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A tisztelet... 
nálam kezdodik!
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A Web We Want és az ENABLE – 
összefogás a zaklatás ellen

Támogatja az Európai Unió Daphne programja. E kiadvány tartalmáért 
kizárólag az ENABLE konzorcium és partnerei viselik a felelősséget, 
és az semmilyen módon nem tekinthető az Európai Bizottság nézetei 
kifejezésének.



Cím: Az én jólétem és a tiéd: A tisztelet... nálam kezdődik!

A Web We Want és az ENABLE – összefogás a zaklatás ellen



Tiszteld magadat, és mások is tisztelni fognak 1

 (Internetes) zaklatás 

minden olyan viselkedés, amely miatt 
valaki több alkalommal szomorúan, 
kellemetlenül, vagy veszélyben érzi magát. 
Ez rendszerint szándékos, és több formában 
is megvalósulhat, például szóban, közvetett 
módon vagy fizikai formában. 

Meríts ihletet a www.enable.eun.org/implementing_enable weboldalon elérhető ENABLE SEL L7R1-ből, és teszteld magad különböző 
helyzetekben. 

Zaklatás 
Segíts változtatni!

1. feladat
Nézd meg az alábbi képeken bemutatott helyzeteket! Szerinted ezek zaklatásnak számítanak? 
Miért igen, vagy miért nem? Miután magadban megfogalmaztad saját véleményedet, beszélgess 
a képekről egy közeli barátoddal. Derítsd ki, hogy ő mit gondol! Ugyanazt válaszoltátok? 
Egyesek miért gondolkodnak máshogy különböző helyzetekről? Válassz ki egy-egy szereplőt 
mindegyik képről, és mondd el, hogy te hogyan reagáltál volna az adott helyzetben. A barátaid 
hogyan reagáltak volna az egyes helyzetekben?

A zaklatás definíciója  
nem az, amit a hollywoodi 

filmekből ismerünk.
L’uboš, 18 éves

Állj ki 

magadért 

és másokért is!
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2. feladat
Töltsd ki az alábbi kérdőívet, de ne mutasd meg a válaszaidat másoknak! Add össze a 
pontszámaidat, majd keresd meg, melyik kép jelzi az összpontszámod! Kérd meg a barátaidat, 
hogy ők is töltsék ki a kérdőívet, és számolják össze pontjaikat, de ne mutassák meg a 
válaszaikat! Ez után próbáljátok meg kitalálni, hogy kinek melyik kép lett az eredménye, és 
indokoljátok meg, hogy miért gondoljátok így! Eltaláltátok egymás képét? Most pedig nézzétek 
meg egymás válaszait! Mennyire ismeritek egymást, milyen új dolgokat tudtatok meg egymásról? 

Soha = 1     Ritkán = 2     Néha = 3     Gyakran = 4     Mindig = 5 

Használd az alábbi pontozási rendszert:

Álmodozó vagy, és 
néha nem veszed 
észre, mi történik 
körülötted, mert éppen 
a fellegekben jársz.

Annak ellenére, hogy 
társaságban néha 
visszahúzódó vagy, 
mindig segítesz a 
barátaidnak, ha szólnak, 
hogy szükségük van rád. 

Nagyon sok energiád 
van, de néha 
szükséged van a 
barátaid bátorítására 
ahhoz, hogy kiállj 
magadért és másokért. 

Jól ismered magad, 
és nagyon értékes 
számodra a 
függetlenséged.

Teljesen tisztában vagy 
az erősségeiddel és a 
gyengeségeiddel, és 
mindig keresed az új 
lehetőségeket.

Kérdés Soha Ritkán Néha Gyakran Mindig

Pozitív ember vagyok, és hiszek abban, hogy 
a dolgok jól alakulnak majd az életemben.

Szeretem magamat.

Amikor történik valami, beszélek arról, hogy 
mit érzek.

Tudom, hogy amit csinálok, az milyen ér-
zéseket kelt másokban.

Általában gyorsan megnyugszom az után, 
hogy megharagszom valakire. 

Ha látom, hogy valakit zaklatnak, úgy érzem, 
hogy közbe kell lépnem.

Ha irigykedem valakire, az nem befolyásolja 
azt, hogy hogyan viselkedem vele. 

Ha nem értek egyet valakivel, szívesen 
elmondom neki, hogy miért.

ÖSSZPONTSZÁM

Az ikonok forrása: freepik.com

Ellenőrizd az eredményedet: 

       8-15 pont =       16-20 pont =            21-25 pont =           26-32 pont =         33-40 pont = 

Mit jelentenek a képek?

*Ha további kérdésekre is szeretnél válaszolni, és megnézni, milyen eredményt érsz el, töltsd ki az ENABLE L1 SEL kérdőívet, és nézd meg a 
www.enable.eun.org/implementing_enable/ weboldalon elérhető L9 R2 visszajelzési űrlapot!
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3. feladat
Írj egy 20-30 szóból álló, az érzésekhez és érzelmekhez kapcsolódó listát! Egy társaddal 
közösen tegyétek be a dobozokba azokat a szavakat, ahová szerintetek tartoznak! Hasonlítsátok 
össze az eredményeiteket egy másik páréval, és beszéljétek meg, mik a különbségek! 
Megfigyeltétek, hogy az emberek néha máshogyan értelmezik ugyanazokat a szavakat? 
Mondjatok példákat mindegyik csoportból arra, hogy mikor használnátok egyes szavakat.

4. feladat
Válasszatok ki a szavak közül ötöt, és készítsetek 
hozzájuk saját emotikonokat. Hol és mikor használhatjátok 
ezeket az emotikonokat? Más érzéseket keltenek az 
emotikonok, mint a szavak? Miért? Merítsetek ihletet 
a Facebookos emotikonokból és a Vodafone #BeStrong 
emojikból, amiket a következő címen találhattok meg:
http://www.vodafone.com/content/digital-parenting/
advice/be-strong-online-emojis.html.  

Gyűlöletbeszéd 

olyan beszéd, ami támad, fenyeget 
vagy sért egy személyt vagy egy 
csoportot származás, etnikai 
hovatartozás, bőrszín, vallás, nem, 
nemi identitás, szexuális orientáció 
vagy fogyatékosság alapján.

Pozitív érzések

Negatív érzések

Magas energiaszint

alacsony energiaszint

boldog, szeretet, nyugodt

nyugtalanság, szomorúság, harag 

izgatott, feldobott

fáradt, lehangolt, összezavarodott 

Az online zaklatás súlyosabbá 
válhat, mint a valós világbeli 

zaklatás, mert az internet nem 
felejt el semmit. Ami az interneten 

történik, az valóságos, ezért 
oda kell figyelnünk a digitális 

lábnyomunkra!
Loris, 18 éves
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Radikalizálódás 

egy cselekvés vagy folyamat, amelynek során 
valaki szélsőséges nézőpontokat sajátít el politikai 
vagy társadalmi kérdésekkel kapcsolatban. 

ZAklATÁS? 

legyen eszed, 
ne te kezdd!

5. feladat
Mit jelent a befolyás? Mi vagy ki befolyásol téged és a viselkedésedet? Milyen mértékben 
befolyásolja valami például azt, hogy milyen ruhákat hordasz, milyen zenét hallgatsz, és 
milyen digitális eszközöket szeretnél? Töltsd ki az alábbi dobozokat saját válaszaiddal! 
Hasonlítsd össze válaszaidat osztálytársaidéival! Vannak különbségek vagy hasonlóságok? 

6. feladat
Befolyásolási skála: Nézd meg az alábbi skálát, és 
jelöld be, hogy te milyen mértékben befolyásolsz 
másokat, és mások milyen mértékben befolyásolnak 
téged.

TEZene Öltözködés

• Ahogyan öltözködöm
• Amilyen zenét hallgatok
• Amilyen alkalmazásokat letöltök
• Amilyen dolgokat szeretek 
• Amilyen vagyok

Befolyásolok másokat Mások befolyásolnak

Könnyen befolyásolnak minket 
mások, és néha nem jó irányban. 

Fontos, hogy hű maradj önmagadhoz 
és mindig olyan legyél, amilyen 

valóban vagy!
Solène, 10 évesTermészetes, hogy be 

akarunk illeszkedni!
Camille, 11 éves
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Élő utcai művészet – a gondolatoktól a formákig2

1. feladat
Nézd meg ezeket az utcai művészeti alkotásokat bemutató képeket (1-6. kép): Mit próbál a 
művész elmondani nekünk? Mit érzel, ha ránézel a képre? Hogyan váltotta ki a művész ezeket 
az érzéseket? Hogyan érhetjük el, hogy az emberek azt érezzék, amit mi szeretnénk, hogy 
érezzenek? 

Személyes adatok, adatvédelmi 
szabályozás stb. Hallottad már ezeket 
a kifejezéseket? Mit jelentenek ezek 
számodra? Készíts saját szófelhőt!

Forrás: 1 Banksy „CCTV” című graffitije Londonban. London, Egyesült Királyság – 2015. április 08. 2 Beit Sahour, megszállt palesztin területek – június 
18.: A brit utcai művész, Banksy freskója a ciszjordániai Beit Sahour faluban, 2014. június 18.
* „The Banksy Paradox: 7 Sides to the World’s Most Infamous Street Artist”, 2007. július 19.

Banksy 
egy angliai, meg nem erősített 
személyazonosságú graffiti művész, politikai 
aktivista és filmrendező. Szatirikus utcai 
művészeti alkotásaiban és felforgató 
epigrammáiban a sötét humort kombinálja 
jellegzetes stencilező graffiti technikával. 
Politikai és társadalmi üzenetet közvetítő 
műveit világszerte különböző városokban 
úttestekre, falakra és hidakra festi.*

Az érzelmes történetek 
megosztása pozitív hatást 

gyakorolhat sok emberre, és 
remélhetőleg képessé teszi 
őket arra, hogy kiálljanak a 

zaklatás ellen.
Ida, 16 éves

1

2
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3

6

4

5

2. feladat
Most keress te is saját képeket (vagy, ami 
még jobb, készíts néhányat), és kérdezd 
meg egy barátodat, hogy mit érez, ha ránéz 
ezekre. Te is ugyanúgy érzel? Gondold át, 
hogy mi változtathatna az érzéseiden, és írd 
le ezeket a tényezőket egy listába. 

Forrás: 3., 4. Utcai művészet Brüsszel városában, 2016. október 5 Shutterstock: Színes esernyőkkel feldíszített utca a spanyolországi Madridban, 
Getafe, Spanyolország. 6.  Utcai művészet Brüsszel városában, 2016. november*.
*Bővebb információk a művészről: https://www.instagram.com/yarnbombingbruxelles/?hl=en és https://www.facebook.com/groups/1089525507776947/.
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1. feladat
Az empátia fejlesztése: „Bújjunk mások bőrébe”. 
Nézd meg a következő oldalon az 1. és a 2. képet! 
El tudod képzelni, milyen lehet az életük? 

Az empátia 

képesség arra, hogy megértsük vagy átérezzük, 
mit él át a másik személy, azaz képesség arra, 
hogy mások helyébe képzeljük magunkat. Az 
empátia azt jelenti, hogy a másik szemével látunk, 
a másik fülével hallunk, és a másik szívével 
érzünk.*

Ahhoz, hogy szembeszállhassunk 
az internetes fenyegetésekkel, 

az emberek empátiájára és 
emberségére kell építenünk.   

Noelia, 18 éves

Visszatérés Darwinhoz – a legerősebbek 
fennmaradása 3

„A legerősebbek fennmaradása” 

Ez a kifejezés a darvini evolúciós elméletéből származik, ami a természetes 
kiválasztódás folyamatát írja le. Mit tudsz Darwinról és az evolúciós elméletről? 
Te mit értesz „a legerősebbek fennmaradása” alatt?

Vajon azok az emberek a legerősebbek, 
akiknek sok pénzük és nagy hatalmuk van? 
Néha a kevésbé erősek megpróbálnak 
kompenzálni, vajon ők valóban gyengék?

Bátoríts,

ösztönözz,

cselekedj!

*Bellet, Paul S.; Michael J. Maloney (1991).„The importance of empathy as an interviewing skill in medicine”, JAMA, 226 (13): 1831–1832.
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Most pedig nézd meg az alábbi képeken 
bemutatott két helyzetet, és beszéld meg 
barátaiddal, hogy mekkora hatást (kicsit vagy 
nagyot) gyakorolnak rád? Milyen érzéseket 
keltenek benned ezek a helyzetek?

Törött mobiltelefon 
Elveszíted a pénztárcád 

3

4

Forrás: 1,2,3,4 Shutterstock

A sokszínűség elfogadása  
nélkülözhetetlen az olyan 

negatív érzések elleni 
küzdelemben,  

mint a gyűlölet vagy a 
rasszizmus.
João, 19 éves

21

Munka egy gyárban  
Hogyan éreznéd magad  
az ő bőrében? 
Helyzet: A gyár egy hónap múlva bezár, és még 
nincs új munkahelyed. Szükséged van a pénzre, 
mert el kell tartanod a családodat.

Milyen munkát 
szeretnél vagy nem 
szeretnél végezni?

Szezonális mezőgazdasági munka
Hogyan éreznéd magadat  
az ő bőrükben?
Helyzet: Az aratás időszaka véget ért, jön a tél. 
Vendégmunkás vagy itt, vissza kell térned saját 
hazádba addig, amíg a jövő évi szezon el nem 
kezdődik.
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2. feladat
Mit jelent digitális állampolgárnak lenni? Írd le 
gondolataidat az alábbi szövegdobozba! Ez után 
kérd meg néhány barátodat, hogy tegyék meg ők 
is ugyanezt!  

3. feladat
Írj egy saját, magadnak szóló listát olyan szavakból vagy 
cselekvésekből, amelyek segítenek javítani önbecsüléseden!

Változtass, 
kezdd el most!

Jó dolgok, amiket szeretek magamban:

- Sose mondj magadról rossz dolgokat!

- Többé ne mondd, hogy nekem ez nem megy!

-

-

-

-

-

-

Részvétel a társadalmi 
életben

kreatívnak lenni

Hozzáférés  
az információkhoz



Impresszum
Készítette a European Schoolnet az ENABLE és a Web We Want projektekkel 
együttműködésben. 

Dizájn: Iddi Fix

Köszönetnyilvánítás: Idának, Camille-nek, Solène-nek, Lorisnak, Joãonak, 
Ľubošnak, Noeliának, és a négy közreműködő belgiumi flamand régióbeli, 
franciaországi, finnországi és svédországi iskolának. Ezek a DIG_IT” Erasmus+ 
KA2 projekt résztvevői, akik hozzájárultak ennek a fejezetnek a teszteléséhez és 
kidolgozásához.  

Szerzői jogok: 
Cím: Az én jólétem és a tiéd: A tisztelet... nálam kezdődik!

Szerzői jogok: Szerzői jogok: Ez a kiadvány a Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY SA 4.0) licenc alatt került kiadásra. A licenc 
másolatát az alábbi oldalon tekintheti meg:  
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

További interaktív feladatok fiatalok számára  
12 nyelven! 

Kezdje el az ebiztonságról szóló párbeszédet 
a tanórán és használja a kreatív óraterveket és 

feladatlapokat, melyek 11 nyelven elérhetők! 

További ötletek, tevékenységek, eszközök és munkafolyamatok találhatók a  
www.webwewant.eu weboldalon.






