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Címkék  

Ez a foglalkozás a 

módszer 3 lépésének 

egyikére összpontosít, 

vagy egy olyan átfogó 

kihívást kezel, amellyel 

a facilitátorok 

szembesülhetnek? 

A módszer 

lépése 
IGEN 

Decentra
-lizáció 

A másik fél 

referencia-

keretének 

feltérképezése 

Negociáció 

Kihívás 

kezelése 
NEM    

Rövid leírás 

A tevékenység során a résztvevők a Babelgium-sorozat (a youtube-on elérhető, belgákról 

szóló rövidfilm-sorozat) klipjeit tekinthetik meg, és interaktív beszélgetést 

kezdeményezhetnek annak érdekében, hogy megfejtsék azon sztereotípiákat és előítéleteket, 
amelyeket valamennyien magunkban hordozunk más, másnak vélt emberekről és 
közösségekről. 

Rövid információk 

 

IDŐTARTAM LÉTSZÁM 
FACILITÁCIÓ 

SZINT 
KOMFORT 

ZÓNA 
FELHASZNÁLT 

ANYAGOK 
2x15 perc, plusz 

15 perc általános 

beszélgetésre 

3-18 középhaladó  
pólók 

textil színezők 
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Instrukciók lépésről-lépésre 

1. Az egész csoporttal: nézzetek meg két klipet az alaphangulat megteremtése végett (4. 

szám:, ,A világ összes ideje a rendelkezésükre áll" és 15. szám: ,,Vendégszeretőek"). 
Osszál ki papírokat a megtekintés során a klipben megjelenő sztereotípiák és/vagy 
előítéletek feljegyzéséhez. 

2. Alcsoportokban: hasonlítsák össze egymás jegyzeteit és vonják össze őket. 
3. A nagycsoportban: hasonlítsák össze a különböző alcsoportok jegyzeteit, majd indítsanak 

vitát a sztereotípiák és előítéletek kérdéséről. Győződjenek meg róla, hogy mindenki 

megértette, hogy mik ezek. Vizsgálják meg, hogy milyen kapcsolat van a sztereotípiák és 

az előítéletek között, mi a funkciójuk.   
4. Az egész csoporttal: nézzetek meg néhány további klipet, fedezzétek fel a sztereotípiák 

sokféleségét és előfordulásuk mértékét: miről is van szó tulajdonképpen? Hallottatok már 
ilyesféle kifejezéseket? Esetleg még tapasztaltatok is ilyen helyzeteket? Mit gondoltok? 

Mit gondoltok erről? Milyen más ilyen sztereotípiákat hallottatok már, és hogyan 
kapcsolódnak ezek a hozzátok, és miként kapcsolod saját identitásodhoz? 

5. Továbbfejlesztés: Az eszmecsere további témakörökre és mondanivalókra is 

kiterjeszthető. a Babelgium teljes 20 részes sorozatával. 

Tippek a facilitátorok számára 

Legyetek óvatosak, nem a moralizálás a cél, hanem éppen ellenkezőleg, merjétek humorral 
megközelíteni az interkulturalitás és az "együttélés" kérdéseit! 

Források (Ki találta ki ezt a tevékenységet, vagy ki inspirálta?) 

CIRE et CBAI  

https://www.youtube.com/results?search_query=babelgium 

https://www.youtube.com/results?search_query=babelgium

	Babelgium
	Címkék
	Rövid leírás
	Rövid információk
	Instrukciók lépésről-lépésre
	Tippek a facilitátorok számára
	Források (Ki találta ki ezt a tevékenységet, vagy ki inspirálta?)

