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Sziasztok, Lányok! 

 

A mai foglalkozásunk támája kapcsolódik az előző foglalkozáshoz, amit szintén a 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség témakörén belül választottam.  

A szociális érzékenység, a hátránnyal élők iránt érzett felelősségvállalás, együttműködés, 

egymásra figyelés, empátia, szolidaritás, előítélet mentesség, tolerancia napi életünk része kell, 

hogy legyen. 

A másságot – hacsak nem provokáló szándékkal keletkezett, vagy nem veszélyezteti a közjót – 

el kell fogadnunk. 

 

Tegyük fel, hogy egy ötvenlakásos bérházban laksz! 

Egy civil szervezet megvásárol a házban öt lakást azzal a céllal, hogy ott szálláshelyet 

rendezzen be hajléktalanok részére. A lakók meg szeretnék akadályozni a beköltözésüket, és 

tiltakozásul aláírásgyűjtést szerveznek. 

Aláírnád-e a tiltakozást?                                  igen                   nem 

 

Egy romákat támogató szervezet vásárolja meg az öt lakást roma családok számára. A bérház 

lakói ezúttal is tiltakoznak. 

Aláírnád-e a tiltakozást?                                igen                    nem 

 

https://kamaszpanasz.hu/hirek/pedagogus-segedanyag/4422/massag
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/tarsadalomismeret-eletmod/eloitelet-diszkriminacio-idegengyulolet/a-massag-elfogadasa-a-mai-tarsadalomban
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/rendeszet/tarsadalomismeret-eletmod/eloitelet-diszkriminacio-idegengyulolet/a-massag-elfogadasa-a-mai-tarsadalomban
https://docplayer.hu/106021323-Massag-elfogadas-es-befogadas.html
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A lakásokat a Külügyminisztérium venné meg Pakisztánból jött menekült családoknak, akik 

magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkeznek. A lakók a beköltözés elleni tiltakozásul 

megint aláírásokat gyűjtenek. 

Aláírnád-e a gyűjtőívet?                                igen                  nem 

 

Szerintetek az adatok összesítés után a csoport hány százaléka fordulna szembe a 

beköltözésekkel? 

 

Az életben gyakran mesterséges falakat építve különítjük el magunktól azokat, akik mások, 

mint mi vagyunk. 

A tőlünk eltérő jellemző vonások megjelenését másságnak nevezzük. 

Valójában minden ember különbözik a másiktól: férfiak és nők vagyunk, öregek és fiatalok; 

van, aki szépen zongorázik, van, aki eredményesen sportol vagy kiváló kézügyességgel 

rendelkezik. Az, hogy nem vagyunk egyformák, színessé teszi az életünket. 

A másság akkor okoz bajt, ha szembefordulunk azokkal, akik eltérnek tőlünk. Ez az ellentét 

gyakran abból fakad, hogy hamarabb mondunk ítéletet valamiről, mint ahogy megfelelő 

ismereteink lennének róla, vagy véleményünket előre befolyásolja egy hallott torz vagy téves 

gondolat. Az így kialakult elképzelést előítéletnek nevezzük. 

Az előítéletek rossz irányban befolyásolják a másságról alkotott véleményünket. 

A másság helytelen megítélésének sokféle következménye lehet:  

- kinevetjük, aki más;  

- megvetjük őt a másságáért; 

- gyűlöletet érzünk vele szemben; 

- kiközösítjük őt; 

- bántalmazzuk. 

Gondolkozzatok csak el ezeken! Szinte nap, mint nap találkozunk vele!  

 

Magyarországon elsősorban a roma lakosság szenved a mássága miatt. 

Olvasd el az alábbi helyzetet, és válaszolj a kérdésre! 

Egy roma férfi mesélte a következőket: 

„Jelentkeztem egy munkahelyre, amit az újságban hirdettek meg. Mindenben megfeleltem a 

feltételeknek, de amikor látták, hogy roma vagyok, még meg sem szólaltam, már közölték, hogy 

az állás be van töltve, pedig üres volt.” 

Hogyan sérült a társadalmi egyenjogúság a fenti esetben? 

 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

3 
 

 

A XV. század táján érkeztek több hullámban Magyarországra a romák. Mivel azonban 

megtartották kultúrájukat, nyelvüket és életmódjukat, nehezen illeszkedtek be az államrendbe. 

Ezért sokszor összeütközésbe kerültek környezetükkel. 

A romákkal kapcsolatos problémák jórészt abból erednek, hogy körükben jelentős a 

munkanélküliség. 

Mit tehet a tanuló ifjúság, hogy a másság miatt keletkezett szembenállás csökkenjen a roma 

lakosság megítélésében? 

Segíti a roma lakosság felzárkóztatását a roma gyerekek iskoláztatása? 

 

A másságból eredő megkülönböztetés miatt sokat szenvednek azok, akik rossz szociális 

körülmények között élnek, akiket a „szociális háló” nem képes megvédeni. 

Olvassatok el az alábbi helyzetet, és feleljetek a kérdésekre! 

Az öregasszony mindennap három óra felé ült le a hatalmas bérház tövébe, nem messze a 

saroktól. Azelőtt már reggel elkezdte a kéregetést, de megfigyelte, hogy amikor az emberek 

munkába igyekeznek, nemigen vetnek rá ügyet, de ha hazafelé mennek, és megállnak egy-egy 

kirakat vagy reklámtábla előtt, jobban észreveszik őt is, és adnak neki egy-két százast. Annyit 

mindig szokott kapni, hogy tudjon magának vacsorát venni. 

- Mit nevezünk szociális hálónak? (Nézz utána!) 

- Hogyan ítélitek meg az utcai koldulást? 

A társadalom peremén élő emberek között a legszembetűnőbb csoportot a hajléktalanok 

képezik. 

- Hogyan játszik szerepet a munkanélküliség abban, hogy valaki hajléktalanná lesz? 

- Mennyiben befolyásolja az előítélet a hajléktalanokról kialakult véleményt? 

Az állam és a karitatív szervezetek sokat tesznek a szegényekért és a hajléktalanokért. Éjszakai 

szálláshelyeket rendeznek be, ahol nemcsak aludni lehet, hanem tisztálkodni is, és ingyenes 

meleg ételt is kapnak a rászorulók. 

- Milyen intézkedésekről hallottatok, amelyek segítik a hajléktalanokat? 

 

Jelentősen befolyásolja az emberek gondolkodását az a másság, amelyet a különböző 

országokból érkező menekültek iránt érzünk. A migráció, az anyaországból való elvándorlás 

egyre több embert hoz a távoli kontinensekről Európába a jobb élet reményében. 

 

- Jelentkezik-e előítélet a menekültek iránt kialakított érzéseinkben? 

- Mi az a másság, amit ezekben az emberekben találunk? 
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- Hogyan változik meg egy-egy ország társadalmának a szerkezete, ha a menekültek 

nagyobb számba telepednek le? 

 

A másságból eredő problémák közül a legvitatottabb az azonos neműek párkapcsolatának, a 

homoszexualitásnak a megítélése. 

Férfi és férfi, nő és nő szexuális kapcsolatát már az ókorban is ismerték. Görögországban 

Leszbosz szigete volt például az a hely, ahol az egymáshoz vonzódó nők együtt lehettek. Innen 

ered a „leszbikus szerelem” kifejezés is, amelyet ma is használunk két nő szexuális viszonyának 

megjelölésére. 

 

A szexualitás a múltban is, napjainkban is döntő többségben az eltérő neműek kapcsolatát, a 

heteroszexuális viszonyt jelentette, illetve jelenti. 

- Megítélhető-e az ember szexuális szokásai alapján? 

A köznyelv „melegeknek” nevezi azokat az embereket, akik a saját nemükhöz vonzódnak. 

- Mennyire tekinthető a homoszexualitás a magánszféra részének? 

 

A másság elfogadásánál arra kell törekednünk, hogy megértéssel, mások meggyőzésével elejét 

vegyük az eltérésekből származó összeütközéseknek.  

A másság elfogadása nagy mértékben függ a bennünk lévő toleranciától, mely az ítéletekben, 

magatartásunkban megnyilvánuló megértést jelenti. 

A tolerancia nem minden másság elfogadása, hanem a másféle értékek elismerése. 

Az emberek egy részének életében természetes módon van jelen a másság elfogadása, de 

vannak olyanok is, akik nehézségekkel küzdenek az előítéletek és a sztereotípiák miatt.  

Fontos, hogy  a  kulturális különbségeket,     az     eltérő szokásrendszert,     hagyományokat,     

az     egyéni sajátosságokat,   a   másságot   megtanuljuk   kezelni.    

 

Köszönöm a figyelmeteket! 

A kérdésekre várom a válaszokat a megszokott módon és formában! 

Jó munkát kívánok! 


