, - ahogy mi nevezzük őket, kortár-
sak - akik már tagok, terelik vagy vezetik be a szélsőséges csoportba. 
Az egyén mégis szándékosan válik a csoport részévé, ami azt jelenti, 
hogy tudja, mit csinál és képvisel a csoport. A toborzás nem szándékos 
formáinál ez nem így van.

„Klasszikus toborzás”, nem szándékos, ami azt jelenti, hogy az egyén 
semmit sem sejt a szélsőséges csoport valódi természetéről. Harmadik 
személyek toborozzák őket, és fokozatosan vezetik be a szervezet ideo-
lógiájába, tanítják be azt nekik.

jegyzet

⁸ Ibid.



A szocialis 
munkasok, ifjusagi 

munkasok es 
mentalhigienes 
szakemberek 

szerepe a 
radikalizacioó 

megelozeseben es 
lekuzdeseben
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 A szociális munkások, ifjúsági munkások és mentálhigiénés szakembe-
rek (például pszichológusok és pszichoterapeuták) szorosan együttműködnek 
a fiatalokkal és gyakran a családjukkal is. Útmutatást és támogatást nyújtanak 
nekik, így kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat építenek ki. Ők lehetnek 
azok, akik elsőként veszik észre a különböző jeleket, amelyek arra utalnak, 
hogy egy fiatalra szélsőséges kortársak, ideológiák vagy mozgalmak gyakorol-
nak hatást.
 Úgy véljük, hogy ezeket a szakembereket fel kell szerelni a radikalizáci-
óval kapcsolatos alapvető ismeretekkel. Tudniuk kell azt is, hogy kihez fordul-
hatnak további segítségért, és hogyan működjenek együtt más területek szak-
embereivel annak érdekében, hogy megelőzzék a fiatalok radikalizálódását. 
A radikalizáció összetett társadalmi kérdés, amely hatással van az egyének és 
családjaik, a közösségek és a társadalom egészének jólétére, biztonságára és 
védelmére. Ezért ezt is különböző területek szakembereiből álló csapatnak kell 
megközelítenie - a szociális munkások, az ifjúsági munkások és a mentálhigié-
nés szakemberek elengedhetetlen tagjai egy ilyen csapatnak. 

 A radikalizáció és a szélsőségesség kérdése nyomasztó téma lehet. 
Különböző ideológiák, propaganda- és toborzóhálózatok, erőszak, bűncselek-
mények és terrorizmus - hogyan lehet mindezek ellen küzdeni vagy akár csak 
megközelíteni őket? Szerencsére nincs egyedül ezzel a kérdéssel.
 Ha az a személy, akivel a munkahelyén kapcsolatba került, a radika-
lizáció korai szakaszában van (lásd a Moghaddam „A Terrorizmus Lépcsője“ 
modellről szóló fejezetet), akkor ebben a szakaszban fordulhat speciális civil 
szervezetekhez, amelyek segíthetnek felmérni a veszélyt, és javasolhatnak 
megfelelő cselekvési eszközöket.
 Lehetséges, hogy az ilyen egyén a radikalizáció útjának legelején áll, és 
„puha” intézkedésekkel meggyőzhető, hogy ne haladjon tovább. Ilyen esetben 
lehetséges, hogy elegendő lesz olyan deradikalizációs intézkedéseket tenni, 
amelyek a demokráciapárti és toleráns hozzáállás elősegítését szorgalmazzák 
azáltal, hogy a potenciális jövőbeli radikális személyt a sokféleség elfogadásá-
ra ösztönzik, a kisebbségekkel szembeni gyűlöletükkel foglalkoznak, valamint 
oktatási és kulturális tevékenységeket végeznek. Jó megoldás lehet az etnikai, 
vallási és társadalmi közösségek szervezeteivel való együttműködés kialakítá-
sa és bevonásuk az adott személlyel folytatott munkába. Meghívhatja e szerve-
zetek vagy csoportok képviselőit a munkahelyére, találkozót szervezhet velük, 
elősegítheti a kapcsolatfelvételt és gyakorlatban is bemutathatja a társadalmi 
és kulturális sokszínűséget. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan mú-

Mit tehet?

Ki tudja támogatni? Együttműködés más 
szakemberekkel - a több szakterületet egybefogó 
megközelítés
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zeumokkal vagy művészeti és kulturális intézményekkel, amelyek tevékenysé-
gi körébe beletartozik a radikalizációval kapcsolatos kérdések tudatosítása is. 
Ez lehet például egy helyi intézmény, amely a totalitárius ideológiák (például a 
nácizmus) áldozatainak állít emléket. Hasznos lehet egy helyi könyvtár, színház 
vagy közösségi központ is, amelynek tevékenységei közé tartozik a radikalizá-
ció korai szakaszában lévő személyekkel való foglalkozás megfelelő formája.
 A civil társadalom szakosodott szervezetei más szakemberekkel - börtö-
nőrökkel, pártfogó felügyelőkkel, pedagógusokkal, tanárokkal vagy rendőrök-
kel - is összekapcsolhatják Önt, akiknek van tapasztalatuk abban, hogyan kell a 
radikalizáció felé vezető út elején álló emberekkel foglalkozni.
 Ha azonban Ön vagy egy szakosodott civil szervezet úgy véli, hogy az 
Ön által segíteni kívánt személy a radikalizációs folyamat már előrehaladot-
tabb szakaszánál jár - ilyen jellegű politikai szervezethez tartozik, gyűlöletkeltő 
vétségeket vagy bűncselekményeket követ el, mindennapi életében erősza-
kos, politikai vagy vallási radikalizmushoz kapcsolódó jelvényeket visel, vagy 
ilyen jellegű tetoválásai vannak - lehetséges, hogy „kemény” intézkedések-
re van szükség. Ebben az esetben olyan intézményhez kell fordulni, amely a 
bűncselekmények ellen vagy azok megelőzéséért küzd. Itt ez a rendőrség és 
az ügyészség, kiskorúak esetében pedig az oktatási tanács, a szociális ellátó 
központok és a családi bíróságok lesznek. A legdrasztikusabb esetekben, mint 
például terrorista tevékenység folytatása vagy tervezése, az Ön országának 
belbiztonságáért felelős intézményt kell bevonnia.  

 Néhány erősen radikalizálódott ember veszélyes lehet, mivel erősen 
hisznek abban, hogy ők mentik meg a világot, és nem haboznak bármilyen 
eszközt bevetni ennek érdekében, beleértve az erőszakot és a gyilkosságot 
is. Nem szabad elbagatellizálni a környezetünkben élők szélsőséges közös-
ségekhez való elköteleződését, és ezt csak egy „fázisnak” tekinteni, ami majd 
elmúlik. A szélsőségesek gyakran „ostromlott erődben” élnek, és bármilyen 
közintézmény figyelmétől fenyegetve érzik magukat; különösen hajlamosak a 
meggondolatlan és erőszakos viselkedésre. Ennél fogva nagyon fontos, hogy 
az ilyen emberekkel való munka során tartsa a kapcsolatot egy erre szakoso-
dott intézménnyel, és vigyázzon saját és munkatársai biztonságára. Ha ilyen 
személyekkel találkozik a munkahelyén, mindenekelőtt:

Hogyan védheti meg magát és munkatársait?

legyen óvatos, és tartsa be a korlátozott bizalom elvét;

forduljon szakosodott intézményekhez és szervezetekhez;

ne tegyen semmilyen lépést anélkül, hogy tájékoztatná munkatársait 
és feletteseit;

ne adja meg a radikálisoknak személyes adatait, címét vagy egyéb el-
érhetőségét.



Fathali Moghaddam: „A 
Terrorizmus Lepcsoje“ 

modell
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 Amikor a radikalizáció folyamatáról és elmélyülésének megelőzésére 
irányuló lehetséges intézkedésekről beszélünk, a Fathali Moghaddam által ki-
dolgozott modell tűnik számunkra a legmegfelelőbbnek és leghatásosabbnak. 
Moghaddam iráni születésű pszichológus, a kultúra és a csoportközi konfliktu-
sok szakértője, különös tekintettel a globalizáció pszichológiájára, a radikalizá-
cióra, az emberi jogokra és kötelességekre, valamint a terrorizmusra. Jelenleg 
a Pszichológia Tanszék professzora és a Berkley Központ munkatársa.
 Az általa 2005-ben bemutatott modell „A Terrorizmus Lépcsője”, egy 
metaforikus lépcsőt ír le, melynek öt emelete a különböző szakaszokat jelké-
pezi, amelyeken egy személy áthalad, mielőtt eléri a legfelső szintet, amely a 
terrorcselekmény tényleges elkövetését jelenti. Moghaddam modelljének is-
mertetése során hangsúlyozza, hogy a modell központi gondolata az, hogy „a 
terrorizmust leginkább úgy lehet megérteni, ha az anyagi körülmények pszi-
chológiai értelmezésére és az észlelt igazságtalanságok leküzdésének érdeké-
ben rendelkezésre állónak tekintett lehetőségekre összpontosítunk”⁹.
 Moghaddam modelljében a radikalizáció folyamata az egyik emeletről 
a másikra való átlépésből áll. Minden emeleten vannak ajtók, amelyeket ki le-
het nyitni vagy nem lehet kinyitni. Az emberek akkor lépnek fel a következő 
emeletre, amikor nem látnak más legitim lehetőséget vagy választási lehetősé-
get, még akkor is, ha ez azzal jár, hogy kárt okoznak maguknak és másoknak¹⁰. 
 „A Terrorizmus Lépcsője” modell egy piramisdiagrammal szemléltethe-
tő, ami azt jelenti, hogy minél magasabb az emelet, azaz a radikalizáció sza-
kasza, annál kevesebb ember van, és annál kevesebb választási lehetőség áll 
a rendelkezésükre. A földszinten lévő egyéneknek csak egy nagyon kis része 
jut el végül a legfelső emeletig. Fontos megjegyezni, hogy a radikalizáció nem 
vezet automatikusan erőszakhoz vagy terrorizmushoz¹¹.
 A következő fejezetekben közelebbről vizsgáljuk meg Moghaddam mo-
delljének emeleteit, és javaslatokat fogalmazunk meg azokra az intézkedések-
re és cselekvésekre vonatkozóan, amelyekkel megakadályozható, hogy a fiata-
lok fellépkedjenek ezeken a lépcsőkön.

 A legalsó szinten, vagyis a földszinten emberek százmilliói tartózkod-
nak, akikben egy a közös: anyagi körülményeiket pszichológiailag negatívan 
értelmezik. A földszinten lévők szégyenérzetet vagy frusztrációt tapasztalnak, 
úgy érzik, hogy igazságtalanul bánnak velük. Meg kell jegyezni, hogy itt az igaz-
ságtalanság és a méltánytalan bánásmód érzékeléséről van szó, arról, hogy 
ezek az emberek hogyan látják saját körülményeiket. Egy rendkívül szegény 
vagy embertelen körülmények között élő egyén tökéletesen elégedett lehet, 
és lehet, hogy nem érzi magát nélkülözőnek, míg egy másik, viszonylag kényel-

Földszint: kockázat és ellenálló képesség #0
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vonzódik a szélsőséges csoportok általi radikalizációhoz, amelyek vilá-
gos identitástudatot, viselkedési és öltözködési szabályokat állítanak 
elé, valamint azt is megszabják, hogy miben higgyen és milyen zenét 
hallgasson. Az identitáskeresés és a hovatartozás érzésének keresése 
egyetemes a tinédzserkorban. A hovatartozás megfelel annak az alap-
vető érzelmi szükségletnek, hogy a tinédzserek egy csoporthoz tartoz-
zanak és a csoporttagok elfogadják őket. Ezért azok a fiatalok, akik úgy 
érzik, hogy ezek az igények nem elégülnek ki, alternatív csoportok felé 
fordulhatnak;
 
olyan kortársai, barátai vagy családtagjai befolyása alá kerül, akik radi-
kális csoportokkal vagy mozgalmakkal szimpatizálnak, vagy már azok 
tagjai. A tizenévesekre nagyobb befolyása van azoknak a személyek-
nek, akikben megbíznak, és közel állnak hozzájuk;

valós vagy vélt diszkriminációt vagy tisztességtelen bánásmódot tapasz-
tal. Ezek a fogalmak döntő fontosságúak, amikor az egyén a földszinten 
tartózkodik. Ha egy fiatal megtapasztalta a rasszizmust, vagy azt látta, 
hogy egy másik etnikai, vallási, társadalmi vagy politikai csoport kivéte-
lezett bánásmódban részesül, valószínűleg neheztelni fog rá. Ha nem 
találnak, vagy nem kínálnak neki törvényes megoldást a helyzet orvos-
lására és a vele szemben okozott (szintén vélt) sérelem orvoslására, 
akkor előfordulhat, hogy a megszokott csoportján és baráti hálózatán 
kívül keres megoldásokat és módokat, hogy levezesse feszültségét, és 
e keresés során radikális mozgalmakra bukkan;

vigaszt és megértést keres más, védelmet és erős csoportidentitást 
nyújtó csoportokban, különösen akkor, ha szociálisan elszigeteltnek, 
introvertáltnak érzi magát, ha zaklatják vagy megalázzák, és nincs sok 
barátja, aki támogatni tudná.

mes körülmények között élő személy nagyon is igazságtalan bánás-
módot érzékelhet¹². Ha valaki úgy érzi, hogy ő és egy bizonyos etnikai, 
vallási, politikai vagy akár szakmai csoporthoz tartozó társai nem része-
sülnek ugyanazokban az előnyökben, mint a más csoportokhoz tartozó 
személyek, akkor ez az igazságtalan bánásmód érzése felerősödhet, és 
egyeseket arra ösztönözhet, hogy fellépjenek az első emeletre a radi-
kalizáció folyamatában. Ami szintén fontos, az a cselekvőképesség ér-
zésének hiánya - a tehetetlenség és az az érzés, hogy az egyén képtelen 
pozitívan befolyásolni vagy megváltoztatni a helyzetét a rendelkezésre 
álló törvényes eszközök segítségével¹³.

A radikalizálódási folyamatnak ebben a szakaszában az egyén¹⁴:
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 Egyes fiatalok, amikor úgy érzik, hogy nem tudják törvényes eszközök-
kel befolyásolni a helyzetüket, kénytelenek fellépni az első emeletre. Moghad-
dam a radikalizálódás útjának ezt az első lépcsőfokát a “tisztességtelen bánás-
mód elleni küzdelem érzékelt lehetőségeire” utalva magyarázza. A frusztráció 
érzése valóban arra késztetheti az embereket, hogy az igazságtalanság elleni 
küzdelem más lehetőségeit is megvizsgálják. Úgy érezhetik, hogy tetteik nem 
elég hatékonyak az általuk tapasztalt diszkrimináció elleni küzdelemben, ami 
növeli a radikális eszmékre való fogékonyságukat, ami a lépcsőn való fellépés-
re készteti őket. Így vonzódnak az olyan csoportokhoz, amelyek azt az érzést 
keltik, hogy tetteikkel a diszkrimináció ellen lépnek fel. Ha a családtagok vagy 
szakemberek nem avatkoznak be, a folyamat gyorsan terjedhet a szélsőséges 
és radikális ideológiákban való válaszkeresés felé.

A radikalizálódási folyamatnak ebben a szakaszában az egyén¹⁵:

Első emelet: 
a radikális eszmékkel szimpatizáló fiatalokkal 
való foglalkozás

#1

hajlamos arra, hogy a céljai vagy ambíciói teljesítésében bekövetkezett 
kudarcokat ne a körülményeknek vagy személyes hiányosságainak, ha-
nem a megkülönböztetésnek tulajdonítsa;

elkezdi elveszíteni önmagába, és a jelenlegi tekintélyekbe (iskola, rend-
őrség, kormány stb.) vetett bizalmát;

egyre inkább tudatában van a csoportidentitásoknak, és elkezdi hasz-
nálni a “mi vs. ők” narratívát, azonosulva egy csoporttal, és szembeállít-
va azt egy másikkal;

az egyértelmű, erős identitás keresése során különösen fogékonnyá 
válik az új barátok és csoportok külső hatásaira és ötleteire, akik oszt-
ják az igazságtalansággal és a méltánytalan bánásmóddal kapcsolatos 
benyomásait, és alternatív és hatékony megoldásokat javasolnak az 
igazságtalanságok kezelésére. Ebben a szakaszban szembetűnő az ér-
deklődés az új kortárscsoport iránt, valamint az egyén megjelenésében 
is láthatóvá válnak bizonyos finom változások.
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 A második emelet az “agresszió áthelyezése” címet viseli. Ez azt jelenti, 
hogy azok az emberek, akik ezen a szinten tartózkodnak, dühöt és gyűlöletet 
építenek ki egy bizonyos társadalmi csoporttal szemben, akiről úgy gondolják, 
hogy ő az oka annak, hogy igazságtalan bánásmódot tapasztalnak. Ez lehet egy 
ország, egy faj, egy vallás vagy bármilyen entitás, amelyet a rossz körülménye-
ikért felelősnek tartanak.¹⁶
 A második emeleten egyesek úgy érzik, hogy az általuk tapasztalt “igaz-
ságtalanságokat” nem lehet törvényes eszközökkel orvosolni, és ez a felfogás 
egy új erkölcsiség alapját képezi. Itt alakul ki az egyén érdeklődése a radiká-
lis ideológiák és megoldások iránt. Valójában ez még viszonylag ártalmatlan, 
amíg a radikális csoport be nem lép a képbe, és a kínálat nem találkozik a 
kereslettel. Amikor egy személy elkezd szélsőséges erkölcsiséggel foglalkozni, 
fellép a harmadik emeletre.

A második emeleten az egyén¹⁷:

Második emelet:
Mi van akkor, ha olyan radikális csoportot 
keresnek, amelyhez csatlakozhatnak?

#2

megváltoztatja megjelenését, beleértve a ruházatot, hajat, tetováláso-
kat, különböző mintákat megjelenítve;

megváltoztatja személyazonosságát, néha még a nevét is;

megváltoztatja viselkedését, például leszokik a dohányzásról vagy az 
ivásról, megváltoztatja étrendjét, kihagyja az órákat, vagy politikai ese-
ményeken vesz részt, például tüntetéseken;

megváltoztatja a kortárscsoportját. Más szóval, elkezd kevesebb időt 
tölteni korábbi barátaival, és kevesebb időt tölt azokkal a tevékenysé-
gekkel, amelyeket korábban végzett. Ehelyett új baráti csoportot alakít 
ki, amely a radikális csoport tagjaiból áll;

fenyegetően viselkedik a külső csoport tagjaival szemben;

fokozott haragot érez a társadalom iránt;

romlik az iskolai teljesítménye.
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 A harmadik emeletet “morális elköteleződésnek” nevezik. A terrorista 
csoportokra azt mondják, hogy erkölcsileg nem elkötelezettek, főként azért, 
mert hajlandóak erőszakos cselekményeket elkövetni a lakosság ellen. Egy 
bennfentes szemszögéből nézve azonban ezek a csoportok erkölcsileg elkö-
telezettek, és a kormány ügynökeit nem tartják erkölcsileg elkötelezettnek. Az 
újoncokat különböző taktikákkal, például az elszigeteléssel, a csatlakozással, a 
titkolózással és a félelemmel győzik meg arról, hogy elköteleződjenek a terro-
rista csoport erkölcsei mellett. A tanulmányok azt mutatják, hogy a toborzási 
folyamat során az egyén párhuzamosan éli “normális életét” a csoporton belüli 
élete mellett, azonban a célja az, hogy a csoporton belüli életét titokban tartsa. 
Amikor az egyén ténylegesen egy terrorista csoport tagjaivá válik, fellép a ne-
gyedik emeletre. ¹⁸

A radikalizálódásnak ebben a szakaszában az egyén¹⁹:

Harmadik emelet:
Ha az egyén integrálódik a radikális csoportba

#3

az erőszakot, mint a társadalmon belüli igazságtalanságok kezelésének 
eszközét legitimnek tartja;

a csoport szabályait másokra is rákényszeríti, vagy kihívja a külső cso-
port azon tagjait, akik nem tartják be az ajánlott viselkedést;

titkos összejöveteleken vesz részt;

propagandaanyagokat birtokol;

egyre gyűlölködőbbé válik azokkal szemben, akik nem osztják a néze-
teit;

terrorizál más csoporttagokat, akik el akarják hagyni a csoportot;

a radikális csoport életében való fokozottabb jelenléte következtében 
lassan csökkenti iskolai jelenlétét vagy részvételét más standardizált te-
vékenységekben.
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 Moghaddam szerint, amint az egyén eljutott a negyedik szintre, beköv-
etkezik “a kategorikus gondolkodás és a terrorszervezet észlelt legitimitásának 
megszilárdulása”. Ettől a szinttől kezdve már nincs visszaút, vagy ahogy 
Moghaddam fogalmaz: “az életben maradásra alig vagy egyáltalán nincs le-
hetőség”²⁰. Ebben a szakaszban a radikális egyén egy terrorista csoport tag-
jaként működik, amely a szükséges támogatás mellett értelmet és a hova-
tartozás érzését adja neki. Az ilyen egyének teljes mértékben elkötelezettek 
a szélsőséges szervezet mellett, és azonosultak annak hitrendszerével, vala-
mint különösen az ilyen rendszerekre jellemző “mi és ők” gondolkodásmód-
dal. “A szervezetet egy ideális célhoz vezető igazságos eszköznek tekintik” ²¹. 
Az egyedül és kis csoportokban tevékenykedő, “saját maguk által generált” 
terroristák esetében a viselkedésüket gyakran az internet is megerősíti. Ezt a 
megerősítést a terrorista egyén által létrehozott “párhuzamos univerzum” is 
fenntartja, egy olyan univerzum, amely teljesen titkos, és a többségi társadal-
mat gonosznak és a terrortámadások jogos célpontjának tekinti ²².
 Az ötödik és egyben utolsó emeletet “a terrorcselekmény és a gátló 
mechanizmusok megkerülése” néven emlegetik, mivel itt követik el a ter-
rorcselekményeket. A terrorista cselekmény meghatározásának tipikus jelle-
mzői közé tartozik, hogy civilek ellen irányuló erőszakról van szó. Moghaddam 
felveti azt a kérdést, amelyet valószínűleg mindannyian felteszünk magunknak 
ezen a ponton: hogyan képes egy egyén ártatlan civileket ölni? Nincs erkölcse? 
Nem kezd el kételkedni önmagában, amikor látja, hogy egy ártatlan ember az 
életéért könyörög? Ismert tény, hogy amikor egy áldozat sír, könyörög, vagy 
szemkontaktust létesít, beindíthatja a támadóban az úgynevezett gátló mech-
anizmusokat, amelyek hatására meggondolhatja magát. Ezek olyan mecha-
nizmusok, amelyek az emberek vagy állatok egymás elleni agressziójának ko-
rlátozására fejlődtek ki. Viszont a terroristákat sajnos arra is kiképezték, hogy 
megkerüljék ezeket a mechanizmusokat. A legfontosabb tényező számukra 
abban, hogy megakadályozzák a gátló mechanizmusok aktiválódását, hogy 
pszichológiailag eltávolodjanak azoktól az emberektől, akiket meg akarnak 
támadni. A civileket szisztematikusan a külső csoport részeként kategorizál-
ják, tehát ellenségnek tekintik, és eltúlozzák a saját- és külső csoport közötti 
különbségeket. Ez a pszichológiai távolságtartás az oka annak, hogy a terror-
isták kisebb valószínűséggel éreznek együtt az áldozataikkal .²³

A radikalizálódási folyamatnak ebben a szakaszában az egyén²⁴:

Negyedik és ötödik emelet: Ha az egyén hardcore 
radikálissá válik

#4
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úgy gondolja, hogy az erőszak alkalmazása a társadalomban tapasztal-
ható igazságtalanságok kezelésére legitim, és ezt nyíltan ki is mondja;
 
a csoportszabályokat másokra is rákényszeríti, vagy kihívja a külső cso-
port tagjait arra, hogy ők is alkalmazkodjanak a csoport által javasolt 
viselkedéshez;

zárt üléseken vesz részt;

propagandaanyagokat birtokol;

szélsőségesebbé válik a gyűlöletkifejezése azokkal szemben, akik nem 
osztják a nézeteit;

megfenyegeti a csoport azon tagjait, akik megpróbálnak kilépni a cso-
portból;

a radikális csoporthoz való szélsőséges kötődés következtében kevés-
bé vesz részt az iskolai vagy más szervezett tevékenységekben;

elhagyja szélsőségesebb „kinézetét”, hogy megpróbáljon elvegyülni a 
társai között annak érdekében, hogy elkerülje a bűnüldöző szervek és 
más szakmai csoportok figyelmét;

a csoport új tagjait toborozza és képezi ki;

tényleges előkészületeket tesz egy támadásra, ellátmányt gyűjt, felde-
rítést végez;

írásos vagy videó anyagot készít szándékairól.

 A lépcsőmodellben a mentális radikalizációs folyamat az első emelete-
ken játszik nagyobb szerepet, míg a szélsőséges csoport befolyása és a tény-
leges toborzási folyamat fokozatosan egyre fontosabbá válik, ahogy az egyén 
feljebb jut a lépcsőn. Egy másik fontos dolog, amit nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hogy a földszinten emberek milliói tartózkodnak, míg a legfelső eme-
letig csak egy nagyon kis százalék jut fel. Ennek oka a radikalizáció összetett 
jelenségének tárgyalásakor korábban már ismertetett különböző tényezők 
összejátszása²⁵.

A radikalizálódási folyamatnak ebben a szakaszában az egyén²⁴:



Altalanos 
javaslatok
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²⁶ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Community Approach to 

Radicalisation, p. 11, https://terratoolkit.eu/  

²⁷ Sarma K. M. (2018), RAN ISSUE PAPER Multi-agency working and preventing violent extremism I, Radicalisation Aware-

ness Network, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awa-

reness_network/ran-papers/docs/multi-agency-working-preventing-violent-extremism-042018_en.pdf 

 Az alábbiakban javaslatokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy 
a szociális és ifjúsági munkások, illetve a mentálhigiénés szakemberek mire 
tudnának összpontosítani a radikalizáció különböző szakaszaiban lévő fiata-
lokkal való munka során. Az itt bemutatott javaslatok a korábban említett Terra 
Toolkit²⁶ szerzői által megfogalmazott ajánlásokon alapulnak, és kiegészülnek 
a jelen eszköztárhoz hozzájáruló magyar szociális munkások egy csoportjának 
számos javaslatával.

Támogassa a fiatalt erősebb pozitív identitásának kialakításában! Ez je-
lentheti azt, hogy ösztönözi érdeklődését a hobbijai iránt, és segít neki 
tehetségük kibontakoztatásában. A sport, a művészeti vagy zenei te-
hetség mind pozitív identitást és potenciális társadalmi csoportot je-
lenthet. Támogassa aktívan ezeknek a képességeknek a fejlesztését, 
például az által, hogy javasolja egy sportegyesületbe való csatlakozást, 
vegye fel a kapcsolatot a fiatal egy példaképével, vagy egyszerűen csak 
mutasson érdeklődést hobbijai iránt!
Tartsa fenn a kapcsolatot és a nyílt párbeszédet a kiszolgáltatott fiatal-
lal! Próbálja kiépíteni a bizalmat, és szükség esetén nyújtson támoga-
tást és adjon tanácsot!
Legyen tisztában azzal, hogy az a fiatal, akinek egy radikális csoporttal 
van társadalmi vagy családi kapcsolata, nagy eséllyel ő maga is radi-
kalizálódik! Kísérje figyelemmel családi és társadalmi helyzetét, és ha 
lehetséges, beszéljen vele, és teremtsen biztonságos teret, ahol meg-
oszthatja tapasztalatait! Ezekre a tapasztalatokra szakmai szemmel te-
kintsen, és konzultáljon vele róluk!
Ha lehetséges, beszélje meg az esetet más szakemberekkel - más szo-
ciális és ifjúsági munkásokkal, pszichológusokkal és pszichoterapeuták-
kal, tanárokkal és a bűnüldöző szervek munkatársaival! A más releváns 
szakemberekkel való együttműködés a több szakterületet egybefogó 
megközelítés részeként elismert módszer, olyan összetett problémák 
kezelésében, mint a fiatalok radikalizációja²⁷.
Reagáljon proaktívan a rasszizmusra vagy a bármiféle megkülönbözte-
tésre vonatkozó kijelentésekre! Először is tárja fel az fiatal motiváció-
ját! Valóban rasszizmus volt? Vagy az illető tévesen tulajdonította rasz-
szizmusnak a negatív élményt, holott valójában egyszerűen csak nem 
kedveztek neki a körülmények? Ebben az esetben létfontosságú, hogy 
rámutasson a tényleges és a vélt megkülönböztetés közötti különbség-
re. Az ilyen eseteket is beszélje meg a közösség más tagjaival és a ren-
delkezésre álló több szakterületet egybefogó csoporttal.
Azokban az esetekben, amikor egyetért azzal, hogy diszkrimináció tör-
tént, tegye világossá az azt kijelentő személy számára, hogy a helyzet 
orvoslására és az egyensúly helyreállítására rendelkezésre állnak tör-
vényes eszközök, és gondoskodjon ezek alkalmazásáról! A diszkriminá-
ciót megtapasztalt emberek néha hajlamosak úgy érezni, hogy az őket 
diszkrimináló személy által kifejezett negatív érzelmek az egész társa-
dalmi csoportjukra jellemzőek. Mindenképpen hangsúlyozza ki, hogy 
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²⁸ Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive Open 

Online Course, Cluster 2 Session 1.

²⁹ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Community Approach to 

Radicalisation, p. 13, https://terratoolkit.eu/ 

az általuk tapasztalt megkülönböztetés semmiképpen sem képvisel ál-
talános társadalmi nézetet, hanem csupán egyetlen egyén cselekedete 
és véleménye volt! Tegyen róla, hogy a fiatal úgy érezze, támogatja és 
meghallgatja őt!
Biztosítson hozzáférést olyan törvényes eszközökhöz, melyek esetlege-
sen orvosolhatják a fiatal által tapasztalt vélt vagy valós méltánytalansá-
gokat! Amint azt ingyenes online tanfolyamunkban kifejtettük²⁸, az első 
emeletre azok lépnek fel, akik ezt az észlelt igazságtalanságot akarják 
ellensúlyozni. A lépcsőmászással keresik a helyzetük javításának lehet-
séges módjait. Van egy fontos gondolat, amely rendkívül értékes lehet 
a radikalizáció és a szélsőségesség megelőzésében és leküzdésében: 
társadalomként vagy kormányként képzeletbeli ajtókat nyithatunk ki az 
egyén számára, hogy segítsünk neki konstruktívan kezelni a vélt vagy 
valós megkülönböztetést és az igazságtalan bánásmódot. Ez a támoga-
tás megakadályozza, hogy a frusztráció és a tehetetlenség érzésének 
kezelésére alternatív és esetleg veszélyes módokat keressenek, például 
az erőszak elfogadását vagy alkalmazását.
Hogyan akadályozhatja meg, hogy az emberek igazságtalannak érezzék 
helyzetüket? Moghaddam két megoldást javasolt: 

Vonjon be egy másik fiatalt a kialakított rendszerbe - akivel az adott fia-
tal kapcsolatban állhat - annak érdekében, hogy segítsen neki megtörni 
a radikalizáció körét.

Legyen a fiatalnak egy példaképe, akire felnéz! Ez a személy lehet vala-
ki, aki azonos kulturális vagy vallási háttérrel rendelkezik (pl. egy imám), 
vagy egy olyan referenciaszemély, akiben a fiatal megbízik és akit tisztel 
(szociális munkás, futballedző, családtagok, barátok stb.).

Személyes mobilitás lehetőségeinek biztosítása: segítsen az 
embereknek abban a hitben élni, hogy jobb társadalmi stá-
tuszt érhetnek el azáltal, hogy lehetőséget nyújt számukra a 
társadalmi ranglétrán való feljebb jutásra és körülményeik ja-
vítására.
Biztosítson számukra részvételi lehetőséget a döntéshozata-
li folyamatokban, azzal a céllal, hogy pozitívan befolyásolják 
csoportjuk helyzetét vagy a jogi következményekkel járó intéz-
kedéseket. Ha az egyén úgy érzi, hogy számíthat arra, hogy 
valóban meghallgatják, és aktívan részt vesz lehetőségeinek 
alakításában, akkor valószínűleg jobban támogatja a fennálló 
hatalmi szereplőket, és kevésbé hajlik afelé, hogy problémáira 
antiszociális megoldásokat keressen²⁹.  
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Használja a művészeti tevékenységeket is, például a rajzolást vagy a 
színházpedagógiát, mint eszközöket! Ha például olyan emberekről mu-
tat be egy jelenetet, akik ideológiailag nagyon elkötelezettek, kérje meg 
őket, hogy vonjanak párhuzamot saját cselekedeteikkel. Ez egy módja 
lehet annak, hogy a fiatalok rádöbbenjenek cselekedeteik súlyára.

Dolgozzon a fiatalok kritikai gondolkodási készségének fejlesztésén, 
hogy megelőzze, a radikális nézetek általi manipulációt.

Ha valaki már a radikalizálódás útjára lépett, vagy ennek veszélye fe-
nyegeti, szervezzen neki egy találkozót egy olyan személlyel, aki már 
átesett a deradikalizációs folyamaton (pl. egy kilépési munkással vagy 
szakemberrel)!

Biztosítson lehetőséget egy olyan csoport tagjaival való találkozásra, 
amellyel szemben az egyénnek előítéletei vannak. Ezeket a találkozó-
kat jól meg kell szervezni, és különböző formákat ölthetnek, például 
élő könyvtárat (Lásd: az eszköztár egyik foglalkozása), művészeti-, kul-
turális-, illetve sporteseményeket. A futballmeccsek például remek le-
hetőséget nyújtanak arra, hogy összehozzák a különböző társadalmi 
csoportokhoz tartozó embereket, különösen, ha a fair play kerül a kö-
zéppontba. Kiváló példa erre, a Football3 módszertan.  A sportot kifeje-
zetten ajánlott a radikalizáció megelőzésének eszközeként használni a 
fiatalokkal való munka során.

Szervezzen érzékenyítő és interkulturális képzést a fiatalok számára, 
mert ez támogathatja a deradikalizációs folyamatot a radikalizáció ko-
rai szakaszában! 

A radikalizáció előrehaladottabb szakaszaiban vonjon be más szakem-
bereket is, mert minél inkább radikalizálódik a fiatal, annál több egyéni 
munkára van szükség, és a csoportos tevékenységek kevésbé lesznek 
hatékonyak! 

Ismerje fel, ha egy radikalizálódott, társait bántalmazó személyt a ható-
ságok, például a bűnüldöző szervek támogatásával kell kezelni!

Segítse a fiatalokat a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesz-
tésében, hogy ellenállóbbá váljanak az online manipulációval, álhírek-
kel, összeesküvés-elméletekkel szemben! Fejlessze a szélsőségekkel 
szembeni online és offline ellenálló képességüket. Ez a fiatalok kognitív 
előítéletekről és azok a radikalizációban betöltött szerepéről való taní-
tásának egyik fontos eleme.



PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára 

31

 Mivel a radikalizálódott egyén általában egyszerre áldozat (a társadalmi 
folyamatok, mások befolyása, nehéz anyagi és családi körülmények stb. mi-
att) és elkövető (aki erőszakhoz folyamodik és azt hirdeti, szabálysértéseket és 
bűncselekményeket követ el), az úgynevezett „kilépési” tevékenységek különös 
figyelemre méltóak. Ezek több intézményt, szervezetet és sokoldalú társadal-
mi tevékenységeket jelentenek, amelyek a radikalizálódási folyamaton átesett 
egyénekre és csoportokra irányulnak. Céljuk, hogy az ilyen egyéneknek vagy 
csoportoknak lehetőséget biztosítsanak a szélsőséges tevékenységek elhagyá-
sára, és támogassák őket ebben a folyamatban, hogy a végén vissza tudjanak 
térni a társadalomba és meg tudjanak felelni a társadalmi normáknak.
 Egy tipikus EXIT-stratégia egyéni és célzott támogatást nyújt azoknak, 
akik ki akarnak lépni például egy neonáci közösségből. Gyakran felajánlják 
nekik a lehetőséget, hogy szakemberekkel dolgozzanak (akik szükség esetén 
a nap 24 órájában elérhetőek), és segítséget nyújtanak nekik a kormányzati 
szervekkel és intézményekkel való kapcsolatfelvételben. Az kilépési munkások 
együttműködnek a főbérlőkkel, a rendőrséggel és a szociális szolgálatokkal, és 
támogatást nyújtanak a szélsőséges közösségeket elhagyni kívánók családja-
inak és hozzátartozóinak.  A tevékenységeket az egyes ügyfelek helyzetéhez 
igazítják, de általában arra összpontosítanak, hogy az ilyen személy számára 
új, a radikalizálódott közösséghez nem kapcsolódó identitást építsenek. Ezek 
a tevékenységek magukban foglalhatnak pszichológiai és munkatréningeket, 
segítséget a függőségek leküzdésében, de gyakorlati tevékenységeket is, mint 
például a szélsőséges motívumokat ábrázoló tetoválások eltávolítását, a ha-
tóságokkal való kapcsolatfelvételt stb. A munka időtartama a helyzettől függ. 
Általában néhány hónaptól több évig tart. Néhányan, akik az EXIT-programok 
hatására hagyták el a radikalizálódott közösségeket, maguk is oktatókká vál-
tak, és saját tapasztalataikat és a folyamat mély ismeretét felhasználva segí-
tenek másokat ezen az úton. Hasonló lépéseket lehet tenni azok esetében is, 
akik bandákból és bűnszövetkezetekből akarnak kilépni. 

Deradikalizációs vagy “EXIT” stratégiák



EsettanulmAnyok
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³¹  A fiú nevét megváltoztattuk személyazonossága védelmének érdekében.

Dávid, egy tizenkét éves magyar diák #1
 2012-ben egy gyermekjóléti ügynökség kérésére megkeresett egy szo-
ciális munkást a kerületi bíróság, és felkérte, hogy vizsgálja meg egy Dávid 
nevű tinédzser életkörülményeit, mentális állapotát és a szülők jövedelmét³¹. 
A szociális munkás, aki a roma közösség tagja volt, a következő történetet me-
sélte el nekünk Dávidról:

 „Dávid szülei akkoriban váltak el, és a fiú az édesanyjával élt 
vidéken. Édesapja egy Balatonhoz közeli városban lakott. A bíróság a 
gyermekelhelyezési vita miatt kérte, hogy vizsgáljam meg a fiú helyze-
tét.

 Először Dávid édesanyjával vettem fel a kapcsolatot, aki már 
új párkapcsolatban élt, és Dáviddal együtt az új barátjánál éltek az ő 
házában. Az anya elmondta, hogy a házassága nagyon rosszul alakult, 
és szeretett volna minél hamarabb kilépni belőle. Egy nap bérelt egy 
autót, összepakolta a cuccait, és mondta Dávidnak, hogy szálljon be, 
mert a fogorvoshoz mennek. A fiú nem értette a helyzetet, hogy miért 
vannak a holmijaik a járműben, de beszállt, és hamarosan megtudta, 
hogy az anyja új barátjához költöznek. Édesanyjának már új munkahe-
lye volt az új városban, eladóként dolgozott, és mellékállásban magyar 
country énekesnő volt. A ház, ahova költöztek, teljesen rendben volt, 
új bútorok, négy szoba, nagy nappali konyhával. Ennek ellenére Dávid 
nem érezte jól magát ott.

 Dávid meglehetősen alacsony, vékony fiú, rövid fekete hajjal. 
Kifejezetten jól nevelt és udvarias. A szemében azonban én szomo-
rúságot láttam. Azt mondta nekem, hogy nem volt igazságos, ahogy 
az anyja rávette őt, hogy költözzön össze a barátjával. Azt mondta, az 
anyja pontosan tudta, mennyire szeretett az apjával élni abban a vá-
rosban. Rengeteg jószág volt ott, voltak földjeik, ahol saját maguk ter-
mesztették a zöldséget, ezért szinte semmit nem kellett a boltokban 
vásárolniuk. Dávid azt is bevallotta, hogy nem ismerte személyesen 
édesanyja új barátját, mielőtt összeköltözött volna vele. A tinédzser 
úgy érezte, mindent megtett azért, hogy az új iskolában sikeres le-
gyen, de elszigeteltnek érezte magát. Az interneten keresztül tartotta 
a kapcsolatot régi osztálytársaival, ami sokat jelentett neki.
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³² A magyarországi szélsőjobboldali mozgalom félkatonai szervezete (2007-2009).

³³ A magyarországi szélsőjobboldali párt (2003 óta aktív).

³⁴ Akkoriban számos gyilkosságig fajuló gyűlölet-cselekményeket követtek el romák ellen.

 Dávid szobájában a beszélgetés nagyon kötetlenül indult egé-
szen addig a pillanatig, amíg meg nem láttam egy nagy eredeti Magyar 
Gárda Mozgalmat³²  megjelenítő pólót a falra függesztve. Abban a má-
sodperc töredékben megállt a világom, nem tudtam, mit tegyek, mit 
mondjak. Szerencsére sikerült összeszednem magam, így a fiú nem 
vette észre a meglepetésemet és a rossz érzést, ami elfogott. Próbál-
tam kedvesen befejezni a beszélgetést, és megemlítettem neki, hogy 
legközelebb egy kollégámmal jövök.

 A házi látogatás után felhívtam a balatoni családgondozót 
(ahol Dávid édesapja lakott), és elmondtam a fiú esetével kapcsolatos 
meglátásaimat. A kollégám azt mondta, hogy az én helyzetemben ő is 
meglepődött volna, de a kamaszt valószínűleg az apja nemzetszerete-
te befolyásolta. Elmondtam neki, hogy szerintem a póló, amit láttam, 
igazi eredeti darab, valószínűleg a Magyar Gárda Mozgalom rendez-
vényén vásárolták. Munkatársammal megegyeztünk, hogy megpróbál 
beszélni erről a témáról a fiú édesapjával.
 
 Nagyon értetlenül álltam a dolog előtt, hiszen akkoriban a Ma-
gyar Gárda és a Jobbik - Jobbik Magyarországért Mozgalom mögött 
meghúzódó ideológia  terjedt. Nem tudtam elvállalni Dávid ügyét, 
mert a roma közösség tagjaként magam sem éreztem magam bizton-
ságban³⁴. Átadtam az ügyet a kollégámnak, de kapcsolatban marad-
tam vele, és gyakran beszélgettünk Dávidról.
 
 A kollégám elmondta, hogy Dávid nem gondolta, hogy bármi 
baj lenne azzal, hogy az ing a tulajdonában van, fontos dolgokat szim-
bolizál az életében. Kollégám beszélt Dáviddal a radikalizálódó visel-
kedés negatív hatásairól. A fiú szülei mindketten harcba keveredtek 
a fiú felügyeletéért. Több szakembert hívtak segítségül az ügyhöz, és 
mindegyikük arra a következtetésre jutott, hogy a fiú az apjával és az 
anyjával akar maradni. A gyermekelhelyezési ügy rendezése két évig 
tartott. Dávid intelligens és jól nevelt fiú maradt. Ezekben az években 
a kollégám megpróbálta arra bátorítani, hogy maradjon távol a radi-
kális csoportoktól. Ez többnyire sikerült is neki. Dávid felügyeleti jogát 
végül az apja kapta meg; a per végén azonban Dávid cukorbeteg lett, 
ami valószínűleg a pszichológiai tényezők által kiváltott stressz hatása 
volt. Később megtudtam, hogy Dávid egy mezőgazdasági iskolába járt, 
jó jegyei voltak, és sikerült távol maradnia a szélsőséges csoportoktól.

 Két fontos tanulságot emelnék ki ebből az esetből. Az egyik 
egybecseng azzal, amit az egyik főiskolai tanárom mondott: „Amikor 
házlátogatást teszel egy családnál, alaposan nézz körül. Ez remek 
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módja annak, hogy jobban megismerd a családot, és lehetőséget ad 
arra, hogy kérdéseket tegyél fel”, például a falon lévő poszterekről és 
egyéb tárgyakról, azok jelentéséről. Dávid esetében, ha a beszélgetés 
előtt megkértem volna, hogy hadd nézzek körül a szobájában, később 
nem lepődtem volna meg annyira, amikor megakadt a szemem az 
ingen. Ezt az esetet követően igyekeztem jobban odafigyelni az apró 
részletekre.
 
 Az őszinteség szintén fontos tényező volt. Bár én lemondtam 
az ügyről, a kollégám folytatta a családdal és a fiúval folytatott őszin-
te, nyílt beszélgetéseket. Nagyon konkrét kérdéseket tett fel, például: 
Miért fontos neked ez az ing? Milyen hasznod származik ebből a cso-
portból?“
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jegyzet

³⁵ A fiú nevét megváltoztattuk személyazonossága védelmének érdekében

³⁶ A fiú nevét megváltoztattuk személyazonossága védelmének érdekében

Ádám, egy tizenöt éves középiskolás, aki erősen 
szimpatizált a neonáci eszmékkel

#2

 2018-ban a gyámhivatal felvette a kapcsolatot a helyi gyermekjóléti 
szervvel, mert a rendőrségtől megtudták, hogy Ádám  egy hétvégi buli során 
vandalizmust követett el. Mivel az ügyben kiskorúról volt szó, a gyámhivatal 
két szociális munkás segítségét kérte. Egyikük elmesélte Ádám történetét.

 „Felvettük a kapcsolatot Ádám családjával, hogy megtudjuk, mi 
történt pontosan, és felmérjük a fiú környezetét és a lehetséges koc-
kázati tényezőket. Ezek a tények azért voltak fontosak, mert szükség 
esetén további intézkedéseket tudtunk javasolni (pl. nevelőszülői fel-
ügyelet), vagy le tudtuk zárni az ügyet, ha nem voltak jelen a tinédzsert 
érintő negatív tényezők. 

 A család a város szélén, szőlőültetvények mellett, lakott egy 
házban. A ház kétszintes, három szobás épület volt. Ádám és az édes-
anyja otthon voltak, amikor megérkeztünk. Az anya már várt minket, 
de Ádám arcán egyértelműen látszott, hogy nem lát minket szívesen. 
Ádám meglehetősen alacsony és vékony volt. A haja hátul és a feje két 
oldalán le volt vágva. Sötét ruhát viselt - fekete szűk nadrágot, fekete 
bőrszíjat, rajta egy Nagy-Magyarország feliratú csattal, és egy fehér 
trikót. Lábbelije fekete acélbetétes csizma volt fehér cipőfűzővel.

Az Ádám édesanyjával, Mártával³⁶ folytatott beszélgetés során meg-
tudtuk, hogy a család öt évvel ezelőtt költözött Magyarországra Er-
délyből (Románia). Az anyának még két idősebb gyermeke is volt. Egyi-
kük 26 éves, súlyos testi sértésért ült börtönben. A másik gyermek 23 
éves volt, és volt egy gyermeke, akit a másik szülő nevelt. Rövid ideig 
Márta nevelte az unokáját, de ez a helyzet sok feszültséget okozott a 
házban, így végül a baba apja vette át a gondozását. Márta férje tíz éve 
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elhunyt, és azóta egyedül nevelte gyermekeit. A család egyetlen jöve-
delme Márta fizetése volt, ami 130 000 forint (kb. 350 euró), valamint 
az Ádámnak járó gyermektartásidíj, ami 40 000 forintot (kb. 110 euró) 
jelentett.

 A család életkörülményei szerények voltak. A házban az eme-
leti szobát egy könyvespolccal osztották ketté, az egyik oldalon volt 
Ádám szobája, a másik oldalon pedig az édesanyja szobája. Mivel csak 
ők ketten laktak egy fedél alatt, kényelmesen elfértek. Ádám szoba-
részének falai tele voltak plakátokkal és jelvényekkel, amelyeken na-
gyon radikális jelszavak voltak olvashatók, például a Slipknot zenekar, 
Nagy-Magyarország plakát, Árpád-sávos - heraldikai és vexillológiai 
összeállítás.

 Márta elmondta, hogy a fiát csak havonta egyszer engedte el 
bulizni, mert a városon kívül laktak, rossz volt a tömegközlekedés, és 
éjszaka féltette a fiát. Tudott a vandalizmusról, beszélt róla Ádámmal, 
és figyelmeztette, hogy ne tegyen ilyet többet. Márta bevallotta, tudta, 
hogy Ádám már korábban is került bajba bulikon, és félt, hogy továb-
bi, komolyabb problémákat fog okozni. Folyamatosan figyelmeztette, 
hogy ne beszéljen negatívan a roma közösségről, mert minden cso-
portban és társadalomban vannak jó és rossz emberek.

 Ádám elmesélte, hogy egy este egy buli után, amikor ő és a 
barátai hazafelé tartottak, összetört egy szemetes konténert. Hang-
súlyozta, hogy a barátai nem vettek részt ebben a tettben. Amikor 
megkérdezték tőle, hogy miért viselkedett így, csak annyit válaszolt, 
hogy nagyon ideges lett, mert az utca másik oldalán egy romákból álló 
csoport állt. Ádám azt mondta, hogy nem bántották őt, csak az bosz-
szantotta, hogy fizikailag túl közel voltak hozzá.
 
 Az állami gondozással kapcsolatos meghallgatáson és az azt 
megelőző esetkonferencián Márta ugyanígy mesélte el a fent emlí-
tett helyzeteket. Ádám iskolai tanára is azt vallotta, hogy a tinédzser 
már a tanév eleje óta „furcsa” ruhákat viselt, de ő nem fordított erre 
olyan nagy figyelmet. Miután azonban sokan (rendőrség, gyermekjó-
léti ügynökség) keresték meg őt Ádám viselkedése miatt, rájött, hogy a 
fehér cipőfűzős acélcsizma egyértelműen rasszista ideológiákra utal. 
Az eset után a tanárnő megkérte Ádámot, hogy ne viseljen ilyen ru-
házatot és jelvényeket az iskolában. Csak kiemelném, hogy Ádám a 
bírósági tárgyaláson egy Slipknot feliratú pólóban jelent meg. Márta, 
Ádám édesanyja könyörgött a fiának, hogy hagyjon fel ezekkel a radi-
kális nézetekkel. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy a fiú a család 
helyzete miatt viselkedett így - az egyik testvére börtönben, a család 
pedig széthullóban volt.
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jegyzet

³⁷ Híres magyar költő.

³⁸  Egy magyar pop-zenekar.

 A gyermekjóléti ügynökség úgy döntött, hogy a fiú állami gon-
dozásba kerül, de a következő feltételekkel: Ádámnak és családjának 
együtt kellett működnie a gyermekjóléti rendszerrel és az ügyében 
érintett valamennyi szakemberrel. A meghallgatást követően számos 
beszélgetést folytattak Ádámmal, mind az iskolában, mind az otthoná-
ban.

 Feltételeztük, hogy Ádám egyértelműen lázadó volt, és szél-
sőséges ideológiát választott, az önkifejezése eszközéül. Ezért a vele 
folytatott beszélgetések során igyekeztünk új módszereket keresni 
arra, hogy kifejezze az élettel való elégedetlenségét. A cél az volt, hogy 
megtaláljuk benne azokat a bizonyos tulajdonságokat, amelyek lehe-
tővé teszik számára, hogy elfogadják és a társai között megtalálja az 
összetartozás érzését, hogy úgy érezze, pozitívan tud hozzájárulni a 
közösséghez. Ez a feladat nem volt könnyű számunkra, mert az elején 
Ádám sokat beszélt vissza, leginkább az irritálta, hogy végig kell men-
nie ezen a folyamaton.

 Próbáltuk kideríteni, hogy kik a barátai, és miért keveredik 
közéjük, milyen zenét hallgat, milyen verseket olvas stb. Megtudtuk, 
hogy olyan dalokat és verseket hallgatott, amelyeknek semmilyen 
radikális jelentése nem volt (Petőfi Sándor: Egy estém otthon³⁷, Zan-
zibár dalok³⁸). Ezért megkértük, hogy készítsen egy rajzot a vershez 
kapcsolódóan. Nagyon meglepődtünk, amikor lerajzolta a vers íróját, 
valamint édesanyját és édesapját, akikről a vers szólt. Bátorítottuk, 
hogy készítsen más rajzokat is, és ismét lerajzolta a vers íróját, akit az 
édesanyja ölelget. Megdicsértük, és megkérdeztük, hogy megmutat-
hatjuk-e a rajzokat az irodalom- és rajztanárának. Először szkeptikus 
volt, mert azt hitte, mindenki gúnyolódni fog rajta, de pont az ellenke-
zője történt. Mindkét tanára kitűnő osztályzatot adott neki. Aztán va-
lami nagyon érdekes dolog történt - elkezdett eltávolodni a barátaitól, 
akikkel korábban együtt lógott, és közös, radikális érdeklődési körük 
volt. Megbeszéltük Ádámmal, hogy megmutatjuk a rajzait a roma gye-
rekeknek, és kikérjük a véleményüket róluk, majd megosztjuk Ádám-
mal. A roma gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Ádám 
eleinte kicsit kételkedett, de láttuk, hogy ez jó érzéssel töltötte el.

 Próbáltuk kideríteni, hogy kik a barátai, és miért keveredik kö-
zéjük, milyen zenét hallgat, milyen verseket olvas stb. Megtudtuk, hogy 
olyan dalokat és verseket hallgatott, amelyeknek semmilyen radikális 
jelentése nem volt (Petőfi Sándor: Egy estém otthon , Zanzibár dalok 
). Ezért megkértük, hogy készítsen egy rajzot a vershez kapcsolódóan. 
Nagyon meglepődtünk, amikor lerajzolta a vers íróját, valamint édes-
anyját és édesapját, akikről a vers szólt. Bátorítottuk, hogy készítsen 
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más rajzokat is, és ismét lerajzolta a vers íróját, akit az édesanyja ölel-
get. Megdicsértük, és megkérdeztük, hogy megmutathatjuk-e a rajzo-
kat az irodalom- és rajztanárának. Először szkeptikus volt, mert azt 
hitte, mindenki gúnyolódni fog rajta, de pont az ellenkezője történt. 
Mindkét tanára kitűnő osztályzatot adott neki. Aztán valami nagyon 
érdekes dolog történt - elkezdett eltávolodni a barátaitól, akikkel ko-
rábban együtt lógott, és közös, radikális érdeklődési körük volt. Meg-
beszéltük Ádámmal, hogy megmutatjuk a rajzait a roma gyerekeknek, 
és kikérjük a véleményüket róluk, majd megosztjuk Ádámmal. A roma 
gyerekek visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Ádám eleinte kicsit 
kételkedett, de láttuk, hogy ez jó érzéssel töltötte el.

 Körülbelül fél évig dolgoztunk Ádámmal. Ez idő alatt nem volt 
semmi gondja a törvénnyel, és nem hordott szélsőséges ruhákat az 
iskolában. A tanárai azt mondták, látták, hogy megváltozott; Ádámot 
még mindig hallották trágárságokat mondani, bár sokkal kisebb inten-
zitással, mint korábban. Édesanyja szerint többet segített a ház körül, 
és ha bulizni ment, mindig a takarodó előtt jött haza.
 
 Úgy vélem, a családban történt negatív események és a család-
tagok figyelmének hiánya váltotta ki Ádám szélsőséges viselkedését. 
Amikor elkezdtük vele a foglalkozásokat, és arra bátorítottuk, hogy vá-
lasszon más módot az önkifejezésre, elkezdett nőni az önbecsülése. 
Rendszeresen visszajelzést adtunk az édesanyjának, Mártának, aki ál-
landó dicsérte és támogatta fiát. Az iskola is nyitott volt Ádám pozitív 
változásaira, és arra bátorította, hogy csiszolja tehetségét (rajzolás). A 
fiú a pozitív visszajelzéseknek és támogatásnak köszönhetően meg-
találta az egyensúlyt az életében. Lehetséges, hogy radikális hite és 
viselkedése újra felszínre kerül. Én azonban tudom, hogy új életszem-
léletet fedezett fel”.
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A két roma csoport közötti konfliktus az 
iskolában

 Ez az eset egy olyan iskolában történt, ahol a tanulók többsé-
ge roma volt. Az érdekes tény az, hogy a konfliktus a magyar roma 
tanulók és a román roma tanulók között alakult ki. Az előítéletek és 
sztereotípiák olyan nagy konfliktussá fajultak, hogy egy szociális mun-
kásnak kellett közbelépnie.

 Tekintettel arra, hogy sok diákot érintett a negatív környezet, 
a problémamegoldás módszereként a csoportos tevékenységeket vá-
lasztották. Az egyik alkalmazott módszer egy géntérképes játék volt, 
ahol a szociális munkás mondott néhány egyszerű állítást, a gyerekek-
nek pedig fel kellett emelniük a kezüket, ha az állítások igazak voltak 
rájuk. A játék hatására a két csoport rájött, hogy valójában sok közös 
van bennük.

 A szociális munkás véleménye az volt, hogy még az első osztá-
lyosok (hat és hét évesek) is tudnak ilyen típusú játékot játszani, csak 
az életkorukhoz és értelmi szintjükhöz kell igazítani azt. A csoportos 
tevékenység ideális létszáma tíz fő, legalább két (felnőtt) tanárral vagy 
oktatóval. Ha a konfliktus nagyon erőszakos, verbális vagy fizikai érte-
lemben, a konfliktus elmérgesedéséért leginkább felelős gyermekeket 
(a „bajkeverőket”) ki kell vonni a helyzetből, és egyéni foglalkozásokat 
kell nekik tartani szakemberekkel (például szociális munkásokkal). 
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Radikalizációs és deradikalizációs folyamata #4

 Az is fontos, hogy észre tudjuk venni, rá tudjunk mutatni a pozitív pél-
dákra, amelyekkel valakit le lehet téríteni a szélsőséges útról és vissza lehet 
integrálni a társadalomba.

 „Most még kevesen vagyunk, és kinevetnek minket, de várjunk 
néhány évet, és százról több ezerre nő a létszámunk” - kiabálja egy 
rövid hajú férfi megafonon keresztül. A 150-200 fős csoportban van Ja-
nusz Bryczkowski, Bolesław Tejkowski és Leszek Bubel. Lélegzetvissza-
fojtva hallgatja az akkori szélsőjobboldali vezetőket, és együtt tapsol a 
tömeggel. Érzi a hatalmat. 1997. november 11-e van. Varsó központja.

 ”Értelmiségi családból származom, ahol ünnepeltük az irodal-
mat és a művészetet, és vendégül láttuk a művészeket” - mondja ma-
gáról ma. „Gyermekkoromat a játszótéren töltöttem a munkáscsalá-
dokból származó gyerekekkel, és kitaszítottnak éreztem magam. Nem 
igaz az az állítás, hogy a radikalizálódás a diszfunkcionális családokra 
korlátozódik. Én egy könyvek és a grunge zene iránt érdeklődő fiú vol-
tam, aki neofasiszta radikálissá vált.”

 A radikalizálódás első ízét idősebb játszótársától kapta: „Na-
gyon egyszerűen magyarázta el a világ működését. Megmutatta ne-
künk a bimbózó MTV csatornát, tornacipőket, dzsekiket, autókat, 
amiket természetesen nem engedhettünk meg magunknak. Néztük 
ezeket a termékeket a tévében, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy 
miért nem lehet nekünk is ilyenünk. Keresve valakit, akit hibáztathat-
nak, a fiatalok hallgatnak a vezetőkre, akik azt mondják: az Európai 
Unió a hibás, ők lopnak tőlünk. A mitikus New York-i zsidó a hibás, aki 
a bankok felett uralkodik. Ők a hibásak azért, hogy nem jutunk hozzá 
az anyagi javakhoz”.
 Hogyan jutott ki? Egy nő miatt. „Ha az ember találkozik más 
emberekkel, akkor vagy radikalizálódik - mint ahogyan az történt, ami-
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jegyzet

³⁹ Egy független antirasszista egyesület, ami a rasszizmus, a xenofóbia és az intolerancia ellen küzd. Székhelye: 

Varsó, Lengyelország.

kor bőrfejűekkel és futballhuligánokkal kerültem kapcsolatba -, vagy 
kiszáll” - mondja ma. „Nekem a szeretet miatt sikerült kilépnem abból 
a csoportból. Az akkori barátnőm többet látott bennem a neofasiszta 
jelvényeknél, és ultimátumot adott. Emlékeztetett az otthonról hozott 
értékekre és az embertársak tiszteletére. 

 De nem mindenkinek sikerül elhagynia az ilyen közösségeket. 
„Amikor az akkori társaim életét követem, azt látom, hogy még min-
dig a mozgalom részei, és még radikálisok, politizálnak, vagy éppen 
börtönben ülnek” - mondja. „Több mint tíz évembe telt, mire képes 
voltam tükörbe nézni, beismerni magamnak, hogy ki voltam, milyen 
hibákat követtem el, és elfogadni azokat” - összegez.

 Ma fiataloknak tart találkozókat, és rendőröket, tanárokat ké-
pez. Hogyan kezdődött? „Találkoztam a néhai Marcin Kornakkal, a 
„Soha többé” Egyesület alapítójával”³⁹  - mondja. „A társadalmi tevé-
kenységek iránti szenvedélye inspirált engem. Azt mondta, hogy még 
az ország léptékében is fontosak és értékesek a tapasztalataim és az a 
hajlandóságom, hogy kimondjam, hogy az intolerancia és a szélsősé-
gesség rossz. Azt mondta, hogy éljek a szenvedélyemnek. Meggyőzött 
arról, hogy nyíltan beszéljek arról, amin keresztülmentem. Nos, Mar-
cin már elhunyt, és én egyedül folytatom a küldetését.” 



FoglalkozasoK
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‘MI ES OK’ 

#1

LEÍRÁS 

A saját- és külső csoport 
elfogultság feltárása, a 
sztereotípiák, előítéletek, 
diszkrimináció fogalmának 
nyílt megvitatása és az ezzel 
kapcsolatos személyes 
tapasztalatok megosztása

Csoportos/egyéni foglalkozás

15+

3-15 fő

 A résztvevőket négy kiscsoportra kell osztani. Minden csoport kap egy-egy té-
mát, amelyet meg kell vitatnia. A témákat a megadhatja foglalkozásvezető, de a cso-
portok saját témákat is javasolhatnak. Az ajánlott témák a következők:

FELADAT #1

 A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy kis csoportokban gondol-
kodjanak el azon, hogy mit jelent a sztereotípia, az előítélet, a diszkrimináció, és a 
csoporthoz tartozás. Öt perc után az egész csoporttal megoszthatják gondolataikat. 
Mindenki megoszthatja gondolatait, abban a témában, amiről beszéltek. Ha téves el-
képzeléseik vannak a szavak jelentéséről, a foglalkozásvezető kérdésekkel irányíthat-
ja őket, hogy megtalálják a helyes válaszokat. Közben fel lehet írni az ötleteket a flip-
chartra (de nem szükséges). A résztvevőket meg lehet kérni, hogy hozzanak példákat 
a definíciókra.

csoporthoz tartozásstereotyping
sztereotípiák
előítéletek
diszkrimináció

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA:

60-90 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Four 
Session Two: In-group out-
group bias. Online MOOC 
and Toolkits for Social 
Workers.

flipchart, tollak, papír, 
filctoll

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES 
KELLÉKEK:
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 Miután a fenti szavak jelentése tisztázódott, a foglalkozásvezető megkéri a 
résztvevőket, hogy végezzenek el egy egyéni gyakorlatot, gondolkodjanak el a követ-
kező kérdéseken, és próbáljanak meg válaszolni rájuk:

 A csoportos foglalkozás egy reflexiós körrel zárul, amelyben a foglalkozásveze-
tő megkérdezi a résztvevőket, hogy mit tanultak, és mi volt számukra az új információ. 

 
 Miután a résztvevők leírták gondolataikat, a foglalkozásvezető megkérheti 
őket, hogy osszák meg azokat, ha akarják. Fontos, hogy ne kötelezze őket erre, mert 
ez egy érzékeny téma. Az is fontos, hogy tudatosítsa bennük azokat a helyzeteket, 
amikor valaki nem illik bele egy sztereotípiába, valamint az is fontos, hogy megosszák 
személyes tapasztalataikat.
Tanulságos lehet odafigyelni arra, hogy az egyes résztvevők milyen érveket hoznak fel 
a beszélgetés során.

FELADAT #2

Szerinted milyen csoportokhoz tartozol?
Ha tartozol valamilyen csoporthoz, éri-e a csoportodat valamilyen sztereotí-
pia, előítélet? Ha igen, melyek ezek? Rád is vonatkoznak?Have you Voltál-e 
már valaha sztereotípia vagy diszkrimináció áldozata? Ha igen, mi történt? Ha 
valaki mással tetted ezt, mi történt?
Képzeld magadat egy diszkriminált helyzetbe / olyan helyzetbe, amikor az em-
berek sztereotípiák nélkül fordulnak hozzád. Hogyan érezted magad ezekben 
a szerepekben? (Ez segíti az érzelmi tudatosság fejlesztését, és a résztvevők 
felírhatják ezeket az érzéseket a flipchartra, majd megbeszélhetik).

LEZÁRÁS
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LEÍRÁS 

 A csoporttól függően az első foglalkozás külön is elvégezhető, ha a csoportta-
goknak nincs türelmük vagy energiájuk mindhárom játékot egymás után eljátszani. 

 Ez a játék érdekesebb és hasznosabb, ha a csoporttagok nem ismerik szemé-
lyesen a foglalkozásvezetőt. Ha lehetséges, az foglalkozásvezető a foglalkozás elején 
csak minimálisan kommunikáljon a csoporttagokkal. A csoportot arra kéri, hogy ülje-
nek félkörben, és tartsanak a kezükben egy tollat és egy papírlapot. A foglalkozásve-
zető szemtől szemben ül a csoporttal, és a következő kérdéseket teszi fel:

FELADAT #1

Mi az első benyomásotok rólam?
Szerintetek milyen belső tulajdonságaim vannak?
Milyen a családi hátterem?
Mit szeretek és mit nem?

A saját- és külső csoport 
elfogultság tudatosítása.
Group/individual activity.

Csoportos/egyéni foglalkozás

Az első gyakorlat: 12 éves 
kortól, a második és a 
harmadik gyakorlat: 16 éves 
kortól.

8-12 fő

15–20 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Four 
Session Two: In-group out-
group bias. Online MOOC 
and Toolkits for Social 
Workers.

1 toll, papír, flipchart, 
projektor

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

#2

‘KI VAGYOK EN?’
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 Ha lehetséges, ezeket a kérdéseket fel kell írni a flipchartra. A résztvevőknek 
az egyes kérdésekre adott válaszaikat az előttük lévő papírra kell felírniuk. A kérdések 
megválaszolása nem vehet igénybe öt percnél több időt. A gyakorlat során a csoport-
tagok nem beszélhetnek egymással.
Amikor végeztek, a papírlapokat összekeverik, és a résztvevőknek egy percük van 
arra, hogy egymás leírt benyomásait hangosan felolvassák. E módszer segítségével 
szégyenérzet nélkül megoszthatják véleményüket, névtelenek maradnak. Elengedhe-
tetlen, hogy az ilyen foglalkozást vezető személy kellő humorral rendelkezzen, arra az 
esetre, ha szorongató értékeléseket kapna. 
 Miután mindenki megosztotta a kérdésekre adott válaszait, a csoportos fog-
lalkozást vezető személy bemutatkozik, és a csoport összevetheti a róla alkotott el-
képzeléseket. Ez a gyakorlat megköveteli a foglalkozásvezetőtől és a csoporttagoktól, 
hogy kölcsönösen őszinték legyenek a véleményükkel kapcsolatban. A gyakorlat be-
mutatja a „túl korai ítélkezés” hatását és annak árnyoldalát. 

A reflexióhoz a következő kérdéseket kell feltennünk:

Nehéz volt véleményt alkotni? 
Melyik jelentett nagyobb kihívást: a pozitív vagy a negatív vélemények kimon-
dása?
Nehezítette a helyzetet, hogy jelen volt az a személy, akiről véleményt formál-
tatok?

Alternatív verzió

Ezt a játékot úgy is lehet játszani, hogy a csoporttagoknak egy olyan személy 
képét mutatja meg a foglalkozásvezető, akit nem ismernek (a foglalkozásveze-
tő helyett), és miután leírták a válaszaikat, a vezető bemutatja/beszél a képen 
látható személyről.
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 A fenti szavak jelentésének meghatározása után a foglalkozásvezető megkéri 
a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el, és próbáljanak meg válaszolni a következő 
kérdésekre: 

FELADAT  #2

FELADAT #3

 Ha a beszélgetés kezd elakadni, a foglalkozásvezető megkérheti a résztvevőket, 
hogy gondolkodjanak el azon, mit jelent a sztereotípia, az előítélet, a diszkrimináció, a 
csoporthoz tartozás. Erre öt percük van, majd ezt követően megosztják gondolataikat 
az egész csoporttal. Mindenki megoszthatja gondolatait, hogy miről beszéltek. Ha té-
ves elképzeléseik vannak a fogalmak jelentésével kapcsolatban, a foglalkozásvezető 
szondázó kérdésekkel próbálhatja előcsalogatni a válaszokat. A bemutatott gondola-
tokat ki lehet írni a flipchartra (de ez nem kötelező). A résztvevőket meg lehet kérni, 
hogy a definíciókra is hozzanak példákat.

 Miután a résztvevők leírták gondolataikat, a foglalkozásvezető megkérheti 
őket, hogy ha akarják, osszák meg azokat. Fontos, hogy ne kötelezze őket erre, mert 
ez egy érzékeny téma. Az is fontos, hogy tudatosítsa bennük azokat a helyzeteket, 
amikor valaki nem illik bele egy sztereotípiába, valamint az is fontos, hogy megosszák 
személyes tapasztalataikat.

csoporthoz tartozás
sztereotípiák
előítélet
diszkrimináció

Szerinted milyen csoporthoz tartozol?
Ha tartozol valamilyen csoporthoz, éri-e a csoportotokat valamilyen sztereotí-
pia, előítélet? Ha igen, melyek ezek? Vonatkoznak-e rád?
Voltál-e már valaha sztereotípia vagy diszkrimináció áldozata? Ha igen, mi tör-
tént? Ha valaki mással tetted ezt, mi történt?

 A résztvevőket négy kiscsoportra kell osztani. A foglalkozásvezető arra kéri 
őket, hogy gondolkodjanak el a következő fogalmakon, és vitassák meg őket: 

 A csoportos foglalkozás egy reflexiós körrel zárul, amelyben a foglalkozásveze-
tő megkérdezheti a résztvevőket, hogy mit tanultak, és mi volt számukra az új infor-
máció. 

LEZÁRÁS

#2
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DESCRIPTION

A sztereotípiák és a fiatalok 
bizonyos társadalmi csoportokkal 
vagy közösségekkel szembeni 
előítéleteinek megkérdőjelezése.

A „mi és ők” érzés kiküszöbölése, 
amely diszkriminációhoz, 
erőszakhoz és ellenségeskedéshez 
vezethet a különböző csoportok 
között azáltal, hogy közvetlen, 
személyes kapcsolat révén feltárja 
a különböző csoportok közötti 
közös hasonlóságokat.

Csoportos/egyéni foglalkozás

10-18 éves korig

Ez az időtől és a „könyvek” (a 
különböző csoportok tagjai) 
számától függ.

 A „könyvek” különböző tulajdonságokkal rendelkező, különböző hátterű em-
berek, akik vállalják, hogy nyíltan beszélgetnek másokkal, és az alapján választják ki 
őket, hogy milyen társadalmi csoporthoz vagy közösséghez tartoznak, amely előítéle-
tekkel néz szembe, például: romák, zsidók, muszlimok, LMBTQ+ közösség tagjai, haj-
léktalanok, szenvedélybetegek stb. 

A “könyvek”

90-120 perc

Lorentzen, B. N., & 
Planting, B. M. (2020, 
August 29). Unjudge 
someone. The Human 
Library Organization. 
https://humanlibrary.org/

Székek, asztalok, papírok, 
toll

Érdemes bevonni 
a fiatalokat abba 
döntésbe, hogy mely 
társadalmi csoportokkal 
vagy közösségekkel 
szeretnének találkozni és 
többet megtudni róluk.

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

EGYÉB
MEGJEGYZÉSEK:

‘ELO KONYVTAR ES REFLEXIO’

LEÍRÁS
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 A tevékenységet úgy képzelhetjük el, mint egy igazi könyvtárat. Vannak köny-
vek - az emberek, akik beleegyeztek egy bizonyos időkeretbe beleférő beszélgetésbe, 
és vannak katalógusok, amelyekből az „olvasók”’ választhatnak. Az olvasók kikölcsön-
zik a „könyveket”, és amikor befejezték a beszélgetést, „visszaadják” őket.
 A foglalkozásvezető felkészíti a résztvevőket, és javasol néhány példát, hasz-
nos kérdést az „élő könyveknek”. 
 Ezt a tevékenységet különböző típusú rendezvények során is meg lehet szer-
vezni. Fontos, hogy biztosítsunk egy olyan helyet, ahová az olvasó elmehet „könyvet 
olvasni“. Ezt úgy is meg lehet szervezni, mint egy igazi könyvtárat, ahol minden köny-
vet elhelyeznek valahol, és az olvasók bolyonganak a könyvek között. Nagy figyelmet 
kell fordítani a katalógusok elkészítésére is - milyen könyvtémák vannak, és mennyi 
időre lehet kikölcsönözni egy könyvet.
 Egy szociális munkás kis léptékben is megszervezhet egy ilyen rendezvényt a 
csoportjával, meghívva néhány olyan vendéget, akik bizonyos társadalmi csoportok-
hoz tartoznak.

A tevékenység

 Fontos, hogy a foglalkozás befejezése utána foglalkozásvezető beszélgessen 
a foglalkozás résztvevőivel, hogy ha további kérdések merültek fel a fejükben, vagy 
nem kaptak válaszokat, kérdezhessenek. Ezen kívül a reflexiós ülés során lehetőségük 
van arra, hogy átgondolják, reflektáljanak arra, amit tanultak. Mindenki megoszthatja 
tapasztalatait, véleményét, és választ kaphat néhány fennmaradó kérdésre, hiszen 
nem mindenki ugyanazt a „könyvet” kölcsönözte ki, és még ha ki is kölcsönözte, értel-
mezheti másképp azok „tartalmát”.
Ha valaki megszervezi ezt a foglalkozást, fontos, hogy megfelelően fel legyen készülve 
a lebonyolítására.
Az ifjúsági csoport tudatosságának növelése érdekében a foglalkozásvezető megkér-
heti őket, hogy a beszélgetések után szubjektív nézőpontból készítsenek jegyzeteket. 
Ehhez a gyakorlathoz adhat nekik színes jegyzettömböket néhány gondolati ponttal. 
Íme néhány példa:

LEZÁRÁS

Milyen élmény volt számodra a foglalkozás?
Voltak-e félelmeid a foglalkozás megkezdése előtt? Ha igen, mik voltak ezek?
Mit vártál a beszélgetéstől? Megkaptad, amit akartál?
Voltak-e meglepetések számodra a foglalkozás során?
Tudtál-e azonosulni valamivel, amiről a gyakorlat során hallottál?
Volt-e valami, ami a foglalkozás során különös érdeklődést váltott ki belőled, 
amiről szívesen hallanál, tudnál meg többet?
Milyen érzéseid voltak a foglalkozás elején?
Milyen érzéseid voltak a foglalkozás végén? 
Mi volt számodra fontos a beszélgetés során?
Mi az, amit hallottál vagy tanultál a foglalkozás során, amit szerinted jó lenne 
másoknak is hallaniuk?
Milyen érzés volt egy idegenhez közeledni és beszélgetni vele? 



51

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #4

DESCRIPTION

Az egyenlőség és a 
méltányosság fogalmáról 
való elmélkedés, és a 
köztük lévő különbség 
tudatosítása. Ezzel a 
tevékenységgel a résztvevők 
megfigyelhetik saját 
viselkedésüket, érzéseiket, és 
elgondolkodhatnak mások 
helyzetén.

Csoportos foglalkozás

12-18 éves korig

max. 15 fő

 A foglalkozás eredetileg iskolai osztálytermi foglalkozásnak készült, de itt egy 
adaptált változata olvasható, amit nem kell az iskolában megrendezni. A foglalkozás 
bármilyen más környezetben is megszervezhető.
 A csoportos foglalkozás vezetője minden résztvevőnek ad egy papírlapot, 
amelyre rá van írva a sérülés fajtája. Megkéri a résztvevőket, hogy képzeljék el, hogy 
megsérültek, de tartsák titokban, hogy milyen fajta sérülésről van szó. Ezután a fog-
lalkozásvezető mindenkit a nevén szólít, és megkérdezi, hogy milyen sérülésük van. 
A sérülések a kisebb zúzódásoktól, a törött karon vagy lábon át az életveszélyes ál-
lapotokig terjedhetnek. Ha a csoport szeret színészkedni, a foglalkozásvezető meg 
is kérheti a résztvevőket, hogy tegyenek úgy, mintha ténylegesen megsérültek volna 
az adott módon. Az foglalkozásvezető mindenkinek elmondja, milyen szomorú, hogy 
megsérült, és ragtapaszt tesz a résztvevők csuklójára, bármilyen elképzelt sérülésről 
is legyen szó (csonttörés, vágás, esés, ficam stb.). Nyilvánvaló, hogy nem minden sé-
rülés igényel ugyanolyan szintű ellátást, de a résztvevők pontosan ugyanazt a kezelést 
kapják, ami lehet, hogy néhány sérülésnél nem elegendő. 

20-30 perc

Empowering Education. 
(2021, February 9). 
Social & Emotional 
Learning Curriculum 
| Mindfulness-Based, 
Trauma Informed. https://
empoweringeducation.org/ 
Chilcoat, J. (2021). Fair Isn’t 
Always Equal: The Band 
Aid Lesson. The Heritage 
Institute. https://www.
hol.edu/uploads/essays/
Fair- Isnt-Always-Equal-
59821ca0e2e81.pdf 

sebtapasz (résztvevőnként 
egy), papír, toll

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:  

‘SEBTAPASZ’

LEÍRÁS 



52

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #4

A foglalkozásvezető ezután a következő kérdéseket teszi fel a résztvevőknek:

 A foglalkozást be lehet fejezni saját tapasztalatok megosztásával olyan hely-
zetekről, amikor a résztvevők úgy érezték, hogy nem bántak velük igazságosan az 
életben. Egymás emlékeinek átgondolására és megvitatására időt kell hagyni. 

 
 Ezen a ponton a résztvevők rájönnek, hogy mindenkit egyformán kezelt a fog-
lalkozásvezető, de nem igazságosan, mert senki sem azt kapta, amire valójában szük-
sége volt. Ez vitaindító lehet arról, hogy valamilyen szempontból mindenki különbö-
zik, és hogy az egyenlőség és a méltányosság két különböző fogalom.

Megfelelő ellátást kaptál? 
Mire lett volna szükséged a gyógyuláshoz?
Miért nem jó minden kezelés minden sérülésre?
Mi történik, ha nem kapod meg a gyógyulásodhoz szükséges megfelelő ellá-
tást?
Mire van szükség mindenki gyógyulásához és jóllétéhez?
Tudnál több példát mondani arra, amikor valaki nem kap meg valamit, amire 
létfontosságú szüksége van?
Hogyan érezted magad a foglalkozás során? Hogyan érzed magad most?
Milyen állapotban van most a sérülésed?
Mit gondolsz, miért csináltuk ezt a gyakorlatot?
Miért kapott mindenki sebtapaszt?
Hogyan nézne ki a világ, ha a sérüléseket ugyanúgy kezelnénk, mint ebben a 
játékban?

LEZÁRÁS
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‘bagel’

DESCRIPTION

Egy csoporton belül egymás 
megismerése, a csoporttagok 
közötti kommunikáció és 
kapcsolatok tesztelése, 
a csoportdinamika 
megváltoztatása abban az 
esetben, ha a csoportot 
kisebb klikkek osztják meg. Az 
emberek közötti kapcsolatok 
ösztönzése és a közös pontok 
keresése annak érdekében, 
hogy megelőzzük a „mi és 
ők” közötti esetleges vagy 
későbbi megosztottságot. 

Csoportos foglalkozás.

8-18 éves korig (egyszerű 
kérdések a fiatalabb 
gyerekeknek, és nehezebb 
kérdések az idősebb 
diákoknak)

10-30 fő (páros számú 
résztvevő)

 A bagel-játék jó eszköz az ismerkedésre. Ez a játék akkor jó választás, ha egy di-
namikus, rotációs játékon keresztül szeretnénk tesztelni a csoporttagok közötti kom-
munikációt és kapcsolatot. A játék egy új csoportban is használható ismerkedésre és 
a jégtörőként, de olyan csoportban is, ahol kisebb klikkek osztják meg a csoportot, és 
ezért meg szeretnénk változtatni a csoport dinamikáját.
 A csoportot két kisebb csoportra kell osztani. Az egyik csoport egy kis kört al-
kot, a másik pedig egy nagyobbat körülöttük. A foglalkozásvezetőnek ügyelnie kell 
arra, hogy a két körben állók között nagy távolságok maradjanak. Amikor a foglal-
kozásvezető bekapcsolja a zenét, mindkét kör elkezd sétálni vagy táncolni ellentétes 
irányba. A foglalkozásvezető ezután kikapcsolja a zenét, és mindenki abbahagyja a 
sétálást. A két körből az egymással szemben álló emberek párokat alkotnak. Kapnak 
egy témát, amiről két percig kell beszélgetniük. A beszélgetés kétféleképpen folyhat 

20-30 perc

Roszas, E. (2010). 
K.A.M.A.SZ. Kaosz 
Agresszio Massag 
Autonomia Szabadsag. 
Laborc Utcai Altalanos 
Iskola.
http://www.erkolcstant-
tanitok.hu/wp-content/
uploads/2016/02/kamasz.
pdf (page 51) 

zenelejátszó, óra

OBJECTIVES:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

DESCRIPTION
LEÍRÁS 
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le, amiről a foglalkozásvezetőnek kell döntenie: az egyik lehetőség, hogy a párok kö-
tetlen, nyílt beszélgetést folytatnak, a másik lehetőség, hogy időkorlátot szab nekik. A 
játék kezdődhet egy időkorlátos beszélgetéssel, mivel az hatékonyabb és dinamiku-
sabb lehet, a végén pedig a résztvevők átterelődhetnek a kötetlen beszélgetésre. Ily 
módon a páros egyik tagja az idő felében beszél, míg a másik türelmesen hallgatja és 
elgondolkodik azon, amit mond, majd szerepet cserélnek. A két perc leteltével a zene 
folytatódik, a résztvevők újra sétálni vagy táncolni kezdenek, a játék kezdődik elölről, 
és új párok alakulnak.
 A foglalkozásvezető fűszerezheti a hangulatot mozgalmas zenével, és a cso-
port jellemzőinek és igényeinek megfelelően bővítheti vagy szűkítheti a témák listáját. 
A következő példák is használhatóak témaként:

 A kérdések nehézségi sorrendben vannak felsorolva, így a játékban előreha-
ladva azok egyre személyesebbé válhatnak, például a résztvevők kezdhetik a filmek-
kel kapcsolatos kérdésekkel, majd az életről, és a végén a családról és az életcélokról 
is beszélhetnek. A kérdéseket a csoport életkorához és érdeklődési köréhez kell igazí-
tani.  

Az utolsó film, amit láttatok
Az utolsó könyv, amit olvastatok
A kedvenc zenétek
Valami, amit szerettek csinálni
Egy sport, amit szerettek
Egy hely, ahol jártatok, és mindenkinek ajánlanátok
Egy hely, ahová elutaznátok
Az ok, amiért itt vagytok
A hely, ahol felnőttetek
Egy fontos kapcsolat az életetekben
A családotok
Az etnikai csoport, amihez tartoztok, és annak jellemzői
Hagyományok, amiket követtek
Ezt szeretnétek csinálni, ha felnőttök
Céljaitok

#5
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A játék után fontos, hogy a foglalkozásvezető tartson egy reflexiós kört, ahol a részt-
vevők megoszthatják a foglalkozással – ami a kommunikációjukról és a másokkal való 
kapcsolatukról szólt - kapcsolatos érzéseiket és gondolataikat. Például a következő 
kérdéseket vitathatják meg: 

LEZÁRÁS

Másképp kommunikáltatok a játék során, mint általában? Milyen értelemben? 
Mi okozta ezt?
Mit éreztetek, miközben hallgattátok és figyeltétek a párotok mondandóját?
Mit éreztetek, amikor a másik személy figyelt rátok és hallgatott titeket?
Tanultatok valami újat valakiről a csoportban?
Volt valami közös bennetek valakivel a csoportból?
Beszéltetek valakivel, akivel általában nem szoktatok?
Mi volt könnyebb: folyamatosan magatokról beszélni, vagy csendben hallgat-
ni, ahogy valaki más beszél magáról? 
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‘TUKOR‘

DESCRIPTION

Az empátia és a másokkal 
való kapcsolat fejlesztése, a 
nonverbális kommunikáció 
gyakorlása a társadalmi 
elszigeteltség érzésének 
megelőzése érdekében, 
amely radikalizálódáshoz 
vezethet.

Csoportos foglalkozás.

12 éves kortól

2-30 fő (páros számú 
résztvevő)

 Ez a gyakorlat akkor használható, ha a résztvevők már jól ismerik egymást és a 
fizikai interakciók nem esnek a komfortzónájukon kívülre.
 Az elején a különböző szerepekről kell beszélgetést folytatni, amelyeket a 
résztvevőknek el kell játszaniuk (vezetők, követők). Meg lehet kérni a csoportot, hogy 
válasszanak egy vezetőt és egy követőt társaik közül. Mi a jó az egyes szerepekben, 
és miért fontosak? Meg kell említeni azt is, hogy életük során valószínűleg mindkét 
szerepet megtapasztalják, és fejlődhetnek bennük.

 A csoport párokra oszlik, akiknek az a feladatuk, hogy egymás felé fordulva 
tegyék össze a tenyerüket. Minden párból az egyik személy a “vezető”, a másik pedig 
a “követő”. A vezető bármilyen irányba, bármilyen módon mozgathatja a kezét, a kö-
vetőnek pedig követnie kell a vezetőt, mint egy tükörképet. A foglalkozásvezető jelzi 
nekik, hogy mikor kell szerepet cserélniük.

15-25 perc

Rudas, J. (1990) Delfi 
örökösei. Gondolat, 
Budapest, 290.o.

tollak, nyárs (bambusz, 
fém, fa, stb.)

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:

FELADAT #1

DESCRIPTION
LEÍRÁS 
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 A következő feladatban ugyanúgy kell mozogniuk, mint korábban (az egyik já-
tékos tükrözi a másik mozgását), de ezúttal a párok egy tollat tartanak a tenyereik kö-
zött. A pár egyik tagja a “vezető”, a másik pedig a “követő”. A vezető bármilyen irányba 
mozgathatja a kezét, a követőnek pedig követnie kell úgy, hogy a toll ne essen le.

 A harmadik gyakorlatot ismét toll nélkül játsszák, de a szerepeket (vezető, kö-
vető) nem mondják ki hangosan, a pároknak nonverbális jelekből kell kitalálniuk.

 A játékokat követően a résztvevők a következő kérdéseket vitatják meg:

FELADAT #2

FELADAT #3

LEZÁRÁS

Leesett a toll? Ki a felelős azért, hogy a toll nem esett le?
Nehéz volt számotokra a játék? Mi volt a legnehezebb rész? Mi volt a legköny-
nyebb rész? Mi volt a legszórakoztató a játékban?
Hogy éreztétek magatokat a játék közben? Melyik szerepet preferáltátok?
Hogyan döntöttétek el a szerepeket a 3. gyakorlatban?
Kinek, vagy minek köszönhető a játék sikeres kimenetele?
Hogyan tudtatok segíteni egymásnak?  
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DESCRIPTION

A negatív torzításra való 
figyelemfelhívás.

Csoportos foglalkozás

12-18 éves korig

3-40 fő

 A tevékenység részeként a foglalkozásvezető elmesél egy történetet, amelynek 
a negatív torzítás áll a középpontjában, és a történet feldolgozása során a részvevők 
megtanulják, hogyan kerülhetik el, hogy ez a kognitív torzítás befolyásolja őket.

90 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Five Session 
One: Negativity Bias. Online 
MOOC and Toolkits for 
Social Workers.

tollak, papír, a történet 
nyomtatott változata, 
videólejátszó eszköz 
(opcionális)

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

‘DONTS UGY, HOGY JO NAPOD LESZ!’

A történetet a csoport egyik önkéntese vagy a foglalkozásvezető olvassa fel.

„Anna a születésnapja másnapján ébred. Felveszi az új cipőt, amire már régóta 
vágyott, és megcsinálja a frizuráját. A bátyja főz neki egy nagy csésze kávét, és 
reggelire megeszik egy szeletet a maradék születésnapi tortából. Evés közben be-
szélgetnek, majd elindul az iskolába.
Napsütéses tavaszi reggel van, és Anna a barátai üzeneteit olvassa a telefonján, 
miközben az iskolája melletti parkban sétál. Nem veszi észre, hogy valaki felé sétál. 
Anna és az idegen is siet, és nem figyelnek a külvilágra. Anna nekimegy az idegen-
nek, aki teljesen ráförmed. A parkban sokan figyelni kezdik a szituációt.
Anna jó kedve elszáll, és a hangulata azonnal rosszra fordul, miközben siet az isko-
lába. Amikor beér, alig veszi észre, hogy a barátai megdicsérik az új cipőjét. Amikor 
Anna legjobb barátnője megkérdezi tőle, hogy mi a baj, csak annyit mond: „Szar 
napom van!”, és elmegy a női mosdóba. Anna az órákon is dühös, nem tud figyelni 
a feladatokra, és a rossz kedve egész nap vele marad.

A történet

DESCRIPTION
LEÍRÁS
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Miután hazaér, becsapja maga mögött az ajtót. Anna anyukája odamegy hozzá és szól 
neki, hogy kész az ebéd. Evés közben mesél a napjáról és megkérdezi, hogy mi a baj, de 
Anna csak annyit válaszol: „Hagyj békén!”. Egész nap nem beszél senkivel. Rossz kedve csak 
akkor múlik el, amikor végre elalszik.“

 Ebben a feladatban a foglalkozásvezető kisebb csoportokra osztja a részvevő-
ket (három-négy fő), akik a következő utasítások alapján jegyzetelnek (erre 15 perc áll 
rendelkezésükre):

 A történet felolvasása után a foglalkozásvezető elindítja a beszélgetést, amely 
körülbelül 10-15 percig tart. A foglalkozásvezető a következő kérdéseket teheti fel:

FELADAT #1

FELADAT #2

Mi történt Annával?
Miért volt rossz kedve? Hogyan változott Anna hangulata a nap folyamán, mik 
voltak rá hatással?
Milyen következményei lettek annak, hogy Anna összeütközött az idegennel? 
(Hatással van a hangulatára: egész nap frusztrált, impulzív, hatással van a dön-
téshozatalára: nem veszi észre, hogy a barátai és a családja törődnek vele).
Hogyan érezte magát Anna a történet elején a történet végéhez képest?
Mondjatok példákat olyan helyzetekre, aminek hatására rossz kedvetek lesz.
El tudjátok képzelni ugyanezt a történetet, de más befejezéssel, ahol Anna jó 
hangulatban marad?

Gyűjtsétek össze a történet pozitívumait! (10 dolog; ehhez a feladathoz szük-
séges, hogy a csoportok megkapják a történet nyomtatott változatát).
Gyűjtsétek össze a tényeket! Például: születésnap, új cipő, torta reggelire, kap 
egy kávét a testvérétől, süt a nap, tavasz van, a barátoknak tetszik a cipője, 
a legjobb barátja megkérdezi, hogy jól van-e, és aggódik érte. De lehet kicsit 
általánosabb is, érzelmi szempontból: az emberek törődnek vele, fontos má-
soknak, szép ünnepek=születésnap, napsütés).
Gyűjtsétek össze azokat a tényeket, amelyek segíthetnek Annának, hogy jobb 
napja legyen! (jó, ha ők jönnek rá, hogy a pozitív dolgokra kell koncentrálni).
Gyűjtsétek össze azokat a pillanatokat az egész napból, ahol Anna megvál-
toztathatta volna a hangulatát! Hol reagálhatott volna másképp, mint aho-
gyan tette? (Fontos, hogy a beszélgetést úgy vezesse a foglalkozásvezető, hogy 
egyértelmű legyen, Anna nem csinált semmi rosszat, a válasz nem az, hogy 
vissza kellet volna üvöltenie annak, aki leszólta, hanem az, hogy utána vala-
milyen módszereket kellett volna használnia a hangulatváltoztatásra, észre 
kellett volna vennie a körülötte zajló jó dolgokat.)
Mit gondoltok, miért nem vette észre Anna a körülötte zajló jó dolgokat?
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 Kiscsoportos gyakorlat: szerepjáték. Jó lenne, ha erre a gyakorlatra önkéntesek 
jelentkeznének, és azok, akik nem játszanak, a közönséget alkotnák. (10 perc a kidol-
gozásra + 5 perc a játékra).

 Záró diskurzus (20 perc): A foglalkozásvezető arról beszél, hogy hogyan hat az 
emberekre ez a kognitív torzítás, és hogyan védekezhetnek ellene. Példa: a pozitívu-
mokra való összpontosítás. Lehetőség szerint, mutathat egy videót erről a torzításról.

FELADAT #3

A „szereposztás”: Anna, testvér, osztálytárs barát, legjobb barát, anyuka, ide-
gen.
Alakítsátok úgy a történetet, hogy a végén Anna ne legyen rosszkedvű. Nem 
lehet szerepeket kivenni, környezetet változtatni, új szerepeket beiktatni. A cél 
az lenne, hogy Anna reakciója, hozzáállása bizonyos eseményekhez változzon 
meg a nap folyamán.
A szerepjáték után beszéljék meg közösen a játékot, és a foglalkozásvezető 
hívja fel a figyelmet a negatív torzítás következményeire.
A csoport tartson egy rövid szünetet, majd utána mindenki próbáljon meg 
„Anna bőrébe bújni”.

Tapasztalta-e már ezt valaki az életében? Mi történt? Milyen érzés volt? Segí-
tett a pozitív dolgokra való összpontosítás?
Záró kérdés: Mit tanultatok ebből a játékból? Mit találtatok érdekesnek? Ho-
gyan éreztétek magatokat most?  

LEZÁRÁS

 Miután a résztvevők kiscsoportokban megbeszélték ezeket a kérdéseket, a 
többi csoporttal is megosztják gondolataikat, a foglalkozásvezető pedig felírja a po-
zitív tényeket a flipchartra. Ha valami kimaradt, a foglalkozásvezető arra ösztönzi a 
résztvevőket, hogy keressenek további részleteket, és közösen próbálják megtalálni a 
hiányzó darabokat (15 perc).



61

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #8

DESCRIPTION

A pozitív önbecsülés 
megerősítése és a pozitív 
értékek meghatározása.

Csoportos/egyéni foglalkozás

14-18 éves korig

8-12 fő

 Mindenki írja le egy papírlapra azokat a szavakat vagy mondatokat, amelyekről 
úgy gondolja, hogy a legjobban leírják azt az érzést, amikor fontosnak és szeretettnek 
érzik magukat. A résztvevőknek egyes szám második személyben kell leírniuk ezeket 
a mondatokat, az olvasónak címezve (pl. Szeretnek, mert mindig megmutatod, hogy 
törődsz a barátaid jólétével). Lehetőség szerint, minél több példa gyűljön össze. A 
foglalkozásvezető adjon erre öt-hat percet a résztvevőknek. Fontos, hogy a kézírásuk 
olvasható legyen. A résztvevők ne írják saját nevüket a papírlapokra.

 Ezután a foglalkozásvezető összegyűjti és összekeveri a papírdarabokat, majd 
újra kiosztja azokat a résztvevőknek. Így mindenki valaki más papírdarabját kapja 
meg. Ezután párokat alkotnak, és hangosan felolvassák egymásnak a szavakat vagy 
mondatokat a papírdarabokról. Miután egy párból mindkét személy elolvasta a pa-
pírdarabokra írtakat, megbeszélhetik, hogy mit éreztek a gyakorlat során, és milyen 
gyakran hallanak hasonló szavakat az életükben. Melyik a könnyebb? Dicsérni valakit 
vagy megbántani? Miért? 

15-20 perc

tollak, papírlapok 

Ezt a foglalkozást a képzési 
nap későbbi szakaszában 
ajánlott elvégezni, vagy 
olyan csoporttal, akik már 
alapból ismerik egymást.

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

EGYÉB
MEGJEGYZÉSEK:

‘A SZERETET RETORIKAJA‘

DESCRIPTION
LEÍRÁS 
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 A foglalkozás befejezéseként le kell vonni a következtetéseket, és meg lehet 
osztani az érzéseket, véleményeket a gyakorlattal kapcsolatban. A kérdések a követ-
kezők lehetnek:

LEZÁRÁS

Megkapta valaki a saját mondatait? 
Milyen bókot hallanátok a legszívesebben?  

Alternatív verzió

Ez a foglalkozás „akváriumi gyakorlatként” is megvalósítható. A résztvevők 
körben ülnek, ketten közülük középre mennek, és ott beszélgetnek. A körben 
ülők csak azt figyelik, hogy a bókot kapó személy hogyan reagál (pl. mosolyog, 
elpirul stb.). Ez a változat olyan csoportoknak ajánlott, ahol a résztvevők nem 
gúnyolódnak azokon, akik a „színpadon vannak”.
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DESCRIPTION

Annak felismerése, hogy 
a pozitív visszajelzések, 
bókok és kedves szavak 
mennyire fontosak az 
önbecsülés és az általános 
jólét szempontjából, a bókok 
és pozitív visszajelzések 
adásának gyakorlása, a 
résztvevők önbizalmának 
növelése. 

Csoportos foglalkozás

12 éves kortól

 A foglalkozáshoz egy palackra van szükség, amelyet pontosan úgy kell használ-
ni, mint a “Felelsz vagy mersz?” vagy a “Üvegezés” néven is ismert népszerű játékban; 
a téma azonban teljesen más.
 A foglalkozásvezető is beáll a körbe. A csoport körben ül, és a foglalkozásve-
zető forgatja meg először a palackot, így nem lesz vita arról, hogy ki kezdje a játékot. 
A foglalkozásvezető úgy kezdi a játékot, hogy bókot mond annak a személynek, akire 
a palack mutat. Ezután ez a személy is megpörgeti a palackot, és egy bókot kell mon-
dania vagy pozitív visszajelzést kell adnia arról az új személyről, akire a palack mutat. 
A bók vonatkozhat a személyiségre, de szólhat a külsőségekről is. A játék ugyanígy 
folytatódik. Nagyon valószínű, hogy ha körülbelül 15 percig játszanak, mindenki sorra 
kerül. Nem baj, ha valaki többször is sorra kerül, de fontos, hogy mindenkinek legyen 
esélye arra, hogy megpróbáljon bókot adni és kapni.
 Nem könnyű egy pozitív, nem elítélő tulajdonságot kitalálni egy másik ember-
ről, pláne olyan esetben, amikor a csoport tagjai nem is ismerik egymást. De ha nem 
ismerik egymást, akkor még nagyobb a kihívás, mert az emberek többnyire akkor 
sztereotipizálnak másokat, ha nem ismerik őket. A foglalkozásvezető a reflexiós rész-
ben utalhat ezekre a témákra. Fontos szabály, hogy egy bókot csak egyszer szabad 
használni.

4-10 fő

20 perc

üvegpalack

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

‘UVEGPORGETES’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 
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 Az „üvegpörgetés” játék után az foglalkozásvezető megkéri a csoportot, hogy 
beszéljék meg a következő kérdéseket:

Mit éreztetek, amikor megtudtátok, miről szól a gyakorlat?
Mit éreztetek, amikor bókoltatok valakinek?
Mit éreztetek, amikor bókokat kaptatok?
Tanultatok ma valamit? Ha igen, mit visztek magatokkal?
Mit gondoltok a bókok adásáról? Milyen hatással vannak az emberekre?
Melyik bók tetszett a legjobban? 

LEZÁRÁS
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‘AZ IGAZSAG HELYREALLITASA’

Az igazsághelyreállítás 
fogalmának feltárása és 
gyakorlati alkalmazása. Az 
igazságtalansággal vagy 
méltánytalan bánásmóddal 
kapcsolatos helyzetek 
és problémák kezelése, 
valamint a cselekvőképesség 
helyreállításának és 
biztosításának megkísérlése, 
mivel az igazságtalan 
bánásmód érzése és a 
tehetetlenség érzése 
radikalizálódáshoz vezethet.

Csoportos/egyéni foglalkozás

16 éves kortól

3-6 fő

60-90 perc, a csoport 
méretétől és a kisebb 
csoportok számától függ 
(három-öt fő).

papírlapok, tollak (fekete), 
tábla

Ha kiscsoportban 
dolgozik, lehetőség 
szerint ügyeljen arra, hogy 
a csoportok vegyesek 
legyenek, például a közeli 
barátok ne legyenek egy 
csoportban. Hatékonyabb 
ezt a foglalkozást akkor 
végezni, ha maguk 
a résztvevők és a 
foglalkozásvezető is 
ismerik egymást. 

Learning For Justice. (2014). 
Toolkit for Restoring 
Justice. Teaching Tolerance 
Magazine, 47. https://www.
l e a r n i n g f o r j u s t i c e . o r g /
magazine/summer-2014/
toolkit-for-restoring-justice 
Centre for Justice & 
Reconciliation. (n.d.). 
Restorative Justice. Retrieved 
30 March 2021, from 
http://restorativejustice.
org/#sthash.xNqVxwxA.
dpbs
Foresee Research Group. 
(2015, August 27). 
Iskolai visszafogadó kör 
[Video]. YouTube. https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=aLPHFNgxE98
P e a c e m a k e r s . 
(n.d.). How to have a 
restorative chat. [Image]. 
S o l v i n g b e h a v i o u r . C o m . 
https://hu.pinterest.com/
pin/595390013222312251/ 

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:  

EGYÉB
MEGJEGYZÉS:

FORRÁSOK:
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 A foglalkozásvezető elmondja a csoportnak, hogy az igazságosságról fognak 
beszélgetni - arról, hogy mit jelent számukra, és hogyan tudnak foglalkozni a problé-
mákkal annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak maguknak és másoknak. 
A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy szánjanak két-három percet arra, 
hogy egyénileg átgondolják, mit jelent számukra az igazságosság, és milyen helyze-
tekben érezték úgy, hogy igazságosan vagy igazságtalanul bántak velük. Ezután kérje 
meg őket, hogy öt percig párban beszéljék meg ötleteiket. Miután befejezték a páros 
beszélgetést, a foglalkozásvezető arra kéri őket, hogy osszák meg gondolataikat a cso-
porttal, és összegyűjtve az ötleteiket, valamint kiemelve az igazságosság fogalmának 
fő szempontjait zárják le a beszélgetést. Fontos, hogy ne a teljes történeteket osszák 
meg, hanem csak a témához kapcsolódó benyomásokat és gondolatokat.
 Ezután a foglalkozásvezető háromfős kiscsoportokra osztja a csoportot, és 
mindenkit arra kér, hogy idézzen fel egy olyan helyzetet, amelyben úgy érezte, hogy 
velük vagy másokkal igazságtalanul bántak. A foglalkozásvezető először megkéri őket, 
hogy gondoljanak mások helyzetére, majd saját tapasztalataikra. A forgatókönyvek 
alapulhatnak egy, az osztályteremben vagy az életükben előforduló problémán. A fog-
lalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy készítsenek egy szerepjátékot a helyzet 
alapján, amelyet be kell mutatniuk a többi csoportnak.
 Miután a csoportok elkészítették forgatókönyveiket, minden kiscsoport be-
mutatja szerepjátékát az egész csoport előtt. A szerepjáték során a nézőknek fel kell 
írniuk a jelenetekkel kapcsolatos gondolataikat és kérdéseiket. Az egyes csoportok 
bemutatója után a foglalkozásvezető először megkérdezi a “színészeket”, hogy mit 
éreztek színdarab közben, majd a többi csoport beszél arról, hogy mit éreztek néző-
ként. Ezután az egész csoport röviden megbeszélheti, hogy mit lehetett volna más-
képp csinálni az egyes helyzetekben, hogy igazságot szolgáltassanak az érintetteknek. 
A résztvevők által elmondottakra hivatkozva a foglalkozásvezető bemutatja a hely-
reállító igazságszolgáltatás fogalmát, kiemelve az igazság helyreállításának három fő 
gondolatát: 

LEÍRÁS 

Helyreállítás: a helytelen cselekedet kárt okoz, és az igazságosság megköve-
teli ennek a kárnak a helyreállítását;
Találkozás: a legjobb mód annak meghatározására, hogy hogyan lehet ezt 
megtenni az, hogy a felek közösen döntenek;
Átalakítás: ez alapvető változásokat eredményezhet az emberekben, kap-
csolatokban és közösségekben.

#1

#2

#3
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 A foglalkozás vezetője arra kéri a résztvevőket, hogy térjenek vissza a csoport-
jaikhoz, és gondolják végig a helyzetük másfajta alakulását és befejezését az alapján, 
amit az igazság helyreállításával kapcsolatban fő gondolatokként megfogalmaztak. 
Hogyan lehetne helyreállítani az igazságosságot és helyreigazítani a közösséget az ad-
ott helyzetben? Ezután megkéri az egyes csoportokat, hogy mutassák be a helyzetek 
alternatív változatait.
 Attól függően, hogy mennyi időt lehet a foglalkozásnak ezen részére fordítani, 
a csoport megtárgyalhatja az összes helyzetet, vagy összpontosíthat csak egy-két 
kiválasztott helyzetre is. A résztvevők megvitathatják közösen a következő kérdése-
ket: 

Mit gondoltok, milyen előnyökkel jár az emberek és a közösség számára az 
igazság helyreállítása?
Az igazság helyreállításának mely elemei tűnnek különösen nagy kihívásnak, 
főleg a ti környezetetekben?
Írjatok le egy olyan helyzetet az otthonotokból vagy az iskolátokból, amelyben 
szerintetek az igazság helyreállításának megközelítése segíthetett volna.  

LEZÁRÁS



68

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #11

‘EGY PROPAGANDAPLAKAT ELEMZESE’

DESCRIPTION

Egy propagandaplakát 
elemzése, amely felhívja 
a figyelmet a médiában 
történő manipulációra.

Csoportos foglalkozás

15 éves kortól

4-25 fő

 A foglalkozásvezető propaganda és nem propaganda plakátokat gyűjt az in-
ternetről: filmplakátokat, kereskedelmi plakátokat, politikai hirdetéseket stb. és kiny-
omtatja őket. A résztvevőket kiscsoportokra osztja. A kinyomtatott példányok száma 
attól függ, hogy hány kiscsoportot alakít ki. A csoportok összehasonlítják ezeket a 
plakátokat. A foglakozásvezető a következő kérdéseket teszi fel nekik: Mire gondoltok, 
ha meghalljátok a “propaganda” szót? Mit jelent ez számotokra? A foglalkozásvezető 
szinonimákat kér, és felírja őket a flipchartra. Ezután kiosztja a plakátokat a csopor-
toknak. Minden csoport három-négy plakátot kap. 

FELADAT #1

60 perc

Lorentzen, B. N., & 
Planting, B. M. (2020, 
August 29). Unjudge 
someone. The Human 
Library Organization. 
https://humanlibrary.org/
The European Youth 
Information and 
Counselling Agency 
(ERYICA). (2018, June 
18). Liaisons: A toolkit 
for preventing violent 
extremism through 
youth information. 
German Prevention 
Congress. https://www.
praeventionstag.de/nano.
cms/daily-prevention-
news/details/2926 

papírlapok, tollak, 
propagandaplakátok , 
kinyomtatott képek

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

DESCRIPTION
LEÍRÁS 
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 A kiscsoportoknak a plakátokkal kapcsolatban a következő kérdéseket kell 
megvitatniuk:

 A csoportfoglalkozás végén a foglalkozásvezető felolvassa a saját írott definíció-
ját a témáról, és megosztja a csoporttal.

 A foglalkozásvezető arra kéri a kiscsoportokat, hogy keressenek propa-
gandaplakátokat az interneten. Miután minden csoport talált két-három példát, 
megosztják a többiekkel.

A következő kérdések tehetők fel:

 A foglalkozásvezető is mondhat néhány példát, ha a résztvevőknek nem jut 
eszükbe semmi.  

 Minden kiscsoportban egy-egy szóvivő osztja meg a csoportja gondolatait, be-
mutatja a csoportja által a propaganda példájaként kiválasztott plakátot, és elmag-
yarázza, miért gondolják így.
 A propaganda példájaként kiválasztott plakátokat a csoportok elé kell tenni, 
hogy mindenki láthassa őket. A résztvevők megvitathatják a következő pontokat:

Milyen érzéseket kelt bennetek? 
Milyen közös jellemzői vannak a plakátoknak? 
Melyik plakát példa propagandára? Miért? 
Mi a célja az egyes plakátoknak? Arra ösztönöz, hogy tegyetek valamit?

Egy összetett problémát egyszerűsít le.
Egy nagy közös ellenségről alkot képet.
Csak egy nézőpontot használ, mintha az lenne az egyetlen.
Megfélemlítéssel manipulál.  

Milyen funkciója van a propagandának?
Osszátok meg egymással, hogy szerintetek miért jó és miért rossz!
Az egész csoport alkosson közösen egy definíciót!

Mikor és hol találkozhatunk a propaganda fent említett példáival?
Milyen hatással vannak az életünkre?
Kik használják ezeket az eszközöket? (politikusok, vallási csoportok stb.)

LEZÁRÁS

A propaganda jelei:

FELADAT #2
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‘AZ X-AKTAK‘

A képdominancia tudatosítása.

Csoportos foglalkozás

12 éves kortól

3-20 fő

40-45 perc

három nyomtatott 
dosszié, tollak, papírlapok 

A boy crying for his 
loss photo. (n.d.). 
[Photography]. Unsplash. 
https://unsplash.com/
photos/NPmR0RblyhQ 
Family Doing Grocery 
Shopping. (n.d.). 
[ P h o t o g r a p h y ] . 
Pexels. https://www.
p e x e l s . c o m / p h o t o /
family-doing-grocery-
shopping-3985062/ 
Planting, B. M., Lorentzen, 
B. N., Lorentzen, B. N., 
& Planting, B. M. (2020, 
August 29). Unjudge 
someone. The Human 
Library Organization. 
https://humanlibrary.org/
Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Five Session 
Two: The Picture Superiority 
Effect. Online MOOC 
and Toolkits for Social 
Workers.

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

FORRÁSOK:
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 E tevékenység során a résztvevők három csoportra oszlanak. Minden csoport 
kap egy-egy lapot. A lapon van egy szöveg, amelyhez vagy van csatolva kép, vagy 
nincs. A szöveg mindhárom lapon ugyanaz, az egyetlen különbség a hozzájuk csatolt 
képekben van. A képek érzelmekkel és további jelentésekkel egészítik ki a szöveget. 
Az egyik szöveghez nincs csatolva kép, míg a másik kettőhöz igen, de a képek külön-
böznek. Minden csoport csak a saját lapján lévő szöveget és képet látja.
 Az instrukciók a következők: Kiscsoportokban gyűjtsétek össze a lapokhoz kap-
csolódó benyomásokat, gondolatokat, asszociációkat, és írjátok le őket! Válaszoljatok 
a következő kérdésekre: 

 Ezután minden csoport ismerteti gondolatait a másik két csoporttal anélkül, 
hogy megmutatná nekik a lapot, a szöveget vagy a képet. Ki kell emelni, hogy nem ol-
vashatják fel pontosan azt, ami a lapjukon szerepel. Feltehetően a képek más jelenté-
seket, érzelmeket és történeteket idéznek fel, mint a szövegek, ezért minden csoport 
beszámolója más lesz. Miután minden csoport megosztotta a benyomásait, megmu-
tathatják a többi csoportnak a lapjukat, és mindenki rájön, hogy a szöveg ugyanaz 
volt. 

 A foglalkozásvezető a következő kérdéseket teszi fel a résztvevőknek: 

 A vita alapján a résztvevők felfedezik a képdominancia fogalmát, a foglalkozás-
vezető pedig támogatja őket ebben a folyamatban, és e kognitív torzítás megértésé-
hez vezeti őket.

FELADAT #1

Milyen érzéseket keltett bennetek a szöveg és a kép, ha volt? 
Szerintetek milyen történet állhat a kép mögött? 

Mi a véleményetek a képek használatáról a médiában?
Hogyan befolyásolják a szöveg észlelését vagy megértését?

DESCRIPTIONDESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 
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 A helyes definíció ismertetése után a foglalkozásvezető a résztvevőket ismét 
három csoportra osztja, és okostelefonjaikkal példákat kell keresniük az interneten a 
képdominanciára. A foglalkozásvezető adhat nekik konkrét érzéseket, amelyekre ké-
peket kell találniuk, mint például: undor, félelem, boldogság. Az utasítás szerint nem-
rég felfedezett mémeket és vicces reklámokat kell megosztaniuk társaikkal. Ez a rész 
kihagyható, ha a résztvevőknek nincs okostelefonjuk, vagy nem tudják használni azt 
az osztályteremben.
 Miután minden csoport talált két-három, a témához kapcsolódó mémet és rek-
lámot, megoszthatják azokat az egész csoporttal, és beszélgethetnek róluk. Minden 
csoportnak öt perc áll rendelkezésére, hogy a kiválasztott mémekről és reklámokról 
beszélgessen. A következő kérdéseket lehet megvitatni:

FELADAT #2

Miért ezt a képet választottátok? 
Milyen érzéseket kelt bennetek?
Mi jut eszetekbe, amikor ránéztek? 
Megfelel a hozzá tartozó szövegnek?
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A tevékenység első részéhez a következő képek használhatók fel:
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DESCRIPTION

A humor és a humorral 
kapcsolatos torzítások 
hatásainak tudatosítása.

Csoportos foglalkozás

16 éves kortól

4-16 fő

 A foglalkozásvezető megmutat a csoportnak egy vicces videót, hogy megtörje 
a jeget, majd elmondja, hogy mennyire jól jön életünkben mindig egy jó nevetés: 
https://www.youtube.com/watch?v=T9MAmWnOznI&ab_channel=MrBean

 A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy öt perc alatt rajzoljanak le 
egy vicces helyzetet vagy valamit, ami a közelmúltban megnevettette őket, majd min-
den résztvevő bemutatja a rajzát. Ez a feladat nehézséget jelenthet azok számára, 
akik nem tudnak jól rajzolni, ezért a foglalkozásvezető hozhat magával képregénye-
ket, amiket kioszthat a csoportnak, ha valakinek segítségre vagy inspirációra van szük-
sége. A foglalkozásvezető megkérdezi, hogy ki akar rajzolni, és párokba állíthatja őket 
azokkal, akik nem akarnak, így a párok kitalálhatnak egy szituációt, és együtt lerajzol-
hatják, így több bátorságuk lehet bemutatni a rajzaikat és vicces történeteiket.

FELADAT #1

FELADAT #2

60-90 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Five Session 
Three: The Humour Bias. 
Online MOOC and Toolkits 
for Social Workers.

eszközök a 
videóbemutatóhoz, A2-
es méretű papírlapok és 
filctollak 

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

‘NEVESSUNK!

DESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 



77

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #13

 A résztvevőket ezután a foglalkozásvezető két csoportra osztja. Az „Activity”-t 
ez a két csapat fogja játszani egymás ellen. Ez egy világszerte jól ismert játék, amely-
ben mindkét csoport egyik tagja egy kártyára írt kifejezést próbál körülírni társainak 
anélkül, hogy kimondaná a kártyán szereplő szót. A foglalkozásvezető az időt egy-két 
percre korlátozhatja. Ez idő alatt minden csoportnak ki kell találnia, hogy mi van a kár-
tyára írva. A csoportoknak ki kell találniuk, hogy a barátaik melyik előnyt írják körül.

 Mind az öt (a foglalkozásvezető által előzetesen elkészített) „Activity” kártyán a 
humor egy-egy előnye szerepel:

 A foglalkozásvezető a játék befejezése után definiálja a humor effektust, ösz-
szefüggésbe hozva azt a humor előnyeivel, alkalmazásaival, valamint azzal, hogy az 
effektus hogyan vezethet a humor visszaélésszerű használatához a közönség megy-
győzése érdekében. Ezt követően bemutathat olyan helyzeteket, amelyekben a hu-
mor az emberek segítségévé válik.

FELADAT #3

Elősegíti a visszaemlékezést.
Növeli az érdeklődést.
Pozitív értékeléseket eredményez.
Enyhíti a negatív érzelmeket.
Növeli az energiaszintet.

LEZÁRÁS
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‘MIT LATUNK, ES HOGYAN LATJUK AZT?‘

A megerősítési torzítás tudatosítása.

Csoportos foglalkozás

16 éves kortól

10-12 fő

Green, M., & Roberson, R. (2017, May 10). 
QUIZ: How Good Are You At Detecting Bias? (with 
Lesson Plan). KQED. https://www.kqed.org/
lowdown/26829/quiz-how-good-are-you-at-
detecting-bias-with-lesson-plan
Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. (2021). Cluster Four Session 
Three Text one: The Confirmation Bias. Online 
MOOC and Toolkits for Social Workers. News 
articles about masks: 
1. Joyner, D. (2020, August 12). The mask won’t 
save you. Street Sense Media. https://www.
streetsensemedia.org/article/the-mask-wont-
save-you/#.YFnEBJ1Arrd 
2. The Associated Press. (2020, August 27). 
Does a face mask protect me, or just the people 
around me? AP NEWS. https://apnews.com/
article/16cc7a31a327820b9bd1e56a89df5d49 
3. Sanchez, G. R., & Vargas, E. D. 
(2020, August 31). American individualism is 
an obstacle to wider mask wearing in the US. 
Brookings. https://www.brookings.edu/blog/
up-front/2020/08/31/american-individualism-
is-an-obstacle-to-wider-mask-wearing-in-the-
us/ 

40-60 perc

PPT egy újságcikkel vagy 
egy nyomtatott cikk, 
A4-es papír és tollak a 
jegyzeteléshez

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

FORRÁSOK:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:  
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 Ez a foglalkozás körülbelül 10 percet vesz igénybe. A foglalkozást a foglalko-
zásvezető egy szórakoztató (a megerősítési torzítással kapcsolatos) gyakorlattal kezdi, 
amely jégtörőként is funkcionál. A foglalkozásvezető a következőt mondja: “Csináljunk 
egy nagyon egyszerű, de szórakoztató gyakorlatot, amelyben azt figyeljük meg, hogy 
mit és hogyan látunk”. Ezután a foglalkozásvezető megkér mindenkit, hogy vegyen 
részt a gyakorlatban, és felosztja őket tavaszi és őszi csoportra. A tavaszi csoportot 
arra kéri, hogy vegyenek fel egy napszemüveget, miközben arccal a terem egyik fala 
felé állnak, és a napszemüvegen keresztül vizsgálják meg a fal színét. Az őszi csopor-
tot (napszemüveg nélkül) szintén arra kéri, hogy álljanak a szoba ugyanezen falával 
szembe, és vizsgálják meg annak színét.
 A foglalkozásvezető a következőt kérdezi a tavaszi csoporttól (akik napszem-
üveget viselnek): “Milyen színű a fal?” és a résztvevők azt válaszolják például, hogy a 
fal színe “barna” vagy “szürke”. A foglalkozásvezető ugyanezt a kérdést teszi fel az őszi 
csoportnak, és valószínűleg más választ kap, például, hogy “fehér”. 
 A foglalkozásvezető ezután felteszi a következő kérdést: “De ez ugyanaz a fal, 
ugye? Hogy lehet, hogy két különböző színt lát a két csoport?”
 Ezután a foglalkozásvezető megkéri a tavaszi csoportot, hogy vegyék le a nap-
szemüveget, és a következőt kérdezi tőlük: “Milyen színű most a fal?” A résztvevőknek 
most ugyanazt a választ kell adniuk, mint az őszi csoportnak. 
 A foglalkozásvezető megkérdezi az egész csoporttól, hogy milyen különbséget 
vettek észre a között a két helyzet között, amikor volt rajtuk napszemüveg, és ami-
kor nem. Mindkét csoport megosztja egymással a gyakorlatról alkotott véleményét 
és azzal kapcsolatos tapasztalatait. Ezután a foglalkozásvezető elmagyarázza, hogy ez 
arra volt egy példa, hogy a napszemüvegünk színétől függően, néha másképp látjuk a 
dolgokat. A napszemüveget itt az egyénekként vallott hiedelmekre használja metafo-
raként. Ezek a hiedelmek segítenek abban, hogy a dolgokat mindenki a maga módján 
lássa vagy értse, anélkül, hogy nagy erőfeszítést tenne érte. A mindennapi életben sok 
mindent napszemüvegen (a hiedelmeken) keresztül lát az ember maga körül, mert 
így könnyebben megértheti azokat. Mielőtt végleges ítéleteket hoznának a különböző 
dolgokról, le kellene venniük az elméjüket eltakaró napszemüveget, és meg kellene 
próbálniuk nyitottabb és semlegesebb módon szemlélni a dolgokat, például a ténye-
ket. Akárcsak a résztvevők, akik levették a napszemüveget, és rájöttek, hogy a fal színe 
más színű, mint amikor napszemüveggel a fejükön látták. 

FELADAT #1

DESCRIPTION
DESCRIPTION

DESCRIPTION
LEÍRÁS 



80

PRECOBIAS - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és mentálhigiénés szakemberek számára #14

 Ez a tevékenység a megerősítési torzítás meghatározásáról szól. A foglalkozás 
vezetője felrajzolja az alábbi ábrát egy táblára vagy flipchartra, hogy segítse a résztve-
vőket a fogalom megértésében. 

 Ez a tevékenység körülbelül 20 percet vesz igénybe. A foglalkozásvezető Pow-
erPoint diákat vagy flipchartokat mutat a a csoportnak, amelyeken összefoglalja a 
médiából vett, egy vitatott és aktuális témáról szóló három cikkben bemutatott 
érveket - a cikkek a COVID-19 világjárvány idején viselt maszkokról szólnak. A példa-
ként felhasználható cikkek a következők (lásd a fenti linkeket a FORRÁSOK között):

 A megerősítési torzítás az arra irányuló hajlam, hogy az ember szelektíven 
gyűjtse és dolgozza fel az információkat annak érdekében, hogy megerősítse feltéte-
lezéseit és előítéleteit, akár igazak, akár nem.
 Más szóval, az emberek gyakran hajlamosak arra, hogy irracionális módon ta-
nuljanak. Nem dolgoznak fel bizonyos információkat, majd ennek következtében nem 
hoznak objektív ítéletet. Ehelyett a tanulás módját gyakran az ember milyen tudás 
birtokában van, valamint, hogy ki ő, milyen a személyisége.

FELADAT #2

FELADAT #3

A maszk nem ment meg!
Az arcmaszk engem vagy csak a körülöttem lévő embereket védi?
Az amerikai individualizmus akadályozza a szélesebb körű maszkviselést az 
USA-ban
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 A foglalkozásvezető arra kéri a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el ezeken 
az állításokon, írjanak le további meggyőző érveket, és keressenek bizonyítékokat ál-
lításaik alátámasztására, például tudományos értekezéseket és kutatásokat minden 
egyes hírhez. A tudományos bizonyítékok kereséséhez használhatják okostelefonjai-
kat.

 A foglalkozásvezető arra kéri a résztvevőket, hogy tegyék fel a kezüket min-
den egyes olyan hírnél, ahol az információ/érv meggyőzte őket. Attól függően, hogy 
hányan lettek vagy nem lettek meggyőzve, a foglalkozásvezető három-négy fős cso-
portokra osztja a résztvevőket úgy, hogy minden csoportnak legyen legalább egy-két 
tagja, akik az adott érvek mellett vagy ellen vannak (például két támogató és két ellen-
ző).

 A résztvevők a csoportokban vitatják meg az álláspontjukat alátámasztó indo-
kokat. A foglalkozásvezető arra kéri őket, hogy az ellenérvek elutasítása helyett mér-
legeljék azokat, majd az alábbiakat kérdezheti:

 A tevékenységvezető a következő kérdésekkel indítja a beszélgetést:

 Ez a saját megerősítési torzítás azonosítási és tudatosítási módjairól szóló be-
szélgetéshez vezet. A következő példákat hozhatja fel arra, hogy milyen lépéseket te-
hetnek a résztvevők saját megerősítési torzításuk megkérdőjelezése érdekébent: 

 Minden csoport kb. 10 percen keresztül vitatja meg ezeket a kérdéseket, és 
leírja a válaszait, hogy azokat a többi csoportnak is prezentálni tudja.

LEZÁRÁS 

Miért találtatok bizonyos érveket meggyőzőbbnek, mint másokat?
Képesek vagytok-e meggyőzni a ti véleményeteket ellenző csoporttagjaitokat?

Változott-e valakinek az álláspontja a csoportokban folytatott megbeszélés 
hatására? Miért, hogyan?
Miért találtatok bizonyos érveket meggyőzőnek, míg másikakat nem?
Hogyan kapcsolódik ez a tevékenység a megerősítési torzításhoz?

Ellenőrizzétek az általatok olvasott hírek forrásait: vizsgáljátok meg, mi a célja 
a látott információknak!
Vizsgáljátok meg egy történetet egy (a megszokottól eltérő) nézőpontból, vagy 
akár több nézőpontból is!
Legyetek nyitottak a tévedésre, meglévő nézeteitek megkérdőjelezésére!
Vitassátok meg másokkal az adott témával kapcsolatos gondolataitokat! 
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DESCRIPTION

A hatalommal szembeni 
engedelmesség tudatosítása.

Csoportos/egyéni foglalkozás

16-24 éves korig

Egyéni foglalkozás vagy 5-10 
fős csoport

 A foglalkozásvezető készít egy PowerPoint prezentációt, amelyet bemutat a 
résztvevőknek. A tevékenység során használt képeket ki is nyomtathatja, hogy azokat 
meg tudja mutatni a csoportnak. Minden résztvevő a földön vagy az asztalokon ül, 
mivel a székeket a foglalkozás későbbi szakaszában kellékként fogják használni. A 
PowerPoint prezentációban különböző embereket ábrázoló képek mellett állítások 
szerepelnek, amelyekről el kell dönteni, hogy hitelesek, vagy nem.

 A foglalkozásvezető azt mondja: „Mutatok néhány állítást az azokat mondó 
személyek mellett, amelyeket különböző forrásokban találtam.”, és megmutatja a 
prezentációt. Ezután mindenkinek tollat és papírlapot ad, és megkéri őket, hogy egy 
1-10-ig terjedő skálán értékeljék, mennyire tartják hitelesnek az egyes állításokat. Ezen 
a skálán az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem hiteles, a 10 pedig azt, hogy abszolút hi-
teles és megbízható. Minden állítást külön-külön kell megvizsgálni. A résztvevők sorba 
állítják a székeket, és a kiválasztott hely mellé állva szavazhatnak (a legalacsonyabb 
pontszámot adni vágyó személyek a bal oldalon, a legmagasabbat adni vágyók pedig 
a jobb oldalon helyezkednek el). 

FELADAT #1

45-60 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Four Session 
Two Text Two: Authority 
Bias. Online MOOC 
and Toolkits for Social 
Workers.

papír és tollak minden 
egyes személy számára, 
eszköz a PowerPoint 
prezentáció vagy 
nyomtatott képek 
megjelenítéséhez

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA: 

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

‘KI HITELES?’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 
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A tevékenység során az alábbi példákhoz hasonló kijelentéseket lehet használni: 

 Miután minden résztvevő, aki részt akart venni a vitában, kifejtette vélemé-
nyét, a foglalkozásvezető a következő kérdéseket teszi fel nekik:

A résztvevők akár egymáshoz is rendelhetnek tulajdonságokat, ezzel növelve egymás-
ba vetett bizalmukat.

 E kérdés után a foglalkozásvezető megjegyezheti, hogy a résztvevők vélemé-
nyét az a tény befolyásolhatta, hogy valakit egy bizonyos területen tekintélynek tarta-
nak (például tudósok, Elon Musk). Ezen a ponton a foglalkozásvezető azt is elmondja 
a csoportnak, hogy minden állítás egyformán hamis, és a következő kérdéseket teszi 
fel, és az ezekre kapott válaszokat feljegyzi egy flipchartra: 

Bizonyos majmok olyan okosak lehetnek, mint a 12 éves gyerekek [fehér kö-
penyes tudósok képe]. 
Nagy a valószínűsége annak, hogy a Marson most is épp különböző életfor-
mák fejlődnek ki [egy kép űrhajósokról egy NASA-s íróasztalnál].
Megjósolom, hogy 2050-ben már nem fognak benzinüzemű autókat gyártani 
[Elon Musk képe].
Németország ki fog lépni az Európai Unióból [egy kép egy átlagos felnőtt férfi-
ról alkalmi ruhában].
A kannabisz fogyasztása segíthet a szorongó embereknek [egy kép középisko-
lás diákokról alkalmi/alternatív öltözékben].
Einstein „E=mc2” tételét mindvégig hamisnak tartották [egy matektanár képe 
egy tábla előtt]. 
A koronavírus okozta korlátozások 2023-ig fognak tartani [egy kép egy átlagos 
felnőtt nőről alkalmi ruhában].

Az állítások mellett feltüntetett személyek közül ki volt számotokra a leghitele-
sebb, legmegbízhatóbb, és miért?
Ki volt a legkevésbé hiteles vagy megbízható, és miért?
Szerintetek az állítások mellett megjelenített személyek befolyásolták-e azt, 
hogy hogyan érzékeltétek az állítások hitelességét? (Ez a kérdés akkor tehető fel, 
ha az előző kérdésre adott válaszok során nem esett róla szó).  

Szerintetek mitől lesz valaki megbízható? (flipchart-lista)
Milyen tulajdonságokat tudtok egy megbízható személyhez rendelni? 

FELADAT #2

 Miután a résztvevők megszavazták az egyes állítások hitelességét, egész cso-
port szinten vitatják meg választásukat, és véleményüket érvekkel támasztják alá. 
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 Végezetül a foglalkozásvezető elmondja a hatalommal szembeni engedelmes-
ség definícióját, jellemzőit és hatásait. A résztvevők számára az a legfontosabb ta-
nulság, hogy nagyobb figyelmet kell fordítaniuk magára az információra, mint annak 
közlőjére. 

 Végül, a résztvevőket meg lehet kérni, hogy képzeljék el, hogy ugyanazok az 
állítások, amelyeket a foglalkozás során korábban vizsgáltak, az általuk legkevésbé 
hitelesnek tartott személyek szájából hangoztak el.  

FELADAT #3

Próbáljatok meg visszaemlékezni, történt-e már veletek olyan, hogy megbízta-
tok valakiben anélkül, hogy elemeztétek volna az általa mondottak tartalmát, 
csak azért, mert az illető tekintélyes személynek számított? 
Mit gondoltok, miért alkalmaznak hírességeket reklámfilmekben? Mert az em-
berek hajlamosak jobban bízni bennük. Jobban csodálják őket, így nagyobb az esé-
lye annak, hogy elhiszik, amit mondanak. Hasonló a helyzet például a fogkrémrek-
lámokkal, ahol a színészek orvosnak adják ki magukat és fehér köpenyt viselnek.  

LEZÁRÁS
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DESCRIPTION

A bandwagon-hatás, a 
megerősítési torzítás és a 
csoportnyomás tudatosítása. 

Csoportos foglalkozás

10 éves kortól

10-25 fő

A foglalkozásvezető az alábbi példákat tartalmazó PowerPoint diákat készíti el a tevé-
kenységhez. Amennyiben nincs számítógép vagy más megjelenítési lehetőség, nyom-
tatott képek is használhatók, vagy a foglalkozásvezető fel is olvashatja őket. Amikor 
elmagyarázza a gyakorlatot, minden résztvevő feláll vagy leül a földre. A foglalkozás-
vezető közli a csoporttal, hogy egy egyszerű gyakorlatot fognak végezni, majd két ké-
pet mutat nekik, és megkérdezi, hogy melyik tetszik nekik jobban. Nincs jó vagy rossz 
válasz. A résztvevőknek fel kell állniuk, és a terem jobb vagy bal oldalára sétálniuk, a 

FELADAT #1

35-90 perc

Asch Conformity 
Experiment. (2007, 
December 22). [Video]. 
YouTube. https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=TYIh4MkcfJA 
 
Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Five Session 
One Text One: Bandwagon 
Effect. Online MOOC 
and Toolkits for Social 
Workers.

Egy helyiség, a 
PowerPoint prezentáció 
megjelenítésére alkalmas 
eszköz, internet-
hozzáférés

Ez a tevékenység 
jégtörőként is 
használható.

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA: 

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:  

EGYÉB
MEGJEGYZÉS: 

‘MELYIKET RESZESITED ELONYBEN?’

DESCRIPTION
DESCRIPTIONLEÍRÁS 
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választott lehetőségtől függően. Például, ha a kéket kedvelik, a szoba jobb oldalára 
mennek, ha a zöldet, akkor a bal oldalára. A gyakorlatot akár 10 fordulóban is el lehet 
végezni, egyszerű témákkal, például: “Melyiket preferálod?”

 Az első gyakorlat befejezése után a foglalkozásvezető megkérdezi a résztve-
vőket, hogy mit tapasztaltak a gyakorlat során. Mi késztette őket arra, hogy az egyik 
lehetőséget válasszák, és ne a másikat? Valószínűleg néhányan megemlítik, hogy be-
folyásolták őket a mások által hozott döntések. Ha nem említik, akkor a foglalkozás-
vezető a következő kérdéseket teheti fel:

 Korcsoporttól függően a témák eltérhetnek, pl. zene, filmek, színészek stb. Ha 
a résztvevőknek tetszik a játék, és vannak további ötleteik, további kérdéseket is felte-
hetnek.

Oroszlán vagy tigris?
Macska vagy kutya?
Édes vagy sós?
Tavasz vagy ősz?
Gitár vagy zongora?
Foci vagy kosárlabda?
Reggeli vagy vacsora?
Meleg vagy hideg időjárás?
Tea vagy kávé?

Tétováztatok a két oldal között? Mi késztetett titeket arra, hogy az egyik oldalt 
válasszátok, és ne a másikat?
Megváltoztattátok-e bármikor a döntéseteket? 
Volt, hogy olyan csoportba kerültetek, ahová valójában nem tartoztatok?
Azért mentetek az egyik oldalra, mert a barátaitok is oda mentek? 
Észrevettétek, hogy a többség is befolyásolta a választásaitokat?
Milyen érzés volt, amikor a többséggel szavaztatok? Milyen érzés volt, amikor 
a kisebbséggel szavaztatok?

FELADAT #2
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 A foglalkozásvezető lejátsza az Asch kísérletét bemutató videót (ha nincsenek 
feliratok, a foglalkozásvezetőnek el kell magyaráznia, mi történik a videón, hogy a 
résztvevők megértsék azt.)
 Ha van rá lehetőség, próbálja megismételni a kísérletet a csoporttal. Ehhez 
olvassa el tanári eszköztárunk 7. leckéjét!
 A foglalkozásvezetőnek azt kell hangsúlyoznia, hogy ha valaki a többséget kö-
veti, miközben olyan válasz mellett dönt, amely nyilvánvalóan helytelen, akkor való-
ban komolyan kell venni a többség befolyását. A csoportot arra kell ösztönözni, hogy 
vitát folytasson a videóval kapcsolatban. Engedje, hogy a csoport tagjai megosszák a 
videóval kapcsolatos véleményüket és érzéseiket.

 A foglalkozásvezető megkérheti a résztvevőket arra, hogy mondjanak maguk-
ról valamit, ami valószínűleg csak rájuk igaz, vagy ami a kisebbségi véleményt képvi-
seli. Ez a tapasztalat, hogy nem felelnek meg a többség elvárásainak, nagyon felsza-
badító érzés lehet.

 A foglalkozásvezető a következő kérdéseket teheti fel:

 E tevékenység során érdemes kiemelni, hogy a bandwagon-hatás a követke-
zőkből ered: 

 A foglalkozásvezető elmondja a résztvevőknek, hogy a bandwagon-hatás a 
társadalmi élet része, és hogy nap, mint nap ki vannak téve ennek. Normális dolog a 
többség követése, de mégis óvatosnak kell lenniük, mert olyan dolgok megtételéhez 
vezethet, amelyek egyszerűen rosszak vagy helytelenek, mint ahogy azt Asch kísérle-
tében látták. Nem szabadna félniük attól sem, hogy gondolkodjanak, és kifejezzék a 
véleményüket vagy preferenciáikat.

FELADAT #3

LEZÁRÁS

Mit gondoltok a kísérletben szereplő emberekről, akik a többséget követték? 
Mit gondoltok, miért tették ezt?
Úgy gondoljátok, hogy ti is ugyanígy cselekednétek? 
Szerintetek nehéz lenne a többséggel szembeszállni, és egyedüliként a helyes 
válasz mellett dönteni? 
Voltatok már olyan helyzetben, amely erre a kísérletre emlékeztetett?
Milyen más helyzetekben fordulhat elő a bandwagon-hatás? 

a vágyból, hogy igazunk legyen, és a többség igazában való bizalomból,
a kirekesztéstől való félelemből és a többséghez való tartozás igényéből.
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DESCRIPTION

A rózsa retrospekció 
tudatosítása.

Csoportos foglalkozás

14 éves kortól

6-20 fő (a résztvevőknek 
párokat kell alkotniuk; ha a 
csoport létszáma páratlan, 
akkor lehet háromfős 
csoport is)

 A foglalkozásvezető felvezeti a tevékenységet a csoportnak: “Ma a múltról fo-
gunk beszélgetni. A közelmúltról és a távoli múltról egyaránt. Arra foglak kérni benne-
teket, hogy gondoljatok egy igazán boldog emlékre a múltatokból: például egy vidám 
nyaralásra, egy bizonyos időszakra az életetekben, amikor boldognak éreztétek ma-
gatokat, egy emlékezetes eseményre vagy élményre”. 
 A résztvevőknek egy konkrét boldog emlékre és annak részleteire kell gondol-
niuk. Egy pillanatnyi elmélkedés után párokba (vagy háromfős csoportokba, ha párat-
lan a létszám) állnak, és elmesélik egymásnak az emléküket. Miután végeztek, minden 

FELADAT #1

30-45 perc

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Four 
Session Three Text Two: 
Rosy Retrospection. Online 
MOOC and Toolkits for 
Social Workers.

papírlapokra írt kérdések, 
minden csoportnak egy 
kalap vagy tál, ahová a 
felírt kérdések kerülnek

This activity can also be 
used as an icebreaker 
and to support positive 
thinking.

CÉLOK:

TÍPUS:

AGE GROUP:

NUMBER
OF PARTICIPANTS:

IDŐTARTAM:

FORRÁSOK:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK:

EGYÉB
MEGJEGYZÉS:

‘A REGI SZEP IDOK’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 
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pár vagy csoport egy papírdarabkára írt véletlenszerű kérdést húz ki egy kalapból, 
amit közösen vitatnak meg. A kérdések a következők lehetnek:

 A foglalkozásvezető először megkérdezi a résztvevőket, hogy mit tanultak, és 
hogyan érezték magukat a gyakorlat során az egymásnak feltett kérdésekkel kapcso-
latban.
 A csoportos beszélgetés során a foglalkozásvezetőnek meg kell említenie a 
következőket: „Amikor először meséltetek a partnereteknek a boldog emléketekről, 
valószínűleg nem említettetek semmilyen negatív részletet”. Ezután elmagyarázza a 
rózsa retrospekció jelenségét, annak működését és hatását. A résztvevőknek fel kell 
ismerniük, hogy hajlamosak pozitívabban emlékezni a múltbeli eseményekre, mint 
ahogyan azokat akkor megélték, ami ahhoz az érzéshez vezet, mintha a múlt jobb lett 
volna, mint amilyen valójában volt.

 Ezeknek a kérdéseknek az a célja, hogy a résztvevők elgondolkodjanak azon, 
vajon úgy gondolják-e, hogy az emlékeik a „régi szép idők” részei voltak azért, mert 
úgy érzékelik, hogy a múlt jobb volt, mint a jelen. Azt is fel kell ismerniük, hogy hajla-
mosak elzárkózni az élmény közben átélt negatív érzések elől. Itt ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy teljesen normális, ha a boldogság szintjük ingadozik. Néha jól vannak, néha 
pedig egy kicsit kevésbé jól. Meg kell próbálniuk megtanulni, hogyan legyenek rugal-
masabbak. A foglalkozásvezetőnek körbe kell járnia és bátorítania, motiválnia kell a 
félénk résztvevőket a beszédre, de nem szabad nyomást gyakorolnia rájuk.

Miben voltatok mások akkoriban, mint most?
Milyen tanácsot adna a „múltbeli énetek” a „jelenlegi éneteknek”?
Hasonlítsátok össze a jelent ezzel a boldog emlékkel! Mit éreztek? 
„Régi szép idők voltak.” - mit éreztek ezzel a mondattal kapcsolatban?
Amikor ezekről az emlékekről beszélgettetek párban, megemlítettétek-e a ne-
gatív részleteket? Miért, miért nem? Emlékeztek bármilyen negatív részletre 
ezekkel az emlékekkel kapcsolatban? El tudjátok mesélni őket?
Mi a kedvenc részetek ezekből az emlékekből? 
Mi a legkevésbé kedvelt részetek ezekből az emlékekből?
Hogyan birkóztok meg ezekkel az érzéshullámokkal?

FELADAT #2
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A foglalkozásvezető arra kéri a résztvevőket, hogy képzeljék el, hogy öt évvel a jövő-
ben járnak. Megkéri őket, hogy mondjanak néhány szót jelenlegi életükről, és emeljék 
ki azokat a szép emlékeket, amelyek a jövőben „nosztalgikus emlékekké” válnak. 

Valóban jobbak voltak a „régi szép idők”, mint a jelen, vagy csak a rózsa retros-
pekció csap be titeket? 
Milyen mértékben befolyásolják mások a jó kedveteket?
Milyen mértékben vagytok urai a saját jóléteteknek?

LEZÁRÁS

A foglalkozásvezető megkéri a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a következő kér-
déseken: 
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‘ ELALUDTAL?’

To raise awareness of 
sleeper effect.

Csoportos foglalkozás

15-25 éves korig

8-10 fő
Foos, A. E., Keeling, K., & Keeling, 
D. (2015). Redressing the Sleeper 
Effect : Evidence for the Favorable 
Persuasive Impact of Discounting 
Information Over Time in a 
Contemporary Advertising 
Context. Journal of Advertising, 
45(1), 1925. https://core.ac.uk/
download/pdf/83956517.pdf 
F o o d n a v i g a t o r - u s a . c o m . 
(2015). Florida judge approves 
$3.99m deal in Kashi GMO false 
advertising lawsuit. https://
www.foodnavigator-usa.com/
Art ic le/2015/09/08/ Judge-
approves-3.99m-deal-in-Kashi-
GMO-false-advertising-lawsuit 
Miller, A. (2016, January 25). Eat 
the Week. Sustainable Food Trust. 
https://sustainablefoodtrust.
org/art ic les/eat-the-week-
seaweed-farming/ 
Bouko, C., Rieger D., Carton J., 
Naderer B. PRECOBIAS Project. 
(2021). Cluster Five Session Three: 
The Sleeper Effect. Online MOOC 
and Toolkits for Social Workers.
TopThink. (2020, January 8). 
The Sleeper Effect – How the 
Media Manipulates You [Video]. 
YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=rPcrvRuEv9k  

70 perc

vastag, élénk színű fonal, olló, 
csipeszek, papír/post-it, tollak/
filcek.

CÉLOK:

TÍPUS:

KORCSOPORT:

RÉSZTVEVŐK
SZÁMA:

IDŐTARTAM:

SZÜKSÉGES
KELLÉKEK: 

FORRÁSOK:
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 A résztvevők közül néhányan megfognak egy madzagot (egy-egy darabot), és 
annak egy részét a szoba egy bizonyos pontjához rögzítik, majd körbejárnak, és a 
madzag különböző részeit a szoba különböző pontjaihoz ragasztják. A végén a részt-
vevők középen találkoznak, kezükben a zsinórok végeivel (amelyekhez rögzítve van 
a szöveg). A résztvevők hangosan felolvassák az állításokat. Mindegyiküknek ki kell 
találnia a többi résztvevő állításairól (zsinórjairól), hogy honnan származnak erede-
tileg az állítások, mi a húr forrása. A foglalkozásvezetőnek ügyelnie kell arra, hogy a 
zsinórok elég hosszúak legyenek, és mivel a résztvevők egyfajta hálót alkottak, nehéz 
legyen látni, hogy az egyes zsinóroknak hol a vége.
 Ezután megkéri a résztvevőket, hogy cseréljenek zsinórokat egymás között, és 
kövessék vissza a kapott zsinórt az elejéhez - eközben a résztvevők meg is tisztítják a 
zsinórokkal teli szobát.

 A foglalkozásvezető ismerteti az alvóhatás jellemzőit, és felteszi a résztvevők-
nek a következő kérdéseket:

LEZÁRÁS

Szerintetek melyik területet uralja leginkább az alvó effektus?
(Közösségi média, televízió, reklámok)
Fel tudtok idézni olyan szlogent vagy terméket, amely hasonló hatással lehe-
tett rátok?
Hogyan lehettek tudatosabbak az alvóhatással kapcsolatban? 
(Foglalkozzatok tudatosan a témával! Hozzatok tudatos döntéseket! Keressé-
tek a forrásokat! Keressétek a különböző nézőpontokat!)
Mit tehettek azért, hogy csökkentsétek az alvó effektus hatását a társadalom-
ban?
(Tudatosítsátok a létezését! Tanuljatok meg olvasni a sorok között, jobban 
odafigyelni a termékek címkéire! Ne higgyetek el mindent, amit a médiában 
hallotok/ olvastok!)

DESCRIPTION

 A foglalkozásvezető előkészít néhány hosszú zsinórszálat. Minden zsinór vé-
gére egy papírdarabot erősít. A papírdarabkán lévő szövegek például a következők 
lehetnek:

FELADAT #1

“A krém hatékonyságát a tesztelésben való részvételért fizetett nők 95%-a iga-
zolta”.
“A diétás kóla segíthet a fogyásban”.

DESCRIPTION
DESCRIPTION

LEÍRÁS 
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Egyéb eszköztárak és források

 Összeállítottunk egy listát más - ebben a témában hasznos - eszköztá-
rakról. Ezek olyan foglalkozásokat tartalmaznak, amelyeket olyan fiatalokkal 
lehet elvégezni, akik a radikalizáció veszélyének vannak kitéve, valamint tartal-
maz még más hatékony módszereket is az ilyen helyzetek kezelésére.

Welcome to Social Work Toolkit | Social Work Toolkit. (n.d.). Retrieved March 
21, 2021, from https://www.socialworktoolkit.com/

Digital Guide - How to prevent radicalization. (n.d.). SALTO-YOUTH. Retrieved 
March 21, 2021, from https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/dig-
ital-guide-how-to-prevent-radicalization.2491/

Hammersmith and Fulham. Advice to Parents and Carers Keeping Children 
and Young People Safe from Radicalisation and Extremism. (n.d.). https://
www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/section_attachments/advice_to_parents_
and_carers_-_lbhf.pdf 

Camden Safeguarding Children Board. (2019, September 29). Keeping Child-
ren and Young People Safe from Radicalisation and Extremism: Advice for Pa-
rents and Carers. https://www.camden.gov.uk/documents/20142/1195356/
Keeping+young+people+safe.pdf/057fc676-ebe1-083d-0b66-067a3a200260 

Liaisons: A toolkit for preventing violent extremism through youth informa-
tion. (n.d.). Liaisons. Retrieved March 21, 2021, from https://www.praevent-
ionstag.de/nano.cms/daily-prevention-news/details/2926

Living Library. (n.d.). Living Library. Retrieved March 21, 2021, from https://
www.coe.int/en/web/youth/living-library

Paterson, K. (2009). Desperately Seeking Solutions: Helping students build 
problem-solving skills to meet life’s challenges (Illustrated ed.). Pembroke Pub-
lishers.

Russell, D. (2014). Learning, Problem Solving, and Mindtools: Essays in Honor 
of David H. Jonassen. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 8(1), 
1. https://doi.org/10.7771/1541-5015.1492

Tool Kit on Youth Work against Violent Radicalisation and Extremism. (n.d.) 
SALTO-YOUTH.  Retrieved March 21, 2021, from https://www.salto-youth.net/
about/regionalcooperation/current/againstviolentradicalisation/toolkit/
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Skills Café. (n.d.). Be a Bias Detective. Retrieved 30 March 2021, from https://
skills.cafe/boardgames/bias-detective.html 

Social Work Toolkit. (n.d.). Macmillan Social Work Toolkit. Retrieved March 21, 
2021, from https://www.socialworktoolkit.com/ethics-values-and-diversity/di-
versity-and-equality

Social & Emotional Learning Curriculum | Mindfulness-Based, Trauma Infor-
med. (n.d.). Empowering Education. Retrieved March 21, 2021, from https://
empoweringeducation.org/

Chilcoat, J. (2021). Fair Isn’t Always Equal: The Band Aid Lesson. The Herita-
ge Institute.  https://www.hol.edu/uploads/essays/Fair-Isnt-Always-Equal-
59821ca0e2e81.pdf
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