
Forrás: Paul Highfield (Fir Vale School), és DECSY

TANTÁRGYI KAPCSOLÓDÁS: állampolgári ismeretek, gazdasági ismeretek, pályaválasztás

NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUTATÓ KATEGÓRIA/ALKATEGÓRIA: Tanulók és tanulás szintje – Nemi 
különbségek a tanulók tantárgyválasztásában (fakultációk) és teljesítményében

TANULÁSI EREDMÉNYEK: A tanulók megismerik, hogy mit értünk a nők hátrányosabb helyzetén a 
társadalomban, és értelmezik ennek egyik példáját, a bérszakadékot.

KULCSSZAVAK: emberi jogok, nemek közti esélyegyenlőség, bérszakadék

CÉLCSOPORT (ÉLETKOR SZERINT): 11-18 év

AZ ÓRA/FOGLALKOZÁS CÉLJA: Az óravázlat kérdések segítségével mutatja be, hogy a különböző 
országokban, kultúrákban a férfiakat és a nőket megkülönböztetés éri. Az óra célja megértetni a 
diákokkal azt is, hogy az egyenlőséget elősegítő törvényi szabályozás hozzájárul a nemek közötti 
egyenlőség megvalósulásához. 

ESZKÖZIGÉNY: digitális eszközök, internet, (javasolt PPT készítése a kérdésekről és az adott 
témákat bemutató adatokról)

A NŐK JOGAI
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BEVEZETÉS A TÉMÁBA IDŐ ESZKÖZÖK

1. LÉPÉS: 

Tegyük fel az alábbi kérdést a tanulóknak, (mindegyik tanulónak adjunk 
lehetőséget, hogy válaszoljon)!

Képzeld el, hogy már felnőtt vagy és úgy döntesz, hogy gyereket 
szeretnél vállalni. Fiút vagy lányt szeretnél? Miért?

Beszéljük meg a válaszok mögött meghúzódó, meghatározó tényezőket, 
és tágítsuk ki a perspektívánkat is:

A választásunkat, véleményünket számos társadalmi, kulturális 
folyamat, szokás meghatározhatja:

• Vannak társadalmak, ahol a szülőknek nagy összegű hozományt kell 
adniuk, amikor a lányukat kiházasítják.

• Vannak társadalmak, ahol csak a fiúgyerekek örökölhetnek földet 
vagy egyéb jelentős tulajdont (pl. házat).

• Vannak olyan társadalmak, ahol a lányokat/nőket kizárólag a 
háztartásban és a gyereknevelésben betöltött szerepek szerint 
értékelik, és a férfiak egyáltalán nem vesznek részt ezekben az 
otthon végzendő munkákban.

• Vannak társadalmak, ahol a lányok és fiúk egyenlő bánásmódban 
részesülnek, a szüleik egyformán bánnak velük, szabadon 
tanulhatnak, dolgozhatnak, lehet tulajdonuk, és a háztartási 
munkát, gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokat is megosztják. 

 5 perc PPT előadás, 
slide 1

A FOGLALKOZÁS MENETE
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GYAKORLATOK IDŐ ESZKÖZÖK

TÉMA 1: NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉG

Kérdés: egyenlő esélyekkel rendelkeznek-e a lányok és a fiúk?

A nemek eloszlása majdnem egyenletes, azaz közel azonos számú nő 
és a férfi él a világon. Vannak kivételek: Indiában több fiú születik, 
100 lányra 112 fiú jut, Kínában sokáig csak egy gyereket vállalhattak a 
szülők (40 éven át), ennek következtében itt még jobban felborult az 
egyensúly, 114 fiú születésére esik 100 lány.

Mi történt a (meg nem született) lányokkal?

• Nem kaptak esélyt arra, hogy megszülessenek, például amikor a 
szülők megtudják, hogy lányuk fog születni, abortálják a magzatot 
(az anyát sok esetben rákényszerítik), mert a fiúkat többre értékeli 
a társadalom.

Az európai társadalmakban ez nincs így, ugye? Ezek szerint a lányokat/
nőket és fiúkat/férfiakat ugyanúgy értékeli a társadalom? Ugyanolyan 
esélyei vannak a lányoknak?

Május 1 - A munka napja, amelyet a világ számos országában 
megünnepelnek. Ez kiváló alkalmat ad arra, hogy megnézzük, hogy 
vajon a nők és a férfiak ugyanolyan esélyekkel rendelkeznek-e a 
munkaerőpiacon. 

10-15 
perc

ID

PPT előadás, 
slide 2-4

E

TÉMA 2: EGYENLŐ MUNKA – EGYENLŐ BÉR

Vannak törvények, amelyek az egyenlő munkáért egyenlő bért 
garantálják. 

Kérdés: Mit gondoltok, ez a valóságban is így van? 

Válasz: A valóságban a nők gyakran kevesebb fizetést kapnak ugyanazért  
a munkáért. Ennek mértéke, foglalkozásonként, szektoronként, 
országonként változik.

(Forrás: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

Országonkénti adatok: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_650829/lang--en/
index.htm)
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Egyéb tényezők, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők kevesebbet 
keresnek, mint a férfiak:

• A nők végzik a gyerekneveléssel kapcsolatos feladatok nagy részét.

• Sok nő dolgozik részmunkaidőben (Európát tekintve).

• Sok nő dolgozik olyan területen, ahol alacsonyabbak a fizetések 
(pl.: óvónő, tanító, szociális szektor, szolgáltató szektor, turizmus).

• Sok nő azért hagyja el a munkahelyét vagy adja fel a karrierjét, 
mert rosszul bántak vele a munkahelyén.

• Sok nő azért veszíti el a munkáját, mert gyermeket vállal – annak 
ellenére, hogy ezt a törvények tiltják.

Videó beszélgetéshez (angol nyelven):
https://www.youtube.com/watch?v=bm3YfMtgEdI

HASZNOS FORRÁSOK/UTÁNKÖVETÉS ESZKÖZÖK

Kutatás a női jogok történetéről

Altémák:

• Nők jogainak története

• Nők a munka világában

• A bérszakadék alakulása

hozzáférés tankönyvekhez, 
tanulmányokhoz,  
website-okhoz

A nemek között esélyegyenlőség mértékét mutató index, európai átlag, 
EU országok összehasonlítása, különböző területek adatai:

Gender Equality Index 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/compare-countries 

digitális eszközök,

internet



NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUTATÓ

Ez a kiadvány az Európai Unió „Erasmus+ programjának anyagi támogatásával jött létre. A kiadvány tartalmáért 
a kiadvány szerzői felelősek, a benne megjelentek semmilyen mértékben nem tükrözik az Európai Bizottság 
véleményét. 

A NŐK JOGAI
–

ÓRAVÁZLAT


