Társadalmi szolidaritás
Tanároknak szóló útmutatókkal

Hátrányos élethelyzetek
Kölcsönös segítség
Önkéntesség

Etika, 11. évfolyam

Egyetértesz az alábbi kijelentésekkel?
Minden ember egyedi, másoktól különböző.
Különbözőségünk ellenére minden
ember egyenlő.

Értelmezzétek az alábbi ábrát!

START

Hátrányos helyzet
Miből származhat, mi lehet az oka?

alacsony
iskolázottság

szociális helyzet
fogyatékosság

…………………….

tartós betegség

származás
családi helyzet

elmaradott
lakóhely

Határozd meg, milyen élethelyzeteket ábrázolnak a képek!

Értelmezzétek az alábbi ábrát!

START

kapcsolódó fogalmak: esélyegyenlőség, hátrányos helyzet, negatív és
pozitív diszkrimináció, esélyegyenlőség, szolidaritás

Értelmezzétek az alábbi ábrát!

START

kapcsolódó fogalmak: egyenlőség, hátrányos helyzet, negatív és pozitív
diszkrimináció, esélyegyenlőség, szolidaritás

Értelmezzétek az alábbi ábrát!

START

kapcsolódó fogalmak: például: protekció, jogosulatlan előnyszerzés

Hátrányos helyzet
Kell segítenünk?

jogi előírások
miatt
morális
okokból
önérdekből

Hátrányos helyzet
Tudunk segíteni?

önkéntes segítő munka

Önkéntes közösségi munka
Mit? Hol? Hogyan?

Csoportmunka

Használjátok fel a saját tapasztalatitokat!

Önkéntes közösségi munka
Kinek jó? Miért jó?
segítünk másoknak

segítséget kapunk

felnőtt szerepeket tanulunk
értelmesen töltjük a szabadidőnket
közösséget építünk

a tapasztalatszerzés miatt

a pályaválasztásban segít
értéket teremtünk

Tanári útmutató 1.
2. dia / Egyetértesz az alábbi kijelentésekkel?
A „Különbözőségünk ellenére minden ember egyenlő.” kijelentés vitához vezethet. Szükség
esetén ez megbeszélendő.
További kérdésként megfogalmazható: hogyan értendő az emberek egyenlősége?
(Egyformaság, anyagi egyenlőség, esélyegyenlőség, stb. Kívánatos-e, megvalósítható-e,
történelmi példák, következmények, stb.)
4. dia / Hátrányos helyzet lehetséges okainak összegyűjtése
A hátrányos helyzet fogalmának feldolgozása során lehetőség nyílik a negatív és pozitív
diszkrimináció jelentésének tisztázására.
6. dia / ábra értelmezése
Negatív diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, negatív diszkrimináció tilalma
7. dia / ábra értelmezése
Pozitív diszkrimináció, hátrányt csökkentő megközelítés, előnyben részesítés, szolidaritás.
Példák: épületek, utak akadálymentesítése, fogyatékkal élők védett parkolóhelye, felvételi
többlet pontok, stb.
8. dia / ábra értelmezése
A diákok gyakran így értelmezik a pozitív diszkrimináció fogalmát. Tisztázni kell, hogy a kettő
nem azonos!

Tanári útmutató 2.
Feldolgozgató források
A téma feldolgozásához gyűjtött források közül a szövegeket érdemes kimásolni és nyomtatott formában kiadni. A képek tanórai munkához a
prezentáció részeként kivetíthetőek. (Az anyag jelzi a beépített léptető programozást.)

Az emberek egyenlőségéről
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789)
I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való
hasznosságon alapulnak.
[link: http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/228.htm]

Emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948)
1. cikk
Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell
egymás iránt viseltetnünk.
[link: http://www.menszt.hu ]
Magyarország Alaptörvénye
Szabadság és felelősség
XV. cikk
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
[http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV]

Tanári útmutató 2.
Feldolgozgató források
Az emberek egyenlőségéről
Magyar Katolikus Lexikon → egyenlőség szócikk
Az emberek közötti ~ állapot, melyben minden személynek egyenlő jogai és kötelességei vannak. (…) A modern →alkotmányok mint magától
értetődő igazságot hirdetik minden állampolgár jogi ~ét, jóllehet csak a személy alapjogainak ~e lehet törekvés tárgya, az ~ a jogrend egyes
övezeteiben másképp valósítható meg. Az egyes országok ~ét nemzetközi szerződések szavatolják. - Az ~ azonban a gyakorlatban nem látszik
megvalósíthatónak. Nemcsak azért, mert a "törvény előtti ~" kimondása önmagában kevés, ha a törvényhozó nem képes garantálni megvalósulását,
hanem főként azért nem, mert az egzisztenciális különbségek (földrajzi, környezeti adottságok, öröklési tényezők stb.) még az "esélyegyenlőséget"
is kizárják. Ennek ellenére a társad. fejlődésbe vetett hit mindig a következő nemzedéknek ígéri az "esély~" megvalósítását az egész emberiség
számára. →marxizmus, →szocializmus - 3. Az Egyház tanítása szerint Isten gyermekei egyenlők abban, hogy végső céljuk, az üdvösség eléréséhez
azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek. ~ük →emberi méltóságukban gyökerezik, mely Isten ajándéka teremtménye számára, s amit
egyik ember a másiknak se megadni, se tőle elvenni nem tud. Ezt az ~et nem csorbíthatják azok a társad. és más jellegű egyenlőtlenségek, melyek
megszüntetésére időről időre erőfeszítések történnek, s nem mond ellent neki a →kiválasztottság ajándéka sem. A keresztényeknek küzdeniük kell
mindenféle igazságtalanság ellen, de nem tömegmozgalmakkal, hanem a szeretet parancsa értelmében: 'szeresd felebarátodat, mint önmagadat'.
[link: http://lexikon.katolikus.hu]
Hisz fizikai adottságaink, képességeink eltérnek egymástól. Vannak köztünk alacsonyak, magasak, soványak, kövérek, látók, siketek, gyors
fejszámolók, ügyeskezűek és kar nélkül születtek, borotvaeszűek és álmodozók, jobban vagy kevésbé pigmentáltak, gyorsak, de könnyen fáradók,
elsődleges és másodlagos nemi jegyekben bővelkedők, kíváncsiak vagy félénkek. Ezek a különbségek egy dolgon nem változtatnak: emberi
mivoltunkon. Emberi méltóságában minden ember egyenlő. Soha nem várhatjuk el egy vaktól, hogy ugyanúgy olvasson, mint egy látó, de ennek
következtében nem foszthatjuk meg attól a lehetőségtől, hogy tanuljon, sőt, akár értelmiségi, például jogászi pályát válasszon. Az egyén
képességeinek maximális kiaknázása, egyéniségének kiteljesítése nemcsak az ő emberi joga, hanem a társadalom elemi érdeke is.
[link: http://magyarnarancs.hu/publicisztika/forrai_eva_minden_ember_egyenlo_az_eselyegyenlosegi_torveny_eselyeirol-55706]

Tanári útmutató 3.
Fogalmak
A fogalomtár segítséget nyújt a téma feldolgozáséhoz szükséges fogalmak tartalmának összefoglalásához. Az „emberi jogok” és „diszkrimináció”,
szócikk forrása Bánlaki Ildikó: Oktatási segédanyag az Etika, ember- és társadalomismeret tantárgy tanításához (2008). A további szócikkek forrása
az adott szócikk után szerepel.
EMBERI JOGOK (HUMAN RIGHTS)
Az emberi jogok képviselete a következő kijelentésre épül: minden emberi lény, abból fakadóan, hogy embernek született, eredendően
rendelkezik emberi jogokkal. Ezeket a jogokat nem az állam adja az embereknek, hanem azok emberi mivoltukból fakadóan illetik meg őket. Az
embereket velük született jogaiktól önkényesen megfosztani nem lehet. Az emberi jogok egyetemességéből következik, hogy azok mindenkit
mindenhol megilletnek. Azért, mert egy adott állam nem tartja tiszteletben a területén élők emberi jogait, még nem jelenti azt, hogy ők ne
rendelkeznének azokkal. Ezzel az állásponttal azonban vannak olyanak, akik nem értenek egyet. Az emberi jogok eszméjét a nyugati civilizáció
kulturális termékének tekintve vitatják annak egyetemes számonkérhetőségét. Az emberi jogok eszméjét vallók természetesen elfogadhatatlannak
tartják ezt a megközelítést, és következetesen kiállnak annak általános érvényessége mellett. Erre való hivatkozással követelik a Föld bármely
pontján tapasztalható jogsértő cselekedetek beszüntetését.
Az emberi jogok elismerésének története első sorban a következő dokumentumokhoz köthető: az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata
(1776), az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789), valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948).
Ma a demokratikus államok jellemzőjének tekintjük az emberi jogok elismerését és tiszteletben tartását. A jogok tételes felsorolására általában a
modern államok működésének rendjét meghatározó alkotmányokban kerül sor. Tiszteletben tartásuk és védelmük az államok egyik legfontosabb
kötelessége.
Az emberi jogok és az azokból fakadó tilalmak a következők: az élethez, az emberi méltósághoz és az egyenlő bánásmódhoz való jog. A személyes
szabadság és sérthetetlenség joga. A tulajdonhoz való jog. A kínzás és embertelen bánásmód, valamint a negatív diszkrimináció tilalma. Az emberi
jogokra épülő polgári szabadságjogok körébe az egyesülési és gyülekezési szabadság, a szólásszabadság, sajtószabadság, a lelkiismereti, gondolatés vallásszabadság tartozik. E csoportba tartoznak a politikai részvételi jogok is.

DISZKRIMINÁCIÓ
Két vonatkozásban alkalmazzuk a kifejezést. Hagyományos értelemben akkor, amikor valakit hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak neme, kora,
etnikai hovatartozása vagy például fogyatékossága miatt. A mindenkit megillető egyenlő bánásmód elvének érvényesülését elsősorban a negatív
diszkrimináció tilalma segíti elő. Az egyenlő jogok elismerése még nem biztosít mindenki számára egyenlő esélyeket. A pozitív diszkrimináció
védelemnyújtás mindazok számára, akik a többiekhez képest kedvezőtlen helyzetben vannak. Az egyes társadalmi csoportokat előnyben részesítő
megkülönböztetésről jelenleg is folynak viták.

Tanári útmutató 3.
Fogalmak
HÁTRÁNYOS HELYZET
Két vonatkozásban alkalmazzuk a kifejezést. Hagyományos értelemben akkor, amikor valakit hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak neme, kora,
etnikai hovatartozása vagy például fogyatékossága miatt. A mindenkit megillető egyenlő bánásmód elvének érvényesülését elsősorban a negatív
diszkrimináció tilalma segíti elő. Az egyenlő jogok elismerése még nem biztosít mindenki számára egyenlő esélyeket. A pozitív diszkrimináció
védelemnyújtás mindazok számára, akik a többiekhez képest kedvezőtlen helyzetben vannak. Az egyes társadalmi csoportokat előnyben részesítő
megkülönböztetésről jelenleg is folynak viták.

ESÉLYEGYENLŐSÉG
Két vonatkozásban alkalmazzuk a kifejezést. Hagyományos értelemben akkor, amikor valakit hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak neme, kora,
etnikai hovatartozása vagy például fogyatékossága miatt. A mindenkit megillető egyenlő bánásmód elvének érvényesülését elsősorban a negatív
diszkrimináció tilalma segíti elő. Az egyenlő jogok elismerése még nem biztosít mindenki számára egyenlő esélyeket. A pozitív diszkrimináció
védelemnyújtás mindazok számára, akik a többiekhez képest kedvezőtlen helyzetben vannak. Az egyes társadalmi csoportokat előnyben részesítő
megkülönböztetésről jelenleg is folynak viták.

SZOLIDARITÁS
Két vonatkozásban alkalmazzuk a kifejezést. Hagyományos értelemben akkor, amikor valakit hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak neme, kora,
etnikai hovatartozása vagy például fogyatékossága miatt. A mindenkit megillető egyenlő bánásmód elvének érvényesülését elsősorban a negatív
diszkrimináció tilalma segíti elő. Az egyenlő jogok elismerése még nem biztosít mindenki számára egyenlő esélyeket. A pozitív diszkrimináció
védelemnyújtás mindazok számára, akik a többiekhez képest kedvezőtlen helyzetben vannak. Az egyes társadalmi csoportokat előnyben részesítő
megkülönböztetésről jelenleg is folynak viták.

