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Bevezetés 

  

A projekt fő céljai: 

A projekt az európai kisebbségek helyzetére vonatkozik, különös tekintettel a zsidó 
kisebbségre, és a kiválasztott európai országokban a kisebbség helyzetére utal. A 
zsidó kisebbség egyfajta példa, amelynek szélesebb körű és részletesebb 
megbeszélése kiindulópontja az egyéb nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetének 
és státusának szemléltetéséhez, hasonlóképpen hasonlítsa össze helyzetüket mind 
egy országon belül, mind pedig a kutatások által érintett területeken (Belgium, 
Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország, Ausztria). A feltevések az 
volt, hogy az írásos dokumentumokon, a kifejlesztett anyagokon és 
iránymutatásokon alapulva mindkét módszert használják: a zsidó kisebbség 
helyzetének elemzése egy adott országban összehasonlítja a többi kisebbséggel, 
különösen a legelterjedtebb egy adott országban; hasonlítsa össze a zsidó 
kisebbségek helyzetét az egyes országokban, mind a fogadó ország, mind a 
kisebbségi képviselők szempontjából. Projektünk egy másik innovatív aspektusa az 
oktatási anyagok digitális változata filmek formájában (előadások / interjúk stb.), Nem 
csak szöveg. A projekt termékei online lesznek elérhetők, ezért a tananyag részeként 
felhasználhatók, és más nem-kormányzati szervezetek, oktatási és önképző 
intézmények oktatási kínálatába is beletartoznak. 

  

A projekt általános célkitűzései: 

1 - a tolerancia eszméjének előmozdítása 
2 - szorosabb társadalmi kötelékek 
3 - kultúrák összefogása 
4 - történelmi és interkulturális oktatás 
5 - a résztvevők társadalmi tőkéjének építése 

 

A projekt részletes célkitűzései: 

1 - különböző kulturális hátterű képviselők kölcsönös ismerete (zsidó kisebbség, 
tituláris nemzet és más kisebbségek) 
2 - a társadalmi integráció a közös lakóhely körül 
3 - a közös történelem hangsúlyozása 
4 - a zsidók judaizmusának, történetének és kultúrájának javítása a résztvevők 
körében 
5 - interperszonális készségek fejlesztése a résztvevők között 
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A projekt immateriális eredményei: 

- a kisebbségekkel és a többségi és tituláris nemzetekkel ("befogadó társadalom") 

kapcsolatos ismeretek bővítése 

- a megkülönböztető politikákból és tevékenységekből származó veszélyek 

tudatosítása 

- a kisebbségek toleranciájának és megértésének és a másokkal szembeni nyitott 

hozzáállás fokozása 

- az IKT használatának közvetett növekedése a projekt termékeinek digitális formája 

révén 

Tanulási eredmények: 

1) A résztvevők számára: 

- a más nemzetekkel, kultúrákkal és országokkal szembeni tolerancia növelése, 

valamint saját hagyományaik, történelmük és állami politikájuk reflektív, 

- a kiválasztott európai országok és lakosai, beleértve a kisebbségi csoportokat a 

jobb tudásuk révén, a sokszínűség, a kulturális örökség és a kultúra növekvő 

üzenetére 

- a felnőttek oktatása, oktatása / tanárai / alkalmazottai szakképzettségének és 

kompetenciájának növelése 

- a kognitív horizontok kibővítése a kisebbségek oktatásában és kultúrájában és 

igényeik ismereteinek szintjén 

- a megkülönböztető viselkedésből és a másokkal szembeni intoleranciából eredő 

fenyegetések tudatosításának növelése, ugyanakkor a megkülönböztetés elleni 

eljárások ismereteinek növelése 

- a saját önbecsülés növelése és a tolerancia és a nyitottság felé terjesztve más 

kultúrák és környezetek felé 

2) A résztvevő szervezetek (projektpartnerek) és célcsoportok: 

- az összehasonlító kutatáson alapuló partnerek képesek lesznek oktatási, jogi és 

vallási ajánlataikhoz igazítani a közösség valós szükségleteit 

- Növelni fogja jelentőségét és növeli a projektben részt vevő intézmények és 

szervezetek, valamint helyi, nemzeti és nemzetközi szintű munkatársainak 

presztízsét 

- a résztvevő szervezetek és alkalmazottaik részarányának növelése a felnőttoktatási 

programokban (célcsoport) 

- mindegyik partnerintézmény és munkatársa legalább egy új, multikulturális 

tanfolyamra orientált felnőttoktatásban gazdagítja oktatási kínálatát 
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- a partnerek kicserélik a tudásukat és összehasonlítják tapasztalataikat, amelyek 

alapelveket és optimális cselekvési programokat fognak kidolgozni, amelyeket 

minden országban lehet használni, és ezáltal elősegítik a projektben vállalt 

tevékenységek nemzetköziesedési dimenzióját 

- az oktatási és az online erőforrásokat kibővítő többszörös és különböző hálózatok 

létrehozása lehetővé teszi a bevált gyakorlatok szélesebb körű alkalmazását és 

fejlesztését a részt vevő országokban 

3) Az érdeklődők számára: 

- meghívás az együttmûködésre, a csapat részvételére és hasonló profillal 
rendelkezõ intézmények munkacsoportjainak megtartására, valamint a hasonló 
vállalkozásokban részt vevõ és tapasztalt emberek számára 
- a dolgozók bevonása és együttműködése a partnerintézményekkel a projektben, 
valamint a hasonló projektek irányításában szerzett tapasztalatok megszerzése és 
fejlesztése 
- az általunk nyújtott információk és az elért eredmények növelni fogják az olyan 
könyvkiadók kínálatát, amellyel már együttműködünk 
- a helyi társadalom hasznot és tanulást fog szerezni, és ezáltal javítani fogja 
életminőségüket és a jólét szintjét a hosszú (aktívabb és jobb állampolgárok és jobb 
integrált állampolgárok) 
- a projekt keretében létrehozott új tanulási lehetőségek, és ezáltal az oktatási 
környezet gazdasági hatása általános társadalmi érdekű 
- a szakmai szervezetek profitálhatnak a projekt részeként létrehozott új tanulási 
lehetőségekből 
- közös célokból a felkészült oktatási anyagokat az egyetemek, az oktatási központok 
és a bevándorlók központjai (hivatalos és informális) együtt használják és 
együttműködnek, 

  

A projekt hatása a helyi és regionális szintre: 

- közvetett módon részt vesz a projektben a partnerintézmények és munkatársaik 
szakmai színvonalának növelésével, növeli a helyi oktatási kínálat szintjét 
- a helyi hallgatók és oktatók workshopjaiban való részvétel javítani és megkönnyíteni 
az együttműködést más helyi és regionális szervezetekkel 
- növelni kell a kisebbségi tárgyhoz és kulturális kompetenciákhoz kapcsolódó 
felnőttek számára jobb oktatási kínálat kialakításához szükséges lehetőségeket 
- lehetővé teszi, hogy jobban megértsük a jogi rendszert és megfeleljenek a 
partnerországok kisebbségeinek és a kulturális örökségnek. 

A projekt hatása nemzeti szinten: 

- az információcsere új módjainak megtalálása a szervezetek között 
- az európai együttműködés előmozdítása 
- a partnerekkel együttműködő nemzeti szervezetek bővítési hálózata 
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A projekt hatása európai szinten: 

- a történelem, a kultúra és a vámügyi paradicsom jobb ismerete és megértése, 
különös tekintettel a kisebbségben élő kisebbségekre 
- a helyes gyakorlatok használatának lehetősége és a projektpartnerek 
tapasztalatainak megosztása, különös tekintettel a kisebbségi kérdésekre 
- tapasztalatszerzés az interkulturális kompetencia területén, kreatív gondolkodás a 
didaktikai-oktatási szint és a menedzsment területén, valamint a hatékony 
kommunikáció terén 
- az egész életen át tartó tanulás folyamatának nagyobb vonzereje és hatékonysága 
- az európai együttműködés elmélyítése 
- a felnőttoktatás központjai közötti folyamatos, jobb kommunikáció lehetősége 
- az új tanítási módszerekhez való hozzáférés 
- az Európai Közösségben a helyes gyakorlatok megosztásának további 
lehetőségeinek tudatosítása 

  

Tanulási eredmények (oktatás) a következők körében: 

a) ismeretek: 
1 - az etnikai és nemzeti struktúrák ismereteinek bővítése az EU országaiban 
2 - a nemzetközi, európai és belső szinten a kisebbségek helyzetéről és védelméről 
szóló ismeretek szélesítése 
3 - az Európai Unióban részt vevő országok történelméről és kultúrájáról szóló 
ismeretek bővítése, különös tekintettel a kisebbségekre, beleértve a zsidókat is 
4 - a zsidósággal kapcsolatos ismeretek bővítése a nem zsidó nép körében is 
5 - a kulturális különbségekről és a mögöttük álló értékekről  

b) készségek 
1 - a koncentrációs képesség, a képzelőerő, a kreatív kifejezés és a kreatív 
gondolkodás fejlesztése 
2 - az interperszonális készségek fejlesztése 
3 - csoportmunka készségek fejlesztése, 
4 - készségek fejlesztése érveik és megbeszéléseik igazolására 

c) hozzáállás 
1 - növelni a tolerancia és a kölcsönös tisztelet érzését 
2 - az interkulturális közösséghez való tartozás megerősítése 
3 - a társadalmi aktivitás növelése és a közösség érzése 
4 - a média üzenetekkel kapcsolatos kritikus attitűdök növelése és az úgynevezett 
gyűlöletbeszéd megnyilvánulásainak azonosítása 

A projekt hosszú távú hatása: 

- a résztvevők tevékenysége nem korlátozódik csak a projekt tevékenységekre, 
képesek lesznek ötleteik kezdeményezésére és más tevékenységekben való 
részvételre 
- az a tény, hogy a kurzus és más anyagok online elérhetők lesznek, lehetővé teszik 
azok számára, akik nem lesznek képesek részt venni benne, a jövőben 
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- A helyi közösségek kedvezőbbek lesznek a közöttük élő kisebbségek által 
szervezett tevékenységek révén 
- csökkenni fog a káros sztereotípiáknak a kisebbségekre, különösen a zsidókra 
gyakorolt hatása 
- a fiatalok és idősek tevékenységének növelése az interkulturális tevékenységek 
területén  

 
Képzési struktúra: 

 A fenti célok elérése érdekében egy sor képzési / oktatási tanfolyamot készítettünk. 
A tréningek / workshopok 13 (12 plusz Összefoglaló) bemutatása az európai 
kisebbségek helyzetére, különös tekintettel a zsidó kisebbségre, a demográfiai 
helyzetre, a jogi helyzetre, a nemzeti politikára és a kisebbségi csoportok jogára a 
kiválasztott európai uniós országokban. Az összes tervezett 41 órában (45 óra 45 óra 
alatt) azonban ez a szám 2-4 órával megnövelhető, ha az elemzési pozícióknak 
megfelelően az országok száma is megfelelő. Optimálisan 10-12 (legfeljebb 20) 
embernek kell részt vennie a képzésben. 

  

Az egyes osztályokat az alábbi séma szerint rendeztük el: 
1. témakör; 
2. Becsült időtartam (a képzés minden egyes részére becsült időtartamot is 
megadnak); 
3. Szükséges anyagok; 
4. célkitűzés; általános és részletes célkitűzéseket a projekt leírásával és tanulási 
eredményeivel összhangban; 
5. A tantárgy; 
6. Kérdések és viták; 
7. Összefoglaló; 
8. Megjegyzések. 

 A tréningeket megosztották (bár ez nem merev osztás és módosítások 
megengedettek) három tematikus blokkba: 

 Az I. blokk, amelyre 3 műhely előkészítő, és célja a nemzeti és etnikai kisebbségek 
fogalmának meghatározása. A képzés célja, hogy felhívja a résztvevőket az európai 
etnikai és nyelvi sokszínűségről és lakóhelyükről. 

 A II. Blokk, beleértve a 3 műhelymunkát is, a kisebbségek jogi helyzetére vonatkozik 
a nemzetközi jog, az uniós jog és a kiválasztott államok belső jogszabályai fényében. 
Az osztályok célja a kisebbségek jogi védelmének kiterjesztése, és - esetleg - arra, 
hogy felhívják a figyelmet a más országokban meglévő szempontokra és jogi 
megoldásokra, amelyek a képzés résztvevőinek országában / lakóhelyén 
alkalmazhatók. 

Ez a blokk a "A kisebbségek szükségleteinek meghatározása" címmel (7. Képzés) 
címet viselő osztályokat is tartalmaz, mivel a kisebbségi csoportok igényeinek vagy 
elvárásainak való megfelelés szorosan kapcsolódik jogi státuszához. 
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III. Blokk. konkrétan a nemzetek zsidó kisebbségére vonatkozik (8-11. szakasz), és 
többnyire a projekt végrehajtása során kidolgozott kidolgozáson alapul. Célja, hogy a 
zsidó kisebbség helyzetét közelebb hozza minden egyes országhoz, rámutatva a 
közösségeket megkülönböztető helyiségekre, az állam intézményére, ügynökségeire, 
az Európai Unióra, valamint végül a nem domináns nemzetiségűekhez csoportok és 
tituláris nemzet egy adott országban. Ezek a tréningek lehetővé teszik a zsidó 
szabadság helyzetének összehasonlítását az egyes országokban, kimutatták 
kisebbségi sikereit és problémáit, hanem a projekt során végzett kutatásból 
származó zsidó közösség véleményét és véleményét is. 

A további képzés (12) a népirtás, az etnikai tisztogatás politizálásának 
meghatározására irányuló vitákra utal, mint az etnikai konfliktusokat és a 
különbözőképpen meghatározott kisebbségeket a történelemben és ma is gyakran 
érintő kérdések. Ezeket az osztályokat arra is tervezték, hogy a résztvevők tisztában 
legyenek a passzivitás következményeivel a diszkrimináció, az idegengyűlölet, a faji 
gyűlölet, az etnikum, a vallás stb. Jelenségeivel szemben, és érzékenyessenek 
minden olyan jelre, amely hosszú távon konfliktus kialakulásához, az eszkaláció és a 
tragédia, amely sok alkalommal történt Európában és a világon. A zsidó közösség, 
amely történelmünk legnagyobb ismertségébe esett áldozatul, a legradikálisabb 
példa a népirtás - a holokauszt. 

Az osztályokat úgy tervezték, hogy a résztvevők aktívan részt vehessenek benne, 
vagy akár együttesen vezethessenek a megadott vagy megjelölt anyag alapján. A 
tréner sok esetben inkább koordinátorként és útmutatásként jár el, mint egy tanár. 
Ezen túlmenően, különösen a "Kérdések és megbeszélések" alatt, az aktuális 
eseményeket is figyelembe vették (például az elmúlt években a népességmozgás 
kérdései). Bizonyos osztályok esetében tanácsos lenne (pl. 3. és 8. képzési program) 
meghívni vagy bemutatni a zsidó kisebbség vagy más etnikai vagy nyelvi csoport, a 
gyermekekkel vagy fiatalokkal foglalkozó oktatási intézmény tevékenységét. 
kisebbségi háttérrel, kulturális szervezetekkel stb. A képzésekben mindegyik célok és 
tanulási eredmények jelennek meg, amelyeket meg kell szerezni befejezése után. A 
bevezetésben az egyéni célokat és a tanulási eredményeket meghatározták és 
számozták, ezért az egyes képzések leírása csak az egyes képzésekben elért és 
elért általános és konkrét célokat és tanulási eredményeket jelképezte (általános az 
adott képzés céljainak táblázatos formában történő leírása). 
  
A tréningeket Power Point formátumú bemutatók, valamint linkek (linkek) forrásait és 
irodalmát PDF formátumban mutatják be, amelyet a képzés résztvevői számára kell 
nyújtani. A projektpartnerek és a kisebbségi kérdésekben érdekelt személyek interjút 
készítettek, ha volt és lehetséges. 
  
A kérdőív és a projekt végrehajtása során létrehozott kérdőív módosítása esetén a 
zsidó kisebbség helyettesíthető egy másik etnikai csoporttal (etnikai, vallási, nyelvi). 
A tréningek leírása olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a 
csoporttal való kommunikációhoz szükséges oktatónak, valamint az Irodalomnak, 
amelyen linkek találhatók a tárgy alapismeretével, jogi aktusokkal, térképekkel stb. a 
Bibliográfia hivatkozás a megfelelő weboldalra a PDF verzióval. vagy a HTML 
szövegét. Megpróbálták elsősorban az angol nyelvű, leginkább egyetemes és a 
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résztvevők vagy oktatók többségével elérni kívánt szakirodalmat (amely nem zárja ki, 
hogy az adott országokban a nevelők is hozzájussanak más ismert irodalomhoz, 
például a nemzeti nyelvekhez). Az oktatók által igénybe vehető jogi aktusok nemzeti 
nyelveken rendelkezésre állnak a nemzetközi szervezetek (Egyesült Nemzetek) és 
az EU intézményei (Európai Bizottság és mások) vonatkozó weboldalain. Az Európai 
Unióhoz tartozó országokra vonatkozó alapvető törvények és jogi aktusok elérhetők 
az internetes kisebbségi kérdésekkel foglalkozó illetékes minisztériumok és 
kormányhivatalok honlapján, mind nemzeti, mind angol nyelven, vagy más uniós 
nyelveken . 
  
Minden egyes képzésre (1-12) rövid (5-10 perc) előtesztet biztosítanak, és meg kell 
ismételni az adatok végén, hogy igazolják a megszerzett tudást (az előfeltétel és a 
teszt ugyanazokat a kérdéseket tartalmazza). Az adott műhely számára 
rendelkezésre álló helyes válaszok minimális százalékos arányát is megjelölték. A 
13-as képzés összefoglalva előírja a végső tesztet (15 perc, a helyes válaszok 
minimális százalékos arányának meghatározása) és kitöltve a kérdőívet, amely 
felméri a tanfolyam alkalmasságát és az egyéni oktatókat. 
 



 10 

Képzés 1. 

  

Téma: Nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek. Kiválasztott definíciók. 

Becsült idő: 2,5 óra. 

Anyagok: kiválasztott meghatározások töredékeinek fénymásolatai (lásd: 
Bibliográfia), A4-es papír, jelölők, táblák / kréta. 

Célkitűzés: a nemzeti és etnikai kisebbségek strukturális jellegének meghatározása, 
a tudományos gondolkodás és a jogi dokumentumok működése; kísérlet a 
legegyetemesebb meghatározásra. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  AZ OKTATÁS HATÁSAI  

Tábornok 1 A tudás szempontjából 1, 2 

Különleges 5 A készségek tekintetében 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 3 

 
 Tanfolyam: 

Kezdjük a projekt feltételezéseinek bemutatásával, a tanár és a résztvevők 
önértékelésével, valamint a képzéssel kapcsolatos elvárásaikra. Megmagyarázzuk a 
képzés célját és a résztvevők munkájának módját. Kezdjük egy olyan kérdéssel, 
amelyet a résztvevőknek címeznek, véleményük szerint nemzeti, etnikai és nyelvi 
kisebbséget jelentenek, és hogyan különböznek egymástól. 

Elővizsgálati oldat (5 perc, edzés / teszt 1. sz.). 

Ezután megosztjuk a résztvevőket három kisebb csoportba, amelyek mindegyike 
ismeri az interneten adott vagy keresett egyik meghatározást (lásd: Bibliográfia): 1 / 
ENSZ, 2 / EU, 3 / a nemzeti jog meghatározása szerint a képzés helyszínén). A 
csoportok bemutatják saját "definíciójukat", és együtt próbáljuk megérteni a 
különbségeket. A résztvevők másik feladata a legegyetemesebb meghatározás 
megteremtése. Ezt a definíciót egy tömbön kell tárolni. Időtartam: 75 perc. Majd 
kérdéseket és vitákat folytatunk. 

Kérdések és viták: 

- Jelezheti a nemzeti és etnikai kisebbségek közötti különbségeket? 

- Kell-e alternatív kifejezéseket egy kisebbség számára (például kisebbségi 
csoportot, nem domináns csoportot)? 
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- Az én országomban alkalmazott fogalommeghatározás kiterjed az etnikai 
hovatartozás, az állampolgárság, a nyelv, a vallás alapján megkülönböztetett 
valamennyi kisebbségi csoportra? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 45 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

A facilitátornak olyan vitát vagy megbeszélést kell folytatnia, amely jelzi a 
fogalommeghatározások megkülönböztetését, ugyanakkor jelzi, hogy a kisebbség 
hivatalosan elfogadott fogalommeghatározásának hiánya nem mentesíti az ilyen 
jellegű személyekhez tartozó személyek védelmének kötelezettsége alól. egy 
csoport. 
  

Bibliográfia: 

T. Benedikter, a kisebbségi védelem jogi eszközei Európában - áttekintés, Bolzano / 
Bozen 2006 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek jogairól,  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

L. Farkas, A faji vagy etnikai hovatartozás jelentése az uniós jogban: sztereotípiák és 
identitások között, Luxembourg 2017,  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

Európa etnikai mozaikjai. Rövid útmutató a kisebbségi jogok Európában, szerk. T. 
Benedikter, Bolzano / Bozen 2008, 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
? 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
http://www.map.language-diversity.eu/
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Képzés 2. 

  

Téma: Nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek Európában - demográfiai kép. 

Becsült idő: 2,5 óra. 

Anyagok: Térkép (fénymásolatok) az európai nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek 
kiválasztott elrendezésével (lásd bibliográfia), táblázatos formában az európai 
kisebbségek listáját (lásd a bibliográfiát), az A4-es papírt, a jelölőket, a táblát / krétát 
és a Internet. 

Célkitűzés: a képzési résztvevők tudásának növelése / kiegyenlítése az etnikai 
mozaikra és a nemzeti és etnikai kisebbségek Európában történő elosztására. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  AZ OKTATÁS HATÁSAI  

Tábornok 1, 3, 4 A tudás szempontjából 1, 3 

Különleges 1, 5 A készségek tekintetében 1 

  Az attitűdök tekintetében 2, 3 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (10 perc, 2. edzés / teszt). 

Az aktiváló előadás formájában végzett felelősségek; a tanár megbeszéli a 
statisztikai adatokat, és térképezze fel a kisebbségek eloszlását, megkérdezi a 
résztvevőket, elmagyarázza a relatív, pl. az okok, amiért a kisebbségi muzulmán 
országok közül sok Nyugat-Európában van (ennek következtében a gazdasági 
migráció, a gyarmati örökség, a háborúk és a lakosság kényszerű áttelepítése stb.). 
Időtartam: 60 perc. 

Kérdések és viták: 

- Az európai országok közül melyik a legegyenletesebb (etnikai)? 

- Milyen következményekkel járhat a kisebbségek megoszlása a nyugat- és kelet-
európai országokban? 

- A háború utáni változások Európában és az úgynevezett hidegháború korában 
befolyásolták az emberek migrációját és a kisebbségek bevetését Európában? 

- Az európai országok közül melyikben a muzulmán közösségek a legerősebbek, és 
mi lehet ennek oka? 
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- Egy kérés a résztvevők a képzés egy összefoglaló kísérlet, köré három szál: 

1 / a kisebbségek megoszlása és nagysága; 

2 / Kelet- és Kelet-Európában a kisebbségek megoszlása és jellege; 

3 / a politikai és gazdasági tényezők befolyása a kisebbségek európai elosztására. 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 

  

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

A facilitátornak olyan vitát vagy vitát kell folytatnia, amely jelzi a történelmi örökség, a 
politikai változások és a gazdasági tényezők fontosságát a nemzetközi migráció 
folyamataiban, amelyek meghatározzák az európai kisebbségek elosztását. Ez 
megköveteli tőle minimum ismereteket a kisebbségek eloszlásáról és méretéről, 
valamint az európai migrációs folyamatokat érintő történelmi folyamatokról és politikai 
változásokról a 20. és 21. században. 
  

Bibliográfia: 

T. Benedikter, a kisebbségi védelem jogi eszközei Európában - áttekintés, Bolzano / 
Bozen 2006 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf 

Európa etnikai mozaikjai. Rövid útmutató a kisebbségi jogok Európában, szerk. T. 
Benedikter, Bolzano / Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_pl 

Az iszlám az Európai Unióban: mi a tét a jövőben? ", A Strukturális Politikák és 
Kohézió Tematikus Osztálya, Brüsszel, 2007 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-CULT_ET(2007)369031_EN.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Képzés 3. 

  

Tárgy: Ismerje meg a szomszédokat. Nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek az én 
országomban. 

 Várható idő: 4 óra. 

 Anyagok: országos, etnikai, nyelvi és felekezeti nemzeti identitás helyének 
országonkénti térképe (fénymásolat) (lásd: Bibliográfia), A4-es papír, markerek, 
táblák / kréta; olyan anyagcsoportok, amelyek a kulturális, politikai és gazdasági 
kisebbségek részvételére vonatkozó információkkal szolgálnak, amelyek egy 
bizonyos kisebbségi vallásokról szólnak, az ország kisebbségi képviselőinek rövid 
életrajzait stb. (nyilvánosan elérhető online anyagokon alapulhatnak a 
kisebbségekkel kapcsolatban egy adott ország); laptopok vagy számítógépek 
internet-hozzáféréssel. 

Cél: növelni / kiegyenlíteni a képzési résztvevők tudását az etnikai mozaikról és az 
etnikai kisebbségek megoszlásáról az országban; a szomszédokkal kapcsolatos 
ismeretek bővítése a saját csoporton és a többségi csoporton kívül; az érintett ország 
multikulturalizmusának és etnikai heterogenitásának tudatosítása, következésképpen 
a toleráns és nyitott mások hozzáállása. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  AZ OKTATÁS HATÁSAI  

Tábornok 1, 2, 3, 4 A tudás szempontjából 1, 3 

Különleges 1, 2, 3, 5 A készségek tekintetében 1, 2, 3 

  Az attitűdök tekintetében 1, 2, 3, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (10 perc, 3. edzés / teszt). 

Az előadó gondoskodik az előadásról, és megosztja a résztvevőkkel egy adott 
ország kisebb jelentőségű lakóhelyeivel rendelkező térképek fénymásolatát; majd 
csoportosítsa a résztvevőket több csoportra (attól függően, hogy mekkora a csoport, 
és hány és milyen kisebbségekről beszélünk), és nekik elkészített anyagokat. Aztán 
felkéri az előkészített anyagokat és az internetes információk alapján elkészíteni egy 
rövid bemutatót, amelyben információt talál: 

- az ország több kisebbségének összege; 
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- arról, hogy hol (ahol az ország, a városok) a kisebbség X leggyakrabban 
képviselteti magát, és mikor jelent meg; 

- az adott területen a kisebbségi X előfordulását igazoló információk; 

- az e kisebbség tagjainak domináns vallása / vallása; 

- arról, hogy a kisebbség X használja-e saját nyelvét a közéletben; 

- a kisebbségekhez rendelt rádió- és televíziócsatornák bármely programja; 

- a kisebbségi X lehetséges iskolai hálózata; 

- a kisebbséghez tartozó gyermekek és fiatalok számára a saját nyelvük 
megtanulása, a kultúra és a történelem megismerése; 

- az adott kisebbséghez tartozó ország kulturális, társadalmi-politikai és gazdasági 
életéhez kapcsolódó karakterek; 

E szakasz ideje: 75 perc; 

A prezentáció időpontja: "saját" kisebbségeik: 60 perc (a rövid előadást előkészítő 
csoportok számától függően - nem haladhatja meg a 15 percet). 

Összesen: kb. 150 perc. 

  

Kérdések és válaszok: 

- Melyik kisebbség a leginkább képviselt országodban? 

- Mi lehet a különbségek a kisebbségek elosztásában? 

- Mennyi ideig tartanak a kisebbségek az ország területén? 

- Az Ön országában jelen lévő kisebbségi nyelvek valamelyike hivatalos nyelven van-
e jelen? 

- Mi a kérdés az anyanyelvi tanuláshoz való hozzáférés és a nemzet saját 
kultúrájának és történelmének az egyes kisebbségekhez való megismeréséhez? 

- Ha itt látsz különbségeket, honnan származhat? 

- Személyesen ismeri, bemutatta a vitatott kisebbségeket? 

- Hogy érti őket? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 
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Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

Az üzemeltetőnek olyan honlapcímeket kellett készítenie, amelyek tájékoztatják az 
egyes kisebbségekről szóló információkat egy olyan helyzetben, ahol a résztvevők 
nem találhatják meg őket önmagukban. A képzés a pedagógustól megköveteli a 
kisebbségek terjesztésének és bőségének ismeretét az országban. 
  

Bibliográfia: 

Európa etnikai mozaikjai. Rövid útmutató a kisebbségi jogok Európában, szerk. T. 
Benedikter, Bolzano / Bozen 2008 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
http://www.map.language-diversity.eu/ 
 
 
 
 

http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEthnicMosaic_FINAL_for_website.pdf
http://www.map.language-diversity.eu/
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Képzés 4. 
 
 

Tárgy: A kisebbségek jogállása egyes államokban a nemzetközi jog fényében. 
  
Becsült idő: 2 óra. 
  
Anyagok: kiválasztott jogi aktusok és dokumentumok fénymásolata, notebookok, 
táblák / kréta, laptopokhoz / számítógépekhez való hozzáférés az interneten 
keresztül. 
  
Cél: ismerni a jogállamiságot szabályozó és a kisebbségi jogok védelmét biztosító 
jogi aktusokat a nemzetközi jog (ideértve az uniós jogot) egy adott országban és a 
kisebbségekkel foglalkozó nemzetközi intézmények megjelölése. 
  
A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 

 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1 A tudás szempontjából 2 

Különleges 5 A készségek tekintetében 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (5 perc, edzés / 4. teszt). 

Az oktatónak értékelnie kell a kisebbségek számát és eloszlását egy adott 
országban, röviden meg kell beszélnie jogi státusukat, majd fel kell hívnia a figyelmet 
(és esetleg írjon a táblára) a nemzetközi jogi és uniós jogszabályok keretében a 
kisebbségi jogok védelmére vonatkozó legfontosabb jogi aktusokat ( 30 perc). 
Ezután minden résztvevő egy olyan anyagcsomagot kap, amely a kisebbségi jogok 
(nemzetközi jog és az EU dokumentumai) védelmére vonatkozó aktusok és 
dokumentumok másolatát tartalmazza, valamint az egyéni feljegyzések és a 
konvergens elemek összehasonlítására irányuló tárgyalások során. A résztvevők egy 
másik feladata egy kísérlet arra, hogy jelezze a rekordok hiányának gyakorlati 
következményeit. Az oktatónak ezután a résztvevők számára meg kell adnia a 
nemzetiségekkel foglalkozó intézmények nevét uniós és nemzetközi szinten. 
Időtartam összesen: 75 perc. 

Kérdések és viták: 

- Milyen jogokat garantálnak a nemzetközi jog kisebbségei? 

- Úgy látja, hogy megsértették a kisebbségi jogot szabályozó egyes törvények és 
rendeletek rendelkezéseit? Ha igen, kérjük, adjon példákat. 

- Olyan pontokon, ahol a nemzetközi jog és az uniós jog a kisebbségi jogok 
védelmével kapcsolatos ügyekben összeegyeztethető és kiegészítendő? 
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Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 30 perc. 

Összegzés: Időtartam: 15 perc. 

Hozzászólások: 
- 

 
  
Bibliográfia: 
 
T. Benedikter, a kisebbségi védelem jogi eszközei Európában - áttekintés, Bolzano / 
Bozen 2006 
 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek jogairól,  
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
 
L. Farkas, A faji vagy etnikai hovatartozás jelentése az uniós jogban: sztereotípiák és 
identitások között, Luxembourg 2017,  
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 
 
 
Kiválasztott jogi aktusok (mindegyik elérhető az egyes nyelveken az Európai Unió 
weboldalain és az ENSZ napirendjén). 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924
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Képzés 5. 

  

Tárgy: A kisebbségek jogállása a hazai jog fényében. 

Várható idő: 3 óra. 

Anyagok: kiválasztott jogi aktusok fénymásolatai (lásd: Bibliográfia és egy adott 
országra vonatkozó alkotmányok - alkotmány, törvények stb.), Előre elkészített 
táblázatok az adott ország jogi aktusaihoz, táblák / kréta, laptop / számítógép az 
internet. 

Cél: megismerni a kisebbségi jogállást szabályozó jogi aktusokat, és biztosítani a 
jogaik védelmét a kiválasztott európai országokban, és megpróbálják 
összehasonlítani őket a kisebbségi helyzet, biztonságuk és fejlődési perspektíváik 
szempontjából. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1 A tudás szempontjából 2 

Különleges 3, 5 A készségek tekintetében 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 4 

 
Tanfolyam: 
Elővizsgálati oldat (10 perc, edzés / 5. teszt). 
Az oktatónak értékelnie kell a kisebbségek számát és eloszlását egy adott 
országban, majd felsorolnia és röviden megvitatni ezeket a jogi aktusokat és azoknak 
a belső jogszabályokról szóló részeit, amelyek a kisebbségekről szólnak. A panelhez 
több példányt is írunk vagy terjesztünk, amelyek tartalmazzák az ilyen cselekmények 
listáját. Az alábbi példa: 
 

Állapot Az alaptörvény Egyéb jogi aktusok 

Lengyel
ország 

- 1997. évi 
alkotmány 

- A nemzeti és etnikai kisebbségekről és a 
regionális nyelvről szóló, 2005. január 6-i törvény 

- A Lengyel Köztársaság és a Lengyel 
Köztársaság Szenátusának 2007. évi választási 
kódexe, amelyet a 2011. évi választási kódex 
megismételt 

 
Ezután a résztvevők mindegyike megkapja a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó 
aktusok és dokumentumok másolatát a kiválasztott kisebbségekkel és jogaikkal, 
valamint az elosztott kártyákkal vagy táblával együtt a védelem terjedelmét és a 
kisebbségi jogok típusát a cselekmény garantálja. Az alábbi példa: 
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Állapot Jogi aktus A védelem terjedelme / jogok 
garantálása * 

Lengyelország - 1997. évi alkotmány 

- A nemzeti és etnikai 
kisebbségekről és a 
regionális nyelvről 
szóló, 2005. január 6-
i törvény 

- A Lengyel 
Köztársaság és a 
Lengyel Köztársaság 
Szenátusának 2007. 
évi választási kódexe, 
amely a 2011-es 
választási kódexben 
szerepel 

- minden állampolgár egyenlőségének 
garanciái, faji, vallási, nemzetiségi, 
etnikai hovatartozástól függetlenül 

- meghatározza a regionális nyelvet, és 
utal azokra a rendelkezésekre, amelyek 
a kommunális lakosság számának 
kérdését tárják fel, amely az általános 
népszámlálás fényében megfelelőnek 
tekinthető, pl. a kétnyelv terminológia 
használatához 

- mentesíti a nemzeti kisebbségi 
szervezetek által létrehozott választási 
bizottságokat az 5% -os választási 
küszöbérték túllépésének követelménye 
alól 

 

* Ebben az oszlopban (dőlt betűvel) a résztvevők a fénymásolatukra vagy a táblára 
írják az egyes cselekmények elemzéséből származó jogok körét. 

Ezután a megbeszélés során megpróbáljuk összehasonlítani az egyes rekordokat és 
meghatározni a konvergens elemeket, majd elemezzük azokat a nemzeti törvényeket 
(alkotmány, rendelet, törvény stb.), Amelyekben megpróbáljuk megjelölni azokat a 
részeket, amelyek túlmutatnak nem tartalmazzák) a nemzetközi jog rendelkezéseit 
és az EU-t. A résztvevők másik feladata a kisebbségi jogok védelmi eszközeinek 
összehasonlítása a külső és a belső jog fényében, valamint a rendelkezések nemzeti 
jogszabályok hiányának gyakorlati következményei. 

Időtartam: 15 0 perc. 

Kérdések és viták: 

- A nemzeti jogszabályok összeegyeztethetők-e a nemzetközi joggal a kisebbségi 
jogok védelmével? 

- Milyen jogokat biztosítanak a kisebbségek a hazai jog rendelkezéseinek egy adott 
országban? 

- elegendő-e ez a jogszabály a kisebbségek védelme érdekében? 

- És fejlesztették-e elég ahhoz, hogy lehetővé tegyék / biztosítsák / hozzájáruljanak a 
fejlődésükhöz? 

- Úgy látja, hogy megsértették a kisebbségi jogot szabályozó egyes törvények és 
rendeletek rendelkezéseit? 
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- Minden hivatalosan elismert kisebbségnek ugyanazok a jogai vannak? 

- Vannak-e olyan kisebbségi csoportok (országos vagy etnikai kritérium alapján 
elkülönítve), amelyek nem rendelkeznek a nemzeti vagy etnikai kisebbségek jogaival, 
és ebben a tekintetben - véleménye szerint - rosszabb az állapotuk, és a védelem 
gyengébb? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 

Időtartam: 45 perc. 

Összegzés: Időtartam: 15 perc. 

Hozzászólások: 

Az előadóknak ellenőrizniük kell bármely vita folytatását.  

 
Bibliográfia: 
 
T. Benedikter, a kisebbségi védelem jogi eszközei Európában - áttekintés, Bolzano / 
Bozen 2006 
 
http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html 
 
Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek jogairól,  
 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
 
L. Farkas, A faji vagy etnikai hovatartozás jelentése az uniós jogban: sztereotípiák és 
identitások között, Luxembourg 2017,  
 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 
 
Az adott országra vonatkozó egyes jogi aktusok. 
 

http://www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy-eu.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
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Képzés 6. 

  

Tárgy: A kisebbségek jogállása a hazai jog fényében a kiválasztott országokban. 
Összehasonlítás kísérlet. 

Várható idő: 4 óra. 

Anyagok: kiválasztott jogi aktusok fénymásolatai (lásd: Bibliográfia és az adott 
államra vonatkozó alkotmányok, alkotmányok, törvények stb.), Korábban elkészített 
táblázatok felsorolt jogi aktusokkal, amelyek az egyes országok vonatkozásában 
szerepelnek, táblázat / kréta, laptop / számítógép hozzáférés az internethez. 

Célkitűzés: megismerni a kiválasztott országban / európai országban a kisebbségi 
jogok jogállásával és védelmével kapcsolatos jogi aktusokat, és megpróbálni 
összehasonlítani őket a kisebbségi helyzet, a jogaik, a biztonságuk és a fejlesztési 
kilátások szempontjából. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 3, 5 A tudás szempontjából 2, 5 

Különleges 1, 5 A készségek tekintetében 1, 2, 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 2 

 
Tanfolyam: 
Elővizsgálati oldat (10 perc, edzés / tesztszám: 6). 
A trénernek el kell kezdenie a beszélgetést, emlékezve a kisebbségek számára és 
eloszlására az összehasonlítható országokban, majd cserélni kell róluk a 
cselekedetekről és azok részéről (a hazai jogszabályokról) röviden beszélni, amelyek 
a kisebbségekről szólnak. A táblán nyomtatjuk vagy adjuk át a résztvevőknek az 
ilyen jellegű aktusok táblázatos felsorolását tartalmazó fénymásolatokat. Az alábbi 
példa: 
 

Állapot Az alaptörvény Egy másik jogi aktus 

Lengyelország - 1997. évi 
alkotmány 

- A nemzeti és etnikai kisebbségekről és a 
regionális nyelvről szóló, 2005. január 6-i törvény 

- A választójogi törvény a szlovákiai és a 
lengyelországi Szenátus 2007-es, a 2011. évi 
választási kódexben 

Szlovákia - 1992. évi 
alkotmány. 

- Az 1999-es nemzeti kisebbségi nyelvek 
használatáról szóló törvény (módosítás 2011-
ben) 

- A rádió és a szlovák televíziós törvény 2010. 
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Ausztria - A 2002-es 
szövetségi 
alkotmány. 

- Az 1976-os törvény a nemzetiségi csoportok jogi 
helyzetéről Ausztriában (Állampolgársági 
csoportokról szóló törvény). 

 
Ezután minden résztvevő megkapja a kisebbségi jogok védelmével és a 
kisebbségekkel foglalkozó kiválasztott törzsrészekkel és jogaikkal kapcsolatos akták 
és dokumentumok másolatát, majd a megosztott kártyákat vagy a fórumon a 
védelem terjedelmét és a a törvény által biztosított kisebbségi jogok. Az alábbi példa: 
 

Állapot Jogi aktus A védelem terjedelme / jogok garantálása * 

Lengyelország - 1997. évi alkotmány 

- A nemzeti és etnikai 
kisebbségekről és a 
regionális nyelvről 
szóló, 2005. január 6-i 
törvény 

- A Lengyel 
Köztársaság és a 
Lengyel Köztársaság 
Szenátusának 2007. 
évi választási kódexe, 
amelyet a 2011. évi 
választási kódex 
megismételt 

- minden állampolgár számára az 
egyenlőség garanciái a faji, vallási, 
nemzetiségi, etnikai hovatartozástól 
függetlenül 

- meghatározza a regionális nyelvet, és a 
települések létszámát meghatározó 
rendelkezésekre utal, amelyek a 
népszámlálás fényében elegendőnek 
tekinthetők, például a kétnyelvű nevek 
használatához 

- mentesíti a nemzeti kisebbségi 
szervezetek által létrehozott választási 
bizottságokat az 5% -os választási 
küszöbérték túllépésének követelménye alól 

Szlovákia - Alkotmány 1992-től. 

- A nemzeti 
kisebbségi nyelvek 
használatáról szóló 
törvény, 1999 
(módosítás 2011-ben) 

- A rádió és a szlovák 
televíziós törvény 
2010. 

- minden állampolgár számára az 
egyenlőség garanciái a faji, vallási, 
nemzetiségi, etnikai hovatartozástól 
függetlenül 

- szabályozza a topográfiai és toponimikus 
nevek kérdését, valamint a kisebbségi nyelv 
második hivatalos nyelv használatát 

- a nemzeti kisebbségeknek szóló 
programokat állít elő, és a kisebbségi 
programok kibocsátásának 
"kiegyensúlyozásáról" szól a terület 
kisebbségi lakosságának méretétől függően 

 

* Ebben az oszlopban (dőlt betűvel) a résztvevők a fénymásolatukra vagy a táblára 
írják az egyes cselekmények elemzéséből származó jogok körét. 

Ezután a beszélgetés során megpróbáljuk összehasonlítani az egyes rekordokat és 
konvergens elemeket mutatni. A résztvevők másik feladata a kisebbségi jogok 
védelmi eszközeinek összehasonlítása a hazai jog fényében a megvitatott 
országokban. 
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Időtartam: 150 perc. 

Kérdések és viták: 

- a megvitatott országokban melyik országban biztosítják a kisebbségek jogait a 
legjobb módon, és biztosítják kulturális fejlődésük szabadságát és lehetőségeit? 
Beszélünk egyes elemeket és területeket. 

- Vannak-e kisebbségi csoportok az érintett országokban (nemzeti vagy etnikai 
kritérium alapján választva), amelyek nem rendelkeznek a nemzeti vagy etnikai 
kisebbségek jogaival? 

- Tekintettel a már ismert tudásra, hogy a szóban forgó országok közül melyik 
kisebbségi jog a legnagyobb és a legjobban védett az Ön véleménye szerint? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

Az előadóknak ellenőrizniük kell bármely vita folytatását. A javasolt 
összehasonlításnak lehetőleg két-három országra kell vonatkoznia (a helyzet 
összehasonlításakor több országban módosítania kell a képzés időtartamát, 30 
percet kell hozzáadnia minden államhoz, vagy két ország három képzési blokkjára 
kell bontani).  

 
Bibliográfia: 

- Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek jogairól,  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

- L. Farkas, A faji vagy etnikai hovatartozás jelentése az uniós jogban: a sztereotípiák 
és identitások között, Luxembourg 2017,  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 

- Az egyes országokra alkalmazandó jogszabályok (alkotmány, rendelet, jogszabály 
stb.) 

 - Az Erasmus + projekt keretében a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában 
a zsidó közösségek példáján alapuló" 
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Képzés 7. 

  

Tárgy: A kisebbségek igényeinek meghatározása. 

Becsült idő: 4 óra 

Anyagok: jelölők, noteszgépek, táblák / kréta, fénymásolatok az adott ország 
korábbi jogi osztályaira vonatkozó vonatkozó jogi aktusokról. 

Cél: a képzési résztvevők legfontosabb bájitalmak meghatározása a kisebbségek 
képviselőinek, és az államnak az igényeinek megfelelő kisebbségek és intézmények 
biztonságának garantálása céljából; hogy a résztvevők tudatában vannak annak, 
hogy a fontosnak tartott elemek kevésbé fontosak lehetnek mások számára. 

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 5 A tudás szempontjából 1, 5 

Különleges 5 A készségek tekintetében 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 3, 4 

 
Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (5 perc, 7. edzés / teszt). 

A trénernek megvitatnia kell a beszélgetést, és meg kell ismertetnie a gyakorlat célját 

és a résztvevők munkájának módját. Azt kérjük, hogy minden résztvevő 

hierarchikusan (legfontosabbtól a legkevésbé fontosig) válasszon és rendszerezi a 

szükségletek és jogok listáját, amelyek fontosak számukra, mint egy adott országban 

a nemzeti / etnikai / nyelvi kisebbség képviselőjeként. Elrendezhetjük az ilyen tételek 

listáját a csoporttal, vagy javasolhatjuk. Például: 

- a kisebbségi nyelv használatának szabadsága a magánéletben; 

- a kisebbségi nyelv hivatalos nyelvként való elismerése a lakóhely / iroda / földrajzi 

név szerint; 

- a kisebbségi nyelv tanulása a kisebbségi gyermekek és fiatalok iskoláiban; 

- a kisebbségek iskoláinak létesítéséhez való jog; 

- szervezési és társulási jog (például kulturális és oktatási társaságok, kórusok stb. 

létrehozása); 
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- a rádió- és emelkedésprogramok elkészítéséhez való jog, szükség esetén állami 

támogatással, kisebbségi nyelven sugárzott és / vagy kifejezetten a kisebbségek 

számára; 

- vallásszabadság és a vallási létesítmények és intézmények fenntartása; 

- a papság fenntartása és a vallási szolgálatokért felelős személyek finanszírozása 

vagy társfinanszírozása; 

- vallási istentiszteletek, egy adott kisebbséghez kapcsolódó emlékművek, temetők 

stb. fenntartása 

- a vallási tárgyak fizikai védelme és a vallási élet intézményei; 

- a kisebbségi képviselők gyűlésének fizikai biztonságának biztosítása; 

- a kisebbségek jogait megtagadó személyek és intézmények kriminalizálása, 

diszkriminációra vagy a kisebbségek elleni erőszakra való felbujtás, a kisebbség 

elleni szovjet és rasszista szlogenek felkeltése; 

- biztosítani kell a kisebbségi képviselők részvételét a regionális önkormányzatokban, 

amelyek a lakosság egyértelmű összetevője (a választástól függetlenül); 

- a kisebbségek képviselőinek állandó képviselete a kormányban és a parlamentben 

(az általános választási törvénytől függetlenül); 

  

Ezután minden résztvevő bemutatja a besorolását, és elmagyarázza, hogy miért 

választotta ezeket és más igényeit. Amikor egy személy bemutatkozik, megkérjük a 

csoportot, aki hasonló választást tett, vagy hogy az első három helyen megismételt 

elemek, és az utolsó. 

Több embert kérünk a csoportban, hogy megosszák választásukat, és ismét 

megkérdezik, hogy valaki a szobába hasonló igényeket választott-e. A körök száma 

a csoport helyzetétől és a résztvevők szándékától függ. Ezután meghatároztuk, hogy 

melyik szükségletek / jogok tűnnek leggyakrabban az első helyeken, miután 

elkezdjük megvitatni azt a kérdést, hogy tiszteletben tartják-e ezeket a törvényeket 

egy adott országban, és milyen igényeket kielégítenek és milyen mértékben. Azokra 

a jogszabályokra utalunk, amelyeket a résztvevők az előző osztályok során 

megtanultak, és szembenézzenek hivatalos gyakorlattal, beszélgetési ismeretekkel, 

különböző forrásokból származó információkkal vagy saját tapasztalataikkal. Ezen az 

alapon diagnosztizáljuk a nemzeti kisebbségek igényeit és az állam szerepét az 

elégedettségükben. 



 27 

Aztán megkérdezzük a csoporttól, hogy mit jelent az autonómia, a kulturális 

autonómia, a jogi autonómia, a területi autonómia, a szecesszió (a képzési 

résztvevők számára olyan cikket adhatunk meg, mint Michael Tkacik, a vonatkozó 

definícióktól - lásd Bibliográfia). annak tartalmát, majd azt fontolgatjuk, hogy a 

bejelentett igények / várakozások / igények bármelyike tekinthető-e az állam által 

vázolt kereteken túlmenően az alábbi táblázat szerint (változó függő a kisebbségek 

szélsőséges igényeit szemlélteti) 1 / Inside az ország: pozitív cselekvés, és mivel a 

kereslet további kulturális autonómiája (affirmatív cselekvés és kulturális autonómia), 

vagy az igények túlmutatnak az állami területi önállóság és szecesszió / irredenta 

(Területi autonómia / szecesszió / irredentizmus) által meghatározott kereteken. 

  

  

Ábra Változó az etnikai kisebbségek szélsőséges igényeire. 

 
 
 

Forrás: E. K. Jenne, etnikai alku. A Kisebbségi Empowerment Paradox, Ithaca - 
London 2007, p. 40. 

Megpróbálunk rámutatni a fenti tevékenységekre vonatkozó példáiról hazánk / 
Európa / a világ történelméről. Például: a Judaika Tanulmányok Intézetének 
létrehozása Varsóban 1925-ben. Az állam pozitív akciójának példája (Affirmative 
Action), kulturális autonómiát kíván a lengyelországi zsidók által a zsidó politikai 
pártok (Bund) által a háború közti időszakban (Kulturális autonómia), a területi 
autonómia Szudéna autonómia által felvetett kérdéseket a csehszlovákiai 
időszakban (Területi autonómia az államhoz tartozás elismerésének és tagadásának 
összekapcsolódásánál), szecesszió és saját állam megteremtése a kisebbségi 
szlovákoknál a kétherceges csehszlovákia (szecesszió / irredentizmus). 
Természetesen egy adott ország közelmúltbeli történelmére is példákat láthatunk. 

Inside state 

framework 

Outside state 

framework 

Affirmative 

action 

Cultural 

autonomy Territorial 

autonomy 

Secession/ 

Irredentism 
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Időtartam: 150 perc. 

Kérdések és viták: 

- Miért másképp érzik az emberek? 

- melyik a felsorolt / felsorolt igények alapvetőek minden ember számára? 

- Milyen módon (milyen helyeken, tapasztalatokon stb.) Választottál? 

- Honnan származnak a különbségek a felfogásban és az igények felmérésében? 

- Vannak-e az önök (vagy - Ön szerint - a kisebbség képviselői) az igények listája 
más öt évvel ezelőtt? 

- Megjósolhatja, hogy egy adott országban egy ilyen lista öt év múlva néz ki? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 45 perc. 

  

Összegzés: Időtartam: 15 perc. 

Hozzászólások: 

A facilitátornak ellenőriznie kell a megbeszélés menetét és reagálnia kell, ha az 
igények fontosságáról szóló csoportos megbeszélés az értékelésükbe kerül. 
Emlékeznünk kell arra, hogy a résztvevők tisztában legyenek azzal, hogy minden 
választás egyéni, és a joga nem vitatható. 
  
Bibliográfia: 
 
K. Jenne, etnikai alku. A Kisebbségi Empowerment Paradox, Ithaca - London 2007 
 
M. Tkacik, Az autonómia formái jellemzői, "Nemzetközi kisebbségi és csoportjogi 
lapok" 15 (2008), p. 369-401. 
 
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&htt
psredir=1&article=1001&context=government 
 
- Az egyes országokra alkalmazandó jogszabályok (alkotmány, rendelet, jogszabály 
stb.) 
  
- Az Erasmus + projekt keretében a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában 
a zsidó közösségek példáján alapuló" 
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Képzés 8. 

  

Tárgy: Zsidó kisebbségek egyes európai országokban. Történelmi és kortárs kép. 

Várható idő: 3 óra. 

Anyagok: térkép (fénymásolatok) az európai nemzetiségi, etnikai és nyelvi 
kisebbségek helyével (lásd: bibliográfia), az internethez való hozzáférés és a "Nem 
domináns nyelvek és vallások Európában" című tanulmány egy példányát a zsidó 
közösségek példáján alapulva”. 

Cél: növelni / kiegyenlíteni a képzési résztvevők tudását a kiválasztott európai 
országokban a zsidó kisebbségről és a holokausztról. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 3, 4 A tudás szempontjából 3, 4, 5 

Különleges 3, 4  A készségek tekintetében 1 

  Az attitűdök tekintetében 1 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (10 perc, edzés / tesztszám: 8). 

Az oktató a résztvevőket 3-6 csoportra osztja (számuktól függően), és felkéri őket, 
hogy olvassák el a "zsidók ma" c. Fejezet "A nem domináns nyelvek és vallások 
Európában című kiadványát a zsidó közösségek példáján alapulva "a zsidó 
kisebbségről az egyes országokban vagy egy másik levélben, a fordulatot, amelyet a 
résztvevők ismertek vagy a tanár jelezte. A csoportok mindegyikét egy vagy két állam 
készítette el, majd a csoportból kiválasztott emberek a kérdésekre adott válaszaikat 
követően a következő alszakaszokra hivatkoznak: 

1. Amikor a zsidók egy adott állam mai területe adott államában / területén kezdtek 
letelepedni? 

2. Mi volt a társadalmi és szakmai struktúrája az elmúlt évszázadok során, és hogy a 
modern időkben, különösen az I. világháború előtti időszakban? 

3. Mennyire volt ez a közösség? 

4. Mi volt a zsidók sorsa a holokauszt idején? 

5. Mennyire nagy ez a közösség ma és hol vannak a legnagyobb aggregációi? 
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Időtartam: 90 perc. 

  

Kérdések és viták: 

- Az európai országok közül mely 1939 előtt volt a zsidó közösség a legtöbben? 

- Mik a holokauszt kifejezés szinonimái? 

- Mi a neve a romák megsemmisítésének? 

- Mely más csoportokat a II. Világháború alatt megsemmisítettek? 

- Hol, hol vannak helyeken / táborokban a zsidók elpusztítása bizonyos 
országokban? 

- Milyen szökevény táborok léteztek Európában a második világháború idején? 

- Látja a különbségeket a kelet-európai és nyugat-európai országok zsidó 
lakosságának helyzetében? 

- A megvitatott országok közül melyik a mai zsidó közösség? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

Végezetül a vezetőnek hangsúlyosan hangsúlyoznia kell a holokauszt fontosságát az 
európai zsidók társadalmi-demográfiai helyzetére és kulturális és történelmi 
örökségük megsemmisítésére. Holokausztra vonatkozó kérdések megvitatásakor az 
ajánlott weboldal az Egyesült Államok holokausztmúzeumi weboldalairól szóló 
Holocaust Encyclopedia online (lásd: Bibliográfia). 
  
Bibliográfia: 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps 
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219 
 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_concentration_camps
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005219
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Képzés 9. 

  

Tárgy: A zsidó kisebbség képe a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában a 
zsidó közösségek példáján alapuló" Erasmus Plus projekt keretében végzett kutatás 
fényében. 1. rész: Nyelv, vallás, identitás. 

Várható idő: 4 óra. 

Anyagok: az Erasmus Plus projekt részeként az egyes gyakornokok számára 
létrehozott "Nem domináns nyelvek és vallások Európában, a zsidó közösségek 
példáján alapuló" tanulmányok, jegyzetfüzetek, táblák, táblák / kréta, fénymásolatok / 
másolatok; Rachel M. Solomin Sephardic, Ashkenáziás, Mizrahi és etiópiai zsidók 
cikkeinek kinyomtatása. A zsidó világ rájön az online elérhetőségre (lásd: 
Bibliográfia). 

Célkitűzés: felismeri a kutatásban érintett országokban a zsidó kisebbség helyzetét 
a felmérések eredményei alapján, meghatározza a kisebbségek igényeit, és értékeli 
tevékenységét és állami politikáját a vallásszabadság, a kisebbségi oktatás vagy a 
képesség zsidó nyelvek használata; hogy a résztvevők tudatában legyenek a 
kisebbségek sikereinek és problémáinak, különösen az egyes országokban, különös 
tekintettel a lakóhelyükre. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 2, 3, 4, 5 A tudás szempontjából 3, 4, 5 

Különleges 1, 2, 3, 4 A készségek tekintetében 1, 3 

  Az attitűdök tekintetében 1, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (5 perc, edzés / tesztszám: 9). 

A tréner megmagyarázza a kutatás célját és módszertanát, meg kell határoznia a 
kutatásban részt vevő válaszadók csoportját, meg kell rajzolnia egy adott országban / 
országokban a történeti vázlatot, a jogi státuszt és a helyzetet 

(az ilyen bevezetés ideje: körülbelül 30 perc). 

Ezután elemezzük a válaszadók által a vallásosságukról, a napi nyelvekről / 
nyelvekről szóló kérdésekre adott válaszokat, amelyek az anyanyelvüknek 
tekinthetők, valamint az identitással, az Európai Unióhoz való hozzáállással és az 
emigrációval kapcsolatos kérdésekre adott válaszok. Közös válaszok szembesülnek 
saját tudásukkal és ötleteikkel az érintett ország zsidó kisebbségével kapcsolatban. 
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Alternatív megoldásként a képzésben résztvevők számától függően két csoportba 
oszthatók, amelyek mindegyike a kutatás releváns részét fogja képezni: 1 / nyelv; 2 / 
vallási kérdések. A harmadik részre gondolunk, és megpróbáljuk megválaszolni azt a 
kérdést, hogy a nyelvi kérdések és mennyire vallásosak a válaszadók esetében a 
zsidó nép identitásérzékéről, valamint az Izraelre, az EU-ra és Európára . Itt 
használhatjuk a "nem domináns nyelvek és vallások Európában a zsidó közösségek 
példáján alapuló" szerzők következtetéseit, amelyeket kritikusan próbálunk értékelni. 

Ha a képzés résztvevői közé tartoznak a zsidó kisebbséghez tartozó emberek, 
kérdéseket tehetünk - ha egyetértenek és gondolkodni akarnak - a kérdőívben és az 
elemzett tanulmányban felvetett kérdésekhez való hozzáállásukhoz. 

Időtartam: 150 perc. 

  

Kérdések és viták: 

Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, meghívjuk a résztvevőket arra, hogy olvassák el 
a rövid cikket Rabbi M. Solomin szefárd, Ashkenáziás, Mizrahi és etióp zsidókról. A 
zsidó világ etnikaibb és faji szinten népesebb, mint sok ember (időtartam: 10 perc). 

- Melyik csoport, a szerzőtől megkülönböztetett szefárd, askenázi, mizrahi és etióp 
zsidók közül az ön országában élő zsidó kisebbség többsége? 

- A vizsgált országok közül melyikben a legmagasabb a zsidó nyelvek aránya? 
Gondold végig, miért van így. 

- Általában véve a nyelv a zsidó identitás meghatározó tényezője a kiválasztott 
országokban? 

- Mennyire fontos meghatározni a zsidó kisebbséget? 

- Úgy gondolja, hogy a "zsidó lét" szükséges feltétele a zsidó nyelv ismerete / 
használata vagy a mozaik vallás megvallása? 

- Mit tehet az izraeli állam pozitív hozzáállása a felmérésekben adott válaszok 
többségéből, függetlenül a válaszadók lakóhelyétől? 

- Milyen különbségek lehetnek az EU észlelésében és az egyes országokban az 
Európával való kommunikáció érzésében? 

- Az egyes országok EU-tagságának ténye a zsidó kisebbség (és általában a 
kisebbségek) szempontjából előnyös? 

- Hogyan néz ki a zsidó kisebbség kérdése a szülőföldön / lakóhely szerinti 
országban az érintett országokkal összefüggésben? A látszólagos hasonlóságok és 
milyen különbségek vannak? 
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- Hogyan értékeli a lakóhelye szerinti zsidó kisebbség helyzetét a többi kutatási 
országgal összehasonlítva? 

- Van-e valaki, aki a felmérés eredményeire hivatkozva röviden leírja az Ön 
országában élő zsidó közösséget? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Megjegyzések:  
Kérdések és megbeszélések esetén azoknak a zsidó kisebbség helyzetének 
összefoglalására és értékelésére kell törekedniük az egyes elemzett országokban, 
különös tekintettel az adott országra, ahol a képzés zajlik.  
  
Bibliográfia: 
 
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-
ethnic-diversity/ 
 
- Az Erasmus + projekt keretében a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában 
a zsidó közösségek példáján alapuló" 

https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
https://www.myjewishlearning.com/article/sephardic-ashkenazic-mizrahi-jews-jewish-ethnic-diversity/
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Képzés 10. 

  

Téma: A zsidó kisebbség képét az Erasmus Plus projekt "Nem domináns nyelvek és 
vallások Európában a zsidó közösségek példáján alapuló kutatás" fényében. 2. rész. 
Mások ellen. 

Várható idő: 4 óra. 

Anyagok: az Erasmus Plus projekt részeként az egyes gyakornokok számára 
létrehozott "Nem domináns nyelvek és vallások Európában, a zsidó közösségek 
példáján alapuló" tanulmányok, jegyzetfüzetek, táblák, táblák / kréta, fénymásolatok / 
másolatok; a roma kisebbségről szóló jelentések másolata (lásd: Bibliográfia). 

Célkitűzés: megpróbálni meghatározni a válaszadók (a zsidó kisebbség) 
hozzáállását az utókor és más kisebbségek (különösen a romák példájaként az 
Európában szociálisan hátrányos helyzetű etnikumok példájaként) alapítására, 
különös hangsúlyt fektetve az ország / helyszínre rezidencia. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 2, 3, 4, 5 A tudás szempontjából 3, 4, 5 

Különleges 1, 2, 3, 4 A készségek tekintetében 1, 3 

  Az attitűdök tekintetében 1, 2, 3, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (5 perc, edzés / tesztszám: 10). 

A trénernek hangsúlyoznia kell a beszélgetést a kutatásban érintett országok nemzeti 
struktúrájának felidézésével (2. képzés), és meg kell ismertetnie a gyakorlat célját és 
a résztvevők munkájának módját. 

Ezután elemezzük a válaszadók által az egyes országokban levő tituláris nemzethez 
és más kisebbségekhez való hozzáállásukkal kapcsolatos kérdésekre adott 
válaszokat. Alternatívaként a képzésben résztvevők számától függően csoportokba 
oszthatók (3 vagy 6), amelyek mindegyike jelentést tesz egyes, kiválasztott 
országokban vagy három csoportról, amelyek közül az egyik elemezni fogja a 
felmérésben részt vevők arányát a zsidó kisebbség képviselőit az egyes országok 
tituláris nemzeteihez, a másik kettőt a kérdőívben szereplő többi kisebbséghez. 
Kérjük a projekt résztvevõit az egyes nemzetek észlelésével kapcsolatos 
tapasztalatairól és észrevételeirõl. 

Az időtartam 150 perc. 



 35 

 Kérdések és viták: 

- Van valami meglepetés a válaszadók válaszaival az egyes országokban? 

- Az egyes országokból származó zsidó kisebbség megkérdezett képviselőinek neve, 
hogy a kutatás nyílt vagy inkább zárt? 

- Látja a zsidó kisebbség megkérdezett képviselőinek a német néphez való 
különleges hozzáállását a holokauszt emlékére? A válaszadók korától és 
tartózkodási országától függően különbözik-e? Milyenek lehetnek a különbségek? 

- Mi a zsidó kisebbség megkérdezett képviselőinek attitűdje a tituláris nemzethez, és 
mihez vezethet a különbségek? 

- Az oktatás során szerzett ismeretei, tapasztalatai, ismeretei szerint az egyes 
országokban a megkérdezett zsidók aránya a roma közösséghez képest eltér a többi 
nemzet romaitól? 

- Melyek a cigány kisebbség sajátos észlelésének okai? 

- A válaszadók válaszai gyakran jelennek meg az "iszlám kisebbség", az "arab 
kisebbség", a "muszlimok", "a rabbi államoktól való menekültek", az "iszlám 
állampolgárokból származó menekültek" kifejezést. Gondolod, hogy az elmúlt 
években az európai muzulmán országokból származó emigránsok hullámai befolyást 
gyakorolnak a zsidó kisebbség és általában a kisebbségek észlelésére és 
biztonságára a lakott országokban? 

- Látja-e kapcsolatát az afrikai országok és a közel-keleti menekültek állami politikája 
és az állam kisebbségeinek helyzete között? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

A kérdések nyitottak és a vitához vezetnek, ezért figyelemmel kell kísérni a 
folyamatot, és nem szabad vitát vagy veszekedést biztosítani, különösen a migráció 
jelenségének értékelése során az utóbbi években. Az oktatónak alapvető 
információkkal kell rendelkeznie a romák és muzulmán kisebbségek méretéről és 
helyzetéről az egyes európai országokban (a PEW kutatóközpont adatai, lásd: 
Bibliográfia). 
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Bibliográfia: 
 
 
L. Farkas, A faji vagy etnikai hovatartozás jelentése az uniós jogban: sztereotípiák és 
identitások között, Luxembourg 2017,  
 
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54924 
 
Európa etnikai mozaikjai. Rövid útmutató a kisebbségi jogok Európában, szerk. T. 
Benedikter, Bolzano / Bozen 2008,  
 
http://www.eurac.edu/en/research/autonomies/minrig/Documents/Eurasia/EuropesEt
hnicMosaic_FINAL_for_website.pdf 
 
Az iszlám az Európai Unióban: mi a tét a jövőben? ", A Strukturális Politikák és 
Kohézió Tematikus Osztálya, Brüsszel, 2007 
 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369031/IPOL-
CULT_ET(2007)369031_EN.pdf 
 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-
population-in-europe/ 
 
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/ 
 
Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének 
végrehajtásáról, Bruxelles 2014 
 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_implement_strategies2014_en.pd
f 
  
A romák Európában (Richardson Intézet 2014) 
 
https://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/richinst/docs/Formatted%20reports/The%20
Roma%20People%20in%20Europe.pdf 
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Képzés 11. 

  

Tárgy: A zsidó kisebbség képe a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában a 
zsidó közösségek példáján alapuló" Erasmus Plus projekt keretében végzett kutatás 
fényében. 3. rész: Antiszemitizmus és idegengyűlölet jelenlétében. 

Várható idő: 4 óra. 

Anyagok: jelölők, jegyzettömbök, tanulmány "A nem domináns nyelvek és vallások 
Európában a zsidó közösségek példáján alapulva". 

Cél: megismerni a zsidó kisebbség helyzetét a kutatásban érintett országokban; a 
tituláris nemzethez és más kisebbségekhez való viszonyának meghatározása, a 
biztonsági kérdésekkel kapcsolatos zsidó kisebbség szükségleteinek felmérése, az 
állami és ügynökségi bizalmának felmérése, az antiszemitizmus és az antiszemita 
magatartás gyakorisága egyes országokban; kísérlet arra, hogy tükrözze e jelenség 
sajátosságait és megelőzésének módjait; hogy a résztvevők tudatában legyenek az 
érintett veszélyeknek, különös tekintettel az országra / lakóhelyre. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 2, 4, 5 A tudás szempontjából 3, 4, 5 

Különleges 1, 2 A készségek tekintetében 1, 3 

  Az attitűdök tekintetében 1, 3, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (5 perc, edzés / tesztszám: 11). 

A trénernek értékelnie kell a beszélgetést, olvassa el a felmérés eredményeinek 
elemzésének első és második részét. Ezután elemezzük a válaszadók által adott 
válaszokat az egyes országokban a tituláris nemzethez és más kisebbségekhez való 
hozzáállásukkal kapcsolatos kérdésekben, valamint az antiszemitizmus és a 
lakóhelyhez való hozzáállás kérdésével kapcsolatos válaszokat. Alternatívaként, a 
képzésben résztvevők számától függően csoportokra oszthatók (3 vagy 6), amelyek 
mindegyike jelentést tesz az egyes kiválasztott országokban végzett kutatásokról. A 
projekt résztvevőit kérjük az antiszemitizmus vagy más extrém nacionalista és 
rasszista viselkedéssel kapcsolatos tapasztalatairól és észrevételeiről. 

Időtartam: 150 perc. 
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Kérdések és viták: 

- Látja-e az antiszemita, nacionalista, idegengyűlölő vagy rasszista viselkedés egyéb 
megnyilvánulásait, amelyeket a válaszadók nem jeleznek? 

- Megoszthatja a válaszadók véleményét az antiszemitizmusról és a 
biztonságérzetükről az Ön országában? 

- Meglepődött-e valami a válaszadók által az antiszemitizmus megnyilvánulásaira 
adott válaszokban? 

- Milyen mértékben befolyásolja az adott ország politikai helyzete az antiszemita, 
nacionalista, idegengyűlölő és rasszista viselkedés előfordulását? 

- Ön szerint az állam és ügynökségei hatékonyan ellensúlyozzák az antiszemitizmus, 
az idegengyűlölet és a rasszizmus jelenségét? 

- Az állam és ügynökségei több mint egy év alatt hatékonyan ellenzik az 
antiszemitizmust, az idegengyűlöletet és a rasszizmust? 

- Az egyes országok EU-hoz való tartozásának ténye a zsidó kisebbség (és általában 
a kisebbségek) biztonságának és jogainak szempontjából előnyös? 

- A muzulmán országok bevándorlóinak befolyása befolyásolja-e a zsidó kisebbség 
helyzetét? 

- Gondoljon arra, hogy milyen intézkedéseket kell tenni az antiszemitizmus, az 
idegengyűlölet és a rasszizmus jelenségeinek megelőzésére? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (5-10 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

  

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

A megbeszélésnek a zsidó kisebbség helyzetének felmérésére kell összpontosítania, 
különös tekintettel az országra, ahol a képzés zajlik. A kérdések nyitottak és 
ösztönzik a vitát, ezért felügyelni és elkerülni a durva vitákat és veszekedéseket. 
 
Bibliográfia: 
  
- Az Erasmus + projekt keretében a "Nem domináns nyelvek és vallások Európában 
a zsidó közösségek példáján alapuló" 
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Képzés 12. 

  

Tárgy: népirtás, politizálás, etnikai tisztogatás. 

Várható idő: 3 óra. 

Anyagok: a vonatkozó cikkek és tudományos szövegek fénymásolatai (lásd: 
Bibliográfia), A4-es papír, jelölők, táblák / kréta, Internet-hozzáférés. 

Cél: A résztvevők tudatosítása a szélsőséges nacionalizmus és az etnikai 
diszkriminációs politika, a faji, vallási, az adott társadalmi csoporthoz vagy réteghez 
tartozó osztály vagy a politikai nézetek miatt a legszenvedélyesebb következmények 
miatt; a politikák korai jeleinek és tüneteinek felismerése, amelyek a 20. században 
zajló események példáihoz vezetnek a bűncselekmények népirtása, politizálás, 
etnikai tisztogatás és a passzív magatartás következményeinek tudatosítása az ilyen 
politika jelenlétében. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 2, 3, 4, 5 A tudás szempontjából 2 

Különleges 5 A készségek tekintetében 1, 2, 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 2, 3, 4 

 

Tanfolyam: 

Elővizsgálati oldat (10 perc, edzés / tesztszám: 12). 

Megmagyarázzuk a képzés célját és a résztvevők munkájának módját. Elkezdjük a 

képzés tárgyával kapcsolatos utalást, amelyben hangsúlyozzuk, hogy az etnikai és 

kisebbségi kérdések gyakran konfliktusokat okoztak, amelyek néha végül a népirtás 

és az etnikai tisztogatás bűncselekményei között végződtek. Arra kérjük a 

résztvevőket, hogy mit gondolnak a népirtás bűncselekményéről, és mi az etnikai 

tisztogatás, és mi kérjük a bűncselekmények lehetséges példáit a világ, Európa, az 

ország és a nemzet történelmében. Ezután felidézzük Rafał Lemkin (lásd: 

Bibliográfia) és az ENSZ szerinti népirtás meghatározását (a gyakornokok 

megkapják az 1948-as ENSZ Genocidáról szóló bűnmegelőzésről és megbüntetésről 
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szóló egyezmény fénymásolatát (a képzés folyik - az alábbi angol nyelvű cikkek 

alfejezetei): 

A népirtás megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948. évi egyezmény II. És III. 

Cikke. 

II. Cikk: a népirtás bűncselekményének két eleme: 

1) a mentális elem, azaz "annak szándékossága, hogy teljesen vagy részben 

elpusztítsa egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoportot; 

2) a fizikai elem, amely magában foglalja az a, b, c, d és e szakaszban leírt öt 

cselekményt. A bűncselekménynek tartalmaznia kell mindkét elemet, amelyet 

"népirtásnak" neveznek. Ezek az 5 elemek: 

a. A csoport gyilkosa; 

b. A csoport komolyságát okozva; 

c. Szándékosan a fizikai pusztítás egy csoportjára; 

d. A csoporton belüli születések megakadályozására irányuló intézkedések 

bevezetése; 

e. A csoport gyermekeinek kényszerítése másik csoportba. 

Megpróbáljuk hangsúlyozni azt a tényt, hogy a fogalommeghatározás és a 

nemzetközi jog szerint a népirtás nemcsak a közvetlen bűncselekményért felelős (pl. 

Gyilkolás vagy halál), hanem például megakadályozza a csoport szorzását, átvételét 

és átadását a gyermekek egy csoportból más emberek vagy a mentális bántalmazás 

- a szándék fontos. Együtt gondolkozunk azon, hogy milyen intézkedéseket lehetne 

az ENSZ-egyezmény szerint figyelembe venni a népirtás bűncselekményéhez. 

Optimális, ha a résztvevők maguk is az alábbi következtetések valamelyikére jutnak 

el (beszélgetésre vagy kérdéseket kell tennie, hogy a vitában aktívan résztvevők azt 

mondják, hogy a népirtáshoz vezető tevékenységek: 
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a. egy adott csoport tagjainak közvetlen meggyilkolása vagy a halálhoz vezető 

cselekmények; 

b. súlyos sérüléseket vagy mentális sérüléseket okozva, beleértve a csoport 

tagjainak traumáját, ideértve a kínzást, a nemi erőszakot, a szexuális erőszakot, a 

kábítószer vagy más kábítószerek használatának kényszerét, a csonkítást; 

c. egy adott csoport megsemmisítésére kiszámított életkörülményeket hozva létre, pl. 

az élelem megszerzésével, a vízhez, a gyógyszerekhez, az orvosokhoz és a 

kezeléshez, menedékhelyhez, ruhákhoz való hozzáférés megszüntetésével. Az 

élethez való hozzáférés elmaradása a gyűjtemények elkobzását, az ellátáshoz való 

hozzáférés blokkolását, a koncentrációs táborokban való tartást, a kényszerű 

áthelyezést, a sivatagba való kitolódásokat stb. Jelenti. 

d. megakadályozzák a reprodukciót a kényszer sterilizálás és az abortusz, a 

házasság tiltása, a nők hosszú távú elkülönítése a férfiaktól; e. a gyermekek egyik 

csoportból a másikba történő kényszerátlansága, a terror, a pszichológiai elnyomás, 

a letartóztatások, letartóztatások stb. miatt is veszélyeztetettek. (A gyermekek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény a gyermekeket 18 év alatti személyként határozza 

meg). 

Ezután hivatkozunk a népirtásról szóló egyezmény III. Cikkére és a fórumon, olyan 

cselekményeket írunk le, amelyek bűncselekménnyel járnak el a népirtás, a népirtás 

tervezése, a népirtás, a népirtás megpróbálása és a népirtás terén való 

bűnrészesség miatt. Ezeket a cselekményeket genocídiumnak tekintik, ha a csoport 

létezésének pusztulására / végére vonatkoznak. A képzés résztvevői számára 

érzékenységet kell tanúsítani, hogy a fent említett akciókat a népirtás 

bűncselekménnyé nyilvánítja, még akkor is, ha nem indulnak el, hanem tervezik. 

Időtartam: 60 perc. 

A képzés következő szakasza a jól ismert tudósok, szociológusok stb., A genocídium 

meghatározásának megvitatása. Ennek érdekében a képzési résztvevőket 6 

csoportba osztjuk, az egyes szerzők meghatározásainak részleteit adjuk meg, majd 

egy résztvevő bejelenti a definícióját, és a helyére helyezi a táblán: 
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Szerző / szerzők Meghatározás Hozzászólások 

Frank Chalk / 
Kurt Jonassohn 

A népirtás az egyoldalú tömeggyilkosság egy 
olyan formája, amelyben egy állam vagy más 
hatóság szándékozik elpusztítani egy csoportot, 
ahogyan ezt a csoportot és az abban való 
tagságot az elkövető határozza meg 

 

Israel W. 
Charny 

A népirtás a generikus értelemben az emberi 
lény nagy számának tömeges meggyilkolása, ha 
nem az elismert ellenség katonai erői során, az 
áldozatok alapvető védelem és 
tehetetlenségének feltételei alatt 

 

Helen Fein A népirtás egy folyamatosan céltudatos 
cselekvés egy embercsoport áldozata által, 
amelyet szociális környezetben tartanak fenn 

 

Barbara Harff / 
Ted R. Gurr 

Meghatározásunk szerint a népirtás és a 
politizálás az állam vagy annak ügynökeinek 
politikáinak előmozdítása és végrehajtása, ami a 
csoport jelentős részének halálával jár. A 
népirtás és a politikusok közötti különbséget az 
állam azonosítja. A népirtásokban az áldozattá 
váló csoportok, azaz etnikai hovatartozás, vallás 
vagy nemzetiség. A politizálásban az áldozati 
csoportok a rezsimben és a domináns 
csoportokban vannak 

 

Steven T. Katz A népirtás fogalma Csak akkor van érvényben, 
ha szándék van, de sikeresen megvalósult, 
fizikailag megsemmisít egy egész csoportot 
(ilyen csoportot az elkövetők határozzák meg). 

 

Baruch 
Kimmerling 

A palesztin nép politikája, fokozatos, de 
szisztematikus kísérlet 

 

A tréningek résztvevői megpróbálják összevetni bizonyos fogalommeghatározásokat 
és felmérni annak hasznosságát a genocídiumot meghatározó eszközként, és 
lehetővé teszik annak időben történő diagnosztizálását; a facilitátornak oly módon 
kell kezelnie a vitát, hogy különös figyelmet fordítson a fenti meghatározások kiemelt 
részeire. Aztán megpróbálunk rámutatni a genocídium és a politizálás 
bűncselekményének meghatározására. 

C időtartam összesen: 120 perc. 

Kérdések és viták: 

- Milyen népirtásról volt szó? 
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- A népirtás és az etnikai tisztogatás fenyegetése valóságosnak tűnik a mai világban, 
különösen Európában? 

- Melyek a legfontosabb különbségek a genocídium és a politika meghatározásakor? 

- Próbáld meg definiálni az "etnikai" tisztogatás fogalmát, és példákat mutatni neked. 

- Meg kell vizsgálni, hogy elegendőek-e az államok és a nemzetközi szervezetek által 
a népirtás veszélyének megelőzésére tett intézkedések? 

Vizsgálati megoldás és eredményeinek megbeszélése (10-15 perc). 

Időtartam: 60 perc. 

Összegzés: Időtartam: 30 perc. 

Hozzászólások: 

A kérdések nyitottak és vitát váltanak ki (például a palesztinokkal szembeni politikák 
értékelése vagy vélemények, Baruch Kimmerlinga), ezért figyelemmel kell kísérnie a 
folyamatot, és nem szabad engedni, hogy az ellenőrizetbe kerüljön, és vitatkozik. 
  
Bibliográfia: 
 
E. K. Jenne, etnikai alku. A Kisebbségi Empowerment Paradox, Ithaca - London 
2007 
 
Lebor A., "A gonosz összetettség". Az Egyesült Nemzetek a modern népirtás 
korában, New Haven - London 2006 
 
Midlarsky M. I., The Killing Trap. A genocid a huszadik században, Cambridge 2005 
 
Naimark N. M., A gyűlölet tüzei. Etnikai tisztogatás a XX. Századi Európában, 
London 2001 
 
Nationalism and Ethnic Conflict (Revised Edition), szerk. M. M. Brown, O. R. Coté Jr., 
S. M. Lynn-Jones, S. E. Miller, Cambridge, MA 2001 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin;  
 
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050 
 
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0
001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9 
 
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007050
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
http://internationalstudies.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-139?rskey=kqRH4W&result=9
https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=207
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Képzés 13. 

  

Tárgy: Összefoglaló. 

Időtartam: 1 óra. 

  

A képzésen keresztül megvalósított célok és tanulási eredmények: 
 

CÉLOK  OKTATÁSI HATÁSOK  

Tábornok 1, 2, 5 A tudás szempontjából 1, 5 

Különleges 5 A készségek tekintetében 2, 3, 4 

  Az attitűdök tekintetében 1, 2, 3 

 

Tanfolyam: 

Az oktatónak néhány mondatban összegeznie kell a tanfolyamot, és emlékeztetnie 

kell arra, hogy mi a kutatás, a tervezés és a képzés célja. Akkor tanácsos, hogy 

minden résztvevő megosszák saját gondolataikat, és igyekezzenek megválaszolni a 

kérdést: 

- Mit tanult / tanult a képzés során? 

- Az általa szerzett ismeretek hasznosak lehetnek további tudományos, oktatási és 

szociális munkájában? 

- A megszerzett ismeretek hasznosak lehetnek a kisebbségek helyzetének javítását 

célzó lehetséges intézkedésekhez? 

Végső vizsgálati megoldás (15 perc, edzés / tesztszám: 13), és megvitatása 

eredményeiről. 

Kiegészítve a képzési kérdőívet és az egyéni oktatókat (10 perc, végső kérdőív). 


