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"A tolerancia nem más véleményének megosztásáról szól, hanem arról, hogy 

másnak jogot adjon más véleményre." 

- Viktor Frankl - 

 

A szabadságom ott ér véget, ahol elkezdem korlátozni egy másik ember szabadságát. 
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Előszó 

 

A Multikultúra és gyermekek projekt célja a többkultúrájúság területén szervezett szakmai 

szemináriumok és műhelymunkák iskolásoknak való bemutatása volt. A tolerancia és a nemi 

diszkriminció, esélyegyenlőség vagy megkülönböztetés mentesség, valamint a rasszizmus 

visszaszorítása alapvető jog méltóságteljes társadalmunk számára. A szervezett beszélgetések az 

etnikailag vegyes lakosságú területeken élő gyermekek szellemi fejlődésére és a nem kívánatos 

jelenségek felszámolására irányultak többnemzetiségű helységekben. A projekt célja volt, hogy 

megbeszélések sorozatát szervezze interetnikus témákkal, kultúrával és családi viszonyokkal. A 

résztvevők magyar, roma és szlovák nemzetiségű gyermekek voltak. A fenti témák mellett a 

szemináriumok tartalma a www.minoritykids.sk portál néhány témáját is tartalmazta, a közös 

kultúrára helyezve a hangsúlyt. A találkozók főképp a Csallóközi régió lakóit hozták össze, ahol 

különféle nemzetiségeknek élnek, különösen szlovákoknak, magyaroknak és romáknak van 

történelmi helyük. 

 

A projekt bemutatása 

A projekt eredményei multikulturális események voltak: - interetnikus szemináriumok – 

beszélgetések és viták a multikulturalizmusról, az események témái alapján: 

1. Roma gyerekek és a színes világ – Pozsonyi Duna utca (2021.6.23) 

2. Magyar gyerekek és roma gyerekek – Nagymagyar (2021.6.25) 

3. Szlovák, roma és magyar gyerekek - Pozsonypüspök (2021.6.28) 

A találkozók célja a gyermekek megismertetése volt az általános jogaikkal, a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek jogaival és a többnemzetiségű társadalom megnyilvánulásaival. 

Az események célja a multietnizmus fenntartása iránti érdeklődés bemutatása volt, valamint a 

kölcsönös tolerancia, a békés együttélés és a gyermekek és felnőttek közötti megkülönböztetés vagy 

rasszizmus felszámolásának szükségességének bemutatása. Ugyanakkor bemutattuk a gyerekeknek, 

hogyan működik a Minority Kids online projekt. A célcsoport 10 - 18 éves gyermekek, szülők, de 

tanárok is jelen voltak, akik nagyon fontosak a gyermeknevelés folyamatában. Az események révén 

rámutattunk azokra a valós veszélyekre, amelyek az intolerancia, a diszkrimináció újjáéledéséből és 

a konstruktív kommunikáció hanyatlásából fakadnak. Multikulturális és többnyelvű meghívókat 

készítettünk, cikkeket nyomtatott és elektronikus médiában, a szervezet honlapján és a Facebook 

oldalon www.futureg.sk. A marketing tervben 3 esemény 5 sajtócikket tartalmazott a sajtóban, az 

online környezetben vagy a közösségi médiában. Fokozatosan a projekt a www.MinorityKids.sk 

internetes portálon is kibővült, az eseményekről szóló cikkek továbbra is elérhetők a 

wwww.minoritykids.sk weboldalon, beleértve a zárójelentést is. A szülők és a tanárok információkat 

kaphatnak a projektről, a felmérés eredményeiről és a projekt jelentőségéről. Elsősorban 

alapiskolákban (ZŠ Biskupická - Pozsony, Nagymagyar) és oktatási intézményekben, a 

dunaszerdahelyi Adventim magán szakközépiskola Dunaszerdahely berkeiben népszerűsítettük a 

projektet. A galántai, dunaszerdahelyi járásra és Pozsony egyik városrészére, Pozsonypüspökire 

összpontosítottunk. A helyszíneket az alapján választottuk ki, hogy ezek multikulturális régiók, ahol 

több nemzetiségű ember élt és él egymás mellett. Valamikor itt a legtöbb ember általában három vagy 

több nyelvet beszélt. A szomszédaik nyelvének ismeretében tudták a kultúrájukat is. Végül is ez is a 

projekt céljai közé tartozott - megismerkedni, jobban megérteni egymás véleményét. 
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Az események programja 

A társadalmi- kultuális események részét vitafórumok képviselték a társadalmi élet ismert 

személyiségeivel Szlovákiában vagy. Kiemelhetjük a sikeres és érdeklődéssel fogadott 

részvételt az alábbi meghívott vendégek esetében: 

• Robert Hamburgbadzo – ökölvívó, többszörös országos bajnok 

• Petőcz Kálmán - emberjogi szakértő, egykori diplomata 

• Barbora Botošová - hegedűművésznő, cigányprimás 

• Agnes Horváthová - újságíró, 

• Vladimír Horváth – jogász 

 

A beszélgetések résztvevőinek lehetősége nyílt megismerkedni ezen híres és fontos 

személyiségek véleményével, a vitában való részvétellel pedig lehetőségük nyílt saját 

véleményük és észrevételeik kifejtésére. A workshopokon keresztül a régió diákjainak 

lehetősége volt megvitatni az aktuális témákat. A program régiónk aktuális témáit is 

magába foglalta, amelyek közös történelmünkkel, kultúránkkal és a vegyesen lakott 

területen élő gyermekek oktatásával kapcsolato.  A kulturális eseményen különféle zenei 

vagy kulturális formák kerülnek bemutatásra, amelyek a Szlovákiában vagy a közeli 

régióban élő különféle etnikai csoportok kultúráját mutatják be. A projekt célja a 

multikulturális oktatás fejlesztése, a nemzeti kisebbségek sokszínűségének és jogainak 

tiszteletben tartása volt a szülőknek szóló képzés és egy módszertani kézikönyv 

elkészítése révén. A zene, az irodalmi estek vagy a város körüli, soknemzetiségű jellegére 

fókuszáló séták tervezett kulturális része még nem történt meg, a jövőben azt tervezzük. 

A projekt részleges céljai a toleráns szülők hálózatának létrehozása voltak a multikulturális 

oktatás területén is. 

Az előadók névsora: 

 Agnes Horváthová, Vlado Horváth OZ Romano Kher, 

 Bott Domonkos Lívia- FutuReg PT, 

 Mészáros Krisztina -FutuReg PT, mediátor 

 A projekt szakmai garantja:  Kalman Petocz 

 

A program az 1. mellékletben található. A kérdőív a 2. mellékletben található. 
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A projekt fő vonala 

A FutuReg PT stratégiai célja, hogy a multikulturális környezetben folyamatosan elmélyítse 

az emberséges viselkedés és az érzékenyítés folyamatát. Az iskola fókuszának 

megfelelően tükröztük profilunkat, különös hangsúlyt fektetve a gyermekek szociokulturális 

és társadalmi-gazdasági hátterére, valamint megszilárdítottuk a kulturális és nemzeti 

értékeket, valamint a hagyományokat. 

Nemcsak a gyerekeknek, hanem az iskola tanárainak, szüleinek és barátaiknakt is közvetve 

bemutattuk az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának szükségét. 

Figyelmünket és mindennapi iskolai tevékenységünket arra összpontosítottuk, hogy a 

gyermekeket általános szinten felkészítsük az életre a szabad társadalomban a megértés, 

a tolerancia, a tolerancia, a nemek közötti egyenlőség és a nemzetek, etnikai és etnikai 

csoportok közötti barátság jegyében. 

Az iskola fókuszának köszönhetően pozitív és empatikus hozzáállást tanúsítottunk a régió 

multikulturális sokféleségével kapcsolatban. Arra késztettük a gyerekeket, hogy rájöjjenek, 

hogy minden kultúra egyedi, akárcsak egy személyiség, és minden személyiségnek 

megvan a maga kultúrája. 

Arra törekedtünk, hogy megpróbáljunk megérteni egy másik kultúrát, támogatni és elfogadni 

egy másik kultúrát, tiszteletben tartani az emberi jogokat és lehetővé tenni az identitás 

bemutatását. 

Attól a pillanattól kezdve, hogy rájöttünk fő misszióra, úgy döntöttünk, hogy kibővítjük 

multikulturális megértésünket azáltal, hogy együttműködünk a Romano kher- Roma Ház 

szervezetével, és együtt a tolerancia és a barátság jegyében teljesítettük céljainkat. 

A műhelymunka kutatásával és tevékenységeivel, amelyeket ebben a zárojelentésben  

ismertetünk. Rámutattunk az iskolákból kiinduló aktív egyének és közösség kialakításának 

módjára, amely az együttélés aktív példája, az egész közösség közös céljainak 

megteremtése és megvalósítása érdekében. 

Egy kis közösség, például egy osztályközösség, egy iskola és egy közeli közösség révén a 

multikultúrát és annak megértését hoztuk közelebb a mindennapi valóságba  a résztvevők 

életében. Meggyőződésünk, hogy hozzájárultunk az együttműködő tanárok ismereteinek 

gyarapításához, akiknek a multikultúra a mindennapi oktatási folyamat része. 

Egy gyorsan fejlődő, globalizált társadalomban egyre inkább szükség van egy nyitott és 

multikulturális társadalom folyamatainak bemutatására az oktatásban, amelyben különböző 

etnikai hátterű, életkorú és vallású emberek kölcsönös tisztelettel élnek és kommunikálnak 

egymással. 
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Multikulturalizmus és emberi valamint gyermekjogok  

 

A multikulturalizmus olyan kifejezés, amely a különböző kultúrájú emberek zökkenőmentes 

együttélésére utal egy adott környezetben, mint a társadalom etnikai vagy kulturális csoportjai közötti 

egyenlőség és kölcsönös tisztelet ideálja. 

 

Arról szól, hogy törekedjünk az egyenlő társadalmi státuszra és az esélyegyenlőségre minden 

társadalmi csoport, etnikai csoport és nemzet számára. A multikulturalizmust a kormányzati politika 

is támogatja, amely több különböző kulturális csoport békés lététől, a kölcsönös megértéstől és 

toleranciától függ. 

Az ilyen viselkedés célja valamennyi ember egyesítése, származásuktól, fajuktól vagy 

meggyőződésektől függetlenül. A multikulturalizmus a barátságos környezet megteremtését és a 

különböző etnikumú és nemzetiségű emberek együttélésének kölcsönös tiszteletét is jelenti. Azon a 

feltételezésen alapul, hogy minden kultúrának kölcsönösen összehasonlítható értéke van. Az egyenlő 

és különböző kultúrákat hordozók együttélése kölcsönösen gyümölcsöző gazdagodáshoz vezet. 

A multikultúra több etnikai közösség közös területen élő kultúrájának összessége. Ezért nagyon 

fontos, hogy a multikulturalizmus kérdésével foglalkozzunk az iskolai oktatás során minden szinten 

és minden típusú iskolában. 

Kiskortól kezdve alapiskolás szinten megismertetni a gyermekekkel ezt az átfogó témát, és 

megteremteni a gyermekekben az egészséges és fejlett lény lehetőségeit, akik kulcsfontosságú 

kompetenciáik fejlesztése során felkészültek lesznek arra, hogy egy nyitott világban éljenek, ahol a 

másság megértése és elfogadása a jövőbeni értékeik része lesz. orientáció.1 

Jelenleg gyakran beszélnek a multikultúráról, de a gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a 

nemzetiségek között gyakran vannak akadályok. A projekt célja olyan feltételek megteremtése volt, 

hogy a magyar, roma nemzeti kisebbség tagjai kölcsönösen megismerkedjenek a többség tagjaival, 

különösen a fiatalok és a gyermekek körében. 

Célunk az volt, hogy az oktatási nevelési folyamatot úgy végezzük, hogy vonzzuk a válaszadókat, és 

megértsük a kölcsönös tolerancia, a békés együttélés és a diszkrimináció vagy a rasszizmus 

megnyilvánulásainak megszüntetését a www.minoritykids.sk portálon keresztül. 

Az emberi jogok azok a jogok és szabadságjogok, amelyek minden embert születésüktől fogva 

egyenlően megilletnek. Olyan alapvető polgári és politikai jogokat foglalnak magukba, mint az élet-

hez vagy a szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, 

valamint gazdasági, szociális és kulturális jogokat, mint a kulturális életben való szabad részvétel 

joga, élelemhez, neveléshez és munkához való jog. Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben jelölte ki de-

cember 10-ét az emberi jogok napjának annak a napnak a tiszteletére hoztunk nyulvánosságra a hírt. 

A gyermekjogok nem elvont dolgok, hanem mindaz a gyakorlati és elméleti feltétel, ami szükséges 

egy gyermek fejlődéséhez, részvételéhez és védelméhez. A gyermekjogok elsősorban az 1989-ben 

elfogadott ENSZ Gyermekjogi egyezményéből ismerhetőek meg, ami Magyarországon 1991 óta 

hatályos. E joggyűjtemény egy olyan világ képét vázolja, ahol minden gyermek megkülönböztetés 

nélkül, biztonságban, védelemben nőhet fel, ahol tisztelik a véleményét, részt vehet az őket érintő 

ügyekben, és a róla szóló döntések során az ő érdeke az elsődleges szempont.Az Egyezmény többek 

között elismeri, hogy minden gyermeknek joga van: 

                                                 
1Hajtingerová M: Multikultúra v predprimárnom vzdelávaní.Práva detí našimi očami 
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– az élethez, fejlődéshez, 

– egészséghez, 

– megfelelő életkörülményekhez, szociális biztonsághoz, 

– oktatáshoz, 

– bántalmazástól és kizsákmányolástól való védelemhez, 

– családhoz, vagy azt helyettesítő védelemhez, 

– játékhoz és szabadidőhöz, 

– véleményének figyelembevételéhez, 

– részvételhez az őket érintő ügyekben, 

– megkülönböztetésmentes élethez, 

– tájékoztatáshoz, 

– magánélethez, 

– személyazonossághoz és saját kultúrájának megőrzéséhez, 

– és hogy minden őket érintő döntésnél az ő legfőbb érdeke legyen az elsődleges. 

 

Tolerancia 

 

A tolerancia  egy francia szó, amely a elfogadást jelenti, az együttélés és a demokratikus hozzáállás 

alapelvét mindenkivel szemben, aki színében, származásában, kultúrájában, nyelvében, szokásaiban 

és hagyományaiban, véleményében, életmódjában különbözik.A tolerancia az előítéletek elutasítása 

az emberi együttélés minden területén. Ez a demokratikus fejlődés alapja. A toleráns ember kifejezi 

véleményét, nem ítéli meg mások véleményét, teret ad arra, hogy kifejezze önmagát másoknak. A 

tolerancia összefügg az emberi szabadsággal és hitelességgel. A tolerancia kiindulópontjának a 

megértésnek és elfogadásnak kell lennie, a másik megértésére való törekvésnek, kultúrájának, 

hagyományainak, az egész életmód megismerésének. Minél jobban megértünk valakit, annál inkább 

képesek vagyunk tolerálni. 

A tolerancia különböző formáit különböztetjük meg: 

• A passzív tolerancia cinizmus és közömbösség, amikor különösen más emberek vagyunk, nem 

veszem őket figyelembe. Olyan emberek toleranciája, akik békét akarnak mindenkitől, nevezzük 

introvertáltnak, önző toleranciának, passzív toleranciának az "élj és hagyd élni" értelmében - „én 

békén hagylak,de te is hagyj békén“ elven alapszik, de ez nem egy együttélésen alapszik, csak az 

elviselésen. Ez felfogható egyfajta társadalmi konszenzusnak a kölcsönös toleranciában. 

• az aktív tolerancia pozitív tolerancia, egyfajta erőfeszítés mások megértésére, annak tudására, hogy 

miben és miért különböznek egymástól, figyelembe veszik különbségeiket, megértik őket, 

megismerik kultúrájukat, vagy aktív tolerancia mások integrációja céljából, pl. Romák, fogyatékkal 

élők. A tolerancia ezen formája segíti a befogadást, megpróbálja az embereket hasonlónak venni 

 

Az intolerancia vagy más néven diszkrimináció ellentétes a toleranciával, ez a korlátozás különféle 

formáija az emberek közötti emberi jogi sértések vagy zaklatás, a gyengébbek bántalmazása, a 

családon belüli erőszak, a terrorizmus általános formái. 

• pozitív diszkrimináció, félbüntetéssel kiskorúak, fogyatékkal élők, magyar önkormányzati nevet 

használó magyarok, magyar iskolákban 

• A negatív diszkrimináció - a faji vagy más faji rasszizmus korlátozása - a nyilvánosan kialakított, 

átgondolt és kikiáltott ideológia, az egyik fajnak a másik fölé emelése az emberi fajok fizikai és 

szellemi egyenlőtlenségéről beszél. A magasabb rendű fajok a civilizáció és a haladás hordozói. 
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Uralkodásra szánják őket, akiknek az alacsonyabb fajokat kell vezetni, vagy a néma kisebbség és az 

idegengyűlölet fél tőlünk eltérő emberektől. A múltba visszamenőleg az idegengyűlölő embereket 

egy másik ember provokálja és ingerli már az a tény, hogy létezik, és hogy engedi, hogy különbözzön 

tőlünk. A különbséget sértésként értik, hogy az idegengyűlölet nem akarja megérteni és elfogadni a 

másikat. 

• Nem ismertettük a hallgatókkal a definíciókat, mivel interaktívan és pragmatikusan folytattunk 

megbeszéléseket ezekről a témákról. 
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A felmérés elemzése 

  

A felmérés-kérdőíves kutatás 2020 júniusától szeptemberig 5 iskolában készült, amelyek közül 3 a 

multikulturális projekt keretében a Multikultúra és a gyerekek projekttel valósult meg. A cél az volt, 

hogy összehasonlítsuk azokat az iskolákat, amelyekben a projektet aktívan bemutattuk olyan 

iskolákkal, amelyekben hasonló projektet mutattunk be (Mediátor az iskolában), de mégsem a 

tolerancia kérdéseivel foglalkoztunk. A kérdőívet Mészáros Krisztina mediátor és Bott Domonkos 

Lívia kutató, közgazdász készítette. Továbbá a kérdőívet szlovákul lefordítottuk a pozsonyi 

Biskupická általános iskola tanulói számára, ahol a diákok nem beszéltek magyarul. A 

kérdezőbiztosok a projekt munkatársai voltak: Horváthová Ágnes és Horváth Vladimír. Az elméleti 

rész értékelésekor Meszáros Krisztína a zaklatással és az agresszióval foglalkozott. A kutatást az OZ 

FutuReg végezte és vezette. Az adatok értelmezésekor a meglévő szakmai szakirodalomra, de az 

iskolákban szerzett saját tapasztalatainkra is összpontosítottunk. A válaszokat a demográfiai mutatók 

alapján szűrtük, majd kerestünk néhány összefüggést az egyes tényekkel és adatokkal. Az adatokat 

október és november hónapokban dolgoztuk fel, míg november a gyermekek és a tolerancia hónapja 

is volt. Megpróbáltuk a mihamarabb értelmezni és feldolgozni az eredményeket a sajtóközlemény 

céljából. 105 kérdőívet kaptunk vissza, amelyek közül 5 nem tartalmazott minden választ, ezért 

kizártuk őket a felmérésből. 

A minta jellemzése 

A mintát demográfiai és attitűdkérdések alapján jellemeztük. Ebben a részben a mintát és a 

demográfiát jellemezzük. Életkori szempontból a megkérdezésben 8-18 éves gyermekek vettek részt, 

főleg általános iskolákkal dolgoztunk. 

 

1. grafikon: A megkérdezettek kora , Forrás : saját feldolgozás 

A megkérdezettek nemét tekintve több fiú volt, mint lány. Ez a tény annak tulajdonítható, hogy egyes 

iskolák inkább a technológia területére összpontosítottak (A kassai ipari szakközépiskola és az 

Adventim magániskola). A lányok 45 százaléka és a fiúk 55 százalék részarányban töltötték ki 

kérdőívünket. 
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1B. grafikon: A fiúk és lányok aránya 

A felmérés mintája három iskola tanulóiból állt, akik részt vettek a projekt tevékenységeiben, és a két 

másik iskola tanulói pedig, akikkel együttműködtünk az iskolai mediátor projektben hasonló 

tevékenységeket és aktivitásokat végeztek a "Többett joggal, mint erőszakkal" projekt keretében. Az 

első iskola egy magyar tannyelvű általános iskola volt Tallóson, ahol nagy segítőkészséggel és 

lelkesedéssel találkoztunk az iskola vezetésében (2020. június). Aztán ott volt a pozsonyi Biskupická 

utcai Alapiskola, a kassai Szakkay József Ipari Szakközépiskola, valamint a dunaszerdahelyi 

Adventim Magán Szakközépiskola. Nem utolsó sorban Pozsonyban a Duna utcai magyar tannyelvű 

gimnázium diákjait kérdeztük. 

 

 

Az idei évben a tallósi alapiskola helyett a nagymagyari alapiskola vet részt. 

2A. grafikon: A résztvevők iskoláinak aránya 

A következő grafikon az egyes járások reprezentációját mutatja be a diakok származási helyét 

tekintve. A mintát nem országosan reprezentatívnak választottuk, mivel az iskola választása volt 

igazán mérvadó. A másik feltétel az volt, hogy a tolerancia és multikulturális nevelés terén legyen 

már létező oktatási koncepciók. 

fiú
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2B. grafikon. A megkérdezettek lakhelyei– járások alapján 

A legtöbb válaszadó a galántai járásból származott, különösen a tallósi általános iskolások 

közül. Továbbá a pozsonyi,  a dunaszerdahelyi,a nagyrőcei, nagymihályi és a 

rimaszombati járásból voltak megkérdezettek. 

 A nyugati részről képviseltették magukat a dunaszerdahelyi járásból Bős, Nagymagyar 

falvakból, a galántai járásból származó Tallósról, Vezekényről, a szenci járásból Pozsonyból. 

 

Demográfiai adatok 
 

Néhány kérdés a toleranciára és a kultúrára is adott választ, különös tekintettel a 

nemzetiségre, az otthon beszélt nyelvre és a másodikként használt nyelvre. 

Arra a kérdésre, hogy kivel lakik a diák, azt a választ kaptuk, hogy az esetek 77% -ában 

minkét szülővel. A válasz tehát, anya és apa, azaz teljes család, 17% -a csak az anyával él, 

más esetekben nagyszülőknél vagy csak az apánál laknak a megkérdezett diákok. 
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4. grafikon: Kivel laksz? 
Arra a kérdésre, hogy milyen nemzetiségű a diák, a legtöbb választ a magyar nemzetiség 

(53), majd a roma (28) és a szlovák (18) válaszokat adták. Az egyik ukrán állampolgárságú 

válaszadó felsorolta nemzetiségét is, második nemzetiségként a szlovákot választotta. 

 

5. grafikon. A diákok nemzetisége 

Egy másik kérdés az otthon beszélt diákok nyelve volt. Feltételezhető, hogy ez a másik 
szülő nyelve. A kérdőív 20 kérdésből állt, néhány kérdés nyitott volt (3), néhány zárt, amit 
többszörös válasz bejelölésével adhatott meg a diák. Volt, aki kihasználta, hogy több 
lehetősége is volt. Második nyelvként, melyet otthon használnak a szlovákot írták be, 
illetve a roma nemzetiségű gyerekek pedig a magyart. 

 

6. grafikon. Otthoni környezetben használt nyelv 

 

Megkérdeztük, hogyan és miért tartják fontosnam a toleranciát, hogyan nyilvánulnak meg 
ezek a tények az iskolában vagy otthon. Mivel a tallósi alapiskola tanulói voltak a 
legaktívabbak, a legtöbb kérdőívet ezen a helyen gyűjtöttük össze. 
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7. grafikon. Kedvenc tantárgyak 

Megtudtuk, melyik a tanulók legkedveltebb órája. Főleg a matematika, a magyar, az angol 

nyelv  és a technológia voltak a kiválasztottak. A legtöbben nem tudták, vagy nem akarták 

megválaszolni, melyik tantárgyat kedvelik a legjobban. 

A szakmák preferenciáiról is kérdeztünk. Leggyakrabban olyan szakmák jelentek meg a 

válaszok közt, minta  fodrász (13), tanár (9), technikus (4), informatikus (10), orvos (3) stb. 

 

8. grafikon. Tantárgyak, ahol foglalkoztak a toleranciával Zdroj: vlastné spracovanie 

Láthatjuk, hogy az etika órán, a történelem és a polgári órán nagy arányban foglalkoznak 

ezekkel a kérdésekkel. A hallgatók 2% -a azt mondta, hogy egyetlen tanórá keretáben sem 

foglalkoznak témákkal, 2% pedig úgy gondolja, hogy minden tantárgyon valami hasonlóval 

foglalkoznak. A polgári oktatás megfelelően várt első helyen van, 34% -kal . 

A tolerancia értelmezése a gyerekek körében 

A témára adott válaszok feldolgozása a tolerancia kapcsán. Megkérdeztük őket, hogy 

szeretik az agressziót vagy a toleranciát az iskolában vagy otthon, mit gondolnak erről, és 

mi az első szó, amely eszünkbe jut, amikor kimondják a tolerancia szót. 

”Mit jelent a tolerancia szó? „- hangzott a kérdés. 
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9. grafikon. A tolerancia szó értelmezése 

A legtöbb válasz az alkalmazkodásra, az elfogadásra, a  tiszteletre és a szeretetre érkezett. A 

gyermekek 4% -a  azt gondolja, hogy a tolerancia valójában megegyezik a demokráciával. A 

válaszadók 48% -a gondolja, hogy ez a szó elfogadást jelent, mások szerint tiszteletet és szeretetet, 

megbocsátást vagy együttműködést. 

 

10. grafikon. Hol tanulnak a gyerekek a toleranciáról? 

A gyermekek főleg az iskolában tanulnak a toleranciáról (62%), és csak 9% kérdezi a barátokat, erről 

az esetek 26% -ában beszélnek otthon, másutt pedig 3-szor jelölték meg a választ. A toleranciát a 

gyerekek nagyon hasonlóan érzékelik, mint a felnőttek, akikkel együtt élnek. A kérdőyvek kimutatták, 

hogy a tudást és informáltság az otthoni hatás által a legnagyobb. 

Diszkrimináció a gyerekek közt 

Megkérdeztük azt is, hogy a gyerekek érzékeltek-e már diszkriminációt, mikor, hogyan és miért? A 

diszkrimináció, mint kifejezés sokak számára idegenen hatott. A gyerekek körében akár elvont is 

lehet, de nem  a mi célcsoportunkban -a magyar és roma nemzetiségű hallgatók körében- ott sajnos 

az adatok szerint ez a jelenség meglehetősen gyakran előfordul. 
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11. grafikon: A leggyakoribb diszkrimináció okai 
A nemzetiség és a nyelv a döntő tényező, amelyet a megjelenés, a vélemény követ, és csak 17% nem 

találkozott vele. A hallgatók közötti diszkrimináció leggyakoribb okai az állampolgárság és a nyelv 

alapján történő megkülönböztetés voltak. A saját véleményed és megjelenésed is meghatározó 

tényező a hátrányos megkülönböztetésben, de továbbra is úgy látjuk, hogy a zaklatás az iskolában is 

megjelent jó vagy rossz osztályzatok miatt. A megkérdezettek csupán 17% -a nem mutatta még 

megkülönböztetés jeleit A diszkrimináció - vagy kettős megkülönböztetés - második okát a 11. ábra 

mutatja: 

100-ból csak 21 diák válaszolt erre a kérdésre, hogy egy konkrét ok mellett a diszkrimináció második 

okát is érzi. Az adatok szerint ez a jelenség kétszer gyakrabban fordul elő a magyar és a roma 

hallgatók körében, a nemzetiség vagy a nyelv mellett van még egy tényező, az iskolai 

megkülönböztetés másodlagos vagy másodlagos oka a nemzetiség és a megjelenés, a tanuló által 

használt jegyek és nyelv mellett. 

.  

12.grafikon: A diszkrimináció második leggyakrabban előforduló oka 

Egyre több gyermek gondolja úgy, hogy nem érzékeli a hátrányos megkülönböztetést, de néhány 

kérdésre ugyanaz a megkérdezett azt válaszolta, hogy nem tudja pontosan, mit jelent.  Ezért állandóan 

felmerülhet a kérdés, hogy a diszkrimináció is eredményezhet-e erőszakot. 
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Erőszak az iskolákban: ajánlások és vita  
Sajnos az adatok szerint az erőszak és az erőszakos magatartás mint az agresszió megnyilvánulása 

meglehetősen gyakran fordul elő projektünk hallgatói körében,.ezzel az erőszakkal az iskolán kívül 

(70%) és az iskolában (30%) találkoznak. Például az iskolán kívüli helyet például iskolák után vagy 

más szabadidős közösségekben említették körökben, és a családon belüli erőszak százalékos aránya 

viszonylag domináns. A minta közül az erőszakos esetek 19% -a otthon fordul elő, a gyermekek 3% 

-a nem tudja, mi az erőszak, 14% pedig azt állítja, hogy még nem találkozott vele. (Érdekes azonban 

összehasonlítani, hogy ugyanazok a válaszadók jelölték meg az igen választ a diszkriminációra, és 

más kérdéseket is, amelyek ellentétesek ezzel a válasszal. 

 
13. grafikon Az erőszak előfordulásának leggyakoribb helyei a hallgatók körében Forrás: saját 

kidolgozás 

A hallgatók közötti diszkrimináció leggyakoribb kiváltó okai az állampolgárság és a nyelv alapján 

történő megkülönböztetés voltak. A saját vélemény és megjelenés is meghatározó tényező a 

hátrányos megkülönböztetésben. Továbbra is úgy látjuk, hogy nagy mértékben létezik zaklatás az 

iskolában is. A gúnyolódás megjelent jó vagy rossz osztályzatok miatt. A válaszadók mindössze 

17% -a nem észlelte még eddig a megkülönböztetés jeleit, a diákok 39 százaléka vagyis több mint 

egyharmada viszont szívesen visszaüt, ha épp arra kerül a sor. 
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14. ábra A diákok közötti diszkrimináció leggyakoribb okai Forrás: saját feldolgozás 

A verekedés és a veszekedés továbbra is az agresszió leggyakoribb formái közé tartozik, a diákok 

csupán 6% -a nem találkozik agresszióval az iskolában, mások válaszukban nevetséget, sértést vagy 

internetes zaklatást azonosítottak. 

 

A gyermekek válaszai és véleménye az erőszakról 

Jó projektgyakorlat rész lehet az iskolák számára  a kiértékelés része. Ebben a részben a tanulók 

leggyakoribb reakcióit és konkrét példáit vesszük szemügyre az agresszió formáiról, a diákok csupán 

6% -a nem találkozott agresszióval az iskolában, a többiek pedig fizikailag jelölték meg a védekezést, 

érveléssel vagy passzivitással válaszoltak. A gyermekek 23% -a nem válaszolt és 10% nem tudja, ez 

azt jelenti, hogy még mindig tanácstalan, hogy mit tenne az adott helyzetben. 

 

15.graf Mi a reakció erőszak esetén? 

 

Egy másik fontos kérdést tettünk fel, mégpedig, hogy ki az a mediátor közvetítő, tükröződtek a 

reakciók, és a műhelymunkák során emlékeztek a formai erőszak konkrét példáira, a béke szóra, a 
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nem konfliktusos magatartásra. A gyermekek 22% -a emlékszik arra, hogy a  mediátor békét akar 

elérni, 18% -a úgy definiálja, mint aki veszekedésekről gondoskodik, és 27% -uk tudja, hogy 

konfliktusokat megoldó emberről van szó. 

16.grafikon A leggyakoribb típusai az iskolai bántalmazásnak erőszak bizonyos helyzeteire 

 

17. ábra A mediátor meghatározása a gyermekek által 

A mediátor összekötő lehet a tanár és a pszichológus,valamint  a tanár és a szülő között. A projekt 

során megemlítettük az együttműködő iskoláknak a projektekben való részvétel lehetőségét a Többet 

joggal, mint erőszakkal másik projektben. Nyitott kérdés volt, és a gyerekek fantáziájukkal tudták 

megközelíteni a válaszokat, ezért a válaszokat és a kulcsszavakat többféleképp határozták meg: béke, 

konfliktus, szakértő, tárgyalás nélkül, az egyes klaszterekbe hasonló válaszokat vontunk be. 
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18. grafikon A gyermekek jogai és toleranciája 

Az az egyszerű kérdés, hogy mit gondol, mire jogosult - mik a gyermekjogaid az utolsó előtti 

kérdésben. Fontos a projektben végzett további munkánk szempontjából. Az együttműködő 

iskoláknak elmagyaráztuk annak lehetőségét, hogy részt vehessünk olyan projektekben, ahol a diákok 

együttműködnek egy mediátorral, az pedig kortárs mediátort képez ki közöttük. A gyermekek 

jogainak ismeretében teszteltük a tolerancia és az erőszak összefüggését a gyermekjogokkal. Itt jelent 

meg az önvédelem és a fizikai támadás  vagyis visszaütés válaszképp. Ebben a kérdésben a 

gyermekek jogainak és szabadságainak egy részére is átálltunk, és tematikusan kérdőívet lezártuk a 

gyermekek jogainak területéről származó kérdésekkel. 

 

19.graf Kihez fordulsz erőszak esetén? Forrás: saját feldolgozás 

A gyermekek 11% -a problémáját egy egy másik felnőttel oldja, 11% pedig nem akar válaszolni a 

kérdésre. Ez egy nagyon komoly és mégis diszkrét téma, az iskolák számára az ajánlás, hogy ha 

tehetik, beszéljenek róla, és nyissanak például egy postaládát névtelen kérdésekre az ilyen problémák 

megoldására. Megtudtuk, kihez fordulnak a gyerekek, ha erőszakkal vagy diszkriminációval 

szembesülnek. A gyermekek 27% -a tanárokhoz fordul bizalommal, 36% a szülőkhöz, 9% csak 

önmagukban bízik, valamint a  diákok 6% -a ilyen esetekben a barátokhoz fordul. 
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Befejezés 

 

A multikulturális oktatásnak, mint egy komplex és hosszú távú folyamatnak kell jelen lenni, mely az 

egész iskolarendszer során zajlik. A jövő generációinak szembe kell néznie ezekkel az előítéletekkel 

és a kultúrálatlan viselkedéssel. A tanulók tudnak ugyan valamit a toleranciáról és a multikultúráról, 

sokan  a megkérdezettek közt maguk is otthon több nyelven beszélnek (21%), tehát feltételezhetően 

ilyen közegben tapasztalják. 

Láttuk, hogy a válaszokban főleg nyílt kérdésekkel csak a lányok foglalkoztak, kijelenthetjük, hogy 

ők bíztak meg bennünket. A gyerekek általában már találkoztak valamilyen erőszakkal. A mintánkban 

azonban több válaszadó - fiú volt, mint válaszadó lán. Elondhatjuk, hogy a lányok verbális 

küzdelemben vesznek részt, míg a fiúk fizikai agresszióban (találtunk összefüggést a nemi változók 

és a reakcióik között). A gyermekek túlnyomó többsége teljes családban él, mintánkban Szlovákia 

déli részén dolgoztunk, ezért a legtöbb válaszadó a galántai járásból, Dunaszerdahelyről és több 

válaszadó Kelet-Szlovákiából származik. 

Ebben a korban a gyerekek még nem tudják, hogy mivel akarnak foglalkozni, mik akarnak lenni,ha 

felnőnek. Néha azt se mondják meg, hogy milyen tantárgyakat szeretnek, de azt azonban tudják, mely 

témákban vitatják meg leginkább a tolerancia és a diszkrimináció témáját. Ez pedig nem más, mint a 

polgári nevelés óra és egy-egy rendhagyó osztályfőnöki óra szokott lenni.  Az iskoláknak mindenki 

számára elérhetőnek kell lenni a tolerancia oktatásának. Gazdagítania és segítenie kellene a tanulók 

értékorientációját, attitűdjeiknek és normáiknak megteremtésében nagy szerepet kell vállalniuk. 

Egészséges légkörrel rendelkező iskola pedig az, ahol mindenki, aki új ismeretekkel szeretne 

gazdagodni, foglalkozik egyaránt a gyermekek érzelmi fejlődésével, az erőszakkal, a toleranciával és 

a demokráciával is, már az általános iskola padjaiban. 

A gyermekek olykor a fizikai agresszióban keresnek menedéket. Ezt tükrözik a válaszok is, amikor 

azt gondolják, hogy bármelyik pillanatban az ütés, a fizikai visszavágás a legjobb önvédelem, 

amelyhez mint kiderült az elmondásukból szerintük joguk van. A kérdésekre: Hogyan reagálna, ha 

bántalmazás érném, még mindig a tanár és a szülő állnak a legelső helyen. Hiányosságok vannak még 

a gyermekek jogainak ismeretében is, ahol úgy gondolják, hogy a védelemhez való jog fizikailag is 

megtámadni a másikat. Mindezt jól kitalálták, a kérdőívünkben immár 12-18 évesen. Bár ez a fajta 

bántalmazás verbális is lehet, sok esetben roma és magyar diákoknál fordul elő. Iskoláink egyre 

nagyobb figyelmet fordítanak az európai állampolgári nevelésre, az európai állampolgárságra 

nevelésre és a multikulturális oktatás fejlesztésére. 

Ez a kérdés szerepel az alappedagógiai dokumentumokban, az iskolai oktatási programok részévé 

válik, és az oktatási folyamatban tükröződik minden iskolai szinten és típusban. Sok diák azonban 

úgy gondolja, hogy csak etika vagy polgári órán illetve az osztályfőnöki órákon foglalkoztak csupán 

elméletben az erőszakkal és bántalmazás okozta problémákkal. 

A multikulturális nevelés és tolerancia, valamint az európaiságra nevelés tehát a jelen kor  oktatási 

tantervének szerves részét képezi. Projektünk is ezt segíti. A projekt célja az volt, hogy hozzájáruljon 

a multikulturalizmus és a tolerancia értelmének és tartalmának tisztázásához a kiválasztott iskolákban. 

Bár ezeket a témákat egyes tananyagok tartalmazzák, és az etikai órákon és a tantermi órákon 

tárgyalják a hallgatók, a hallgatók nem tudnak róluk eléggé. Nem ismerik elég jól a jogaikat, nem 

tudnak megfelelően védekezni az erőszak és a diszkrimináció ellen. Nem tudják kellőképpen, hogy 

az Európai Unió állampolgárai, ami számos jogot garantál nekik, és azokat olyan szerződésekben és 

nemzetközi dokumentumokban deklarálja, amelyekhez a Szlovák Köztársaság elkötelezte magát. 
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Príloha  1  

Kérdések .Beleállok: nem hagyom annyiban, cselekszem, közbelépek, szóvá teszem vagy 

elengedem: nem lépek semmit, annyiban hagyom, nem hat meg 

 

1.A buszon az egyik utas kötözködni kezd veled felszálláskor, és meg is lök. 

2.A haverodnál lógtok. A nagyobb tesói állandóan a haverodat szívatják, és belenéznek a mobiljába 

is, amíg nem látja. 

3.A szomszéd építkezésről az egyik munkás rendszeresen beszólogat neked és mutogat. 

4.A vallási közösségben elkezdték szidni a gyerekek az apukádat, miután kiderült, hogy hol 

dolgozik. 

 

5. A mekiben vártok egy barátnőddel, mikor odaszól nektek egy menő lány a suliból: "Mi van, már 

csak egy sajtburgerre telik?" A barátnőd nevet a beszóláson. 

 

6.Nem vagy jó passzban az edzésen, nincs kedved bemutatni a gyakorlatod. Az edző rácsap a 

fenekedre. 

 

7.Levitted a kutyát a parkba, mikor meglátod, hogy egy nálad nagyobb darab srác kirántja egy 

félénk kislány kezéből a táskáját. Nincs más ember a környéken. 

 

8.Deszkázol a pályán, mikor valahonnan odakiabálnak: "Inkább húznál haza tanulni, te 

szerencsétlen!” 

 

9.A plázában nézelődtök a haverokkal. Veletek van egy új tag, aki miután szóba kerül, hol laksz, 

átnéz rajtad. 

 

10.A haverod apja jön értetek egy buliba. Egész úton ordít vele, hogy hogy néz ki már megint. 

 

 

11.Hallod, hogy a szomszéd nő veszekszik a lépcsőházban egy sráccal, aki kb. veled egykorú. 

Semmirekellőnek hívja, és kiabál vele. 

 

12.A haverjaid belekötnek egy srácba a nyilvános mosdóban. Lebuzizzák, és lerántják a nadrágját. 

 

13.Orvosnál vagy vizsgálaton. Amikor vetkőzöl, az orvos megjegyzi: "Na, látom, jó étvágyad van!" 

 

14.Moziba mentek, és mikor sorban állsz a popcornért, egyikőtök ismerőse belemarkol a fenekedbe. 

 

15. A gamer ismerőseid beküldtek a csoportba egy képet egy pattanásos ismerősükről, és rajta 

röhögnek.  

Az idei év specifikuma az összehasonlításban rejlik, tavaly ugyanezt a programot megismételtük és 

összehasonlítottuk az eredményeket. 
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Priloha č. 2 

 

Kedves gyerekek,/Milé deti 

 

a tolerancia és több kultúrájú erőszakmentes kommunikáció témájáról kérdezünk Titeket. Ez az 

anonim kérdőív más gyerekek oktatásaban is segíthet.  Segíts,hogy segíthessünk! 
Tento prieskum sa venuje tolerancii a nenásilnej komunikácie v podmienkach multikultúrnej 

komunity. Anonymný dotazník nám môže pomôcť pri výchove a vzdelávaní  iných detí. Pomôž nám, 

aby sme mohli aj my pomôcť! 

 

Mészáros Krisztina, mediátor 

Bott Domonkos Lívia, gyermekjogi szakértő, elemző (odborník pre práva detí, analytička) 

 

 

 Hány éves vagy? Koľko máš tokov? 

      8-10 ☐                     11-12 ☐               13-15  ☐      16-19☐    

 Nemed/ Pohlavie: 

  Fiú/chlapec  ☐              Lány /dievča☐                

 Hol laksz?  (település neve) /Kde bývaš? (Napíš názov obce) 
 

------------------ 

 Iskolád neve/Názov Tvojej školy 

 

-------------------------------------------- 

 

 Kivel élsz?/S kým žiješ? 

 

☐  Anyukámmal /s mamou     ☐ apukámmal  /s otcom      ☐ anyukámmal és apukámmal  /s mamou aj 

s otcom   ☐ mással / s iným ...........… 
 

 Mi a nemzetiséged?/Akú národnosť máš? 

☐     Magyar /maďarskú      ☐ Szlovák /slovenskú            ☐  Roma /rómsku   ☐   más / inú  ---------- 
 

 Milyen nyelveken beszélsz otthon?  /Akými jazykmi hovoríte doma? 

☐ Magyar / po maďarsky          ☐  Szlovák po slovensky                ☐ Roma/ po rómsky ☐  más / iným 

jazykom ---------- 
 

8. Mi szeretnél lenni ha nagy leszel?/Akú profesiu si chceš vybrať po škole? 

 

-------------------------------------------- 

9.  Melyik a kedvenc tantárgyad?/Ktorý je tvoj obľúbený predmet? 

-------------------------------------------- 

 

10 .Melyik tantárgyon foglalkoztatok az elfogadás azaz tolerancia témájával?/Na ktorom 

predmete sa zaoberáte v škole s témou tolerancie? 

 

11. Mit tanultatok róla? /Čo ste sa o tom doteraz učili? 

 

-------------------------------------------- 
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12. Mit jelent a „tolerancia“ szerinted?/ Čo podľa Teba znamená slovo „tolerancia“? 

 

-------------------------------------------- 

 

13.Hol hallottál a multikulturulitásról vagyis többkultúrájúságról ?/ Kde si počul  o pojme 

multikultúra? 

 

☐   Otthon/doma ☐   Iskolában/ v škole ☐  Baráti körben/v kruhu priateľov ☐   Máshol/inde _______ 
 

14.Ért már negatív diszkrimináció (megkülönböztetés) valami miatt, ha igen mi volt az oka?/ Bol 

si už niekedy negatívne dikriminovaný ? Ak áno, čo bolo dôvodom? 

☐  Nyelv/jazyk ☐  Nemzetiség národnosť ☐  Kinézet /výzor ☐  Iskolai előmenetel /známky v škole 

☐  Saját vélemény/vlastný názor ☐  Származás/pôvod ☐   más/iné .……....… ☐   nem ért még ilyen 

soha/nič také sa so mnou ešte nestalo 
 

15.Hol találkoztál erőszakkal?/Kde si sa stretol s násilím? 

 

☐   az iskolában v škole ☐  otthon/doma ☐  máshol/inde  .…......….......….......……..…. 
 

16. Milyen fajt bántalmazást tapasztaltál már? Aký typ násilia si už zažil na vlastnej koži? 

 

☐  Verekedés/bitka  ☐  Veszekedés/hádka ☐  Internetes zaklatás/ internetová šikana (kyberšikana) 

☐   Sértegetés/ urážka, ☐ Gúnyolodás/výsmech   ☐  más / iné 
 

…..…….………….….……. 

 

17 .Te hogy reagálsz akkor, amikor bántanak?/ Ako reaguješ, keď Ti niekto ubližuje? 

 

☐  Visszaütök/ udriem naspäť ☐  Visszaszólok /obránim sa slovami ☐  Elmondom a tanító néninek / 

poviem to pani učiteľke 
 

 ☐   Elmondom a szüleimnek / poviem to mojim rodičom ☐   nem reagálok / nereagujem ☐   nem 

bántanak/ mne nikto neubližuje 
 

18. Ki az a mediátor?/Kto je mediátor? 

 

-------------------- 

19 .Milyen jogaid vannak akkor, ha bántalmaznak?/Aké máš práva v prípade týrania? 

 

-------------------- 

20.Hova fordulnál, ha bántalmaznának vagy bántalmazást látnál?/ Na koho by si sa obrátil v 

prípade šikany alebo týrania? 
 

-------------------- 

 



Multikultúra és az emberi jogok -  Zárójelentés: Tolerancia, FutuReg, 2021   

25  

 



Multikultúra és az emberi jogok -  Zárójelentés: Tolerancia, FutuReg, 2021   

26  

Príloha č. 3 

A FutuReg Polgári Társulás meghívja az alábbi multikulturális rendezvényre és interetnikus  

beszélgetésekre a Tolerancia projekt keretében 

Téma : Multikultúra és emberi jogok, 

 helyszín:  Püspöki Alapiskola, Bratislava-Pozsony, www.zsbiskupicka.sk 

 cím  Biskupická 21, Püspöki utca 21, Bratislava-Pozsony 

čas : 28.jún.2021, pondelok o 9.00, 2021 június 28.-án hétfőn 9 órai kezdettel 

Program 

9.00 -  9.15        Megnyitó/ Otvorenie podujatia 

9.15 -  9.45  Ahol a (multi)kultúra és tehetség találkozik - Prepojenie talentu 

a (multi)kultúry 
Prednáša/ Előad: Agnes Horváthová, o.z. Romano kher, Preklad/Fordítás Lívia Bott 

Domonkos 

9.45 – 10.00    Színes világ képbemutató  – Fotoprezentácia súťaže  Farebný svet  

10.00-10.30   V čom si iný? Te miben vagy más? 

Minority Kids projekt játékos feladatai gyerekeknek. a Gyerekek és multikulturalitás 

témában / Hravé úlohy pre deti v téme deti a multikulturalita 

Tréner: Lívia Bott Domonkos 

10.30- 11.00  Životné príbehy talentovaných multikultúrnych ľudí , beseda 

 – Tehetséges multikulturális gyerekek élettörténetei 

Prednáša: Vladimír Horváth, právnik,  o.z Romano Kher , Kalmán Petőcz, Krisztina 

Mészáros- reportérka , Agnes Horváthová - žurnalistka 

Preklad a moderátor: Lívia Bott Domonkos 

11.00- 11 .30   Tolerantná komunikácia pri konfliktoch - Toleráns kommunikáció  

konfliktusoknál 
 Workshop pre deti s mediátorkou, Krisztinou Mészáros  /Workshop Mészáros 

Krisztina mediátorral  

11.30- 12:00     Záró fellépés, Slávnostné vystúpenie 

13:00-15:00         Mediácia možnosť využiť na škole služby mediátora 

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

 
 


