
A SAJÁT NEMEM 
AZ ÉN DOLGOM

ÓRAVÁZLAT

Forrás: dr Ludmiła Janion

TANTÁRGYI KAPCSOLÓDÁS: Társadalomismeret, természetismeret, angol

NEMI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MUTATÓ KATEGÓRIA/ALKATEGÓRIA: Curriculum – Tankönyvek, források

TANULÁSI EREDMÉNYEK: A diákok megértik, hogy a biológiai nem nem egyértelmű, nem 
feltétlenül bináris továbbá, hogy fontos a szexuális másság elfogadása. A diákok nyitottá válnak 
az olyan elméletekre, melyek megkérdőjelezik a nemek binárisságát.

KULCSSZAVAK: nemi jegyek, nemi kifejeződés, nemi binaritás, transzneműség, nem-bináris 
személy

CÉLCSOPORT (ÉLETKOR SZERINT): 13-18 év

ESZKÖZIGÉNY: mellékletek  
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BEVEZETÉS A TÉMÁBA IDŐ ESZKÖZÖK

1. LÉPÉS: 

Kérdezzük meg a diákokat, hogy látták a Wall-E című filmet! Tetszett 
nekik? Emlékeznek a főszereplőkre?

(A Wall-E egy 2008-as Oscar díjas animációs film, aminek főszereplője 
egy robot, aki a klímakatasztrófát követően a Földet tisztítja, majd 
találkozik egy másik, modernebb robottal, amiből szerelmi kapcsolat 
alakul.)

 5 perc

2. LÉPÉS: 

A diákokat osszuk párokba! A pároknak adjuk át a két szereplő fotóját! 
Akár a film trailerét vagy egy rövid jelenetet is lejátszhatunk belőle.

Kérdezzük meg: Milyen neműek a robotok? Ezt honnan tudhatjuk?  
(A diákok elvileg tudják, hogy Wall-E fiú, EVA pedig lány.)

Kérjük meg a párokat, hogy gyűjtsék össze azokat a jellemzőket amik 
Wall-E-t fiússá, EVA-t pedig lányossá teszik!

Miután átvettük az összegyűjtött példákat, felhívhatjuk a diákok 
figyelmét, hogy a robotoknak eredendően nincsenek nemi jegyei, 
hiszen biológiailag nem tartoznak egyik nemhez sem. A nemi 
jegyeiket a grafikusok és a rendező adta hozzájuk. Ezen keresztül 
megfogalmazható, hogy a robotoknak veleszületett biológiai neme 
nincs, de társadalmi ettől még lehet.

10 perc a két robotot 
ábrázoló poszter 
(1. kép)

A FOGLALKOZÁS MENETE
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GYAKORLAT IDŐ ESZKÖZÖK

1. LÉPÉS: 

A csoportoknak most a She-Ra című japán sorozat szereplőiről adunk 
képet. 

2. LÉPÉS: 

Az egyik karakter neve „Double Trouble”. Milyen nemű ő? Honnan 
tudjuk? 

A szereplő nem-bináris, így nem mondható meg egyértelműen, hogy 
fiú vagy lány. Ennek mentén beszélgethetünk arról, hogy a diákok 
benyomásai nem voltak minden esetben helyesek, és ez máskor is 
megtörténhet. Legpontosabban egy ember maga tudja saját nemét 
meghatározni. A saját nemem a saját döntésem. Nemcsak fiúk és 
lányok vannak, hanem olyanok is, mint Double Trouble, akik nem ilyen 
egyértelműen határozzák meg a saját nemüket. 

10 perc She-Ra képek  
(2. kép)

3. LÉPÉS: 

Állapítsuk meg, hogy Double Trouble aláássa az ismert és közkeletű 
nemre vonatkozó társadalmi normákat. Következő lépésként kérdezzük 
meg a diákokat, hogy mi lehet az előnye és mi lehet a hátránya, ha 
valaki olyan, mint Double Trouble?

Hogyan reagálunk, milyen érzéseket és gondolatokat vált ki belőlünk, 
mikor olyan emberrel találkozunk, akinek nem egyértelműen 
meghatározható a neme? Kíváncsiak leszünk? Bizalmatlanok? 
Ellenségesek? Ez miért lehet? Vajon az illető milyen reakcióknak örülne 
a részünkről?

Udvariasan mindig megkérdezhetünk valakit arról, milyen neműnek 
tartja magát. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk, ha nem akar 
válaszolni. A társadalmi nem egy összetett, és személyes kérdés. 
Mindenkinek jár a tisztelet.

• Milyen okból döntenek esetenként úgy az emberek, hogy nem 
követik a társadalmi – nemi normákat?

lehetséges válaszok: pl. farsang, karnevál, színházi darab, 
filmszerep, drag queen, mint pl. Conchita Wurst, stb.

• Miért teszünk időnként így?

lehetséges válaszok: játékból, szórakozásból, jókedvünkben, 
kíváncsiságból, egy film kedvéért, vagy hogy megkérdőjelezzük  
a nemi sztereotípiákat, stb.

20 perc
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Beszélhetünk olyan történelmi példákról, mint a farsang, ami az év egy 
olyan időszaka, amikor megszeghetünk bizonyos társadalmi előírásokat, 
szembemehetünk a normával, kigúnyolhatjuk a fennálló rendet.

• Milyen következményei vannak az ilyen viselkedésnek?

lehetséges válaszok: pl. jól érezzük magunkat, vagy épp 
ellenkezőleg, megtapasztaljuk, hogy milyen nehézségei vannak az 
ellenkező neműeknek a mindennapi életben.

Ha a diákok között vita alakul ki ezekről a kérdésekről, az 
megvilágítja, hogy a társadalmi nem mennyire összetett kérdés, 
amiről mindenkinek egyéni élményei, vélemény lehet.

• Miért mondják egyesek, hogy mindenkinek követnie kéne a 
társadalmi nemi normákat, pl. legyenek olyanok, mint egy ideális 
fiú/lány? Milyen az ideális? Honnan származnak ezek a normák?

Ennek kapcsán lehetőségünk adódhat megbeszélni a társadalmi 
nemi normák időbeli változását. Hogyan változott az öltözködés (pl. 
a nők sokáig nem hordhattak nadrágot), a haj (a férfiaknak nem 
lehetett hosszú haja), a családon belüli szerepek, a foglalkozások, 
stb.

Tudnak más példát, ami nemi identitáshoz kötődött, de többé már nem 
érvényes?
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KÉPMELLÉKLETEK:
1. KÉP
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2. KÉP
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TOVÁBBI PÉLDÁK:

SUPPER AT EMAUS - CARAVAGGIO



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 SAJÁT NEMEM AZ ÉN DOLGOM
–

ÓRAVÁZLAT


