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Hüpatia eszköztár – Iskolai modulok 

BEVEZETÉS  

Jelen eszköztár egy tinédzserekre szabott digitális gyűjtemény, amit tanárok, informális tanuló 

szervezetek, kutatók és iparági szereplők számára állítottunk össze. 

Célja, hogy a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó módon vonja be a fiatalokat – különösen a 

lányokat – az MTMI oktatásba és a különféle MTMI karrierek felfedezésébe. Az eszköztár gyakorlatias 

feladatok és programok széles skáláját kínálja: tudományos témákkal kapcsolatos műhelymunkákat, 

illetve informális beszélgetéseket és találkozókat MTMI területen dolgozó szakemberekkel. Minden 

modulban háromféle útmutatást fognak találni: 

 Magyarázó jellegű útmutatásokat az egyes műhelyekhez és beszélgetésekhez  

 A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok témájára vonatkozó útmutatásokat 

 A facilitáció módjára vonatkozó útmutatásokat  

Ezek mind gyakorlati tanácsokkal és irányelvekkel látják el az eszköztár felhasználóit, ajánlásokat 

fogalmaznak meg a nemekre vonatkozó megközelítések és a nemek közötti egyenlőtlenség 

témájának fiatalok körében történő megvitatásához, valamint támogatást és iránymutatást adnak a 

facilitátoroknak arra nézve, hogyan kerekedjenek felül a különböző facilitáló stratégiák alkalmazásán 

keresztüli csoportdinamika-kezelésre vonatkozó sztereotípiáikon és feltevéseiken.  

Az eszköztárat öt tudományos központ és múzeum (a NEMO Tudományos Múzeum, a Leonardo da 

Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum, a Bloomfield Természettudományi 

Múzeum, az Experimentarium tudományos központ és az Universcience) készítette a Hüpatia projekt 

keretein belül genderszakértőkkel, tanárokkal, kutatóintézményekkel és tinédzserekkel 

együttműködve. A Hüpatia projekt olyan európai társadalom kialakításán dolgozik, amelyben a 

nemek egyenlőségén alapuló, befogadó módon mutatjuk be a természettudományokat, hogy a 

lányok és fiúk Európa-szerte teljes körűen ki tudják aknázni a bennük rejlő lehetőségeket, és bátran 

léphessenek MTMI pályára.  

Az alábbiakban három témakörre osztva mutatjuk be az eszköztár moduljainak teljes listáját.  

Iskolák 

 Keress példákat az MTMI területen dolgozók nemi eloszlásával kapcsolatos sztereotípiákra!  

 A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok a természettudományos tanári 

munkában  

 Érdeklődj: alak és akció  

 PlayDecide játék és vita  

 Tudományos nagykövetek és nagykövetnők  

 Nők az MTMI területeken (kooperatív kártyajáték)  
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 Tesztelje magát  

 Mi a véleménye?  

Tudományos központok és múzeumok  

 Keress példákat az MTMI területen dolgozók nemi eloszlásával kapcsolatos sztereotípiákra!  

 Tudományos Kávéház vagy Café Scientifique  

 Nők az MTMI területeken (kooperatív kártyajáték)  

 Tesztelje magát – viselhető technológia  

 Az Ön szerepe a kutatásban: kémiai reakciókkal kapcsolatos vizsgálódások  

Iparági és kutatási intézmények  

 A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a programozásban  

 Tudományos nagykövetek és nagykövetnők  

 Készségfejlesztő játék  

 Rapidrandi  

 Az Ön szerepe a kutatásban: kémiai reakciókkal kapcsolatos vizsgálódás 

  

 

  



 

 

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENSÚLYRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK  

Miért fontos, hogy nemtől függetlenül mindenki tanulhasson és dolgozhasson MTMI területen?  

Európa fejlődő tudásalapú gazdaságának és az egyre népszerűbb technológiáknak köszönhetően a 

matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai (MTMI) készségeket egyre több 

területen várják el a megfelelően képzett munkavállalóktól. Elengedhetetlen tehát, hogy több fiatalt 

tudjunk az MTMI területekkel kapcsolatos tanulmányok felé terelni, és biztosítsuk az MTMI 

területeken képzett szakemberek sokszínűségét. A Hüpatia projekt olyan európai társadalom 

kialakításán dolgozik, amelyben a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó módon mutatjuk be a 

természettudományokat, hogy a lányok és fiúk Európa-szerte teljes körűen ki tudják aknázni a 

bennük rejlő lehetőségeket, és bátran lépjenek MTMI pályára. 

 A tudományoktatásért felelős intézményeknek és facilitátoroknak – úgymint az iskoláknak, 

múzeumoknak és iparági szereplőknek – kulcsfontosságú szerepük van ebben. Ők ugyanis 

befolyásolhatják, hogy a tanulók hogyan építik fel a nemüktől elvárt szerepeket, illetve hogyan 

lépnek túl ezeken a szerepeken az MTMI területekkel kapcsolatos attitűdjeik vonatkozásában. Fontos 

tehát, hogy reflektáljunk a nemek és a tudományok kapcsolatára vonatkozó előítéleteinkre, és 

tudatosítsuk ezeket. Így biztosítani tudjuk, hogy nem örökítjük őket tovább óráink és műhelyeink 

résztvevőire.  

 

A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok facilitálása  

A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok facilitálása szempontjából fontos, hogy néhány 

nagy jelentőségű fogalommal tisztában legyünk.  

A NEM ÉS A TÁRSALDAMI NEM  

A nem kifejezés az olyan, férfiakat és nőket megkülönböztető biológiai jegyekre és funkciókra utal, 

mint a kromoszomális nem, a gonadális nem, illetve a morfológiai nem. A társadalmi nem a 

férfiassághoz és a nőiességhez, a férfiakhoz és nőkhöz kapcsolt jegyek társadalmi konstrukciója, 

amely különböző korokban, helyeken és kultúrákban másként jelenik meg. Ez a konstrukció a 

maszkulin és feminin normák hierarchikus és egyben hierarchizáló rendszere.  

TÁRSADALMI NEMEKKEL KAPCSOLATOS SZTEREOTÍPIÁK ÉS KÉSZSÉGEK  

A társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiák a férfi és női jellegzetességekkel (jellemvonásokkal, 

képességekkel, tendenciákkal, preferenciákkal, külső jegyekkel, viselkedésmintákkal, szerepekkel, 

karrierlehetőségekkel) kapcsolatos társadalmi elvárások, valamint az a hajlamunk, hogy akkor is az 

adott nem képviselőihez társítsunk egy-egy ilyen jegyet, ha nem is találkoztunk még a szóban forgó 

jellegzetességet hordozó emberrel (példa a sztereotípiákra: a férfiak racionálisabbak, a nők pedig 

érzelmesebbek). Amikor a társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiák és a tudomány kapcsolatáról 

beszélünk, azokat a tudományos szerepeket és készségeket vesszük górcső alá, amelyek a társadalmi 

elvárások szerint a férfiaknak vagy a nőknek „valók” (például a műszaki tudományok és az építkezés 

fogalmát inkább hozzák összefüggésbe a férfiakkal, mint a nőkkel).  

A TÁRSADALMI NEM ÉS A TUDOMÁNY  



 

 

Az MTMI területek vezérlőelvei a vizsgálódás és a tudás. Más tudásterületekhez hasonlóan ezek is 

rejtenek magukban nemekkel kapcsolatos dimenziókat. Komoly befolyással bírhat az eredményekre, 

ha a kutatók kifelejtik a társadalmi nemeket az egyenletből. Ugyanúgy, ahogy az is, ha egyes 

gyógyszereket nem tesztelnek férfiakon és nőkön egyaránt. A természettudományos és informatikai 

tudásterületek terén nem akar szűnni a nemek közötti szakadék. Sok európai országra jellemző, hogy 

a nők a biológiában és az orvostudományban nagyobb arányban képviseltetik magukat, a 

matematikában és a számítástechnikában azonban kevésbé vannak jelen. Emellett az is fontos, hogy 

a nőknek tudományos területen kevesebb esélyük van felelősségteljes munkakört betölteni.  

Ezek a felelősségi körök ugyanis racionális, intellektuális és független embereket kívánnak, ezeket a 

karakterjegyeket pedig gyakran a férfiassághoz társítják. Ez azzal jár, hogy az ilyen karakterjegyekkel 

nem azonosuló fiúk és lányok azt fogják képzelni, hogy az MTMI területek és foglalkozások „nem 

nekik valók”, és teljes mértékben el fogják kerülni az ilyen jellegű képzéseket. Pontosan emiatt 

fontos, hogy komplex, sokszínű képet adjunk a tudományokról.  

 

A MŰHELYEK ÉS BESZÉLGETÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK  

A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó műhelyek és beszélgetések meghatározása és 

lebonyolítása sokrétű és kihívásokkal teli folyamat, amely rendszeres reflexiót kíván a facilitátortól 

saját, társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiáival és előítéleteivel kapcsolatban. Az alábbiakban 

néhány gyakorlati tanáccsal és megjegyzéssel szeretnénk élni, amelyek megkönnyíthetik a 

facilitátornak, hogy befogadó legyen.  

 

INTERAKCIÓ A CSOPORTTAL  

 Semlegesség a feladatok és szerepek kiosztásánál  

Hogyan osszam ki a feladatokat? Milyen felelősségi köröket osszak ki, és melyiket kinek?  

Próbálja meg elkerülni a társadalmi nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat megerősítő 

szerepkörök kiosztását, ami esetleg hozzájárulhatna ahhoz, hogy a résztvevők internalizálják 

a „női” és „férfi” identitásokat! Ilyen például az a leosztás, amelyben a fiúk megépítenek 

valamit, miközben a lányok jegyzeteket készítenek a folyamatról. Biztosítsa, hogy a 

feladatban előkerülő szerepköröket a résztvevők közül mindig más és más tölthesse be!   

 A sikerek és kudarcok okainak értelmezésekor ne éljen sztereotipikus reakciókkal!  

Vajon a kudarcot valló fiúk magukban vagy külső tényezőkben keresik a hiba okát? Vajon a 

sikeres lányok magukban vagy külső tényezőkben látják a siker okát?  

Támasszon mindkét nem számára magas szintű elvárásokat! Ne legyen túlzottan engedékeny 

a lányokkal! Ez ugyanis inkább függőséghez, semmint függetlenséghez vezet. A fiúkat és a 

lányokat is arra bíztassa, hogy legyenek kockázatvállalók! 

 Vezessen be várakozási időt, amellyel a lányokat is bíztatja a válaszadásra, tudván azt, hogy 

a vállalkozókedvűbb fiúk amúgy esetleg gyorsabban reagálnának, mint ők!  

Mennyire figyeltem a diákok válaszaira? Milyen hosszan engedtem, hogy beszéljenek? 



 

 

Várjon 4-5 másodpercet, mielőtt szót adna valakinek, hogy válaszoljon a kérdésre! A 

késleltetés minden diák számára lehetővé teszi, hogy átgondolja, mit válaszolna ő.  

• A különböző nemekkel való interakció, valamint annak a hajlamnak a legyőzése, hogy a 

fiúkat jobban bevonjuk, mint a lányokat: 

Vajon inkább a fiúkhoz intézem a kérdéseimet?  

Figyeljen rá, hogy inkább a fiúkhoz intézi-e a kérdéseit!  

• A sztereotípiák öntudatlan kifejeződése  

Vajon odafigyeltem a diákok társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiákat megjelenítő 

viselkedésmintázataira?  

A tinédzserek gyakran öntudatlanul vagy alig észrevehető módon másolják le a társadalmi 

nemekkel kapcsolatos sztereotípiákat. Ilyenkor fel lehet hívni a figyelmet a problémára, és 

hivatkozási pontnak lehet használni az esetet. 

 

BESZÉLGETÉS KÖZBEN  

• Vajon a fiúk valóban jobban érdeklődnek a tárgyak megépítése iránt, és a lányokat tényleg 

inkább az elkészült produktum csinosítgatása köti le? Meg tudná fordítani esetleg a 

szerepeket a feladat során?  

Kényszerítse rá a tanulókat, hogy térjenek el az előnyben részesített szerepektől, és 

szélesítsék ki a tudományos feladatokba való bevonódásuk lehetőségeit! (Sok gyerek 

érdeklődését határozza meg a társadalmi nem, ezek a meghatározottságok azonban 

kétségbe vonhatók.)  

• Mit gondol? Lehet, hogy egy-egy feladat előtt vagy után hasznos lenne beszélgetni a 

társadalmi nemek vagy a sztereotípiák fogalmáról?  

Gondolja át, nem gazdagítaná-e a diszkussziót egy társadalmi nemekkel és a velük 

kapcsolatos terminológiával/fogalmakkal foglalkozó beszélgetés!  

• A beszélgetés facilitálása közben  

Ne felejtse el, hogy a különböző tanulóknak eltérő típusú előzetes ismereteik vannak a 

kérdésben, amelyek más és más módokon lehetnek hasznosak! A beszélgetésnek abból kell 

kiindulnia, amit a tanulók már tudnak a témával kapcsolatban.  

 

TALÁLKOZÁS EGY MTMI SZAKEMBERREL  

A lányok és fiúk MTMI témákkal kapcsolatos érdeklődését nagyban tudja erősíteni, ha vannak olyan 

példaképeik, akik ilyen területeken dolgoznak. Az eszköztárban bemutatott több beszélgetésben is 

MTMI szakértők a főszereplők, és sok eseménynél hozunk példát MTMI területeken dolgozó 

szakemberekre. Fontos, hogy olyan példákkal álljunk elő, amelyek nem erősítik meg a nemi 

sztereotípiákat.  



 

 

• Hány férfi, illetve hány női MTMI szakembert hozok fel példának az esemény lebonyolítása 

során? Sztereotipikus az eloszlás??  

Próbáljon egyensúlyt elérni a meghívott vendégelőadók és a példaként felhozott 

szakemberek nemi eloszlását illetően! Amennyiben ez lehetséges, kérje meg a 

vendégelőadókat, hogy ne csak tudományos témákról, hanem a saját életükről is 

beszéljenek!  

Győződjön meg róla, hogy a meghívott oktatók és tudósok személyiségprofilja elég széles 

skálát fed le! A lányok és fiúk jellemzően olyan embereket választanak példaképnek, akiket 

bizonyos jellemzők (úgymint származási hely, kultúra, kor stb.) alapján lelkileg közel éreznek 

magukhoz. Amennyiben távolságot éreznek, az illető által megjelenített standardok 

összeütközésbe kerülhetnek saját lehetőségeikkel, ami a kívánttal ellentétes reakciókhoz is 

vezethet.  

• Az MTMI területek elég széles skáláját (a számítógépes játékoktól a műszaki tudományokig) 

sikerült lefednem a feladatok és programok szervezésekor?  

A meghívott, illetve példaként felhozott, MTMI területeken dolgozó szakemberek 

kiválasztásánál figyeljen rá, hogy a lehető legjobban megjelenítse a tudományok 

sokszínűségét!  

 

KÍSÉRLETI HELYZET FACILITÁLÁSA  

Előfordulhat, hogy a résztvevők csak a tudományos tartalommal foglalkoznak, és esetleg nem látják 

tisztán, hogyan kapcsolódik a feladat a nemek közötti egyensúly javításához a tudományos világban. 

A Hüpatia eszköztár célja a tudományokra és a tudományos tartalomra (például a kémiára vagy a 

robotikára) vonatkozó új, nem várt megközelítések felmutatása, amelyek nem sztereotip módon 

állnak hozzá az MTMI területekhez. Ezzel más nézőpontból, olyan aspektusait kihangsúlyozva 

mutatjuk be a tudományos világot, amelyekkel több ember tud azonosulni, lányok és fiúk egyaránt. 

Ön a társadalmi nemek helyett a tudományos tartalomra összpontosító műhelyek facilitálása közben 

is nyomatékosíthatja ezt a megközelítést.   

Például lehetséges, hogy ha az informatikát a hordható technológiák – és nem a közlekedési eszközök 

vagy a rakéták – példáján mutatja be, azzal több lánynak sikerül felkeltenie az érdeklődését.   

Sok lány az együttműködésre építő helyzetekben érzi jobban magát. Némelyikük egyenesen elkerüli a 

versengésen alapuló feladatokat. A facilitátornak érdemes lehet valamilyen történetet kitalálni a 

diákok elé állított kihívással kapcsolatban, és nem puszta versenyként bemutatni a feladatot. Az is 

fontos lehet, hogy figyeljen a verseny és az együttműködés arányára a feladaton belül.   

Sok tanulmány kimutatta, hogy a lányok jobban tanulnak esztétikus környezetben, ezért a 

műhelymunkák és beszélgetések előtt a kellemes és esztétikus környezet kialakítása is fontos.  

 

HASZNOS LINKEK A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ OSZTÁLYTERMI MUNKÁVAL 

KAPCSOLATBAN  

A HÜPATIA PROJEKT ELMÉLETI HÁTTERE  



 

 

Jelen eszköztár olyan elméleti keretrendszert mutat be, amelynek használatával a nemek 

egyenlőségén alapuló, befogadó módon lehet MTMI eseményeket szervezni. Ebből adódik továbbá 

egy kritériumrendszer, amely lehetővé teszi új, a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó programok 

tervezését, valamint annak elemzését, hogy az MTMI tárgyak oktatásában jelenleg használt elemek 

mennyiben felelnek meg ennek a követelménynek.  

Elméleti háttér: http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf 

NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG AZ ISKOLÁBAN  

Gyakran nem vagyunk tudatában annak, hogyan viszonyulunk a fiúkhoz és a lányokhoz. Ez alól az 

osztálytermi helyzetek sem képeznek kivételt. Az alábbi URL-en a nemek közötti egyenlőség 

osztálytermi megvalósításával kapcsolatos, megfontolásra érdemes pontokat és javaslatokat 

olvashatnak, amelyek segítenek a lányok és fiúk MTMI pályára lépését bátorító környezet 

megteremtésében.  

Nemek közötti egyenlőség az iskolában: http://www.mada.org.il/sites/default/files/attached/gender-

equality-in-teaching-english.pdf  
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FACILITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÁSOK  

MILYEN A JÓ FACILITÁCIÓ? – NÉHÁNY TANÁCS  

A jó facilitáció kulcsfontosságú eleme a résztvevők aktív bevonása minden olyan esetben, amikor új 

fogalom vagy téma kerül bemutatásra. A bevonás a következőket jelentheti: 

 A párbeszéd kiindulópontjául a résztvevők személyes tapasztalatai szolgálnak. 

 A beszélgetés a résztvevők nézőpontjára és előzetes ismereteire épül. 

 A facilitátor a résztvevők hozzászólásaiból is emel be elemeket a téma tárgyalásába.  

A facilitáció nem könnyű munka. Sok gyakorlást, időt és gondolkodást igényel. Alább néhány, az 

elméletek gyakorlatba ültetését, valamint a bevonódás, az interakciók és a beszélgetések 

előmozdítását célzó javaslatot olvashat. Ezek a javaslatok segíthetnek a facilitációs készségek 

fejlesztésében.  

 

INTERAKCIÓ A CSOPORTTAL 

Még a találkozó előtt készítse elő a helyszínt! Igazítsa a helyszín elrendezését a műhely igényeihez! 

Akár át is rendezheti a bútorokat (pl. az asztalokat és a székeket). 

 Győződjön meg róla, hogy minden résztvevő jól látja és hallja egymást és Önt! 

 Tartson szemkontaktust a résztvevőkkel! 

 Egyenrangú partnerekként, ne elmaradott emberekként vagy passzív befogadókként kezelje 

a résztvevőket! 

 Figyeljen arra, amit mondanak! Használja az ő szavaikat! 

 A mondandója minél nagyobb részét fogalmazza meg kérdésként! Ez a módszer hasznos 

lehet az interakciók bátorítására. 

 Váltson ki reakciókat a résztvevőkből! 

 Amennyiben lehetséges, közvetlenül megfigyelhető elemekre és adatokra építsen! 

 Személyes tapasztalataikon keresztül vonja be az embereket a folyamatba! 

 Bátorítsa a résztvevőket, hogy fejezzék ki véleményüket, és segítsen nekik gondolataik 

kifejtésében! 

 A bevonódás és az interakciók elősegítése érdekében érdemes lehet több különböző 

munkamódszert is bevetnie az esemény során: feladatvégzés kis csoportban vagy párokban, 

plenáris rész. 

 Arra is megkérheti a résztvevőket, hogy a téma közös feldolgozása előtt bemegítésképpen kis 

csoportokba rendeződve beszéljék meg egymás között a kérdést, így a 

legvisszahúzódóbbakat is aktivizálhatja, és mindenki számára közelebb hozhatja a témát, 

mielőtt nagyobb plénum előtt kellene beszélni róla. 



 

 

 A kis csoportos beszélgetések alatt járjon körbe a teremben, hallgasson bele a 

beszélgetésekbe, és szükség esetén avatkozzon be! 

 A közös megbeszélés során lehetőség szerint mindenkihez intézze szavait, és mindenkit 

bátorítson részvételre és aktivitásra!  

 

KÍSÉRLETI HELYZET FACILITÁLÁSA 

 Próbálja minél részvétel-központúbbá tenni az eseményt! Minden megjelentnek lehetőséget 

kell adni rá, hogy közvetlenül részt vegyen a kísérletben. Kerülje a szónoklatokat! 

 Először hallgassa meg a résztvevők saját felfedezéseit és gondolatait, és csak utána fedje fel 

az eredményeket! 

 Bátorítsa a résztvevőket, hogy fogalmazzanak meg kiinduló 

hipotéziseket/megjegyzéseket/észrevételeket a várható eredményekkel kapcsolatban! 

 Végig a kísérlet álljon a figyelem és a beszélgetés középpontjában!   

• A tanulók bevonása érdekében váltogassa a kétkezi feladatokat, a kérdéseket és a 

beszélgetést!  

 

BESZÉLGETÉS KÖZBEN 

• A tanulók bevonása érdekében teremtsen megfelelő egyensúlyt a nyílt végű kérdések, a zárt 

végű kérdések, a beszélgetések és a vélemények kifejtésére szánt időszakok között! 

• Provokatív dilemmákat is felvethet, hogy serkentse a vitát. A véleménykülönbségek kiválóan 

használhatók a fogalmak elemzésére, illetve a különböző szempontok egyeztetésére. 

Használja őket építő jelleggel! 

• Nem csak a résztvevők előzetes ismereteire, hanem érzelmeikre és képzelőerejükre is 

támaszkodhat. Ösztönözze is ezeket a területeket! 

• Megfelelő szintű kihívások elé állítsa a résztvevőket! 

• A következőket kerülje el:  

o didaktikus megközelítés, a résztvevők tudásának értékelése;  

o monológok;  

o valós referenciával nem rendelkező szakkifejezések;  

o kizárólag a helyes válaszok vagy – ami még rosszabb – a helyes kérdések keresése;  

o a résztvevők mondandójának figyelmen kívül hagyása.  

 

MTMI TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBER FOGADÁSA 



 

 

• Javasolhatja a meghívott vendégnek, hogy kerülje a hosszú beszédeket, váltogassa a 

kérdésközpontú és az előadás jellegű részeket, és tegye lehetővé a résztvevőknek, hogy aktív 

szerepet vállaljanak az eseményen. 

• Az MTMI területen dolgozó szakember bemutatása előtt megkérheti a résztvevőket, hogy 

osszák meg az adott szakterülettel kapcsolatos észrevételeiket, amiket aztán meg is 

beszélhetnek a vendéggel. 

• Ha lehetőségük van szabadon kérdezni, a fiatalabb résztvevők gyakran a meghívott vendég 

hétköznapi életére és karrierútjára kíváncsiak, valamint arra, hogy milyen volt az illető 

diákkorában. Azt is javasolhatja a vendégeknek, hogy ezekre az elemekre fűzzék fel az 

előadásokat és a beszélgetéseket. Az is segíthet, ha a meghívott vendégek 

szemléltetőeszközként hoznak magukkal munkájuk során használt eszközöket vagy tárgyakat.  

 

KÉRDÉSEK: A TANULÁS ALAPVETŐ ESZKÖZEI  

Kapcsolatba kerülni egy tárggyal olyan, mint megismerni egy új embert. Ez az összehasonlítás 

segíthet megérteni, hogyan tehetünk fel használható kérdéseket a különböző tanulási helyzetekben. 

Egy új ember megismerésekor, valamint beszélgetés indításakor az alapvető és konkrét elemektől 

haladunk az elvontabb, bonyolultabb részek felé. A kérdések használata az oktatásban hasonló 

lépéseket követ: az alapvető információkkal kezdünk (amelyeket közvetlenül meg lehet figyelni), 

megfelelő szinten vetjük fel a témákat (vagyis akkor, amikor a tanulók már be tudnak kapcsolódni a 

folyamatba, és tudják hasznosítani tudásukat, tapasztalataikat és nézeteiket), majd folyamatosan 

haladunk a komplexebb információk és fogalmak felfedezése felé. Ez a megközelítés arra indítja a 

tanulókat, hogy saját tudásuk és tapasztalataik tárában keressék azokat az elemeket, amelyek 

segítségével további felfedezéseket tehetnek. Ez a hozzáállás alapozza meg azt a szakaszt, amikor 

már maguktól merülnek fel bennük a kérdések.  

Mi valójában nem egy lineáris folyamat mellett érvelünk, amelyben a facilitátor kérdez, a tanuló 

pedig válaszol, hanem egy kétirányú folyamat mellett, amelyben a facilitátor és a tanulók is olyan 

helyzetben vannak, hogy kérdezhetnek is, és válaszolhatnak is kérdésekre. A kérdés ebben az 

értelemben nem maga a cél, hanem a párbeszéd kezdeményezésére szolgáló eszköz. A kérdések új 

ismeretek napvilágra hozatalánál bábáskodnak, új részinformációkra segítenek fényt deríteni, és 

mindig a megértés kiszélesítésére törekszenek az ötletek szabad áramlása közepette. 

Melyek azok a kérdéstípusok, amelyek segítenek az információk és értelmezések felfedésében, az 

építő jellegű párbeszéd kezdeményezésében, a tanulók – és a facilitátorok – készségeinek és 

önbizalmának fejlesztésében?  

Először is bemutatjuk a két alapvető kategóriát: 

• Zárt végű kérdések: ezekre csak egy helyes válasz adható. 

• Nyílt végű kérdések: ezekre több helyes válasz is adható.  

Általában akkor használunk zárt végű kérdéseket, amikor konkrét információra van szükségünk egy 

jelenséggel/témával/tárggyal stb. kapcsolatban. Ezek a következő alcsoportokra oszthatók: 



 

 

• Vizsgálatot igénylő kérdések: Az ilyen jellegű kérdések megválaszolásához alaposan meg kell 

vizsgálni a témát. A válaszok azokat a kiindulópontokat jelentik, amelyek alapján részletesebb 

ismeretekre tehetünk szert. 

• Magyarázatot igénylő kérdések: A válaszok szorosan kapcsolódnak a vizsgálatot igénylő 

kérdésekre adott válaszokban rejlő adatokhoz, és magyarázatot adnak arra, hogyan működik 

valami, hogy jött létre stb. 

• Összehasonlítást igénylő kérdések: Ezek a kérdések arra sarkallják a válaszolót, hogy más, 

hasonló helyzetekkel, anyagokkal, méretekkel stb. vesse össze a jelenlegit, és saját előzetes 

ismeretei és korábbi tapasztalatai alapján határozza meg a hasonlóságokat, a különbségeket 

és a kapcsolódási pontokat!  

A nyílt végű kérdések ezzel szemben a személyes vélemények kifejtését, a tanulók már meglévő 

tudásának alkalmazását és a személyes jelentésrétegek kutatását támogatják. A beszélgetések és a 

nyílt végű kérdések lehetőséget adnak a tanulóknak arra, hogy közösen ötleteljenek, megosszák 

meglátásaikat a csoporttal, a meglátások és vélemények kifejtésén és megvédésén keresztül pedig 

elmélyítsék a témával kapcsolatos ismereteiket.  

A nyílt végű kérdéseket a következő csoportokba sorolhatjuk: 

• Problémamegoldást igénylő kérdések: A válaszadáshoz kritikus, fantáziadús gondolkodás, 

hipotézisek felállításának képessége, a meglévő ismeretanyag problémamegoldási célú 

használata, valamint jó elemzőkészség szükséges. 

• Előrejelzést igénylő kérdések: A válaszok előre jelzik, mi fog történni olyan esetekben, amikor 

egy-egy paramétert megváltoztatunk. 

• Véleményekkel kapcsolatos kérdések: Ezekre nagyon személyes és egyedi válaszok adhatók. 

Döntéshozást, helyzetértékelést és indoklást kívánnak a válaszadótól.  

Próbálja megtalálni az egyensúlyt a nyílt és zárt végű kérdések használatában! Ha kizárólag zárt végű 

kérdéseket tesz fel, azzal a tudatlanság érzését keltheti azokban, akik nehéznek találják őket, az ilyen 

típusú kérdések ugyanis elsősorban szakismeretet igényelnek, nem pedig valamilyen készség 

használatát. A zárt végű kérdéseket a tárgykör felfedezésére és az új tudásanyag felépítésére kell 

használni. Az ezekre adott válaszok alapján aztán nyílt végű kérdésekkel lehet továbbhaladni. Amikor 

a tanulók nyílt végű kérdésekre válaszolnak, akkor személyes tényezőkre építve keresnek új 

információkat. Az ilyen kérdések ugyanis lehetővé teszik számukra, hogy személyes tapasztalataik, 

érzéseik, képzelőerejük és képességeik segítségével ruházzanak fel jelentéssel bizonyos jelenségeket, 

és kifejthessék saját értelmezéseiket.  

A tanulás interaktív, konstruktív felfogása szerint a jó kérdezés- és választechnika nem merül ki az 

egynél több helyes válasz létezésének elfogadásában és a nyílt végű kérdések támogatásában, hanem 

azt is megengedi a diákoknak, hogy hibázzanak, nem engedi viszont, hogy csak egy helyes válasz vagy 

előre meghatározott kimenetelek elvárt csoportja után kutassanak. Fontos, hogy a facilitátor ne 

javítsa ki idejekorán a tanulókat. Inkább próbálja meg arra használni a vita során felmerülő, 

különböző nézőpontok ütközését, hogy rávezesse a tanulókat a normák létezésére, valamint annak 

elfogadására, hogy az ő értelmezésük nem feltétlenül esik egybe másokéval, és esetenként akár 

kevésbé tartható, mint valaki más interpretációja! A tanulás a tanulók különböző helyzetekre 

irányuló saját megértéséből és a próbálgatásokon keresztüli felfedezésből fakad.     



 

 

KERESS PÉLDÁKAT AZ MTMI TEREÜLETEN DOLGOZÓK NEMI ELOSZLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

SZTEREOTÍPIÁKRA! 

 

ALAPADATOK 

Korcsoport 13–18 

Esemény jellege Moderált beszélgetés 

Időtartam 90 perc 

 

ÁTTEKINTÉS 

A műhelymunka a műszaki cikkeket (pl. számítógépeket, okostelefonokat, videojátékokat, autókat 

stb.) népszerűsítő hirdetésekben és az MTMI területek iskolai és gyakorlati helyeit, valamint 

állásajánlatait bemutató kampányokban megjelenő természettudományos és műszaki vonatkozású 

nemi sztereotípiákat állítja középpontba. A diákok a képanyagban tetten érhető sztereotípiák 

felfedezésén, megértésén és elemzésén keresztül a következő kérdéshez fognak eljutni: 

• Hogyan befolyásolják ezek a sztereotípiák azt, ahogyan ők a természettudományos és 

technológiai területen dolgozó nőkhöz, illetve férfiakhoz társított készségeket/képességeket 

látják? 

• Hogyan befolyásolják ezek a sztereotípiák az ő pályaválasztásukat és karrierlehetőségeiket?  

 

CÉLKITŰZÉSEK 

• A nemmel és a társadalmi nemmel kapcsolatos sztereotípiák fogalmának megértése, az ilyen 

sztereotípiák felismerése. 

• A sztereotípiák hétköznapi életbeli megnyilvánulásaival kapcsolatos tudatosság erősítése. 

• Annak tudatosítása, hogy ezek a sztereotípiák arra is negatívan hathatnak, hogy az aktuálisan 

ott ülő diákok milyen eloszlásban lesznek jelen a természettudományok és az technológia 

világában, és milyen pályaválasztási és karrierlehetőségeik lesznek. 

• Ismertessen meg velük különböző MTMI pályákat, és nemtől függetlenül keltse fel 

érdeklődésüket!  

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV  

A beszélgetés egy osztálynyi diákra lett kidolgozva. Tarthatjuk az eseményt kutatóközpont vagy 

múzeum nyílt napján, vagy akár a nemzetközi nőnap alkalmából. Középiskolák esetében 

műhelymunkaként vagy nyitott óraként is meg lehet valósítani. 

 

CÉLKÖZÖNSÉG 



 

 

Kor 13–18 

Résztvevők száma 20–30 

Facilitátorok száma 1 

Közönség típusa Diákok 

ESEMÉNY JELLEGE 

Moderált beszélgetés 

 

TÉMÁK 

A beszélgetés során általános tudományos és technológiai témákról lesz szó társadalmi 

megközelítésben. Ehhez a műhelymunkához hasonló szerepel Franciaországban a nemek közötti 

egyenlőséget támogató állampolgári nevelés tárgy tantervében; a francia diákok a nemek mentén 

differenciált szocializációt középiskolai közgazdaságtan-órákon is tanulmányozzák. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

90 perc 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY 

Számítógép 

 

1 

Projektor 

 

1 

Flipcharttábla 

 

1 

Képanyag Google Keresés, újságok 6 (3 hirdetés + 3 kampány) 

Toll vagy ceruza & papír 
 

Diákonként 1 

Post-itek 

 

100 



 

 

Elemzőtáblázatok 
Lásd "A műhelymunka lépései" 

szakaszt 

6 (csoportonként és 

képanyagonként 1) 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

A facilitátoroknak a felkészülési szakaszban ki kell választaniuk a műhelymunka során bemutatandó 

hirdetéseket, és el kell készíteniük a diákoknak kiosztásra kerülő elemzőtáblázatokat. 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

• A TWIST-projekt: www.the-twist-project.eu 

• Az Expect Everything kampány: www.expecteverything.eu 

• Hüpatia projekt D2.1: A nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok kritériumai 

(http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion) és D2.2: 

Bevált módszerek a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatokkal kapcsolatban az 

MTMI területek kommunikációjában (http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-

2.2-good-practices-on-gender-1.pdf) 

• Mindenhol az adott ország viszonyaihoz legmegfelelőbb képanyagot kell kiválasztani: 

okostelefonokat, számítógépeket, videojátékokat népszerűsítő hirdetések; mérnöki, 

közlekedési, energetikai, magfizikai, repüléstani vagy más MTMI területre toborzó 

kampányok; egyetemek vagy más felsőoktatási intézmények természettudományos vagy 

technológiai programjait bemutató információs szórólapok 

• Centre audiovisuel Simone de Beauvoir/Genrimages: www.genrimages.org  

 

TEREMELRENDEZÉS  

Zárt, moduláris tér, amelyben a kis csoportokban folyó munkához könnyedén át lehet rendezni az 

asztalokat.  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK  

CSOPORTKEZELÉS  

A diákok a közös feldolgozásban és a kis csoportos munkában is részt vesznek. A csoportokba ideális 

esetben vegyesen kerülnek fiúk és lányok.  

BEVEZETÉS: 5 PERC  

Röviden mondja el a diákoknak, hogy hétköznapi műszaki cikkek hirdetéseit és toborzó kampányok 

képanyagát kell majd észrevételekkel illetniük, amit aztán elemzés és beszélgetés fog követni! A 

facilitátornak vagy tanárnak hangsúlyoznia kell, hogy nagyon érdekli, mit gondolnak a diákok a 

képekről.  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-2.2-good-practices-on-gender-1.pdf
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/deliverable-2.2-good-practices-on-gender-1.pdf
http://www.genrimages.org/


 

 

 

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

Első lépés: 10 perc 

• A foglalkozás egy kérdéssel indul: Melyek azok a készségek, gondolatok, melléknevek, 

minőségek, amelyeket önkéntelenül a férfiakhoz/fiúkhoz, illetve a lányokhoz/nőkhöz 

társítotok? 

• Adjon minden diáknak két-két post-itet! Az egyikre a nőkhöz/lányokhoz, a másikra pedig a 

férfiakhoz/fiúkhoz társított elemeket kell felírniuk.  

Megjegyzések: A post-iteket nem szabad névvel ellátni. Csak kevés gondolkodási időt hagyjon 

a diákoknak! 

• Ezt követően két oszlopba rendezve ragassza fel a post-iteket a flipcharttáblára! Az egyik 

oszlopba a nőkhöz/lányokhoz, a másikba pedig a férfiakhoz/fiúkhoz társított szavak kerülnek. 

A műhelymunka végén ezekkel kapcsolatban megjegyzéseket fog tenni a csoport. 

• A műhelymunka vezetője (a facilitátor) ezek után általánosságban beszél a sztereotípiákról, a 

klisékről és az előítéletekről.  

Megjegyzés: a különböző nemekre és társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiák meghatározása: 

• A nemekre és a társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiák a lányok és fiúk, illetve a férfiak 

és nők természetes meghatározottságaira vonatkozó túlzott általánosítások. Ilyenek például 

a következők: „a nőknek nincs irányérzékük”, „a férfiak értenek a műszaki dolgokhoz”, „a nők 

intuitívak”, „a férfiak nem érzelmesek” stb. 

• Hogyan működnek a sztereotípiák? A nemekre és a társadalmi nemekre vonatkozó 

sztereotípiák a természetesség köntösébe bújtatva legitimálják az egyes nemekhez társított 

szerepköröket. A biológia és a természet rendjeként mutatják be a férfiak és nők számára 

kijelölt, egymással hierarchikus viszonyban álló szerepeket.  

Második lépés: 30 perc 

• A facilitátor bemutatja az első hirdetést, amit a csoport közösen észrevételez. Így minden 

diák tudni fogja, hogyan kell képet elemezni. 

• Ezek után kérje meg a diákokat, hogy rendeződjenek három csoportokba! Ideális esetben 

mindegyikbe vegyesen kerülnek lányok és fiúk. 

• A facilitátor mindegyik csoportnak ad műszaki cikkeket népszerűsítő hirdetéseket (színesben, 

A3-as papíron). Mindegyik csoport más hirdetéseket kap. Például:  

o egy rózsaszín, illetve egy kék telefont népszerűsítő hirdetés;  

o egy lányok, illetve egy fiúk számára hirdetett számítógép;  

o egy videojáték-hirdetés, amelyen lányok és fiúk is láthatók. 

• Mindhárom csoport üresen kapja meg a facilitátor által előre elkészített elemzőtáblázatot. A 

diákok megfigyelik a képanyagot, beszélgetnek róla, majd kitöltik a táblázatot.  



 

 

Megjegyzés: a táblázat a következő elemzési szempontokat tartalmazza:  

• a hirdetés által népszerűsített termék és a képen szereplő ember vagy emberek közötti 

kapcsolat;  

• a hirdetés célközönsége;  

• a kép felépítése. 

• A facilitátor kikéri a diákok véleményét, majd beszélgetést kezdeményez a sztereotípiák 

pályaválasztásra, illetve az MTMI területeken tapasztalható nemi eloszlásra gyakorolt 

hatásáról. 

• A facilitátor hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az egyes munkakörök mindkét nem 

számára elérhetők legyenek, vagyis hogy a pályaválasztás ne az előítéleteken, hanem az 

egyéni készségeken és preferenciákon múljon.  

LEZÁRÁS  

Az utolsó szakasz:  

• a diákok visszajelzései a műhelymunkával kapcsolatban;  

• a műszaki tudományok, a csillagászat, a videojátékok stb. területén dolgozó, példaképként 

szolgáló nők képeinek bemutatása.  

Azt kell bemutatni a diákoknak, hogy a készségek elsajátításának és a sikerességnek semmi köze a 

biológiai nemhez.  

 

PARTNERADATOK  

A modult az Universcience (Franciaország, Párizs) dolgozta ki.  

Kapcsolat: Marie-Agnès Bernardis: marie-agnes.bernardis@universcience.fr  

Elodie Touzé: elodie.touze@universcience.fr  

A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ GYAKORLATOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

TANÁRI MUNKÁBAN  

ALAPADATOK  

Korcsoport Felnőttek 

Esemény jellege Műhelymunka tanárok számára 

Időtartam 2 x 2 óra 

 

ÁTTEKINTÉS  

Ez a tanárok szakmai fejlődését elősegítő műhely a természettudományos oktatásban megnyilvánuló, 

nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémák tudatosítására irányul.  

mailto:marie-agnes.bernardis@universcience.fr
mailto:elodie.touze@universcience.fr


 

 

A hangsúly a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémák hátterének felvázolásán van. 

Érdemes lehet például bemutatni a biológiai nem és a társadalmi nem meghatározásai közötti 

különbségeket, valamint megvitatni, hogy a lányokat és fiúkat beskatulyázzák-e az iskolában, és ha 

igen, hogyan. Ez némi felkészülést, szakirodalmi jártasságot feltételez. A Hüpatia projekt elméleti 

háttéranyagának tanulmányozása is hasznos lehet hozzá (http://www.ecsite.eu/activities-and-

services/resources/criteria-gender-inclusion).  

Fontos, hogy képzést kapjanak a tanárok a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdésekben, mert tudat 

alatt ők is sztereotípiák alapján kommunikálnak a diákokkal (jobban, mint gondolnák). A diákokban is 

több sztereotípia él a társadalmi nemekkel kapcsolatban, mint feltételeznénk. A fiúk például 

képzelhetik azt, hogy jobbak a lányoknál matematikában vagy számítástechnikában. Ha azonban egy 

képzés keretein belül felhívjuk ezekre a figyelmet, az oktatás területén tehetünk ezek ellen a 

sztereotípiák ellen.  

 

CÉLKITŰZÉSEK  

A cél a természettudományos oktatásban megnyilvánuló, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

problémák tudatosítása, valamint az, hogy lehetőséget adjunk a tanároknak, hogy a jövőben 

befogadóbban tanítsanak.  

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV  

Ez a műhelymunka minden természettudományos tárgy tantervéhez kapcsolódik, és segít a 

tanároknak/oktatóknak a társadalmi nemek vonatkozásában tudatos pedagógusokká válni. A 

műhelymunka résztvevői (tanárok, tanárképzésben dolgozók, tanárképzésben tanulók) átgondolják, 

milyen szerepet játszanak a társadalmi nemek az ő tanítási gyakorlatukban.  

 

CÉLKÖZÖNSÉG  

Kor Felnőttek 

Résztvevők száma 20–30 

Facilitátorok száma 2 

Közönség típusa Tanárok, tanárképzésben tanulók és dolgozók  

 

ESEMÉNY JELLEGE  

Műhelymunka csoportfeladatokkal és plenáris beszélgetéssel  

 

TÉMÁK 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/resources/criteria-gender-inclusion


 

 

A műhelymunka arra koncentrál, hogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos tudatosság a tudományra 

vonatkozó minden közvetített tartalomban, az ezekhez tartozó háttér-információkban, valamint a 

tudományos tárgyak oktatásában is megjelenjen. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

Javasolt időtartam: 2 x 2 óra lenne az ideális, de ennél kevesebb idő alatt is lebonyolítható. A két 

szekciót két különböző napon is meg lehet tartani. 

 

SEGÉDANYAGOK 

A műhelymunka során egyéni reflexiók, csoportfoglalkozások, valamint előadással egybekötött 

beszélgetések egyvelegét használjuk. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a műhelymunkához 

szükséges eszközöket. 

  



 

 

ESZKÖZIGÉNY 

Az adott iskolai környezet szempontjából releváns, 

természettudományos tankönyvekből vett, diákokat feladatvégzés 

közben ábrázoló képek 

Résztvevőnként egy 

Post-itek és tollak/ceruzák 
Minden résztvevőnek 

elegendő mennyiségű 

Projektor és vetítővászon 1 

Kávé (vagy tea) és sütemény a szünetre 
Minden résztvevőnek 

elegendő mennyiségű 

Öntapadós flipcharttömb vagy flipchartpapírok 2–4 

  

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

• A One Size fits all? (= Egy kaptafára készült megoldások mindenkinek?) (http://www.the-

twist-project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf) a TWIST projekt (Towards Women 

In Science and Technology = A nők felé a természettudományokban és a technológiában – 

egy EU-s finanszírozású, a hetedik keretprogram alá tartozó projekt) keretei között létrejött 

tanártovábbképzési program.  

• A tanártovábbképzési célú videók a TWIST (http://www.the-twist-project.eu/) webhelyén és 

a YouTube-on is (https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7-

KHQM0ER0utPSqkmDADhcJK3IGb0VP) elérhetők.  

TEREMELRENDEZÉS  

A műhelyet a tanári szobában, az egyik osztályteremben vagy bármilyen, előadás tartására alkalmas 

(projektorral és vetítővászonnal felszerelt) helyiségben meg lehet tartani. Akár kávézóba vagy 

valamelyik résztvevő otthonába is lehet szervezni az eseményt, hátha így vonzóbb hangulatot 

teremthetünk, és több embert sikerül bevonnunk a gondolatok megbeszélésébe és a 

csoportmunkába.  

Alkalmasnak kell lennie a helyszínnek arra, hogy a résztvevők a csoportmegbeszélések és 

csoportfeladatok idejére kisebb csoportokba rendeződjenek.  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK  

CSOPORTKEZELÉS  

A résztvevők különböző létszámú csoportokban fognak dolgozni (pároktól elkezdve 5–8 fős 

csoportokig), és közös feldolgozás is lesz a műhelyen.  

BEVEZETÉS  

A műhely első eleme a bevezetés, amelynek során a facilitátor előadja a műhelymunka célját, és 

bemutatja a központi témát, a társadalmi nemeket, illetve a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó 

http://www.the-twist-project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf
http://www.the-twist-project.eu/media/dyn/TWIST-Onze_size_fits_all.pdf
http://www.the-twist-project.eu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7-KHQM0ER0utPSqkmDADhcJK3IGb0VP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7-KHQM0ER0utPSqkmDADhcJK3IGb0VP


 

 

szemléletmódot. Arra bíztatja a csoportot, hogy már akár a műhely első szakaszában is bátran 

tegyenek fel kérdéseket, vegyenek részt a beszélgetésben, és osszák meg észrevételeiket. 

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

Fontos megjegyezni, hogy minden egyes facilitátor és előadó más-más módon fogja levezetni a 

műhelymunka különböző szakaszait. Az alábbiakban egy példán mutatjuk be, hogy milyen elemeket 

lehet beépíteni, és hogyan érdemes facilitálni a munkát. A bevezetésbe beleszőtt témák például 

országonként és intézményenként változhatnak. Ez már önmagában is olyan elem, amit érdemes 

lehet közösen átgondolni.  

Határozza meg a társadalmi nem fogalmát, és mutassa be, miért fontos foglalkozni a problémával! 

Kérdőjelezze meg a társadalmi nemekkel kapcsolatos, természettudományos oktatásban 

tapasztalható sztereotípiákat! Ezt megteheti például PowerPoint-előadás és videonyilatkozatok 

kombinálásával (YouTube-videókra mutató linkekhez lásd a „Hasznos linkek, videók és cikkek” részt 

alább). Felkészülésképp fontos tájékozódni a szakirodalomban, és keresni néhány országos vagy helyi 

példát a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó elemekre (és esetleg a kirekesztőkre is). Ezek 

lehetnek statisztikák, vagy más, a régiós/országos helyzet szempontjából releváns példák. Érdemes 

lehet továbbá a nemekre is kitérő statisztikákat keresni az oktatás különböző területeiről. Olyan 

adatok lehetnek hasznosak például, amelyekből kiderül, hány férfi és hány nő tanul orvosnak, 

mérnöknek, műszaki szakembernek vagy tanárnak. Egy ilyen műhelymunka lebonyolításához 

tanulmányozni kell a vonatkozó irodalmat, és konkrét példákat kell keresni, de megtérül a 

befektetett idő, mert az ilyen események nagy hatást tudnak gyakorolni a résztvevőkre, és akár 

változást is előidézhetnek abban, ahogy bizonyos tanárok tanítanak.  

Javasolt program- és időbeosztás: 

• 10 perc az üdvözlésre és a bevezetésre, a műhely célkitűzéseinek bemutatására (a 

célkitűzéseket lásd fent) 

• 30 perc előadás (PowerPointtal vagy más prezentációkészítő szoftverrel és/vagy videókkal) a 

következő témákról: Mi az a társadalmi nem? – Hogyan értelmezzük a társadalmi nemek 

fogalmát? – Miért érdemes foglalkoznunk a társadalmi nemek kérdésével az iskolában és az 

oktatásban? – Miért fontos ez? – A társadalmi nemek a tudományos statisztikákban. 

Próbáljon nyitott légkört teremteni, amelyben a résztvevők érzik, hogy nyugodtan feltehetik 

kérdéseiket! Például a következő témában is kezdeményezhet beszélgetést: „Ha nem fűlik a 

foguk a természettudományokhoz, tanuljanak a művészetekről!” Az alábbi kérdéssel lehetne 

elindítani a beszélgetést: Ön problémának érzi, hogy kevesebb lány lép 

természettudományos és technológiai pályára? 

• 60 perces feladat a téma átgondolására: Mutasson be néhány videonyilatkozatot (4 rövid, 

angol felirattal ellátott videót tudunk ajánlani, amelyeket alább, a „Hasznos linkek, videók és 

cikkek” szakaszban, a videókra mutató YouTube-linkek között talál) különböző (esetleg 

kifejezetten provokatív), társadalmi nemekkel kapcsolatos problémákról! A videókat a 

társadalmi nemek és az oktatás területének élvonalába tartozó dán kutatók készítették. Akár 

élő bejátszásokként is bemutathatja őket a műhelyen. Az egyes videók levetítését követően 

kérje meg a résztvevőket, hogy kis csoportokban beszéljék meg a hallott kijelentéseket, majd 

osszák meg gondolataikat az összes jelenlévővel! A négy videonyilatkozat után kérdezze meg 

a résztvevőket, hogy a videókban bemutatott állítások és kutatási eredmények, majd a 



 

 

videók után lefolytatott csoportos megbeszélések változtattak-e valamit a tanítással 

kapcsolatos elképzeléseiken! 

• 20 perc kávészünet 

• 45 perc beszélgetés: Osszon ki maximum 4-5, az adott iskolai környezet szempontjából 

releváns, természettudományos tankönyvekből vett, diákokat feladatvégzés közben ábrázoló 

képet a résztvevőknek, majd kérje meg őket, hogy rendeződjenek csoportokba (férfiak-nők 

vegyesen), és beszéljék meg, hogy az egyes nemek szempontjából befogadónak vagy 

kirekesztőnek érzik-e a képeket! Kérdezze meg a résztvevőket, hogy szerintük mik az egyes 

feladatok erősségei és gyengeségei, majd kérje meg őket, hogy beszéljék meg, hogyan 

lehetne javítani a feladatokon (abból a szempontból, hogy az egyes nemek számára 

befogadóbbak legyenek)!  

• Betekintés bevált gyakorlatok működésébe: 30–45 perc Amennyiben tud, mondjon példát 

olyan, előszeretettel forgatott természettudományos tankönyvben található feladatra, 

amelyet a nemek egyenlősége szempontjából különösen befogadónak érez! Mondja el, hogy 

Ön szerint miért befogadó a feladat a nemek egyenlősége szempontjából, és kérje meg a 

résztvevőket, hogy osszák meg a témával kapcsolatos gondolataikat! Dönthet úgy is, hogy 

inkább kioszt néhány természettudományos feladatot a résztvevőknek, és megkéri őket, 

hogy beszéljék meg, mely elemeket találják a nemek számára kirekesztőnek, illetve 

befogadónak, és miért. Az eredményeket a beszélgetések végén mindenkivel meg lehet 

osztani. A TWIST webhely tanári munkára vonatkozó, társadalmi nemekkel kapcsolatos 

irányelveit is megoszthatja a résztvevőkkel, és azt is megbeszélheti velük, hogy ők el tudják-e 

képzelni magukról, hogy megpróbálják betartani az ajánlásokat.  

LEZÁRÁS  

A műhelymunka lezárása az értékelés és a visszajelzések szakasza. Kérje meg a résztvevőket, hogy 

csoportokba rendeződve gondolják át a következő kérdéseket:  

• Mi az, ami tetszett Önnek a műhelymunkában? 

• Mi az, ami hiányzott Önnek a műhelymunkából? 

• Mely elemek voltak azok, amelyek hatására leginkább átértékelte oktatási gyakorlatát? 

Miért? 

• Át fogja alakítani a műhely hatására oktatási gyakorlatát? Amennyiben igen, hogyan?  

Legutolsó lépésként megkérheti a résztvevőket, hogy írjanak maguknak egy képeslapot, és ígérje meg 

nekik, hogy a műhelyt követő második, harmadik vagy negyedik hónapban postára fogja adni őket. A 

résztvevőknek azt kell megírniuk maguknak, hogy min szeretnének változtatni oktatási 

gyakorlatukban.  

 

A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ GYAKORLATOK KRITÉRIUMAI 

Fontos, hogy képzést kapjanak a tanárok a társadalmi nemekkel kapcsolatos kérdésekben, mert tudat 

alatt ők is sztereotípiák alapján kommunikálnak a diákokkal (jobban, mint gondolnák). A diákokban is 

több sztereotípia él a társadalmi nemekkel kapcsolatban, mint feltételeznénk. A fiúk például gyakran 



 

 

azt képzelik, hogy jobbak a lányoknál matematikában vagy informatikában. Ha azonban egy képzés 

keretén belül felhívjuk ezekre a figyelmet, az oktatás területén tehetünk ezek ellen a sztereotípiák 

ellen.  

A Hüpatia projekt keretében kidolgozott, a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatokat 

bemutató kritériumok jó eszközei lehetnek a figyelem felkeltésének, és a természettudományos 

tárgyakat tanító tanárokkal is mindenképpen érdemes átgondolni és megbeszélni őket. Az 

alábbiakban néhány példát mutatunk be arra, hogy a tanártovábbképzési műhely hogyan segít a 

nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok megteremtésében a kritériumrendszer 

különböző szintjein.  

 

PARTNERADATOK 

A modult az Experimentarium tudományos központ (Hellerup, Dánia) dolgozta ki. Kapcsolat: Sheena 

Laursen: sheenal@experimentarium.dk és Christoffer Muusmann: 

christofferm@experimentarium.dk.  
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ÉRDEKLŐDJ: ALAK ÉS AKCIÓ 

ALAPADATOK 

Korcsoport 13–15 

Esemény jellege Műhelymunka diákok számára 

Időtartam 2 óra 

 

 

ÁTTEKINTÉS 

A műhelymunka a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó módon tárja fel a fizika és a műszaki 

tudományok bizonyos elemeit, és különböző megközelítések használatával mutatja be a témákat, 

úgymint: játék, beszélgetés, ábrázolás és építés. 

CÉLKITŰZÉSEK 

Az interaktív műhely célja, hogy a diákok magabiztosabban tudják használni a tudományos 

fogalmakat akkor is, ha absztrakt módon kell ábrázolniuk őket, és akkor is, ha egy gyakorlati 

probléma megoldása érdekében meg kell építeniük valamit.  

A műhely a műszaki tudományokkal foglalkozik, a facilitátor azonban az utolsó – játékot, ábrázolást 

és szerelést is magában foglaló – feladatig nem konkretizálja a témát.  

A feladat célja, hogy a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó módon mutassa be a műszaki 

tudományokat, minden diák részvételét támogassa, és párbeszédet kezdeményezzen a nemek 

közötti egyensúlyról a mérnöki tudományokban.  

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 

A műhelymunkát egy természettudományos óra keretei között is meg lehet valósítani. 

 

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 13–15 

Résztvevők száma 20–25 

Facilitátorok száma 1 

Közönség típusa A közönség lehet például egy középiskolás diákokból álló osztály. 

 

ESEMÉNY JELLEGE 

Műhelymunka diákok számára 

 



 

 

 

 

TÉMÁK 

A műhely során a következő, fizikával és műszaki tudományokkal kapcsolatos témák kerülnek 

tárgyalásra: röppályák, sebesség, erő, távolság és anyagok. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

2 óra 

 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY 

Pingponglabdák 

 

Diákonként 1 

Papírpoharak 

 

Páronként 1 

Papír  Munkaállomásonként 1 

Ceruzák/Markerek  Munkaállomásonként 1 

Festőszalag  Munkaállomásonként 1 tekercs 

Kartondobozok  
Legalább munkaállomásonként 

1 

Ollók  Munkaállomásonként 1 

Sniccerek  Munkaállomásonként 1 

PVC-csövek 

 

Legalább munkaállomásonként 

1 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

• Elképesztő pongtrükkök: https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY  

• Hihetetlen pingpongtrükkök: 

https://www.youtube.com/watch?v=S86sO4Jcb0c&feature=related  

https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY
https://www.youtube.com/watch?v=S86sO4Jcb0c&feature=related


 

 

• Hihetetlen pingpongtrükkök! extrém trükkös dobások! - 

https://www.youtube.com/watch?v=7-7-F_N1v2Q  

TEREMELRENDEZÉS  

4/6 munkaállomásra lesz szükség a munkaállomásonként 4/6 ember számára, plusz egy asztalra, ahol 

a szükséges eszközöket el lehet rendezni.  

Amennyiben osztályteremben tartja az eseményt, négy-négy asztal összetolásával megfelelően nagy 

munkaállomásokat hozhat létre. A diákokat is megkérheti, hogy segítsenek Önnek a terem 

átrendezésében. Így egyből érezni fogják, hogy bevonja őket a feladatba.  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK 

CSOPORTKEZELÉS  

A diákokat párokba és kis csoportokba rendezve ültesse le a munkaállomások köré! A csoportok 

kialakítását érdemes a diákokat ismerő tanárnak végeznie. Vegyes csoportok létrehozásával el lehet 

kerülni az egyenlőtlenséget megerősítő csoportdinamikák felbukkanását. A műhelymunka során 

váltogatva használjuk a páros munkát, a kis csoportos munkát, a plenáris elemeket, és játék, 

ábrázolás, reflexió, szerelés és beszélgetés is szerepel a repertoárban. Így a csoportdinamika is 

változatos lesz, és mindenki megtalálhatja a számára vonzó önkifejezési formát.  

BEVEZETÉS 

10 perc bevezetés  

A tanár bemutatja a „pong” nevű célbadobós játékot, melynek során a játékosnak egy 

pingponglabdával kell beletalálni egy papírpohárba. A labdának egyszer meg kell pattannia valamin, 

mielőtt belepottyan a pohárba.  

A tanár egy diák közreműködésével is bemutathatja a játékot, vagy ihletforrásként szolgáló videót is 

vetíthet róla (például: Elképesztő pongtrükkök - https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY). 

A következő kérdésekkel vezethetjük fel a játékot: Ismeritek a pingpongot? Hogyan kell 

pingpongozni?  

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

10 perc párokban  

A tanár párokra osztja a csoportot, majd minden párnak ad egy-egy papírpoharat és egy-egy 

pingponglabdát. A diákok pongoznak.  

Minden egyes munkaállomásra 4/6 fő jut. Összesen 10 percig tart a játék.  

A tanár megkéri őket, hogy ábrázolják papíron a megfigyeléseiket. 10 perc plenáris beszélgetés A 

tanár beszedi a papírokat, és kifüggeszti őket valahova, ahova az egész osztályteremből rálátni. 

Megkéri a diákokat, hogy állapítsák meg, mely elemek közösek, és melyek különbözőek az 

ábrázolásokon.  

A diákok gyakran ábrázolják például a pingponglabda röppályáját. Ezt kihangsúlyozva a tanár a 

következő kérdéseket teheti fel: Mik befolyásolhatják leginkább a labda röppályáját? Mit tehetsz te, 

https://www.youtube.com/watch?v=7-7-F_N1v2Q
https://www.youtube.com/watch?v=fZfSDun4CBY


 

 

hogy befolyásold a röppályát? A beszélgetések során sok különböző téma előkerülhet: a pattanás 

helye, a dobás iránya, a dobó mozdulat erőssége, a dobás kivitelezésének módja, a pohár magassága, 

szélessége stb.  

 

60 perc 4/6 fős csoportokban – minden csoportnak egy munkaállomás jut  

A tanár megkéri a dákokat, hogy építsenek valamilyen szerkezetet, amivel irányítani tudják a 

pingponglabda röppályáját. Erről az építményről fog leesni a labda, pattan egyet valahol, majd a 

papírpohárban landol. Csúszdát vagy rámpát is lehet készíteni. A tanár bemutatja a feladathoz 

rendelkezésre álló eszközöket.  

A tanár az eszköz elkészítésének ideje alatt körbejár a teremben, megkérdezi a diákoktól, mit miért 

csinálnak, és esetleg ötleteket is adhat nekik. Folyamatosan tájékoztatja őket a hátralevő időről, hogy 

megkönnyítse számukra az idő beosztását.  

LEZÁRÁS 

20 perc plenáris beszélgetés  

Mindegyik diákcsoport bemutatja és leteszteli a saját építményét.  

A tanár kérdéseket tesz fel a különböző változókkal (sebesség, kiindulási hely, pattanások, magasság, 

dőlésszög, a felület anyaga, a labda forgása, erő, távolság) kapcsolatban, és rákérdez, melyik hogyan 

befolyásolta a röppályát.  

A tanár kihangsúlyozza, hogy minden tudományos tevékenység különböző elemeket foglal magában, 

mint például: megfigyelést, felfedezést, ábrázolást, számolást, szerkesztést. Majd a következő 

kérdéseket teszi fel a diákoknak, akik kézfeltartással jelzik, ha válaszolni szeretnének: Melyik volt a 

kedvenc részed a feladatban? Ki élvezte a játékot a bevezető szakaszban? Ki élvezte az ábrázolás 

elkészítését? Ki élvezte a beszélgetést? Ki élvezte a segédeszköz megépítését?    

A tanár kérdések feltételével is bemutathat érdekes adatokat a diákoknak. Például megkérheti a 

diákokat, hogy tegyék fel a kezüket, ha tudják a választ a következő kérdésre: 2013-ban hány százalék 

volt a nők aránya a mérnökök között az Egyesült Államokban? 12%, 36% vagy 48%? (A helyes válasz 

12%. Forrás: www.aauw.org/research/solving-the-equation/). Miért?  

A tanár a műszaki tudományokról való beszélgetés lezárásaképpen az alábbi kérdéseket teheti fel: 

Kinek tetszett a feladat? Miért? Ki szereti a műszaki tudományokat? Mi az, amit nem szerettek a 

műszaki tudományokkal kapcsolatban? Mi a legnehezebb része a műszaki tudományoknak? Hajtottál 

már végre a műszaki tudományok tárgykörébe eső kísérletet?  

A tanár hangsúlyozza, hogy ez a feladat a műszaki tudományokhoz tartozó témákat dolgoz fel, 

amilyenek például a szerkesztés, az ábrázolás, a problémamegoldás és a szerelés, de nem emeli ki a 

„műszaki tudományok” kifejezést, hogy egy diákot se bátortalanítson el. Ezzel arra ösztönzi a 

lányokat és fiúkat, hogy lépjenek túl az egyes szakmákkal kapcsolatos előítéleteiken és 

elfogultságaikon.  

 

 



 

 

PARTNERADATOK  

A modult a Leonardo da Vinci Nemzeti Természettudományi és Műszaki Múzeum (Olaszország, 

Milánó) dolgozta ki. Kapcsolat: Erica Locatelli: locatelli@museoscienza.it és Sara Calcagnini: 

calcagnini@museoscienza.it.  

  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA 

ALAPADATOK  

Korcsoport 14–18 

Esemény jellege Moderált beszélgetés 

Időtartam 90–120 perc 

  

ÁTTEKINTÉS  

Sokféle tanítási környezetbe átültethető beszélgetés. Beszélgetés a társadalomban élő, MTMI 

munkakörökkel kapcsolatos sztereotípiákról diákokkal.  

A diákok felkészülésképpen tanáruk vezetésével vitajátékot játszanak. A cél, hogy megpróbálják 

megoldani a játék közben felmerülő problémákat és dilemmákat. A játék végén posztert készítenek a 

megoldásról.  

Rövid szünet után kezdődik a vita. A vitát a moderátor (a tanár) és egy szakértőkből álló panel 

(például néhány diák) vezeti. A diákcsoportok posztereit egy-egy szóvivő mutatja be röviden. A 

szakértőkből álló panel áttekinti a megoldási javaslatokat és az érvmeneteket, majd megosztja 

gondolatait a diákokkal.  

Ezek után állítások bemutatása következik. A diákok minden állítással kapcsolatban szavaznak. A 

szavazás eredményének fényében aztán vitáznak az állításokról egymással és a szakértőkkel.  

 

CÉLKITŰZÉSEK  

A játék célja a társadalomban élő, MTMI munkakörökkel kapcsolatos sztereotípiák (közös) 

felfedezése, valamint annak megismerése, hogy milyen gondolatok és vélemények kapcsolódnak 

ezekhez a sztereotípiákhoz. Ha szeretné a csoport (ezt nekik kell eldönteni), akkor cselekvési tervet is 

ki lehet dolgozni a témával kapcsolatban.  

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV  

Iskolában, témahéten, a következő (hollandiai iskolákban tanult) tantárgyak valamelyikének keretei 

között: társadalomtudományok; szociológia; közgazdaságtan; ember és természet; természet, élet és 

technológia; világnézet és nyelv; történelem; informatika; filozófia.  

 

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 14–18 

Résztvevők száma 10–30 



 

 

Facilitátorok száma 1 facilitátor és minden 5–10 diákra 1 moderátor (+ a háromfős, 

szakértőkből álló panel) 

Közönség típusa Természettudományos oktatásban részt vevő középiskolás diákok 

  

ESEMÉNY JELLEGE  

Moderált beszélgetés  

 

TÉMÁK  

A műhely a természettudományos tanterv pályaorientációs szakaszához tartozik, fő témája pedig a 

társadalmi nemek és az MTMI területek kapcsolata.   

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

1,5–2 óra 

 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY 

Összefoglaló lapok 1. melléklet Diákonként 1 

Nagy A3-as összefoglaló lap 2. melléklet Csoportonként 1 

Ragasztó (Pritt) 

 

Csoportonként 2 

Tollak 

 

Diákonként 1 

Alkoholos filcek (edding) 
 

Csoportonként 3 

Kiemelőfilc 

 

Csoportonként 3 

Flipcharttábla vagy másfajta 

állvány a poszternek 
 

Csoportonként 1 

Jegyzetelő lapok 3. melléklet Csoportonként 2 



 

 

Cellux 

 

Csoportonként 1 tekercs 

PlayDecide információs kártyák 4.a melléklet Csoportonként 1 csomag 

PlayDecide véleménykártyák 4.b melléklet Csoportonként 1 csomag 

Közös táblázat 5. melléklet 
Asztalonként 1 

 

Tanári/Facilitátori/Moderátori 

útmutató 
6. melléklet 1 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

 www.Playdecide.eu 

 

TEREMELRENDEZÉS  

• Minden csoport (asztal) 4–10 játékosból (diákból) és egy moderátorból 

áll. Saját megítélése szerint lányokból, fiúkból és/vagy vegyesen fiúkból 

és lányokból álló csoportokra ossza fel a társaságot!  

• Még a beszélgetés előtt válassza ki a moderátor(oka)t, és legyen 

körültekintő a kiválasztás során! Bizonyos diákok jobban tudnak 

együttműködni karizmatikus moderátorokkal, akiknek van tapasztalatuk 

diákok vezetésében, mások pedig szívesebben veszik, ha fiatalabb a 

moderátor, mert úgy könnyebben tudnak azonosulni vele. A tanárok, a 

szülők vagy a diákok közül is lehet moderátort választani.  

• A szakértőkből álló panelnek legalább háromfősnek kell lennie. A 

következő lehetőségei vannak a panel összeállításánál: meghívhat MTMI 

területen dolgozó szakértőket, felkérhet szülőket a részvételre, de egy-egy diákot is bevonhat 

a szakértői munkába.  

• A műhelymunkát két részre lehet osztani, ami miatt két külön alkalomra is bontható az 

esemény.  

• Ha nehezen talál megfelelő mennyiségű moderátort,   

o akkor bontsa ketté az osztályt, és tartsa meg két különböző alkalommal a műhelyt! 

Ebben az esetben akár össze is vonhatja a „Keress példákat az MTMI területen 

dolgozók nemi eloszlásával kapcsolatos sztereotípiákra!” című modullal.   

o A facilitátor vállalhat továbbá moderátori szerepet is. 

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK  



 

 

CSOPORTKEZELÉS 

• Tippek a facilitátornak/tanárnak:  

• Fontos figyelni a diákok mondandójára.  

• Próbáljon meg keveset beszélni! Inkább csak irányítsa a társalgást!  

• Próbálja megérteni, mire gondolnak a diákok, és lehetőség szerint segítsen nekik szavakba 

önteni a gondolataikat! Ne próbálja viszont meggyőzni őket semmiről! Ön nem egyedül 

határoz a műhelymunka végeredményéről.  

• Próbálja bátorítani a diákokat, hogy tartsanak ki álláspontjuk mellett, ugyanakkor keressék a 

hasonlóságot a saját véleményük és másoké között!  

• Próbálja egymás után mindenki álláspontját kikérni, és várja meg, amíg az előző felszólaló 

befejezte a mondandóját! (Ha valaki túl sokáig beszél, kérdezze meg tőle, hogy az időkorlátra 

tekintettel nem szeretné-e átadni a szót, hogy másnak is meghallgathassák a véleményét!)  

• A „de” kötőszó használata sokakban gátlásokat kelthet. Próbáljon nyitottabban fogalmazni: 

használja például inkább az „és” kötőszót!  

• Tartassa be az időkorlátokat! A vita előtti részekre összesen mindössze körülbelül egy óra áll 

rendelkezésre. Ne felejtsen el kisebb szüneteket tartani (például várja meg, amíg mindenki 

befejezte egy adott rész elolvasását), mielőtt újra beszélni kezdene! Kérje meg a diákokat, 

hogy tartsák maguknál a kártyákat, mert később még el kell mondaniuk, mely kártyákat 

választották, és miért! Ha beszélgetni kezdenek, kérdezze meg őket, hogy miért az adott 

kártyát választották! Hallgassa meg a választásukat alátámasztó érveket! 

BEVEZETÉS 

Bevezetés: 5–8 perc  

A facilitátor/tanár röviden összefoglalja a műhelymunka programját és célját (lásd a 6. mellékletet):  

• a társadalomban élő, MTMI munkakörökkel kapcsolatos sztereotípiák témájának felfedezése, 

a sztereotípiákkal kapcsolatos gondolatok és hiedelmek feltárása;  

• véleményünket támogató érvek keresése;  

• létező sztereotípiák ledöntésére alkalmas lehetőségek felismerése;  

• cselekvési terv kidolgozása a témához.  

Program:  

• 1. kör: az információs kártyák kiválasztása  

• 2. kör: a véleménykártyák kiválasztása  

• 3. kör: beszélgetés és témakeresés  

• 4. kör: megoldások/cselekvési tervek & poszter  

• 5. kör: vita  

• 6. kör: díjazás (nem kötelező)  



 

 

A facilitátor elmagyarázza a szakértőkből álló panel által használt értékelési kritériumokat (ezeket a 

panel tagjai határozták meg). Az egyes csoportok moderátorai elismétlik az információt a 

csoporttagoknak, majd minden csoport eldönti, ki lesz a szóvivőjük, akire a következő feladatok 

hárulnak majd:  

• Beszélni fog a szakértőkből álló panel előtt.  

• Jegyzeteket fog készíteni a 3. és a 4. körben a jegyzetelő lapokra. (ezeket ki lehet majd tenni 

a falra)  

• Leírja az eredményeket egy nagy papírlapra. (a moderátor a saját lapjaira jegyzetel)  

• Kérdezzük meg, van-e olyan, aki önként szeretné vállalni a feladatot! Több jelentkező esetén 

húzassunk sorsot! Amennyiben senki nem vállalja önként a feladatot, a moderátor jelöli ki a 

szóvivőt.  

A moderátor ezt követően végigveszi, mi látható az asztalon, és hogyan fog zajlani az elkövetkező egy 

óra.  

• Mindenkinek lesz egy saját, kisebb összefoglaló lapja, és az egész asztaltársaságnak is lesz egy 

nagyobb. Az összefoglaló lapok az első két körben használatosak a játék menetének 

követésére, valamint egyfajta áttekintés vezetésére.  

• Az egyes diákoknál lévő összefoglaló lapok tartalma megegyezik.  

• A kártyák: 

o A zöld információs kártyák adatokat és általános nézeteket tartalmaznak az MTMI 

területek sokszínűségére vonatkozóan (sok különböző MTMI területről hoztunk 

példát, hogy minél több diák érdeklődését felkeltsük).  

o A kék véleménykártyák (esetenként bonyolult, sőt akár provokatív) véleményeket, 

megoldatlan problémákat, kérdéseket stb. tartalmaznak.  

• A jegyzetelő lapokra a 3. és a 4. körben lesz majd szükség.  

• A poszteren világosan és egyértelműen fel kell tüntetni a csoport szlogenjét és érveit. 

Érdemes olyan diákot felkérni a feladatra, akinek szép a kézírása. (A flipcharttáblát is lehet 

használni.)  

A moderátor elmagyarázza a következő terminusok jelentését: társadalmi nem, sztereotípia, 

sokszínűség, előítélet (a meghatározásokat lásd a társadalmi nemekkel kapcsolatos irányelvek 

között).  

 

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

1. kör: az információs kártyák kiválasztása – 5–8 perc  

1. Mindegyik játékos négy zöld színű információs kártyát kap. Keverje meg a kártyákat, és 

egyesével ossza ki őket! Ne az első játékos kapja a legfelső négy kártyát! A kártyákon a 

társadalomban élő, MTMI munkakörökre vonatkozó sztereotípiákkal kapcsolatos adatok és 

számok olvashatók.  



 

 

2. Minden játékos kiválaszt egy kártyát, amellyel kapcsolatban határozott véleménye van.  

3. Csoportkör: Mindenki felolvassa a saját kártyáján lévő szöveget, és elmondja, miért pont azt 

választotta. (Még ne menjünk bele beszélgetésbe! Kérje meg a diákokat, hogy ha hozzá 

szeretnének szólni valamelyik kártyához, egyelőre csak írják le a gondolataikat!)  

2. kör: a véleménykártyák kiválasztása – 5–8 perc  

1. Mindegyik játékos négy kék színű véleménykártyát kap. Keverje meg a kártyákat, és 

egyesével ossza ki őket! Ne az első játékos kapja a legfelső négy kártyát! A kártyákon a 

társadalomban élő, MTMI munkakörökre vonatkozó sztereotípiákkal kapcsolatos gondolatok 

és vélemények szerepelnek.  

2. Minden játékos kiválaszt egy kártyát, amellyel kapcsolatban határozott véleménye van.  

3. Csoportkör: Mindenki felolvassa a saját kártyáján lévő szöveget, és elmondja, miért pont azt 

választotta. (Még ne menjünk bele beszélgetésbe! Kérje meg a diákokat, hogy ha hozzá 

szeretnének szólni valamelyik kártyához, egyelőre csak írják le a gondolataikat!)  

3. kör: beszélgetés és témakeresés – 20–30 perc  

1. Beszélgetésindítónak kérdezze meg, mit írtak le a diákok az 1. és 2. kör folyamán!  

2. Van olyan, aki szívesen megosztana valamit saját maga vagy valaki más választásával 

kapcsolatban?  

3. Biztosítson teret a diákoknak, hogy minden kérdésüket feltehessék a többieknek, és 

megoszthassák személyes tapasztalataikat, illetve azokat a sztereotípiákkal kapcsolatos 

eseteket, amelyekről másoktól hallottak!  

4. Hagyja kialakulni a beszélgetést, és segítsen egy-egy meghatározott téma köré felfűzni az 

előkerülő motívumokat! (A következőket javasolhatja például: oktatás, társadalom/kultúra, 

viselkedéspszichológia, politika/gazdaság, biológia.)  

5. Ha nem elég hasonlóak a motívumok, akkor például megkérhet egy diákot, hogy olvassa fel 

újra a kártyáját, majd felteheti a kérdést, hogy van-e bárki másnak olyan kártyája, amely az ő 

véleménye/érzése szerint kapcsolódik az imént felolvasott kártyához.  

6. Vannak hasonlóságok a kártyák között? És ellentmondások? Mi az a téma, amit a csoport 

érdekesnek tart? Próbálja a kártyák közötti kapcsolatok hangsúlyozásával irányítani a 

beszélgetés menetét!  

7. (Az is hasznos lehet, ha a facilitátor minden moderátornak külön odaadja a kártyákon 

található szövegeket. Így könnyebb lehet utalni rájuk a beszélgetés során.)  

8. Próbáljon meg 2-3 olyan, a társadalomban élő, MTMI munkakörökre vonatkozó 

sztereotípiákkal kapcsolatos témát találni a csoport, amelyhez tudnak hasonló üzeneteket 

tartalmazó kártyákat társítani!  

4. kör: megoldások/cselekvési terv és poszter – 25–40 perc  

1. A fő téma kiválasztását követően (a társadalomban élő, MTMI munkakörökre vonatkozó 

sztereotípiák) gondoljanak át több lehetséges megoldást/cselekvési tervet!  



 

 

2. Írja össze az ötleteket, majd a csoporttal közösen készítsék el az összefoglalást a közös 

táblázatban!  

3. A csoport szóvivője leírja a lényeget a nagy papírlapra, Ön pedig a saját jegyzetei közé, hogy 

szükség esetén támogatást tudjon nyújtani.  

4. 2. Ezek után adja át a saját jegyzeteit a diákoknak, hogy azok alapján kitalálhassák a csoport 

szlogenjét, és elkészíthessék a posztert! 

5. A csoport kitalálja a szlogent, és elkészíti a posztert. A szóvivő megírja a 30 másodperces 

bemutatás szövegét.  

LEZÁRÁS  

5. kör: vita – 30–45 perc  

1. Rövid szünet után a facilitátor vezetésével kezdődhet a vita,  

2. amelyben a szakértőkből álló panel is részt vesz. A szóvivők röviden, kevesebb mint 1 perc 

alatt (a cél: 30 másodperc) bemutatják csoportjuk poszterét.  

3. A szakértők és a diáktársak azonnal reagálhatnak a hallottakra. A szakértőkből álló panel 

mérlegeli a bemutatott megoldásokat és érveket, majd megosztja a poszterrel kapcsolatos 

gondolatait.  

4. A facilitátor a fontosabb (feljegyzésre érdemes) kijelentéseket leírja.  

5. Ezek után felolvassa a kijelentések egy részét. A diákok minden állítással kapcsolatban 

szavaznak. A szavazás eredményének fényében aztán vitáznak az állításokról egymással és a 

szakértőkkel. 

6. kör: díjazás – 5–10 perc (nem kötelező)  

Nem kötelező, de a vita után át lehet adni a legjobb poszternek/prezentációnak járó díjat.  

 

A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ GYAKORLATOK KRITÉRIUMAI 

A Hüpatia projekt keretében kidolgozott, a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok 

kritériumai fontosak lehetnek a PlayDecide játék és vita lebonyolításához, és a műhellyel 

kapcsolatban is érdemes lehet átgondolni és megbeszélni őket. Az is lehetséges, hogy a kritériumok 

még a műhelymunka sikerességének értékelésére is jó alapot adnak. Az alábbiakban néhány példát 

mutatunk be arra, hogy a műhely hogyan segít a nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok 

megteremtésében a kritériumrendszer különböző szintjein.  

EGYÉNI SZINT 

• Bevonja a diákokat a vitajátékra való felkészülésbe. 

• Véleményformálásra buzdító feladatokat tartalmaz. 

• Olyan feladatokat és megközelítéseket használ, amelyek megfelelő környezetet teremtenek 

ahhoz, hogy a résztvevők világosan lássák, hol, miért és hogyan ültethetik gyakorlatba 

újonnan megszerzett tudásukat. 



 

 

• A résztvevők korábbi tudására és tapasztalataira épít.  

INTERAKCIÓS SZINT 

• Váltogatja az egyéni feladatvégzést, a csoportmunkát és a közös vitát. 

• Lehetőséget biztosít rá, hogy minden résztvevő szabadon megoszthassa érveit a vita során.  

INTÉZMÉNYI SZINT 

• Érdemes lehet a diákok számára nem ismerős osztályterembe szervezni az eseményt, mert ez 

is lehetőséget teremthet a hagyományostól eltérő gondolatok kifejtésére.  

• Ideális esetben azzal kapcsolatban is elgondolkodtat, hogy maga az iskola milyen 

megközelítést alkalmaz a kérdésben. A vita során a tanár megbeszélheti a diákokkal, hogy 

kinek mi az álláspontja a társadalmi nemek kérdésében.  

TÁRSADALMI/KULTURÁLIS SZINT 

• A különböző, társadalmi nemekkel kapcsolatos véleményeket kontextusban tárgyalja.  

A TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNYE  

A tanárok vagy facilitátorok és a diákok által elért eredményeket az alábbiakban mutatjuk be. 

• A facilitátorok vagy tanárok a műhelymunka megtervezését és lebonyolítását követően az 

alábbi készségekkel fognak rendelkezni:  

o Nagyobb résztvevői körre is át tudják dolgozni a feladatot.  

o A vita során tapasztaltakat ihletforrásként felhasználva más oktatási tevékenységbe 

is be tudják építeni a tanultakat.  

o Tisztában vannak vele, hogyan kell motiválni a lányokat és fiúkat arra, hogy 

bevonódjanak a feladatba.  

o Tudatában vannak a tanítás során is megjelenő, társadalmi nemekkel kapcsolatos 

kulturális korlátoknak.  

o Tudják, hogyan tegyenek a tanítás során is megjelenő, társadalmi nemekkel 

kapcsolatos kulturális korlátok némelyike ellen.   

 A diákok/résztvevők a műhelymunka után az alábbi készségekkel fognak rendelkezni: 

o Tudnak beszélni a társadalomban élő, MTMI munkakörökkel kapcsolatos 

sztereotípiákról, és tisztában vannak vele, hogy milyen gondolatok és vélemények 

kapcsolódnak hozzájuk. 

o Felismerik a lehetőséget létező sztereotípiák ledöntésére. 

o Képesek érvekkel alátámasztani véleményüket. 

PARTNERADATOK 

A modult a NEMO Tudományos Múzeum (Hollandia, Amszterdam) dolgozta ki. Kapcsolat: Meie van 

Laar: vanlaar@e-nemo.nl.  

mailto:vanlaar@e-nemo.nl


 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 1. melléklet  

A te hazádban milyen sztereotípiák élnek az 
MTMI munkakörökkel kapcsolatban? 

 Neved:  

   

Kérdés: Melyek a legmeglepőbb, 
legszimpatikusabb és legtöbbet eláruló 
kártyák? 

 Célkitűzés: megoldások keresése az MTMI 
területekre vonatkozó sztereotípiák 
leküzdésére 

   

Játékszabályok/Utasítások  INFORMÁCIÓS 
KÁRTYA 

 
VÉLEMÉNYKÁRTYA 

 4–6 játékos részére 

 Időtartam: legalább 45 perc  

1. kör (5–8 perc): 

 Minden játékos kap négy információs 
kártyát. 

 Válassz egy, a fenti kérdéshez 
kapcsolódó kártyát! 

 Mindenki felolvassa a saját kártyáját 
a többieknek, és elmagyarázza, miért 
azt a kártyát választotta.  

2. kör (5–8 perc): 

 Minden játékos kap négy 
véleménykártyát. 

 Válassz egy, a fenti kérdéshez 
kapcsolódó kártyát! 

 Mindenki felolvassa a saját kártyáját 
a többieknek, és elmagyarázza, miért 
azt a kártyát választotta.  

3. kör (5–8 perc): 

• Nézzétek meg a csoporttal a 
kiválasztott kártyákat! Vannak 
hasonlóságok a kártyák között? 

• Próbáljátok meg közösen üzenet 
vagy téma alapján két csoportba 
osztani a kártyákat!  

4. kör (20–30 perc): 

• A tematikus kategóriák alapján 
dolgozzatok ki valamilyen 
megoldást/cselekvési tervet a 
következő kérdésre: Hogyan 
tudnátok csökkenteni az MTMI 
munkakörökre vonatkozó 
sztereotípiák hatását? 

  

 Ide helyezd el a 
kiválasztott 
információs 
kártyát! 

 Ide helyezd el a 
kiválasztott 
véleménykártyát! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Milyen problémákat szeretnétek megoldani? 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

A játék elkészítését többek között a Hüpatia projekt, a www.PlayDecide.eu és a 2014-es Emancipation Monitor adatai tették 

lehetővé..  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 2. melléklet  

Kérdés 

    

Mit gondolsz az MTMI területen való munkavégzéssel kapcsolatos 
sztereotípiákról? 

  

A következő témák tartoznak ide: sokszínűség, társadalmi nemek, lehetőségek, előfeltevések, 
előítéletek, a kormány által az emberek számára előírt szabályok, a munka és a magánélet 
összhangja. 

    

1. téma 2. téma 3. téma 4. téma 

    

 

A játék elkészítését többek között a Hüpatia projekt, a www.PlayDecide.eu és a 2014-es Emancipation Monitor adatai tették 

lehetővé. 

 

 

  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 3. melléklet  

MEGOLDÁSOK ÉS CSELEKVÉSI TERVEK – JEGYZETELŐ LAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék elkészítését többek között a Hüpatia projekt, a www.PlayDecide.eu és a 2014-es Emancipation Monitor adatai tették 

lehetővé. 

 

  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 4.a melléklet  

Információs 
kártya 1 

Munkavállalás (1) 

 

A 2013-ban Hollandiában 
munkát vállaló emberek 
közül 55% volt férfi, és 45% 
nő.  

 

 

Információs 
kártya 2 

Munkavállalás (2) 

 

2013-ban Hollandiában a 
holland származású nők 
67%-ának, a nem nyugati 
etnikai csoportokból 
származó nők 48%-ának 
volt munkája. 

 

A török származású nők 
képviseltetik magukat 
legkevésbé a 
munkaerőpiacon (38%). 

Információs 
kártya 3 

Nők az MTMI 
területeken  

 

Kicsi a valószínűsége annak, 
hogy egy nő Hollandiában 
MTMI tárgyakat tanuljon, 
különösen szakközépiskolai 
szinten. 

 

A nem nyugati etnikai 
csoportból származó nők az 
ugyanebbe a csoportba 
tartozó férfiakhoz képest 
nagyobb arányban tanulnak 
MTMI tárgyakat, mint a 
holland származású nők a 
holland származású férfiakhoz 
képest.  

 

Ez azonban azért van így, 
mert a ne nyugati etnikai 
csoportból származó férfiak 
kisebb valószínűséggel 
mennek MTMI pályára. 

Információs 
kártya 4 

Részmunkaidő/Teljes 
munkaidő 

 

2013-ban Hollandiában a 
nők több mint 63%-a 
dolgozott 
részmunkaidőben. A férfiak 
körülbelül 16%-a dolgozott 
részmunkaidőben.  

 

(A részmunkaidő heti 12 és 
35 óra közötti fizetett 
munkavégzést jelent. A 
teljes munkaidő több mint 
35 óra egy héten.) 

Információs 
kártya 5 

 Egyenlő feltételek 

 

„Én azért részesítem 
előnyben a részmunkaidős 
állásokat, mert így több 
időm marad a gyerekekre 
vigyázni.” 

 

A nők 73%-a, a férfiaknak 

pedig 36%-a értett egyet 

ezzel az állítással. 

Információs 
kártya 6 

 Részmunkaidős 
állások műszaki 
területeken  

 

A műszaki képzést 
elvégzett nők kisebb 
arányban dolgoznak 
műszaki területen, mint a 
hasonló képzést elvégzett 
férfiak.  

 

Legnagyobb akadályként a 

szektorban meghirdetett 

részmunkaidős állások 

alacsony számát jelölték 

meg a megkérdezettek. 

férfiak
nők



 

 

Információs 
kártya 7 

Tantárgycsomag: 
előnyök-hátrányok 

 

Hollandiában a 
középiskolában kiválasztott 
tantárgycsomag erőteljesen 
meghatározza, hogy egy diák 
mit fog tanulni az egyetemen. 
Az egyes tantárgycsomagok 
eleve ki is zárnak bizonyos 
lehetőségeket.  

 

Az Egyesült Államokban 
egyesével lehet 
összeválogatni a tantárgyakat. 
De ha még valaki nem is 
választott 
természettudományos vagy 
matematikai tárgyakat 
középiskolában, az 
egyetemen még dönthet úgy, 
hogy MTMI területen szeretne 
továbbtanulni. Ilyen esetekben 
extra tárgyakat kell 
elvégeznie, hogy behozza a 
lemaradást.  

Információs 
kártya 8 

Szakma (1) 

 

Hollandiában az ipar és az 
építőipar azok az ágazatok, 
amelyben a legalacsonyabb 
a női munkaerő aránya. Ez a 
szám 2009 óta tovább 
csökkent. 

 

Az építőiparban ötből közel 
egy munkavállaló évente 
állást – vagy egyenesen 
szakmát – vált. Ennek 
eredményeképpen évente 
25 000 üres álláshely 
keletkezik a szektorban. 

Információs 
kártya 9 

Szakma (2) 

 

Hollandiában az 
informatikai ágazatban öt 
munkavállalóból egy az 
elkövetkező években fog 
nyugdíjba menni. 
Kivitelezési és 
karbantartási munkákra 
legalább 6000 új emberre 
lesz majd szükség.  

 

A vegyiparban a 
nyugdíjazások és a 
szakmaelhagyás miatt 
évente 2000 tehetséges, új 
munkavállalót keresnek. 

 

Információs 
kártya 10 

Munkavégzés az 
információ- és 
kommunikációtechnoló
gia területén (1) 

 

2013-ban és 2014-ben a 
Hollandiában bejegyzett 
információ- és 
kommunikációtechnológiai 
cégek 51%-a mondta azt, 
hogy nehezen betölthető 
munkakörökre keresnek 
embereket. 

 

 

Információs 
kártya 11 

Munkavégzés az 
információ- és 
kommunikációtechnoló
gia területén (2) 

 

A betöltetlen információ- és 
kommunikációtechnológiai 
álláshelyek száma 
Hollandiában 2014-ben a 
havi 15 000-ről körülbelül 
18 000-re emelkedett.  

 

A programozók iránti 
kereslet nőtt, a tesztelők 
iránti viszont csökkent. 

Információs 
kártya 12 

A lányok a nyelvekben, 
a fiúk a matekban jók 

 

 

Az országos alkalmassági 
vizsgákon Hollandiában a fiúk 
matematikából, a lányok pedig 
a nyelvi készségekkel 
kapcsolatos területeken 
szoktak jobb eredményt elérni.  

 

A különbség a nem nyugati 
etnikai csoportokból származó 
fiúk és lányok között valamivel 
nagyobb, mint a holland 
származásúak esetén.  

 

Ellenpéldaként azt is fontos 

megjegyezni, hogy a 

suriname-i származású lányok 

és fiúk eredményei között 



 

 

egyáltalán nincs különbség. 

Információs 
kártya 13 

A felsőfokú oktatás 
jobban kifizetődő a nők 
számára 

 

Hollandiában az 
alkalmazott tudományokat 
oktató egyetemekről BA 
fokozatú diplomával 
kikerülők nagyobb eséllyel 
találnak két éven belül 
fizetett munkát, mint a 
kutatóegyetemeken MA 
fokozatú diplomát szerzett 
diákok.  

 

A nők valamivel nagyobb 
eséllyel találnak fizetett 
munkát, mint a férfiak. 

Információs 
kártya 14 

Várható élettartam 

 

Hollandiában a nők várható 
élettartama 83 év, míg a 
férfiaké 3 és fél évvel 
alacsonyabb.  

 

A jó egészségben eltöltött 
évek száma azonban a nők 
esetében alacsonyabb. 

Információs 
kártya 15 

Ki keres többet? 

 

2013-ban Hollandiában a 
férfiak átlagkeresete több 
mint 40%-kal felülmúlta a 
nőkét. 

 

A 30 évnél nem idősebb, 

kormányzati munkakörben 

dolgozó nők viszont többet 

kerestek az ugyanazon 

korcsoportba tartozó 

férfiaknál. 



 

 

Információs 
kártya 16 

A kutatások szerint... 
(1) 

 

A vegyes csapatok 
(amelyekben férfiak és nők 
is vannak) jobb 
eredményeket érnek el, 
mint a jellemzően csak 
férfiakból vagy csak nőkből 
álló csapatok. A 
sokszínűség kiemelten 
fontos tényező. 

Információs 
kártya 17 

A kutatások szerint... 
(2) 

 

A nőkkel kapcsolatos, mélyen 

gyökerező előítéletek még 

mindig negatívan 

befolyásolják a nők 

állásjelentkezéseinek 

megítélését.  

 

Amennyiben mindössze 
egy nő pályázik egy állásra, 
gyakran rosszabb 
értékelést kap, mint az a 
tudásszintje alapján 
várható lenne, ha pedig 
több női jelentkező is van, 
magát az állást érzik sokan 
alacsonyabb rendűnek. 

Információs 
kártya 18 

Nők az egyetemeken 

 

Hollandiában az 
alkalmazott tudományokat 
oktató felsőoktatási 
intézményekbe, illetve a 
kutatóegyetemekre 
beiratkozott elsőéves 
hallgatókat figyelembe véve 
a nem nyugati etnikai 
csoportokhoz tartozók 
körében nagyobb a nők 
aránya, mint a holland 
származásúak esetén. 

Információs 
kártya 19 

Jövedelmi 
különbségek 

 

2012-ben Hollandiában a 
nők bruttó órabére 80%-a 
volt a férfiakénak.  

 

A különbség 
kialakulásában szerepet 
játszó tényezők között 
találjuk a 
munkatapasztalatot, a 
végzettséget, illetve az 
egyes nemek képviselői 
által betöltött pozíciók 
szintjét.  

 

De még ezeket a 
tényezőket figyelembe 
véve is azt tapasztaljuk, 
hogy az üzleti szektorban 
további 8%, a kormányzati 
szférában pedig további 
4% különbségre nem 

Információs 
kártya 20 

Több fizetett 
munkavégzés, 
kevesebb házimunka? 

 

A nők Hollandiában közel 
kétszer annyi időt szánnak 
a háztartásvezetésre és a 
gyerekekre, mint a férfiak.  

 

A férfiak hozzájárulásának 
aránya a fizetetlen 
munkavégzéshez (35%) 
1995 óta változatlan. 

Információs 
kártya 21 

Tévképzet 

 

A holland felnőttek 7%-a 

állítja, hogy vettek már fel 

MTMI tárgyakat (ez a 

legalacsonyabb szám 

Európában), miközben a 

valós arány 26%.  

 

A fenti állítást 

megfogalmazók 64%-a 

jónak ítéli meg a helyét a 

társadalmi létrán, 47%-uk 

pedig rossznak. 



 

 

tudunk magyarázatot adni.  

Információs 
kártya 22 

Emancipáció 

 

Hollandia az uniós normákhoz 
viszonyítva átlagon felül teljesít 
az emancipáció területén. Csak 
a skandináv országokban 
nagyobb a nők és férfiak közötti 
egyenlőség, mint Hollandiában. 

                

A felsőoktatási intézményekben 
tanuló nők aránya azonban még 
mindig alacsonyabb az átlagnál. 
Különösen az MTMI területekkel 
kapcsolatos tanulmányokat 
választja kevés nő 
Hollandiában. 

 

 

  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 4.b melléklet  

Véleménykártya 
1 

Fizetés 

 

Az egyik lehetséges 
magyarázat a nők és a 
férfiak fizetése között 
mutatkozó különbségre az, 
hogy a nők kevésbé 
gyakran (25%) alkudoznak 
a fizetésükkel 
kapcsolatban, mint a férfiak 
(42%). 

Véleménykártya 
2 

Igazság vagy előítélet 
(1) 

 

A férfiak általában jobbak a 
párhuzamos parkolásban, mint 
a nők, de legalábbis 
fogékonyabbak az ilyen típusú 
feladatokra.  

 

Ez azért van, mert a férfiak 
agya máshogy köti össze a 
dolgokat, és máshogy 
értelmezi a mélységet.  

 

Röviden összefoglalva arról 
van szó, hogy a férfiak szeme 
és agya hatékonyabban 
működik együtt a mélység- és 
távolságbecslés 
vonatkozásában. 

 

Véleménykártya 
3 

Igazság vagy előítélet 
(2) 

 

A nők általában jobbak a 
párhuzamos 
feladatvégzésben, mint a 
férfiak. 

 

Ha megnézzük egy nő 
agyát párhuzamos 
feladatvégzés közben, 
gyakran azt találjuk, hogy 
mindkét agyféltekét 
egyszerre használja. A 
férfiak ezzel szemben 
(inkább) csak az egyik 
agyféltekéjüket használják.  

 

A nők ezért általában 
könnyebben oldják meg a 
párhuzamos feladatvégzést 
kívánó helyzeteket, mint a 
férfiak. 

Véleménykártya 
4 

Pozitív diszkrimináció? 

 

Az etnikai kisebbségekhez 
hasonlóan a nőknek is 
elsőbbséget kellene 
kapniuk, amikor MTMI 
munkakörökre pályáznak.  

Véleménykártya 
5 

 A nők jogai 

 

A nők helye a konyhában 

van. A nők egész 

egyszerűen nem 

ugyanolyanok, mint a 

férfiak.  

Véleménykártya 
6 

Tanulmányokkal 
kapcsolatos 
információk 

 

„Az iskoláknak jobban és 

hamarabb kellene átadni a 

diákoknak a 

tanulmányokkal 

kapcsolatos információkat. 

Egyelőre túlságosan 

szubjektív az egész, és 

össze vagyok zavarodva.” 

 

Felvételi-előkészítőre járó 

(15 éves) diák véleménye 

 



 

 

Véleménykártya 
7 

Korai választás? 

 

Hollandiában a diákoknak 
túl hamar kell kiválasztani a 
tanulni kívánt tantárgyakat.  

Véleménykártya 
8 

Kötelező tárgyak 

 

Minden diáknak legalább 
hat évig kellene MTMI 
tárgyakat (informatikát, 
matematikát, fizikát és 
kémiát) tanulnia.  

 

Ezeknek ugyanúgy 
kötelező tárgyaknak 
kellene lenniük, mint az 
angolnak és a hollandnak.  

Véleménykártya 
9 

Gyermeknevelés 

 

„Én szándékosan 
döntöttem úgy, hogy 
magam viselem gondját a 
gyerekeimnek, mert úgy 
vélem, hogy jobban fogom 
csinálni, mint bárki más 
tenné. Békességet, 
nyugalmat, állandó napi 
rutint és tiszta otthont 
biztosítok a számukra.”  

 

Háromgyerekes 
háziasszony (31)  

Véleménykártya 
10 

Gyermekgondozás 

 

„Értelmetlen volna munkát 
vállalnom, mert az összes 
pénz, amit keresnék, 
elmenne a gyerekek 
napközbeni ellátására. 
Inkább egyszerűen otthon 
maradok velük.”  

 

Kétgyermekes anyuka (33), 
aki régebben heti négy 
napot dolgozott, most már 
azonban egyáltalán nem 
vállal munkát 

Véleménykártya 
11 

Európán belüli 
különbségek 

 

Miért lehet az, hogy 
Hollandiában viszonylag 
kevés lány választ MTMI 
tárgyakat, míg más 
országokban (például 
Olaszországban) jóval 
magasabb ez az arány? 

Véleménykártya 
12 

A professzorokról 
alkotott kép 

 

„A taxisofőr egészen addig 

nem akart bejönni, amíg 

meg nem érkezik a 

professzor. Nem fogta fel, 

hogy én vagyok az.” 

 

A repüléstechnika 

professzora (nő)  



 

 

Véleménykártya 
13 

Mely kvalitások 
fontosak? 

 

Valóban vannak maszkulin 
és feminin készségek, és 
ha igen, hogyan 
használhatnánk ezeket a 
saját előnyünkre? 

 

Véleménykártya 
14 

A főnökökről alkotott 
kép 

 

Hollandiában otthon 
továbbra is a hagyományos 
szerepkörök 
érvényesülnek: a férfi a 
kenyérkereső, a nő pedig 
az anyuka (aki esetleg 
részmunkaidőben dolgozik 
is).  

 

Tudunk változtatni ezen a 
felálláson? Ha igen, 
hogyan? 

Véleménykártya 
15 

Pazarlás 

 

Azoknak az anyáknak, akik 

az egyetem elvégzését 

követően nem használják a 

diplomájukat, vissza 

kellene fizetniük az 

ösztöndíjukat. 

Véleménykártya 
16 

Hozzájárulás a 
társadalom jólétéhez 

 

Aki nem vállal munkát, az 
nem járul hozzá a 
társadalom jólétéhez. 

Véleménykártya 
17 

A teljes munkaidőben 
dolgozó anyák 
elfogadottsága 

 

Korunk társadalmában még 
nem teljesen elfogadott, ha 
egy nő főállásban dolgozik, 
miközben gyerekei vannak.  

Indokolt ez a fajta 
elutasítás? 

Véleménykártya 
18 

Csak a nők eshetnek 
teherbe... 

 

Biológiai értelemben 
kizárólag a nők eshetnek 
teherbe.  

 

Mondhatjuk azt, hogy 
emiatt a nőknek is kell 
felnevelniük a gyerekeket.  



 

 

Véleménykártya 
19 

Kivételes eset? 

 

A csikóhalaknál a hím 
hordja ki a petéket, és 
neveli fel az utódokat. Más 
fajoknál is előfordul, hogy a 
hím neveli az utódokat, a 
hím terhesség azonban 
kivételes eset.  

 

Érdemes volna kutatnunk, 
hogy nem lenne-e 
lehetséges az emberi fajnál 
is a hímeknek kihordani az 
utódokat? 

Véleménykártya 
20 

Infrastruktúra 

 

Igazságtalan, hogy 
Hollandiában a férfiak csak 
négy nap szülői 
szabadságot kapnak, míg a 
nők négy hónapot vehetnek 
ki.  

Véleménykártya 
21 

Ha azt akarod, hogy 
komolyan vegyenek... 

 

Teljes munkaidős (azaz 

heti 40 órás) állásban kell 

dolgoznod, különben nem 

fogsz tudni lépést tartani a 

munkatársaiddal.  

Véleménykártya 
22 

Politikai cselekvés  

 

A politikusoknak be kellene 
avatkozniuk a folyamatba, 
és kényszeríteniük kellene 
az üzleti élet szereplőit, 
hogy több nőt vegyenek fel 
műszaki pozícióba. 
Kizárólag így lehetne 
változást elérni.  

 

Nem elég, ha a cégek 
pusztán az elszámolási 
kötelezettségeiknek 
felelnek meg az éves 
jelentéseikben. 

Véleménykártya 
23 

Jobbak a nők az 
informatikában? 

 

Az IT szektorban dolgozó 
szakembereknek csak 
20%-a nő, a programozók 
között pedig ez az arány 
mindössze 10%. Az 
ágazatban dolgozók 
általában azt állítják, hogy 
ők kizárólag a tudást és a 
készségeket nézik.  

 

A programozói 
szolgáltatásokat biztosító 
GitHub platformon a nők 
jobb értékeléseket kapnak 
programozási 
készségeikkel 
kapcsolatban, mint a 
férfiak, de csak akkor, 
amikor az értékelők nem 
tudnak a nemükről.  

 

 

  



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 5. melléklet 

1. téma 2. téma 

 
Megoldások és cselekvési 

tervek 
 

 

Ide helyezzétek a 
hasonló problémákat 
feszegető kártyákat! 

Ide helyezzétek a 
hasonló problémákat 
feszegető kártyákat! 

 A moderátor kulcsszavak segítségével 
összegzi a beszélgetés során említett 
megoldási javaslatokat és intézkedési 

terveket. Az összegzést a poszterkészítés 
során is lehet használni mankónak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mit gondolsz az MTMI területen való 
munkavégzéssel kapcsolatos sztereotípiákról?  

A következő témák tartoznak ide: sokszínűség, 
társadalmi nemek, lehetőségek, előfeltevések, 
előítéletek, a kormány által az emberek számára 
előírt szabályok, a munka és a magánélet 
összhangja. 

 

 

 

 

 

A játék elkészítését más források mellett a Hüpatia projekt, a www.PlayDecide.eu és a 2014-es Emancipation Monitor 

adatai tették lehetővé. 

 



 

 

PLAYDECIDE JÁTÉK & VITA – 6. melléklet 

MINDEN CSOPORT SZÁMÁRA KÉSZÍTSE ELŐ A KÖVETKEZŐKET 

• Diákonként 1 A4-es összefoglaló lap 

• 1 A3-as összefoglaló lap 

• 2 ragasztóstift 

• Diákonként 1 toll 

• 3 marker 

• 3 kiemelőfilc 

• 1 poszterállvány 

• 2 jegyzetelő lap 

• 1 tekercs cellux 

• 1 közös táblázat 

• 1 pakli információs kártya 

• 1 pakli véleménykártya  

TERV  

Bevezetés: 5–8 perc  

a) Plenáris rész: röviden ismertesse a célkitűzéseket, a programot, a játékot és a közös 

motívumok felfedezésének fontosságát (+ a szakértői panel értékelésének alapjául szolgáló 

kritériumokat)  

b) A moderátorok minden csoportban elvégzik a következőket: 

o Megkérdezik, szüksége van-e valakinek további magyarázatra. 

o Megkérdezik, ki vállalja a szóvivő szerepét. 

o Elmondják, mi van az asztalon, és felvázolják az elkövetkező egy óra menetrendjét. 

o Elmagyarázzák a „sztereotípia” és az „előítélet” szavak jelentését, majd beszélnek az 

információs kártyák és a véleménykártyák közötti különbségekről.  

1. Az információs kártyák kiválasztása: 5–8 perc  

• Osszon ki minden diáknak négy különböző (zöld) információs kártyát!  

• Mindenki választ egy kártyát, amellyel kapcsolatban határozott véleménye van.  

• Mindenki felolvassa a saját kártyáját, és elmondja, miért azt választotta. (Még nincs 

beszélgetés!)  

2. A véleménykártyák kiválasztása: 5–8 perc  

a) Osszon ki minden diáknak négy különböző (kék) véleménykártyát!  

b) Mindenki választ egy kártyát, amellyel kapcsolatban határozott véleménye van.  

c) Mindenki felolvassa a saját kártyáját, és elmondja, miért azt választotta. (Még nincs 

beszélgetés!)  

3. Beszélgetés és témakeresés: 20–30 perc  

a) Van olyan, aki szívesen megosztana valamit saját maga vagy valaki más választásával 

kapcsolatban?  

b) Hagyja kialakulni a beszélgetést, és segítsen egy-egy meghatározott téma köré felfűzni az 

előkerülő motívumokat!  



 

 

c) Próbáljanak legalább 2-3 témát meghatározni!  

4. Megoldások/cselekvési terv és poszter: 25–40 perc  

a) A fő téma kiválasztását követően (a társadalomban élő, MTMI munkakörökre vonatkozó 

sztereotípiák) gondoljanak át több lehetséges megoldást/cselekvési tervet! 

b) Írja össze az ötleteket, majd készítsék el az összefoglalást a közös táblázatban!  

c) A szóvivő leírja, hogy mindebből mit szeretnének megosztani a többiekkel (a moderátor is 

jegyzetel, hogy az előadás, a szlogen és a poszter készítésekor tudjon segíteni a szóvivőnek).  

d) A csoport kitalálja a szlogent, és elkészíti a posztert. 

SZÜNET 5. Vita: 30–45 perc 

a) A szóvivők rövid előadásai  

b) A szakértői panel és a diákok elmondják véleményüket  A facilitátor feljegyzi az elhangzott 

állításokat  

c) A diákok szavaznak az állításokkal kapcsolatban  

d) Vita a szavazás eredményéről  

6. Díjazás: 5–10 perc  

a) A legjobb posztert és/vagy előadást akár díjjal is jutalmazhatjuk. 

  



 

 

TUDOMÁNYOS NAGYKÖVETEK 

EMBEREK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS A TECHNOLÓGIA SZOLGÁLATÁBAN 

ALAPADATOK 

Korcsoport 13–18 

Esemény jellege Találkozás MTMI szakemberrel 

Időtartam 50–60 perc 

 

ÁTTEKINTÉS 

A program egy vagy két, MTMI területen dolgozó szakember meghívása az iskolába. Fontos, hogy 

legalább az egyik meghívott vendég nő legyen. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

A program alkalmat biztosít a diákok számára, hogy... 

 lehetőség szerint fiatal szakemberekkel találkozzanak, akikhez közel érzik magukat. 

 kapcsolatba lépjenek női/férfi kutatóval, mérnökkel vagy műszaki szakemberrel. 

 megismerjék a meghívott vendég tanulmányi pályáját, hátterét (az esetleges akadályokkal, 

kétségekkel, irányváltásokkal együtt). 

 lássák, hogyan alakult az illető karrierje, és többet tudjanak meg az MTMI területekről. 

 felismerjék a meghívott vendég munkája és a társadalom szükségletei közötti kapcsolatot. 

 megbizonyosodjanak az MTMI szakemberek sokszínűségéről. 

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 

A programot az iskolában vagy munkahelyi környezetben (kutatóintézetben, cégnél, tudományos 

központban stb.) is meg lehet rendezni. 

 

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 13–18 

Résztvevők száma 15–30 

Facilitátorok száma 1–2 (a tanár mellett szükség esetén még 1 facilitátor) 

Közönség típusa Diákok 

 

 



 

 

ESEMÉNY JELLEGE 

Találkozás MTMI szakemberrel 

 

TÉMÁK 

A program a tanterv karrier-tanácsadási és pályaorientációs szakaszába illeszkedik. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

50–60 perc 

SEGÉDANYAGOK  

ESZKÖZIGÉNY  

Számítógép 

 

1 

Projektor 

 

1 

Ülőhelyek 

 

15–30 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

• Érdemes lehet keresni egy rövid videót vagy interjút, amelyben tudományos magyarázatot 

kapunk az agyi plaszticitás fogalmára. Azt kellene bemutatni valamikor a program során, hogy 

a fiúknak és a lányoknak ugyanúgy minden képességük megvan arra, hogy MTMI területekkel 

foglalkozzanak. Az agyi plaszticitás jelensége miatt egész életünk folyamán alakulnak ki 

kapcsolatok az idegsejtjeink között. Nem igaz az, hogy a fiúk „matematikaorientáltabb” 

felépítésűek lennének, mint a lányok. Érdemes lehet például Catherine Vidal „Van-e az 

agynak neme?” című előadását megtekinteni: 

https://www.youtube.com/watch?v=OgM4um9Vvb8).  

• A keretek megteremtése céljából a nem és a társadalmi nem fogalmát bemutató 

prezentációt is lehet vetíteni a diákoknak, akiknek így lehetősége lesz átgondolni a társadalmi 

nemekkel kapcsolatos ismereteiket, és esetleg felidézni olyan helyzeteket, amikor háttérbe 

szorítva érezték magukat, mert nem tartoztak egy-egy feladat vagy tanóra célcsoportjába.  

 

TEREMELRENDEZÉS  

https://www.youtube.com/watch?v=OgM4um9Vvb8


 

 

Mivel nem egy hierarchikus szervezet megbeszéléséről, tanóráról vagy frontális előadásról van szó, az 

interakciók kialakulásának elősegítése érdekében úgy is el lehet rendezni az asztalokat, hogy a tanár 

vagy facilitátor és a meghívott vendég(ek) a diákok között üljenek (például körben). A megszokott 

osztályteremtől eltérő, barátságos helyszínre is lehet szervezni a beszélgetést. Fontos, hogy nyugodt 

légkört és munkakörülményeket tudjunk teremteni, mert biztosítanunk kell, hogy minden résztvevő 

otthonosan érezze magát, és kedve legyen beszélgetni a többiekkel. Fontos, hogy a tinédzserek közel 

legyenek a vendégekhez, és ne üljenek alacsonyabban náluk.  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK 

CSOPORTKEZELÉS  

A program egy teljes osztály részvételével, a tanár jelenlétében zajlik. 

• A fiatalabb kutatóknak esetleg fenntartásaik lehetnek azzal kapcsolatban, hogy számukra 

ismeretlen osztály előtt kell beszélniük. Bizonyos kérdések akár zavarba is hozhatják őket. 

Fontos, hogy megteremtsük a felek között a bizalmat, és a meghívott vendégek szabadon 

beszélhessenek tapasztalataikról. Az is ugyanennyire fontos, hogy a vendégek ne felolvasást 

tartsanak a diákoknak. 

• Minden meghívott vendéget tájékoztatni kell a következőkről:  

o A társadalmi nemekkel kapcsolatos problémák megértése fontos a diákok számára, 

ezért az egyenlőtlenségek vonatkozásában egyértelmű üzenettel készüljenek. 

o A lányokat is fontos bevonni a beszélgetésbe. Fennáll a veszélye annak, hogy 

kizárólag fiúk szeretnének majd bekapcsolódni a társalgásba.  

o Hogyan kell reagálni a szexista megjegyzésekre?  

o Az esetleges akadályokról is beszélniük kell, amelyekkel pályájuk során találkoztak 

(gazdasági problémák, csalódások, állásokkal kapcsolatos elvárások stb.). 

o Mivel készüljenek?  

 Hozzanak a munkájuk során készült képeket, hogy a diákok betekintést 

nyerjenek munkakörnyezetükbe! A képek ábrázolhatnak laboratóriumot, 

irodát, munkatársakat, az intézet/központ/cég stb. fontos helyiségeit.  

 Derítsék ki, hány nő dolgozik a munkahelyükön, és milyen pozíciókban! 

Érdekes információ lehet a diákoknak, hogy az 

egységüknél/részlegüknél/cégüknél dolgozó nők hány százaléka van vezető 

beosztásban, és van-e különbség a nők és férfiak fizetése között. Így könnyen 

be lehet mutatni a szervezeten belüli vertikális és horizontális nemi 

szegregáció jelenségét.  

 Arról is meg lehet kérdezni a vendégeket, hogy változott-e az utóbbi időben 

a mérnöki pozícióban dolgozó nők száma, vannak-e a munkahelyen a 

sokféleséget támogató irányelvek/szabályzatok, illetve mennyire érzik 



 

 

sokszínűnek a munkahelyi környezetet? (Látnak-e fejlődést ebben a 

tekintetben?) 

• Hasznos lehet előre elküldeni a vendégeknek a gyakran ismételt kérdéseket, például a 

következőket: 

o Milyen követelményeknek kell megfelelnem, hogy egyetemre jelentkezhessek? 

o Melyek azok a cégek, amelyek a legtöbb mérnöki/tudományos területen végzett 

szakembert veszik fel? 

o A lányok hány százaléka tanul MTMI területen? 

o Tényleg tudnom kell ehhez angolul vagy más nyelveken? 

o Hogyan tudnám egyből nemzetközi környezetben elkezdeni a pályámat? 

o Rosszak a munkahelyi kilátások az egyetem elvégzése után? Milyen 

munkalehetőségek vannak? 

• A tanárnak érdemes a beszélgetés után is kapcsolatban maradni a meghívott vendégekkel 

(további kérdések, egy esetleges munkahely-látogatás stb. miatt), valamint visszautalni 

órákon a megbeszéltekre.  

Megjegyzés: 

• A kirekesztés elkerülése érdekében olyan személyiségprofilú vendégeket érdemes választani, 

akikkel mindenki kapcsolatba tud lépni. Jó ötlet lehet fiatal példaképeket keresni a 

diákoknak, de a személyiségek sokszínűsége és a munkaterületek különbözősége 

ugyanennyire fontos. (Ne csak sikeres karriereket mutassunk be!) Ha egyszerre két vendéget 

hívunk meg, jobb, ha különböző munkakörökben és szinteken dolgoznak (pl. mérnök és 

technikus). 

• A meghívott vendégek lehetnek PhD-s diákok, fiatal kutatók, mérnökök vagy technikusok. 

Bármilyen munkakör megfelelő, amennyiben köze van a tudományokhoz. Esetleg 

társadalomtudósokat is meghívhat. 

• Ha lehetséges, ne olyan nőket válasszon vendégnek, akik nők által dominált területen 

dolgoznak (biológia, orvostudomány)! Próbáljon olyan embereket találni, akik vargabetűkön 

keresztül jutottak el oda, ahol most tartanak, mert ezzel jobban felkeltheti a diákok 

érdeklődését, és bemutathatja nekik, hogy sokféle módon el lehet érni, hogy MTMI területen 

dolgozhassanak!  

BEVEZETÉS: 5 PERC  

A tinédzserek szívélyes üdvözlése. A facilitátor minden résztvevőt arra biztat, hogy szabadon mondja 

el gondolatait, és a beszélgetés során bármikor nyugodtan tegyen fel kérdéseket.   

A meghívott vendégek elmondják, miért találkoznak és beszélgetnek szívesen fiatal diákokkal (nem 

csak azért, mert megkérték őket). 



 

 

 Ki vagyok én? Hogy hívnak, hány éves vagyok, és milyen tudományterületen dolgozom? 

(bármire vonatkozhatnak a kérdések a családi állapottól a kedvenc elfoglaltságokon át a 

gyerekek számáig stb.) 

 Egy rövid (3-4 percnél nem hosszabb) videót is le lehet esetleg vetíteni, amely bemutatja a 

meghívott vendég(ek) munkakörnyezetét, tudományterületét, fontosabb személyes 

élményeit stb.  

Megjegyzés: 

 Érdemes lehet azzal indítani a találkozót, hogy megkérdezzük a diákokat, mit gondolnak a 

tudósokról, és/vagy milyen munkaköröket társítanak a tudományokhoz. Mondja el nekik, 

hogy bátran megoszthatnak bármit, ami eszükbe jut! Ezzel segíthet abban, hogy a diákok 

szabadon beszéljenek, és a tudósokról alkotott sztereotip képek is előkerüljenek 

(szemüveges férfi, fehér köpeny, laboratórium, kémia, matematikus, orvoslás stb.).  

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

Első rész: összesen 15 perc (5 perc előadás, 10 perc a diákok kérdéseire) 

 A vendégek lehetőleg kezdjék a tanulmányaik bemutatásával! 

o Mit szerettem tanulni? 

o Hogyan kerültem abba a munkakörbe, ahol most dolgozom? 

o Miért választottam ezt a tudásterületet? 

o Mit szerettem benne? 

o Mit használok a munkámban abból, amit tanultam?  

o Ez a rész azért fontos, hogy a diákok azonosulni tudjanak a vendégekkel („Mit csinált, 

amikor annyi idős volt, mint én?”), és ugyanakkor meg tudják érteni, mi az, amit most 

átélnek. 

o Hogyan kerestem új utakat egy-egy kudarcot követően? A diákokat a legkülönfélébb 

személyes tapasztalatok is érdekelni fogják. Ezzel a módszerrel megerősítheti 

bennük, hogy nem csak egy úton lehet eljutni valahova. 

o Ha PhD-s diák a vendég: mit jelent a „doktoranduszhallgató” kifejezés? Hogyan 

kerültem be a doktori programba? (tanulmányok, szakmai háttér, motiváció) Ki fizeti 

a munkámat (és mennyi pénzt kapok)? 

 Itt hasznos lehet bemutatni a diákoknak az adott országban rendelkezésre álló 

lehetőségeket, hogy hangsúlyozzuk, hogy többféle úton is el lehet jutni ugyanoda (pl. 

Franciaországban hogyan lehet mérnöki iskolából doktori programig eljutni; vannak rövidebb 

és hosszabb képzési idejű egyetemi tanulmányok). 

 Ha valamelyik vendég tud ilyet mondani, érdekes lehet visszaemlékezni egy zűrzavarosabb 

időszakra a pályájában, vagy felidézni a kételyeit, amelyek a jelenlegi munkaköréig vezető út 

során felmerültek benne. Az ideális esetekben nem mindenki látja meg a kihívásokat.  

Második rész: összesen 25 perc (10 perc előadás, 15 perc a diákok kérdéseire) 



 

 

 Néhány példa arra, hogy miről beszélhet(nek) a meghívott vendég(ek): 

o Milyen feladatokat végzek nap mint nap? Mi a célja a munkámnak? (kutatási célok, 

részfeladatok a kutatás során, döntés az anyagiakról stb.) 

o Kikkel vagyok kapcsolatban? Kikkel dolgozom együtt? (a laboratórium általános 

működése) 

o Milyen egy tipikus munkanapom? (képek a munkahelyi környezetről, a meghívott 

vendégről munkavégzés közben) 

o Van szociális életem? (az antiszociális kutató sztereotípiájának ledöntése) 

o Ki felügyeli/ellenőrzi, amit csinálok? Ki a főnököm? Van főnököm? Hogyan értékelik a 

munkámat? (általánosságban: konferencia, disszertáció, publikációk/tanulmányok 

stb.) 

o Milyen területen kutatok például? Miért érdekes ez? Miért érdekes a kérdés? Miért 

választottam ezt a témát? 

o Mit szeretek ebben a területben? 

o Pontosabban miben is áll a munkám? Innovatív? Miért érdekes? 

o És mi benne az unalmas? Milyen kihívásokkal kell szembenéznem? 

o Hogyan válaszolok meg tudományos kérdéseket? Milyen kísérleteket végzek? 

o Mutasson be egy kísérletet (képekkel, költségkimutatással)! 

o Milyenek az eredmények? Hogy néznek ki (például statisztikai adatok stb.)? És mihez 

kezdek velük? 

o Mennyi időbe telt, amíg ezekre az eredményekre jutottam? (a kutatás, a kísérlet, az 

eredmények elemzésének stb. időtartama) 

o Milyen hatása van a kutatásomnak az emberiségre? 

o Mi a szerepem a civil társadalomban? 

o Vannak kételyeim vagy aggodalmaim a munkámmal és/vagy a feladatkörömmel 

kapcsolatban? Olyan a munkám, amilyennek korábban elképzeltem? 

o Milyen alapvető tulajdonságai vannak egy kutatónak? 

o Milyen jövő áll előttem? = munkalehetőségek, álláslehetőségek  

Megjegyzés: 

 A műhelymunka lépéseit természetesen lehet rugalmasan kezelni és a diákok, valamint a 

meghívott vendég(ek) reakcióihoz igazítani. 

 Bármilyen anyagot érdemes bemutatni, ami a meghívott vendégek hétköznapi életéről szól. 

Kérje meg a vendégeket, hogy rövid videókkal, fényképekkel, esetleg egy kisebb 

lélegzetvételű kísérlettel a tarsolyukban érkezzenek, és a találkozó előtt készítse elő az 



 

 

anyagokat! Győződjön meg róla, hogy a vendégek nem az előző konferenciájukon előadott 

PowerPoint-prezentációt hozzák magukkal!  

LEZÁRÁS  

Fontos, hogy a diákoknak legyen elegendő idejük minden megjegyzést és hozzászólást megbeszélni a 

meghívott vendégekkel. 

 Most már, hogy a diákok találkoztak a meghívott vendégekkel, ismét meg lehet kérdezni 

tőlük, hogy mi jut eszükbe a tudósokról. 

 Az iránt is lehet érdeklődni náluk, hogy később milyen munkakörben dolgoznának szívesen, 

illetve hogy felkeltette-e a műhely a kíváncsiságukat a tudományos karrierlehetőségek iránt. 

 A diákoknak azzal az érzéssel kell távozniuk, hogy vannak olyan MTMI pályák, amelyeken akár 

tudnának is dolgozni. 

 A műhely végén a tanár és a diákok plenáris beszélgetés során elmélyíthetik a beszélgetésen 

hallottakat.  

 

PARTNERADATOK 

A modult az Universience (Franciaország, Párizs) dolgozta ki. Kapcsolat: Marie-Agnès Bernardis: 

marie-agnes.bernardis@universcience.fr. 

  



 

 

NŐK AZ MTMI TERÜLETEKEN (KOOPERATÍV KÁRTYAJÁTÉK) 

ALAPADATOK 

Korcsoport 13–18 éves diákok; csoportok és családok 

Esemény jellege Moderált beszélgetés 

Időtartam 20 perc és 1 óra között 

 

ÁTTEKINTÉS 

A kooperatív kártyajáték résztvevői felfedezik a nők szerepét az MTMI területekhez kapcsolódó 

ismeretek és felfedezések történetében. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 A játék célja: 

 Új példaképeket állítani a tinédzserek elé. 

 Elősegíteni, hogy nagyobb arányban legyenek jelen a nők az iskolákban, a tudományos 

központokban és a múzeumokban. 

 Bemutatni a nők hozzájárulását a tudományos ismeretekhez. 

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 

A beszélgetést az iskolában vagy – moderálás mellett – egy múzeumban is lehet tartani. Önmagában 

vagy egy nagyobb eseménysorozat részeként is meg lehet szervezni.  

 

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 13–18 

Résztvevők száma 2–30 

Facilitátorok száma A résztvevők számától függően 1 vagy 2 

Közönség típusa Diákok, iskolai csoportok, családok, bárki 

 

ESEMÉNY JELLEGE 

Moderált beszélgetés 

 

TÉMÁK 



 

 

Egyenlőség és MTMI területeken dolgozó nők a történelemben, a tudománytörténetben, a 

technológiatörténetben. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

Az esemény jellegétől függően 20 perc és egy óra között. 

 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY 

Két oldalukon különböző 
kártyák 

ELEJE 

Női tudóst ábrázoló fénykép 
vagy festmény  

+ név 

+ egy rövid bemutatás 

és a tudós 
legnagyobb/leghíresebb 

felfedezése vagy eredménye 

Megjegyzés: Ezen az oldalon ne 
szerepeltessünk évszámot! 

HÁTULJA 

Női tudóst ábrázoló fénykép 
vagy festmény 

+ név 

+ a tudós 
legnagyobb/leghíresebb 

felfedezésének vagy 
tudományos eredményének 

éve 

(Lásd a képet alább) 30 kártya (vagy több) 

Zsineg és kampók vagy 
ruhacsipeszek a kártyák 

felaggatásához 
 

60 (kártyánként 2) 

Megjegyzés: Hogyan készítsük el a kártyákat? 

 A kártyák tartalmát (és a képet) online elérhető enciklopédiákból (például a Wikipediáról) 

vagy könyvekből is veheti. 



 

 

 Mindenképpen szabadon felhasználható képeket válasszon! Léteznek online adatbázisok, 

ahonnan licencmentes képeket tölthet le (például a Wikimédia Commons). 

 Bemutatunk három mintakártyát (a kártya eleje van bal oldalon, a hátulja jobb oldalon):  

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK  

A Wikipedia webhely, az Encyclopædia Britannica, könyvek...  

 

TEREMELRENDEZÉS 

Ha több mint 10 fő vesz részt a játékban, akkor nagyobb falrészre lesz szükség, ahova felakaszthatjuk 

a kártyákat. Úgy is dönthet, hogy inkább a földre helyezi a kártyákat. 

Ha a játékosok száma 2 és 10 között van, akkor néhány asztalra és székre lesz szükség. Mindegyik 

asztalra egy pakli kártya kerüljön!  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK  

CSOPORTKEZELÉS  

Kisebb (2 és 10 fő közötti) és nagyobb (10 és 30 fő közötti) létszám esetén is lehet játszani a játékkal.  

BEVEZETÉS 

 Nagyobb csoport esetén szánjon 5 percet a játék bemutatására!  

 A facilitátorok bemutatkoznak. Felmutatnak egy portrékártyát. Elmondják, hogy a résztvevők 

a játék során előre-hátra fognak ugrálni az időben, női tudósokkal fognak találkozni, és a 

felfedezéseikről tanulnak majd. Mivel kooperatív kártyajátékról van szó, ezért nyugodtan 

beszélgethetnek egymással a résztvevők, hogy minden felfedezésnek megtalálják a helyét az 

idővonalon. 



 

 

 Kis csoportok esetén: Előre, több példányban nyomtassa ki a játékszabályokat, és minden 

asztalra tegyen le egyet a pakli kártya mellé! Poszteren jelezze, hogy bárki nyugodtan játszhat 

anélkül, hogy engedélyt kérne! Maradjon a közelben, hogy szükség esetén magyarázatot 

tudjon nyújtani a problémákra!  

Megjegyzés: 

 Körültekintően válassza ki a bemutatni kívánt tudósokat! Próbáljon minél sokszínűbb kört 

összeválogatni tudományterület, iskolai végzettség, kor, nemzetiség, szexuális beállítottság 

(ha nyíltan vállalt) stb. szempontjából! 

 Az lenne a legjobb, ha nem mindegyik nő története lenne különösebben rendkívüli. A fiúk és 

lányok közel kell érezzék magukhoz a tudósokat, a legszenzációsabb életutak pedig esetleg 

ennek az ellenkezőjét válthatják ki belőlük.  

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

 Nagy csoport esetén: Az egyik facilitátor úgy aggatja fel az első kártyát, hogy látszódjon az 

évszám. 

 Választanak még egy kártyát, és megbeszélik, hova kerüljön: az első elé, vagy utána. 

 A második facilitátor (amennyiben van) a játékosok között járkál, belehallgat az 

eszmecserékbe, és bátorítja őket, hogy az egész csoporttal osszák meg gondolataikat. 

 A facilitátorok segíthetnek a nyomra vezetésben, de nem árulhatják el a helyes megoldást. 

 A csoport által kijelölt helyre akasztják a kártyát. 

 A facilitátor elmondja a helyes megoldást, és szükség esetén áthelyezik a kártyát. 

 A facilitátor új kártyát választ (vagy megkér egy játékost, hogy válasszon ő).  

Megjegyzés: 

 A játékosok több szinten is bekapcsolódhatnak a folyamatba: 

o Gondolkodhatnak a helyes megoldáson.  

o A facilitátor szerepét átvéve bevonhatnak embereket, és bátoríthatják őket a 

részvételre. 

o Kezelhetik a kártyákat (például felakaszthatják őket). 

o Javasolhatnak további felfedezéseket, amelyeket szerintük érdemes lenne beépíteni 

a játékba.    

 A facilitátoroknak tisztában kell lenniük vele, hogy mennyire fontos lányokat is bevonni a 

beszélgetésbe. Fennáll a veszélye annak, hogy kizárólag fiúk szeretnének majd bekapcsolódni 

a társalgásba, különösen akkor, ha több a fiú a csoportban, mint a lány. Arra is fel kell 

készülnie az előadónak, hogyan reagáljon szexista megjegyzésekre.  

LEZÁRÁS  



 

 

A facilitátorok a játék végeztével vagy az idő lejárta után megkérik a résztvevőket, hogy tekintsenek 

végig az idővonalon. „Milyen rövid idő alatt mennyi felfedezést tettek a nők!”  

 Tudnak olyan nőkről, akik nem szerepeltek a játékban?  

 Melyikük a kedvencük?  

 Miért?  

A facilitátorok elmagyarázzák, hogy miért alulreprezentáltak a nők a tudományban: tilos volt 

tanítaniuk, publikálniuk, tanulniuk stb.  

Ha marad még idő, és van hozzá kedve a résztvevőknek, akkor beszélgetést lehet kezdeményezni 

arról, hogyan lehetne növelni a nők arányát az MTMI területeken.  

 

PARTNERADATOK  

A modult az Universience (Franciaország, Párizs) dolgozta ki. Kapcsolat: Laurence Battais: 

laurence.battais@universcience.fr és Mélissa Richard: melissa.richard@universcience.fr.   

  

mailto:laurence.battais@universcience.fr
mailto:melissa.richard@universcience.fr


 

 

TESZTELJE MAGÁT! AZ IMPLICIT ASSZOCIÁCIÓK HATÁSA 

ALAPADATOK 

Korcsoport 14 évnél idősebb tinédzserek, felnőttek 

Esemény jellege Játék és moderált beszélgetés 

Időtartam Körülbelül 45 perc 

 

ÁTTEKINTÉS 

A program során felmérjük a résztvevők tudatalatti asszociációit a társadalmi nemek és a humán, 

illetve a reál (matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai) területek 

vonatkozásában. Párokban játszható kártyajátékkal indítunk, amellyel azt lehet kideríteni, hogy a 

játékosok valamelyik nemhez kötnek-e bizonyos tudományterületeket. A játék lehetőséget biztosít a 

résztevőknek arra, hogy felfedjék a társadalmi nemekre vonatkozó, tudatalatti elfogultságaikat, 

amelyek tudatos szándék nélkül is nagy valószínűséggel befolyásolják viselkedésüket. Ezek után 

csoportbeszélgetés, majd plenáris beszélgetés következik a rejtett asszociációk társadalmi nemekre 

gyakorolt hatásairól, például a nők MTMI pályára lépésére gyakorolt hatásáról.  

*Ez a feladat az Implicit Asszociációs Teszt alapján készült, amellyel azokat a véleményeket és hiteket 

lehet felmérni, amelyeket az emberek nem akarnak vagy nem képesek bevallani (a társadalmi 

nemekkel kapcsolatosak mellett idetartoznak a rasszra, testsúlyra, nemzetiségre, származásra, 

bőrszínre és korra vonatkozók). A tesztet az Ohio Egyetemen tanító Tony Greenwald dolgozta ki 

valamivel több mint egy évtizeddel ezelőtt. A tesztet ezen a webhelyen 

(https://implicit.harvard.edu/implicit/education.html), valamint a TWIST projekt webhelyén ( 

http://startupeuropeclub.eu/twist-project/) keresztül több államban is tanulmányozták. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

• A társadalmi nemekkel kapcsolatos tudatalatti elfogultságok felszínre hozatala. 

• A társadalmi nemekkel kapcsolatos implicit elfogultságok tudatosítása, ami csökkentheti 

ezeknek a viselkedésre és döntéshozatalra gyakorolt hatását. 

• Segíteni a lányoknak és fiatal nőknek abban, hogy észszerűbben dönthessenek a 

tanulmányaik során kiválasztott MTMI területtel kapcsolatban, ahol a jövőbeni karrierjüket 

tervezik. 

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 

A játékot és a beszélgetést iskolai keretek között a következőképpen valósíthatjuk meg: 

• társadalmi tanulmányokkal kapcsolatos óraként osztályfőnöki órán; 

• külön eseményként, amellyel a diákok (különösen a nők) természettudományos vagy 

informatikai pályára lépését szeretnénk bátorítani. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/education.html
http://startupeuropeclub.eu/twist-project/


 

 

 

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 15 éves kortól 

Résztvevők száma 20 

Facilitátorok száma 20 résztvevőig 1 facilitátor (külső szakértőkre nincs szükség) 

Közönség típusa Diákok 

ESEMÉNY JELLEGE 

Játék és moderált beszélgetés 

 

TÉMÁK 

Nem egy konkrét MTMI területtel foglalkozik, hanem általánosságban bátorítja a tinédzsereket arra, 

hogy valamilyen MTMI területen tanuljanak tovább. 

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA 

Körülbelül 45 perc 

 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY 

Kártyák, amelyekre 

az alábbi szavak 
vannak felírva: 

Nő, Lány, Nagynéni, 

Lánygyermek, 
Feleség, Hölgy, 

Anya, Nagymama, 

Férfi, Fiú, Apa, 
Hímnemű, 

Nagypapa, Férj, 

Fiúgyermek, 
Nagybácsi, Filozófia 

Irodalom, Művészet, 

Szociológia, Zene, 

Nyelvészet, 
Történelem, 

Az alábbi link egy grafikus 

fájlra mutat, amelynek 

segítségével elkészítheti 

a kártyákat (A7-es méretben): 
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-

CARDS-ENG-1.pdf 

Résztvevőnként 

40 kártya 

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-CARDS-ENG-1.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-CARDS-ENG-1.pdf


 

 

Fizika, Műszaki 
tudományok, 

Kémia, Statisztika, 

Idegtudományok, 

Biokémia, Csillagászat 

Négy kategórialap az 
alábbi 

feliratokkal: 

Humán vagy Női 

Reál 

vagy Férfi 

Humán vagy Férfi 

Reál 

vagy Női 

 

Az alábbi link egy grafikus 

fájlra mutat, amelynek 

segítségével elkészítheti 

a lapokat (A5-es méretben): 
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-

A5-SIGNS.pdf 

Páronként 

4 

lap 

Használja az alábbi 
linket, 

vagy másolja át a 
filmet 

számítógépre: 

https://royalsociety.org/topics-
policy/publications/2015/unconscious-bias/ 

Csoportonként 1 

Projektor Google Keresés, újságok Csoportonként 1 

Számítógép  Csoportonként 1 

Tábla vagy fehér fal 

vetítéshez 
 Csoportonként 1 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

Javasoljuk, hogy az esemény megtartása előtt olyan háttéranyagokat olvasson, amelyek 

forrásmegjelöléssel ellátott statisztikai adatokat tartalmaznak, és a következő témákkal foglalkoznak: 

Miért fontos az esélyegyenlőség előmozdítása? A nemek közötti egyenlőtlenségek lehetséges okai, 

javaslatok a jelenlegi helyzet javítására.  

A Women in Science (= Nők a Tudományban) című, angol nyelvű UNESCO-jelentés 

(http://uis.unesco.org/?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530) és a Criteria for 

Gender Inclusion at the individual, interactional, institutional, and societal/cultural levels (= A nemek 

egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok kritériumai az egyének, az interakciók, az intézmények 

és a társadalom/kultúra szintjén) című tanulmány (http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-

theoretical-framework.pdf) is bőségesen tartalmaz témába vágó statisztikai adatokat.   

http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-A5-SIGNS.pdf
http://www.expecteverything.eu/file/2016/12/IAT-A5-SIGNS.pdf
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2015/unconscious-bias/
http://uis.unesco.org/?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf


 

 

 

TEREMELRENDEZÉS 

• Úgy rendezze el a termet, hogy alkalmas legyen beszélgetés megtartására és egy rövid film 

megtekintésére! 

• Úgy helyezze el az asztalokat, amelyekre a kártyákat fogja rakni, hogy a párok egymással 

szemben, az asztal két végén állhassanak (a szükséges asztalok száma a résztvevők számától 

függ)! 

Fontos! 

• Előre, megfelelő sorrendben helyezze el a lapokat az asztalokon, hogy a résztvevők azonnal 

elkezdhessék a játékot, amint végighallgatták a szabályokat! 

• Az is lényeges, hogy a facilitátor az esemény megszervezése előtt maga is próbálja ki a 

játékot, élje át a folyamatot, és tegye fel magának a beszélgetés szakaszban felmerülő 

kérdéseket. 

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK 

CSOPORTKEZELÉS 

A műhely résztvevői először párokban fognak játszani, majd közös beszélgetés következik. 

BEVEZETÉS 

A játék bemutatása: 5–10 perc  

Az oktató bemutatkozik (név, tudományterület, tanulmányi szakasz stb.), majd általánosságban 

felvázolja a műhely témáját („Műhelymunka a társadalmi nemek, illetve a reál területeken tervezett 

karrier kapcsolatának kérdéséről”), és ismerteti a játékszabályokat.  

A játékosoknak olyan gyorsan kell kategóriákba rendezniük a kártyákat, amilyen gyorsan csak tudják. 

A „Női” vagy „Férfi”, illetve a „Humán” vagy „Reál” kategóriák közül kell választani.  

A kártyákon található szavak alapján mindegyik kártyát egy 

kategóriapárhoz kell hozzárendelni: Férfi/Női vagy Humán/Reál. 

A Férfi/Női dichotómia szempontjából például a „Lány” szó a 

„Női”, a „Fiú" pedig a „Férfi” kategóriába tartozik. A 

Humán/Reál kettéosztás szempontjából a „Művészet” szó a 

„Humán”, a „Fizika” pedig a „Reál” kategóriába tartozik.  

 

Fontos!  

Lehetnek olyan diákok, akik nem tudják, mely tárgyak tartoznak a humán, és melyek a reál 

kategóriába. Erősen ajánlott néhány példával megvilágítani a különbséget, és meggyőződni arról, 

hogy biztosan értik annyira a fogalmakat, hogy megfelelően tudják kategóriába rendezni a kártyákat.   

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI 



 

 

Páros kártyajáték: 5 perc 

• Párokba rendezzük a résztvevőket. 

• Minden játékos két kört fog játszani, és különböző kategórialap-párok alapján kell majd 

csoportosítania. Az első pár: Humán vagy Női; Reál vagy Férfi. 

 

• A második pár: Humán vagy Férfi; Reál vagy Női. 

 

• A játékosok az első fordulót követően helyet cserélnek, és a másik kategórialap-párral is 

megismétlik a feladatot. A kártyákat minden forduló után alaposan meg kell keverni. 

• A diákok a játék végeztével visszaülnek a helyükre, és kezdődik a beszélgetés. 

Ezen a rövid videóra mutató linken 

(https://www.youtube.com/watch?v=SqAZfXBkeG4&feature=youtu.be) megtekintheti, hogy néz ki a 

játék. 

Plenáris beszélgetés: 10–15 perc 

Az alábbi két kérdést tegye fel a résztvevőknek! 

• Mindkét körben ugyanolyan nehéz volt kategorizálni? 

• Mely kategóriapárok esetén volt könnyebb a szortírozás? 

Hallgassa végig a résztvevők észrevételeit! 

A játék valójában azt vizsgálja, hogy a játékosok hajlamosak-e bizonyos tantárgyakat valamelyik 

nemhez társítani, és lehetőséget biztosít a résztevőknek arra, hogy felfedjék a társadalmi nemekre 

vonatkozó, tudatalatti elfogultságaikat, amelyek tudatos szándék nélkül is nagy valószínűséggel 

befolyásolják viselkedésüket.  

A teszt használatával végzett kutatások azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy a nemre, illetve a 

tudományokra vonatkozó kategóriák között alapvetően nincs kapcsolat, a legtöbb embernek mégis 

több időbe telik a szortírozás, ha az egzakt tudományokhoz a „Női” kategóriát rendeljük. Amikor 

asszociatív kapcsolat van az egyes kategóriapárok tagjai között, az emberek általában nagyon gyorsan 

megtalálják a megfelelő kategóriát, amikor azonban nincs, akkor jellemzően több időbe telik, mire 

eljutnak a helyes válaszig. Mégis van okunk derűlátónak lenni: amellett, hogy a 

természettudományok és a férfiasság összekapcsolása az egész világon elterjedt jelenség (még a nők 

és férfiak közötti egyenlőséget mérő mutatók szerint jól teljesítő országokban, például Dániában és 

Norvégiában is), a kutatások azt is kimutatták, hogy azokban az országokban, amelyekben több nő 

dolgozik természettudományos területen, kevésbé erősen van jelen ez a képzettársítás. Más szóval, 

https://www.youtube.com/watch?v=SqAZfXBkeG4&feature=youtu.be


 

 

minél több nő dolgozik természettudományos területen, annál alacsonyabb a nemekkel kapcsolatos 

elfogultságok elterjedtsége, és minél alacsonyabb a nemekkel kapcsolatos elfogultságok 

elterjedtsége, annál több nő fog természettudományos területen dolgozni.   

Fontos! 

 Nem szabad elfelejteni, hogy a résztvevőket meg is zavarhatják játék közben, és más külső 

körülmények is torzíthatják az eredményt. A játék nem diagnosztikai eszközként szolgál. Célja 

mindössze a témával kapcsolatos tudatosság növelése. Az eredményeket mindig egészséges 

mértékű szkepticizmussal kezeljük! 

 Azt állítjuk, hogy az említett tudatalatti elfogultságok a viselkedésünket, a férfiakkal és a 

nőkkel szembeni attitűdjeinket, és természetesen a döntéseinket is befolyásolhatják. 

 Egy Izraelben, hatodikos diákokkal végzett külső vizsgálat (vizsgálatvezetők: Victor Lavy, a 

Warwicki Egyetem és a Jeruzsálemi Héber Egyetem közgazdaságtanára; Dr. Edith Zand, a 

Bank of Israel közgazdásza – https://www.aftau.org/news-page-arts--

culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3) például azt mutatta ki, hogy amikor a 

vizsgálatvezetők nem tudták a vizsgáltak nemét, akkor a lányok jobb eredményeket értek el 

matematikateszteken, mint a fiúk. Összehasonlításképpen fontos megjegyezni, hogy amikor 

ugyanezeket a vizsgálatokat az iskolában értékelte ki a diákokat ismerő tanár, akkor a fiúk 

eredménye jelentősen javult. Ez kétségbevonhatatlanul azt bizonyítja, hogy a tanárok a 

matematikatesztek pontozásánál hátrányosan megkülönböztették a lányokat. A 

megkülönböztetés nem pusztán az érintettek középiskolai és egyetemi sikerességére van 

hatással, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy kevés az MTMI szakmákban képzett nő a 

munkaerőpiacon, és végső soron ahhoz is, hogy a nők kevesebbet keresnek a férfiaknál.  

Megvitatandó kérdések: Azt állítjuk, hogy mivel a szülők és a tanárok azt tapasztalják, hogy több nő 

tanul bölcsészettudományokat, mint férfi, és több férfi tanul technológiai és természettudományos 

tárgyakat, mint nő, ezért a tantárgyak kiválasztásakor, valamint a továbbtanulással kapcsolatos 

döntés meghozatalakor máshogy viszonyulnak a fiúkhoz, mint a lányokhoz, és esetleg befolyásolják is 

a gyerekek döntéseit. 

 Tapasztaltál már olyat az iskolában, hogy valamelyik tanár máshogy állt a lányokhoz, mint a 

fiúkhoz? 

 Hogyan befolyásolhatja ez az érintettek jövőbeni sikeresélyeit? 

 Látsz különbséget abban, ahogyan otthon a szüleid a különböző nemű gyerekeiket 

természettudományos és technológiai tárgyak tanulására bíztatják? 

Hallgassa végig a résztvevők észrevételeit!  

Rövid film bemutatása: 5 perc  

Mutassa be a döntéseinket, véleményeinket és választásainkat befolyásoló implicit elfogultságok 

hatásáról, felismerésük fontosságáról, és tudatosításukról szóló animációs filmet! A feliratos film 

azzal az állítással zárul, hogy az implicit elfogultságok kialakulását nem lehet meggátolni, létezésük 

tudatosítása viszont csökkentheti hatásuk erejét. „Tudatalatti elfogultságainkból nem tudjuk kikúrálni 

magunkat, némi önismerettel azonban szembenézhetünk velük.” Link a filmhez: 

https://royalsociety.org/topicspolicy/ publications/2015/unconscious-bias/  

https://www.aftau.org/news-page-arts--culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3
https://www.aftau.org/news-page-arts--culture?=&storyid4698=2168&ncs4698=3


 

 

Azt javasoljuk, hogy készítsen feliratot a filmhez a tanítás nyelvén (a Royal Society társaság engedélyt 

adott a különböző nyelvű feliratok videóba való beillesztésébe).  

LEZÁRÁS 

Összegzés: 5–10 perc  

Beszéltünk implicit elfogultságainkról, amelyek befolyásolják, hogy milyen arányban mennek a lányok 

és a nők természettudományos és technológiai pályára.  

• (Miért) fontos, hogy mindkét nem képviselői tanuljanak és dolgozzanak MTMI területeken?  

Hallgassa meg a diákok észrevételeit, majd foglalja össze a megbeszélteket! 

 A kultúra az egyik legfontosabb tényező abból a szempontból, hogy a nők milyen arányban vesznek 

részt a természettudományok és a technológia világában. Az a tény is alátámasztja ezt az állítást, 

hogy léteznek kultúrák, amelyekben ugyanolyan arányban képviselteti magát a két nem az érintett 

szakmákban, és a nők is ugyanolyan arányban sikeresek, mint a férfiak. A nyugati világban a 

számítógép-tudományokban különösen alacsony a nők aránya, a keleti kultúrákban, Európa keleti 

felén, Dél-Amerikában és Afrikában viszont ugyanolyan arányban találunk férfiakat és nőket a 

szakmában (sőt olykor még meg is haladja a nők száma a férfiakét).  

• Miért fontos, hogy nők is dolgozzanak MTMI területeken? (Azt is megkérdezheti, miért 

fontos, hogy a társadalmi-gazdasági státusz alapján kisebbségnek számító csoportok 

képviseltessék magukat ezeken a területeken.) 

Hallgassa meg a diákok észrevételeit, majd fogalmazza meg a következő állításokat!  

Több okból is fontos, hogy a nők képviseltessék magukat MTMI területeken: A fejlett társadalmakban 

a társadalmi egyenlőség önmagában vett érték. A szélesebben értett társadalom előnyére szolgál, ha 

sikerül a sokszínűséget támogató kultúrát teremtenünk. A sokszínűség ugyanis lehetővé teszi a 

különböző vélemények és megközelítések kifejtését, ami nélkülözhetetlen a bonyolult problémák 

megoldásához, és segít kiteljesíteni a társadalomban rejlő lehetőségeket. Ha a társadalom 50%-a 

nem tudja kiteljesíteni a benne rejlő lehetőségeket, annak mindenki kárvallottja lesz.  

A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ GYAKORLATOK KRITÉRIUMAI 

EGYÉNI SZINT 

• A műhely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy egy egyszerű kártyajátékon keresztül 

érzelemdús élményre tegyenek szert. 

• A különböző tanulók bevonását különféle elemekkel éri el: kártyajáték, rövid videó 

megtekintése, csoportos beszélgetés. 

INTERAKCIŐS SZINT 

• A résztvevők a játék és a csoportbeszélgetés folyamán felfedezik, hogy mindannyiukban 

rejlenek implicit elfogultságok a nemekkel kapcsolatban, és ráébrednek, hogy egyikük sem 

mentes a sztereotipikus gondolatoktól. 

INTÉZMÉNYI SZINT 



 

 

• A résztvevők a beszélgetés során a közvetlen környezetükben – az iskolában vagy az 

otthonukban – tapasztalt helyzetek alapján hoznak példákat a nemekre vonatkozó implicit 

elfogultságok megjelenésére. A nemek és az MTMI területek kapcsolatának kontextusában 

megjelenő implicit elfogultságok tudatosítása hatással lehet arra, ahogy a diákok/tanárok a 

fiúk és lányok természettudományos és informatikai tárgyakat érintő választásaihoz 

viszonyulni fognak. 

TÁRSADALMI/KULTURÁLIS SZINT 

• Az esemény feltárja a résztvevők előtt, hogy a kultúra és a társadalom milyen hatást gyakorol 

a nőkre az MTMI tárgyak választásával és jövőbeni karrierjükkel kapcsolatban. 

• Azt is bemutatja, hogy a döntéshozóknak (az oktatásüggyel, a tudományokkal és az iparral 

foglalkozó hivataloknak és minisztériumoknak) mi a véleményük a lányok és nők MTMI 

területeken való reprezentációjáról az iskolákban, a tudományos világban és az iparban. 

 

A TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNYE 

A műhelymunka után 

• a résztvevők tudatában lesznek, hogy o implicit elfogultságaik befolyásolhatják döntéseiket, 

véleményeiket és választásaikat, ezért nagyon fontos, hogy felismerjék és tudatosítsák őket. o a nők 

is ugyanolyan sikeres karriert futhatnak be MTMI területeken, mint a férfiak. A nők társadalmi 

helyzetére vonatkozó (férfiaknál és nőknél is megjelenő) szociális attitűdök a fő okai annak, hogy a 

nők bizonyos szakmákban alulreprezentáltak. 

• a diákok észszerűbben fognak tudni dönteni, amikor középiskolában, majd később a 

felsőoktatásban tanulmányuk irányairól határoznak.  

 

PARTNERADATOK 

A modult a Bloomfield Természettudományi Múzeum (Izrael, Jeruzsálem) dolgozta ki. Kapcsolat: Eti 

Oron: etio@mada.org.il. 

  



 

 

MI A VÉLEMÉNYE A TÁRSADALMI NEMEK ÉS A TUDOMÁNY KAPCSOLATÁRÓL?  

ALAPADATOK  

Korcsoport 13–18, felnőttek 

Esemény jellege Moderált beszélgetés 

Időtartam 70–80 perc 

 

ÁTTEKINTÉS  

Az interaktív beszélgetés lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy szembenézzenek 

előítéleteikkel és sztereotípiáikkal. A résztvevők titkos szavazáson nyilvánítanak véleményt bizonyos 

sztereotipikus állításokról, amelyek arról szólnak, hogy képesek-e a nők természettudományos, illetve 

informatikai területeken dolgozni, és valók-e nekik ezek a szakmák. Ezt követően kis csoportokban, 

majd közösen is beszélgetnek a nők MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki és 

informatikai) területeken mutatkozó alulreprezentáltságának okairól, az egyenlő esélyek értékéről, 

illetve társadalmi-gazdasági fontosságáról, valamint a jelenlegi helyzet javítását célzó intézkedéseket 

megfogalmazó javaslatokról.  

CÉLKITŰZÉSEK 

• Bemutatni a résztvevőknek a nemek és a tudományok kapcsolatában jelentkező előítéleteket 

és sztereotípiákat, majd arra buzdítani őket, hogy nézzenek szembe velük.  

• Lehetőséget biztosítani a nőknek arra, hogy tanulmányaik és karrierjük során észszerűbb 

döntéseket hozhassanak az MTMI területekkel kapcsolatban.  

 

JAVASOLT FORGATÓKÖNYV 

A beszélgetést iskolai keretek között közösségi tevékenységekkel vagy természettudományokkal 

kapcsolatos órán lehet megtartani, vagy a diákok természettudományos vagy informatikai pályára 

lépését bátorító külön esemény, esetleg pályaválaszt segítő felvételi tanácsadás részeként. 

Tanároknak és tanárképzésben tanuló hallgatóknak tanártovábbképzés keretében érdemes 

megszervezni az eseményt.  

CÉLKÖZÖNSÉG 

Kor 13–18 

Résztvevők száma 15–40 

Facilitátorok száma 1 (külső szakértőkre nincs szükség) 

Közönség típusa Iskolai csoportok, tanárcsoportok, tanárszakos hallgatókból álló 
csoportok 

 

 

ESEMÉNY JELLEGE  



 

 

Moderált beszélgetés  

 

TÉMÁK  

Nem egy konkrét MTMI területtel foglalkozik, hanem általánosságban bátorítja a tinédzsereket 

(különösen a nőket), hogy valamilyen MTMI területen tanuljanak tovább.  

 

A BESZÉLGETÉS IDŐTARTAMA  

70–80 perc  

 

SEGÉDANYAGOK 

ESZKÖZIGÉNY  

Gyöngyök (2 színben) 

 

Tanulónként 3 szem gyöngy 
(nemek szerint különböző 

színben) 

Tépőzár 

 

10–15 cm 

Matricák („Egyetértek”, „Nem 
tudom” és „Nem értek egyet” 

jelentésű feliratokkal vagy 
képekkel)  

Minden állításhoz egy-egy 

A4-es lap az állítás szövegével  3 

Ollók  1 

Festőszalag 

 

1 

Kés  1 

3 különböző lehetőség szavazóurna készítésére: http://www.mada.org.il/webpdf/ballotbox.jpg 

Cipős doboz  
3 vagy 6 (lásd az első és a 

harmadik megoldást a linkelt 
képen) 

Kartondoboz  
3 (lásd a második megoldást a 

linkelt képen) 

Átlátszó műanyagpoharak 

 

3 

http://www.mada.org.il/webpdf/ballotbox.jpg


 

 

Nem átlátszó papírpoharak 
(legyenek az átlátszó 
műanyagpoharaknál 

nagyobbak)  

9 (lásd az első megoldást a 
linkelt képen) 

 

HASZNOS LINKEK, VIDEÓK, CIKKEK 

Javasoljuk, hogy a beszélgetés megtartása előtt olvasson utána a témával kapcsolatos 

háttéranyagoknak, úgymint:  

a következő típusú statisztikai adatoknak: 

• a férfiak és nők MTMI tantárgyakkal kapcsolatos képességeit mérő tesztek eredményei;  

• friss adatok a különböző MTMI tárgyakat (matematika, fizika, informatika és biológia) 

felsőoktatási szinten tanuló férfiak és nők számáról; 

• friss adatok az ipari K+F részlegeken dolgozó férfiak és nők számáról.  

az alábbi témákkal foglalkozó forrásoknak: 

• miért fontos az esélyegyenlőség előmozdítása; a nemek közötti egyenlőtlenségek lehetséges 

okai, javaslatok a jelenlegi helyzet javítására. 

• A Women in Science (= Nők a Tudományban) című, angol nyelvű UNESCO-jelentés 

(http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-

science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530) és a Criteria for 

Gender Inclusion at the individual, interactional, institutional, and societal/cultural levels (= A 

nemek egyenlőségén alapuló, befogadó gyakorlatok kritériumai az egyének, az interakciók, 

az intézmények és a társadalom/kultúra szintjén) című tanulmány 

(http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf) is bőségesen 

tartalmaz témába vágó statisztikai adatokat.  

 

TEREMELRENDEZÉS 

AZ OSZTÁLYTEREM VAGY MÁS HELYISÉG ELRENDEZÉSE: 

• Úgy helyezze el az asztalt, amire a szavazóurnát rakja, hogy minél jobban érvényesüljenek a 

titkos szavazáshoz szükséges feltételek: a szoba sarkában, a bejárati ajtó mellett, valamelyik 

ajtó mögött stb! 

• A többi asztalt úgy rendezze el, hogy 4-5 fős csoportokban tudjanak dolgozni a diákok! 

• Táblára is szükség lesz a műhelymunka során.  

SZAVAZÓÁLLOMÁS 

• Készítsen elő a fiúk és a lányok számára különböző színű gyöngyöket (minden résztvevőnek 

hármat)! 

• Készítse el a szavazóurnát! Lehet például egy nagy dobozra kilenc akkora lyukat fúrni 

(hármasával), amelyekbe bele lehet dobni a gyöngyöket. Minden egyes lyuk mellett jelölje 

http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-science/index.html?t=1455006545881#overview!lang=en&region=40530
http://www.ecsite.eu/sites/default/files/hypatia-theoretical-framework.pdf


 

 

valahogy, hogy az „Egyetértek”, „Nem értek egyet” vagy „Nincs véleményem” állítások közül 

melyiknek felel meg! A három lyukból álló csoportok különböző állításokhoz kapcsolódnak. 

Három különböző dobozból (cipős- vagy kartondobozokból) is össze lehet állítani a 

szavazóurnát. Három szavazóurna-készítési javaslatunkat lásd az „ESZKÖZIGÉNY” részben 

linkelt képen! (megjegyzés: mindegyik javaslat egy állításra vonatkozik; minden egyes 

állításhoz külön urnát kell készíteni) 

• Mindegyik lyuk alá helyezzen valamilyen átlátszó tárolóeszközt (műanyagpoharat vagy üdítős 

flakont)! A poharakat vagy flakonokat a szavazás idejére fedje le valamivel, hogy senki ne 

láthassa, hogyan szavaztak a többiek (lásd a képet az „ESZKÖZIGÉNY” szakaszban)!  

A4-ES PAPÍRRA NYOMTASSA KI VAGY ÍRJA FEL AZ ALÁBBI HÁROM ÁLLÍTÁST!  

1. Egyesek úgy vélik, hogy a férfiak jobbak a természettudományos és technológiai területeken, 

mint a nők.  

2. Egyesek úgy vélik, hogy a nők kevésbé racionálisak a férfiaknál, ezért kevésbé alkalmasak 

MTMI területen való munkavégzésre.  

3. Egyesek úgy vélik, hogy a nők jó tanulók lehetnek ugyan, de nincs tehetségük a 

természettudományokhoz.  

 

LEÍRÁS ÉS IDŐADATOK  

CSOPORTKEZELÉS  

A tanulók önállóan, kis csoportban, illetve közösen is végeznek feladatokat.  

BEVEZETÉS  

Voks a szavazóállomáson: 10–15 perc  

Azt javasoljuk, hogy kezdje a programot a titkos szavazással, és csak utána mutassa be az óra témáját.  

Fontos! 

• Azért kell biztosítani, hogy titkos legyen a szavazás, hogy mindenki valóban a személyes 

véleménye – és ne a tőle elvártak – alapján voksoljon. 

• Az is lényeges, hogy a diákok ne lássák, hogy a többiek mire szavaztak, mert az esetleg őket is 

befolyásolhatná. 

• Ki kell emelni, hogy nincs helyes vagy helytelen válasz. Mindenki a saját érzéseire hallgatva 

adja le szavazatait!  

A MŰHELYMUNKA LÉPÉSEI  

A téma bemutatása és szavazatszámlálás: 15 perc  

A diákok a szavazást követően visszaülnek a helyükre, a tanár pedig felvázolja az óra témáját. Ez után 

felnyitják az urnákat, és a táblán rögzítik a szavazatokat. Az óra témájának bemutatása 

• Mit gondoltok? Van különbség az MTMI területeken tanuló/dolgozó férfiak és nők 

számában? Több női mérnököt ismertek, mint férfit?  



 

 

Hallgassa meg a tanulók válaszait, majd mondja el nekik, hogy ezen az órán a nemek közötti 

egyenlőség témájáról fognak beszélgetni a természettudományok és a technológiai területek 

vonatkozásában!  

• Mi a jelentősége annak, hogy a „társadalmi nem” kifejezést használjuk? A „társadalmi nem” 

és a „biológiai nem” analóg fogalmak? 

Érdemes először meghallgatni a tanulók véleményét, és csak utána elmagyarázni a 

különbségeket.  

A társadalmi nemek fogalma a biológiai nemek társadalmi kivetülésére, vagyis a biológiai 

jellemzők társadalmi és kulturális jelentőséggel való felruházására vonatkozik. A társadalmi 

nemekhez társított jellemzők ezért nem szükségképpen közvetlenül és kizárólag a két nem 

közötti biológiai különbségekből erednek, hanem azokat a társadalmi vélekedéseket is 

megjelenítik, amelyek a biológiai különbségeket a két nem társadalmi helyzetét meghatározó 

értékekké alakítják át. Amikor a társadalmi nemek és a tudományok kapcsolatáról beszélünk, 

valójában a társadalmi szokásokat kifejező nemi szerepekre utalunk, más szóval arra, hogy 

mely szerepek és készségek „valók” a férfiaknak, és melyek a nőknek. 

• Milyen jelentőségük van tehát a társadalmi nemekre vonatkozó sztereotípiáknak és 

előítéleteknek?  

Érdemes először meghallgatni a tanulók észrevételeit, majd összefoglalni a hallottakat, és 

további magyarázatot nyújtani a témával kapcsolatban.  

A sztereotípiák társadalmi csoportokra vagy rétegekre jellemzőnek tartott tulajdonságokra vonatkozó 

sémák, amelyek alapján az adott csoportokhoz tartozó egyéneket is felruházzuk az érintett 

tulajdonságokkal. A sztereotípiák miatt helytelenül elemzünk bizonyos társadalmi helyzeteket. A 

nemi sztereotípiák a férfiakhoz és nőkhöz társított tulajdonságokra (személyiségjegyekre, 

készségekre, hajlamokra, preferenciákra, külső jegyekre, viselkedéstípusokra stb.) vonatkozó 

társadalmi sémák, valamint az a hajlamunk, hogy akkor is egy-egy férfihoz, illetve nőhöz kössük az 

általában a férfiakhoz, illetve nőkhöz társított jellemzőket, ha nem is találkoztunk még a szóban forgó 

jellegzetességet hordozó emberrel. A szavazóurnák felnyitása, szavazatszámlálás és a szavazatok 

feljegyzése a táblán  

Javasoljuk, hogy színpadias keretek között nyissa ki a szavazóurnákat, és hagyja, hogy a diákok 

meglepődjenek az eredményeken. Az átlátszó poharakban vagy flakonokban látható gyöngyök száma 

és színe egyértelműen jelzi a különbségeket.  

Kérjen fel két önként jelentkezőt, hogy számolják össze a gyöngyöket, és az alábbi táblázatnak 

megfelelően jegyezzék fel az eredményeket a táblán!  



 

 

 

Rövid beszélgetés a szavazás eredményéről, a témára vonatkozó adatok bemutatása: 10 perc  

A tanár összegzi az eredményeket. Meglepőek az eredmények? Mit gondolsz? Megfelelnek a mi 

eredményeink az általános közvélekedésnek (más területek, más korcsoportok stb.)? Bosszantottak a 

kérdések? Rossz néven vetted őket? Mit gondolsz? Valósan jelenítik meg az eredmények a területen 

tapasztalható folyamatokat?  

Hallgassa meg a diákok véleményét, majd osszon meg velük néhány országos adatot a 

természettudományos és technológiai területen (iskolákban, a tudományos világban, illetve az 

iparban) tanuló/dolgozó férfiak és nők helyzetéről!  

Fontos!  

Az alább közölt adatok Izraelre vonatkoznak. Annak az országnak az adatait mutassa be, ahol a 

beszélgetést tartja! Az adatokat rövid előadás formájában vagy kérdéseken és válaszokon keresztül is 

bemutathatja. Utóbbi esetben a következő kérdéseket tegye fel a diákoknak, és kérje meg őket, hogy 

tegyék fel a kezüket, amikor a véleményükkel egyező választ hallanak! 

• Kik értek el magasabb pontszámot a 8. osztályos országos felmérőkön természettudományos 

és matematikai tárgyakban, a fiúk vagy a lányok?  

Emelje fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy a lányok értek el jobb eredményeket! Emelje fel a 

kezét, aki szerint a fiúk értek el magasabb pontszámot! Most az emelje fel a kezét, aki szerint 

a lányok és a fiúk azonos pontszámot értek el!  

Válasz: közel azonos pontszám, kismértékű eltérés a lányok javára. 

• Milyen arányban tanulnak (első vagy második diplomaként) matematikát, statisztikát és 

számítástechnikát egyetemi szinten férfiak és nők? 



 

 

(Annál az arányszámnál emeld fel a kezed, amelyikre tippelsz!) A diákok fele férfi, fele nő; a 

diákok ⅓-a nő, ⅔-a férfi; körülbelül ⅔ nő, ⅓ férfi. Válasz: kevesebb mint ⅓ nő. A 

doktoranduszhallgatók esetén, ahol csak 20% nő, még rosszabb a helyzet. 

• Az összes természettudományos és technológiai területet figyelembe véve milyen arányban 

dolgoznak nők, illetve férfiak high-tech cégeknél?  

(Annál az arányszámnál tedd fel a kezed, amelyiket valószínűnek tartod!) A munkavállalók 

fele férfi, fele nő; a munkavállalók ⅓-a nő, ⅔-a férfi; körülbelül ⅔ nő, ⅓ férfi. Válasz: 

körülbelül 65% férfi és 35% nő.  

Összefoglalásképpen: azt láttuk, hogy habár a lányok iskolai teljesítménye nem különbözik a fiúkétól, 

mégis kevesebben lépnek közülük bizonyos természettudományos és informatikai területekre (iskolai 

szinten is kevesebb nő tanul fizikát és számítástechnikát), az ipari K+F részlegeken pedig különösen 

alacsony a női munkavállalók aránya. 

Beszélgetés kis csoportokban: 10–15 perc  

4-5 fős csoportok kialakítása  

Mindegyik csoportban három témáról fognak megbeszélést folytatni, leírják a legfontosabb, 

elhangzott megállapításokat, végül az összes résztvevő előtt előadják, mire jutottak.  

1. Mit gondoltok, mi vezetett oda, hogy bizonyos természettudományos és technológiai 

területeken, valamint az ipari K+F részlegeken jelenleg nem megfelelő arányban 

tanulnak/dolgoznak nők? Legalább két okot soroljatok fel!  

2. A különböző országok döntéshozói (minisztériumok, magas pozíciót betöltő emberek stb.) 

meg vannak győződve annak fontosságáról, hogy a nők és a férfiak minden 

természettudományos és technológiai területen egyenlő arányban képviseltessék magukat. 

Ti mit gondoltok? Legalább két okot jegyezzetek fel!  

3. Mit lehetne tenni azért, hogy javuljon a jelenlegi helyzet az iskolákban és/vagy a tudományos 

világban és/vagy az iparban? Legalább két javaslatot jegyezzetek fel!  

A csoportbeszélgetések eredményének prezentációja: 10–15 perc  

Mindegyik csoportnak 2-3 perc áll rendelkezésre az eredmények bemutatására.  

A prezentációk alatt azt is meg lehet kérdezni, egy egyhangúlag döntöttek-e. Volt olyan javaslat, amit 

végül elvetettek? Mutatkozott különbség a lányok és a fiúk véleménye között? Volt valakinek olyan 

észrevétele, amire a többiek nem gondoltak? Merültek fel olyan kérdések vagy megfontolások, 

amelyekre nem tudtatok válaszolni?  

Azt javasoljuk, hogy ha voltak olyan kérdések, amelyekre a diákok nem tudtak válaszolni, akkor 

közösen próbálják meg mélyebben feltérképezni a témát, és/vagy kérje meg őket, hogy nézzenek 

utána a kérdésnek, majd később a többi diákkal is osszák meg az eredményeiket.  

Fontos!  

Próbáljon meg tartózkodni a diákok által a beszélgetések folyamán megfogalmazott vélemények 

értékelésétől! A megfogalmazott állítások vagy tényeken (például statisztikai adatokon) alapulnak, 

amelyekkel kapcsolatban (általában) nincs helye vitának, vagy a résztvevők sajátos világlátásából 



 

 

következnek, amelyekre a család, a barátok és személyes tényezők is hatással vannak, és amelyeket 

emiatt nem szabad megítélni.  

LEZÁRÁS 

 Összegzés: 5–10 perc  

Amennyiben a tanulók valamilyen fontos alapelvet nem említettek az előadásokban, a tanár most 

egészítheti ki az eddig elhangzottakat. Fontos azzal a határozott állítással zárni a beszélgetést, hogy a 

nők a jelenlegi helyzetben nem képviseltetik magukat megfelelően a természettudományos és 

technológiai területeken, és hogy ennek a fő oka nem a kompatibilitásukban vagy a készségeikben, 

hanem társadalmi-kulturális hatásokban keresendő. A különböző természettudományos és 

technológiai területekkel kapcsolatos választásokban kizárólag a képességeknek és a személyes 

érdeklődésnek kellene szerepet játszania, nem pedig annak, hogy mi az elfogadott, vagy mit vár el 

valakitől a társadalom. Fontos hangsúlyozni, hogy a nemek közti különbségek jóval kisebbek, mint az 

egyes nemeken belüli egyéni különbségek. Sokféle különböző képességrendszer birtokában alkalmas 

lehet az ember bizonyos természettudományos és technológiai területeken való munkavégzésre. A 

kutatások továbbá azt is bizonyították, hogy minél változatosabb egy munkacsoport összetétele, és 

minél nagyobb részét jeleníti meg a tágabb közösségnek, annál több nézőpontot tud bevonni a 

munkába, és annál kreatívabb megoldásokat tud felmutatni.  

Ha szeretnék, a tanárok, illetve tanárképzésben tanuló hallgatók akár humoros módon is lezárhatják 

a műhelymunkát:  

Nem furcsa nektek valami az alábbi mondatokban? (Vagy azt is meg lehet kérdezni a diákoktól, hogy 

szerintük melyik évben publikálták az alábbi mondatokat tartalmazó cikkeket.) 

• Tény: A nőknek karrierjük van, a férfiak pedig dolgozni járnak. 

• A mai nap kérdése: Ideje lenne végre a férfiak tudományos világhoz való hozzájárulását is 

komolyan vennünk? 

• A mai nap kérdése: Lehet egyszerre jó apának lenni és sikeres karriert befutni? 

• Gratulálunk az összes MTMI területen dolgozó férfinak, hogy egyszerre tudnak foglalkozni a 

háztartásvezetéssel, a munkájukkal és a karriertervezéssel! És némelyiknek még gyereke is 

van! Vajon hogy csinálják?  

Mit gondoltok? Száz év múlva is ilyen különösen fognak hangzani ezek a mondatok?  

* A fenti mondatok a Twitterről származnak: @manwhohasitall 

(https://twitter.com/manwhohasitall))  

 

A NEMEK EGYENLŐSÉGÉN ALAPULÓ, BEFOGADÓ GYAKORLATOK KRITÉRIUMAI  

EGYÉNI SZINT  

A beszélgetés különböző módszerekkel éri el, hogy minden résztvevő kifejezhesse személyes 

véleményét, és bevonódhasson a feladatba: 

• titkos szavazás; 

https://twitter.com/manwhohasitall


 

 

• kis csoportos beszélgetés, amelynek során azok is bekapcsolódhatnak, akik számára nehéz 

nagyobb közönség előtt kifejteni a véleményüket; 

• előadások, amelyek során az előadók fejleszthetik önkifejezési készségeiket; 

• érzelmi bevonódás, amely abból származik, hogy társadalmi kérdésekben kell kifejteniük a 

véleményüket a diákoknak.  

INTERAKCIŐS SZINT 

• A beszélgetés többféle eszközzel támogatja a résztvevők közötti interakciók sokszínűségét: 

kis csoportos beszélgetések, plenáris beszélgetések, a csoportok képviselőinek előadásai.  

INTÉZMÉNYI SZINT 

• A résztvevőknek a beszélgetés során olyan javaslatokat kell megfogalmazniuk, amelyeket az 

iskola megvalósíthat annak bátorítása érdekében, hogy több nő válasszon MTMI tárgyakat.  

TÁRSADALMI/KULTURÁLIS SZINT 

• A diákok a beszélgetés során megismerik a döntéshozók (minisztériumok, magas pozíciót 

betöltő emberek stb.) véleményét, miszerint fontos a nők nagyobb szerepvállalása a 

tudományos világ és az ipar területén, és szükség van a nők támogatására, hogy bátran 

képezzék magukat MTMI területeken. 

• A feladat olyan módon mutatja be a diákoknak a társadalmi nemek és az MTMI területek 

kapcsolatát, hogy ők is bevonódnak a beszélgetésbe, és kifejtik véleményüket a felmerülő 

problémákkal kapcsolatban. 

• A diákok meglepő és elgondolkodtató módon ismerik meg a társadalmi nemek és az MTMI 

területek kapcsolatára vonatkozó statisztikai adatokat.  

 

A TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNYE  

A műhelymunka után a diákok az alábbi ismeretekkel fognak rendelkezni: 

• A nők is ugyanolyan sikeres karriert futhatnak be MTMI területeken, mint a férfiak. A nők 

társadalmi helyzetére vonatkozó (férfiaknál és nőknél is megjelenő) szociális attitűdök a fő 

okai annak, hogy a nők bizonyos szakmákban alulreprezentáltak. 

• Tudni fogják, milyen okok játszhattak közre abban, hogy a nők társadalmunkban 

alulreprezentáltak az MTMI területeken, és milyen módokon lehetne javítani a helyzeten.  

 

PARTNERADATOK  

A modult a Bloomfield Természettudományi Múzeum (Izrael, Jeruzsálem) dolgozta ki. Kapcsolat: Eti 

Oron: etio@mada.org.il. Borítókép: a Bloomfield Természettudományi Múzeum (Jeruzsálem) 

jóvoltából.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


