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Wokeberg 

KÉSZÍTETTE: élan interculturel 

Címkék  

Ez a foglalkozás a 

módszer 3 lépésének 

egyikére összpontosít, 

vagy egy olyan átfogó 

kihívást kezel, amellyel 

a facilitátorok 

szembesülhetnek? 

A módszer 

lépése 
NEM 

Decentra

-lizáció 

A másik fél 

referencia-

keretének 

feltérképezése 

Negociáció 

Kihívás 

kezelése 
IGEN Státusz   

 

Rövid leírás 

Ez a tevékenység azt kívánja feltárni, hogy a "Woke" elvek és gyakorlatok milyen módon 

lehetnek összhangban vagy ellentmondásban egy olyan interkulturális megközelítés elveivel 

és gyakorlatával, mint a miénk. 
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Rövid információk 

IDŐTARTAM LÉTSZÁM 
FACILITÁCIÓ 

SZINT 
KOMFORT 

ZÓNA 
FELHASZNÁLT 

ANYAGOK 

30-60 perc 6-18 fő haladó 
enyhe 

kihívást jelent 

Flipchart, post-it 

papírok, filcek vagy 

okostábla 

 

Szükséges előkészületek 

 Azonosítsátok a társadalmi mozgalmak jelenlegi vitáit a saját kontextusotokban  

 Ismerkedjetek meg társadalmi igazságossági csoportok által támogatott, a különböző 

kisebbségek tagjainak védelmével kapcsolatos elvekkel és gyakorlatokkal 

 Gondoljátok végig, milyen gyakorlatok és értékek köthetőek az általatok képviselt 
interkulturális megközelítéshez 

 Mielőtt belefogtok a feladat elvégzésébe, készítsétek el a saját “wokeberg”-eteket.  

 Készületek fel a „woke” fogalmának meghatározására 

Instrukciók lépésről-lépésre 

A "woke" szót először az 1930-as években kezdte el használni az afroamerikai szubkultúra, 

hogy elővigyázatosságra intsen faji előítéletekkel és diszkriminációval szembeni. Michael 
Brown lelövése után (2014) a Black Lives Matter mozgalom ad szélesebb körű ismertséget a 

fogalomnak. 2017-ben a szó megjelenik az Oxford English Dictionaryben, és szélesebb 

körben is elkezdik használni, mígnem 2020-ban Kenya Hunt "korunk szavaként" jellemzi." 

Ebben a tevékenységben a legtágabb értelemben utalunk rá, a rasszizmus és az elnyomás 

elleni célok mögött felsorakozó különböző társadalmi folyamatok és csoportok sokféleségét 

csoportosítva át. Tudjuk, hogy ez a tág értelmezés valamekkora mértékű általánosítással jár, 
amely elrejthet fontos, akár csak árnyalatnyi különbségeket, ami segítene bennünket a 

különböző társadalmi folyamatok megkülönböztetésében, így a feladatot célszerű ennek 
fényében végezni. A cél nem a „woke” álláspontokkal kapcsolatos pozíciókról szóló 

sztereotípiák erősítése, hanem éppen ellenkezőleg, a racionalitásukat, a mögöttes értékeket 

kívánja feltárni, és összehasonlítani őket az interkulturális megközelítések elveivel és 

gyakorlatával. 

 

1. lépés 

Mutasd be a jéghegy metaforát, amely az interkulturalisták által gyakran használt eszköz a 

kultúrák látható és rejtett aspektusai közötti kapcsolat megragadására és ábrázolására: a 

vízszint felett a látható/érzékelhető megnyilvánulások, míg a vízfelszín alatt az értékek, 
normák, reprezentációk vannak, amelyek fenntartják és értelmet adnak a fenti elemeknek.  

A tevékenység első része során kérd meg a résztvevőket, hogy javasoljanak olyan "látható 
gyakorlatok" vagy "értékeket, normákat és reprezentációkat", amelyekkel képzések, 

beszélgetések, cikkek során találkoztak, és amelyeket a manapság használt "woke" 

fogalommal azonosítanak.  A megszólalásokat gyűjtsd össze (lásd. példa a fenti ábrán). 
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2. lépés 

Ellenőrizzétek a hozzászólásokat együtt, és nézzétek meg, hogy a résztvevők többsége a 
"woke" mozgalmakhoz kapcsolódnak tartja-e ezeket. Egyúttal ebben a fázisban fontos 

megszabadulni azoktól a sztereotípiáktól és előítéletekről, amelyek a résztvevők fejében 
kialakultak a „woke” fogalomról, amelyek nem tükrözik a szó eredeti jelentését. Ugyanebben 

a lépésben próbáljatok meg kapcsolatot találni a vízszint feletti részében ábrázolt gyakorlatok 

és a vízfelszín alatt elhelyezkedő elvek / értékek között. Ennek eredményeként juthattok el a 

jéghegy formához (lásd. példa fentebb).  

   

3. lépés 

Tételről tételre haladva (a látható/nem látható elemek párosait együttesen vizsgálva) 
tekintsétek át, hogy az adott gyakorlat vagy érték hogyan összeegyeztethető / illeszkedik / 
van ellentmondásban a mi interkulturális megközelítésünkkel. Ha eltérés mutatkozik, jelezd 

egy post-it cetlivel, amely részletezi a különbséget. Tedd egyértelművé, hogy ha van eltérés, 

az nem azt jelenti, hogy az egyik megközelítés helyes, a másik pedig helytelen. Csupán azt 

szeretnénk elemezni, hogy miben különböznek. 

Tippek a facilitátor számára 

Figyelj oda a résztvevők lehetséges érzékenységére, vedd figyelembe a társadalmi mozgalmi 
csoportokhoz, valamint a kisebbségi csoportokhoz való esetleges tartozásukat: fontos, hogy a 

tevékenységet ne az identitásaik elleni támadásként érzékeljék.  Szükség esetén térjetek 

vissza az együttműködés korábban felállított szabályaira.   
Ez a tevékenység nem kötelező tárgy egyetlen MCE-képzésben sem, de hasznos kiegészítés 

lehet egyéb foglalkozások során. Mivel anti-rasszista álláspontokkal és elnyomással kapcsolat 

fogalmak is szóba kerülhetnek, a foglalkozás alkalmas lehet kultúrsokk tapasztalatok gyűjtése 
során.  

Források  

A foglalkozást Várhegyi Vera találta ki (élan interculturel, Párizs), a wokeberg illusztrációt 

Várhegyi Vera és Ariella Rothberg készítette el. 
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