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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 15-16 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Különböző konkrét esetek elemzése révén elősegíteni, hogy a tanulók képesek legyenek a diszkriminatív 

helyzetek felismerésére, és megismertetni velük az egyenlő bánásmódot előíró 2003. évi törvény lényegét.  
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – család, közösség, viselkedés; kapcsolatok – felelősség, segítségnyújtás; demokrácia – 
érdekérvényesítés, véleménynyilvánítás, társadalmi részvétel; társadalom – esélyegyenlőtlenség, kisebbség, 
iskola, szociális problémák, intézmények, civil szervezetek; konfliktus – másság, előítélet, diszkrimináció, 
rasszizmus, verbális bántalmazás, érzelmi bántalmazás; erkölcs és jog – normák, törvények, döntés 
Tartalom: 
A diszkrimináció, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fogalma. Az egyenlő bánásmód elvének 
sérelme. Konkrét diszkriminációs esetek elemzése – a jogsérelmet elszenvedő és elkövető személyek 
azonosítása. A jogvédelem eszközei. A tolerancia és a törvény szerepe az esélyegyenlőség megteremtésében.  

Megelőző tapasztalat A diszkrimináció valamilyen helyben megtapasztalt konkrét esete 
Ajánlott továbbhaladási irány A társadalmi szolidaritás különböző formáinak megismerése 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága, önállóság 
Önszabályozás: felelősségvállalás, tolerancia 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, információkezelés, problémaazonosítás, kritikai 
gondolkodás, szabálykövetés 
Társas kompetenciák: konfliktuskezelés, együttműködés, szolidaritás, civil kezdeményezőkészség 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: társadalomismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Hátrányos helyzetben (szka208_30); Csak a törvény a tiszta beszéd (szka210_46); Vigyázó 
szemetek Párizsra vessétek! (szka210_35) 

Támogató rendszer Az Egyenlő bánásmód törvény (2003/CXXV. Tv.) szövege 
 www.egyenlobanasmod.hu honlap Jogesetek menüpontja 
www.romapage.hu  
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Módszertani ajánlás 
 
A modul célja bemutatni, hogyan igyekszik a jogrend támogatni és segíteni a társadalmi együttélés alapvető normáinak betartását. Az Egyenlő 
bánásmód törvény fogalmi keretei alkalmasak arra, hogy a diszkriminációról való gondolkodáshoz is stabil és védett keretet teremtsenek. Így a 
tananyag funkciója kettős: egyrészt új ismereteket dolgoz fel, másrészt a törvényi szándék és egyes konkrét esetek megoldásának megvitatása 
kapcsán hozzásegít a diszkriminációról való gondolkodás árnyaltabbá és felelősségteljesebbé válásához. A diszkriminációról és a törvényről 
általában is szó esik, de ezeken az órákon koncentráltan a romákkal kapcsolatos diszkriminációval foglalkozunk. A modul a társadalom számára 
nagyon fontos témát érint, amellyel kapcsolatban a közösségekben általában kevés ismeret, ám sok indulat van jelen. Nagyon lényeges, hogy 
sikerüljön a témáról indulatmentesen, tárgyilagosan beszélgetni. A foglalkozáson ezúttal a jogi megoldás lehetőségein van a hangsúly. 

Az Egyenlő bánásmód törvényről szerzett ismeretek „hagyományos” formában is értékelhetők, de a téma kiváló lehetőséget nyújt más 
értékelési módokhoz is. Jól alkalmazható például az esetelemző esszé, melyhez mindig található alapanyag a sajtóban vagy az interneten. A 
www.egyenlobanasmod.hu honlapon folyamatosan jelennek meg aktuális esetek.  Ha a modul nem kapcsolódik közvetlenül más programokhoz, 
a lezárás elégséges módja a foglalkozás végén lebonyolított beszélgetés. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Kalauz a faji diszkrimináció felismeréséhez és kiküszöböléséhez (részletek) 
P2 – Háttérinformációk az Összetartó Társadalom program honlapjáról 
P3 – Szómagyarázat (a diszkrimináció fogalma) 
P4 – Felolvasásra szánt szöveg (a 2003. évi CXXV. törvény bevezetője) 
P5 – Háttérinformációk (a „tesztelés” mint a jogvédelem eszköze) 
P6 – Háttérinformációk a jog alkalmazásáról  
P7 – Útravaló  
 
Tanulói segédletek  
 
D1 – Kínos esetek (nyolcféle esetleírás) 
A leírásokból összesen annyi példányra van szükség, amennyi az osztály tanulóinak létszáma.  
 
D2 – Az egyenlő bánásmód sérelme (részlet a jogszabályból; hatféle szöveg és feladat) 
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A lapokat összesen annyi példányban kell sokszorosítani, amennyi az osztály létszáma.  
 
D3 – Tetten ért diszkrimináció (ötféle helyzetgyakorlat) 
Mindegyik történetet annyi példányban kell lemásolni, ahány tagja van az azzal foglalkozó csoportnak. 
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