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Gyeskó Ágnes szemináriuma

Harry Potter és a Titkok Kamrája – Populáris irodalom, jelen idejűség, személyes érintettség a 7. osztályos tananyagban
– Gyeskó Ágnes szemináriuma – 

Ráhangolódás

	a) Mi jut eszedbe arról a szóról, hogy másság? Mi mindenben lehet valaki más, mint a többiek? 

          Egyéni asszociációidat írd be a pókhálóábrába! 
b) A pároddal beszéljétek meg, kinek mi jutott eszébe!
            c) Ért-e valaha olyan élmény, amelynek során a környezetedben kirekesztettek vagy hátrányosan 
                 megkülönböztettek valakit a mássága miatt? Mesélj el a párodnak egy ilyen élményt! Mi volt a 
                 kirekesztés oka és alapja?












MÁSSÁG












Jelentésteremtés

Másság a regényben
a) A Harry Potter sorozat 2. kötetében igen fontos probléma a másság és a kirekesztettség. 
    5 különböző csoportban most ezzel kapcsolatos feladatokat fogtok megoldani. Segítségképpen a 
    regény részleteit olvashatjátok.


Szegénység

Részletek a regényből

Tenyérnyi udvarban álló ütött-kopott garázs mellett szálltak le … Úgy tűnt, mintha a ház eredetileg jókora, kőből épült disznóól lett volna, amit később számos további helyiséggel bővítettek mind vízszintes, mind függőleges irányban. Végül egy girbegurba torony lett belőle, amit talán csak a varázslat tartott egyben.  … A bejárattól nem messze egy földbe szúrt karón tábla hirdette: „Az Odú” Az ajtó előtt egy rakás gumicsizma és egy rozsdás üst hevert. …
	Nem valami fényes hely – vont vállat Ron.

Csodálatos – jelentette ki boldogan Harry.

     Harry belépett a szobába. Feje kis híján súrolta a lejtős mennyezetet, és nyomban pislognia kellett, mintha egy kazánba került volna. Ron szobájában szinte minden élénk narancssárga volt. … Harry gyorsan rájött a magyarázatra:  Ron a hámló tapéta szinte minden négyzetcentiméterér beborította poszterekkel.
A fiú majdhogynem aggódva nézett rá, a véleményét várta.
- Egy kicsit szűk a szoba – vágott elébe a kritikának. – Nem olyan nagy, mint a tied volt ott a mugliknál.
Harry szája azonban széles vigyorra húzódott.
	Ez a legjobb ház, amiben valaha jártam – jelentette ki.


      -    Ez nem lesz olcsó mulatság – nézett szüleire George. – Lockhart könyvei nagyon drágák…
	Majd csak megvesszük őket valahogy – legyintee Mrs Weasley, de arckifejezése ellentmondott derűlátó szavainak. – Ginnynek sok mindent meg tudunk szerezni használtan.


… mikor kinyitották Weasleyék széfjét, az üreg mindössze egy maroknyi ezüstsarlót és egyetlen arany galleont rejtett . Mrs Weasley még a sarkokat is végigtapogatta, mielőtt a táskájába söpörte a kevéske pénzt.

	De még jobban csodálkozom, hogy téged egy boltban látlak, Weasley – vágott vissza Malfoy. – A szüleid egy hónapig éhezni fognak, ha kifizetik ezt a rakás könyvet.

Most Ronon volt a sor, hogy elvörösödjön. … elindult, hogy tettleg torolja meg a sértést. Harry és Hermione a kabátjánál fogva húzták vissza.

	Hallom, sok a munka a minisztériumban – folytatta Mr Malfoy. – Az a rengeteg házkutatás … Legalább megfizetik a túlórákat? … Úgy látom, nem fizetik meg. Kérdem én, mi értelme szégyent hozni a varázslónévre, ha még csak pénzt sem lehet keresni vele?



Feladatok:

	Miben más a Weasley család, mint a többiek?

Hogyan viszonyulnak a szereplők az ő másságukhoz?
Hogyan viszonyul Ron a család anyagi helyzetéhez?
Hogyan reagál Ron a sértésekre? Ti mit tennétek az ő helyében?
Véleményed szerint miért került be ez a probléma a regénybe?
Véleményed szerint a későbbi kötetekben folytatódik-e a probléma kibontása?
Mit lehet tenni a sértések, piszkálódások ellen?
Találkoztál-e a környezetedben ezzel a problémával? Milyen volt a környezet reakciója?  





Kviblik

Részletek a regényből

Még soha nem járt Frics szobájában, azt a helyet minden diák messze elkerülte. …
(Harry) Úgy vélte, illendő megvárni a gondnok visszatértét, leült hát az íróasztal mellett álló molyette karosszékbe. Az asztalon a félig kitöltött űrlapon kívül csak egy nagy, bíborszín, ezüst betűkkel nyomtatott boríték hevert. Harry az ajtó felé sandított, s mikor látta, hogy Frics még nem közeledik, kezébe vette a borítékot, és elolvasta a feliratát:
VILLÁMVARÁZS
Levelező tanfolyam kezdő varázslók számára
Harry kíváncsian kinyitotta a borítékot. Cirádás ezüst betűkkel teleírt pergamenfüzet került elő belőle. A borítón ez állt:
Nem ismeri ki magát a modern mágiában?
Félve alkalmazza a legegyszerűbb átkokat is?
Megmosolyogják Önt ügyetlen pálcakezelése miatt?
Nem kell beletörődnie!
A VillámVarázs a legújabb tudományos eredményeken alapuló, biztos sikert ígérő tanfolyam. Garantáltan azonnali sikerélmény!
…
Harry ámulva forgatta a pergamenlapokat. Miért van szüksége Fricsnek Villám Varázs kurzusra? Lehet, hogy nem is igazi varázsló?

(Miután a macskáját kővé változtatták.) 
	De ő tette, ő tette! – fröcsögte Frics lilára vált arccal - …Megtalálta …az irodámban … Tudja, hogy … hogy én … Tudja, hogy kvibli vagyok. – bökte ki végül

Egy ujjal sem nyúltam Mrs Norrishoz! (a macska) – csattant fel Harry – És nem is tudom, mi az, hogy kvibli.

     -     És mi a fene az, hogy kvibli? – kérdezte Harry.
     -     Hát … igazából nem vicces dolog … Szóval kviblinek az olyan embert hívják, aki varázslócsaládban született, mégsincs benne mágia. A kvibli nagyjából a mugli származású varázsló ellentéte. (mugli= származását tekintve varázstalan ember) Kvibliből nagyon kevés van, de ha Frics a VillámVarázsból tanulja a mágiát, akkor elég valószínű, hogy tényleg az. Ez sok  mindent megmagyaráz, például, hogy miért utálja annyira a diákokat. – Ron kajánul elmosolyodott. – Savanyú neki a szőlő.

      Feladatok

	Ki kvibli a regényben? Miért érzi magát veszélyben?

Miért szégyen kviblinek lenni?   
Keress a való életben párhuzamokat a kvibliségre! (Azaz amikor az alma messze esik a fájától.)
Gyűjtsetek össze különböző képességeket
Milyen az emberek megítélése olyanokkal szemben, akiknek valamilyen képességük hiányzik?  Inkább megértést, elfogadást vagy inkább türelmetlenséget, kirekesztést tapasztaltatok?   
Mi a különbség a megítélések között, ha a képességek fizikai jellegűek ill. ha mentálisak, szellemiek?               
Szerintetek meg lehet ítélni az embereket csak annak alapján, hogy milyen képességeik vannak, ill milyenek hiányoznak? Vitassátok meg a csoportban ezt a problémát!
                              


C) Muglik

Részletek a regényből 

Alighogy Harry hazatért Roxfortból, Vernon bácsi elkobozta és a lépcső alatti gardróbba zárta a fiú tankönyveit, varázspálcáját, üstjét és csúcsminőségű Nimbusz Kétezres seprűjét. Mit érdekelte Dursleyékat, hogy Harry elveszítheti helyét a kviddicscsapatban, ha egész nyáron nem edz? Mit számított nekik, hogy unokaöccsük egyet sem készíthetett el a nyárra feladott házi feladatok közül? Dursleyék – varázsnyelven szólva – muglik voltak (egy csepp mágusvér sem folyt az ereikben) és mélységesen szégyellték, hogy hókuszpókuszűző van a családjukban.

Dudley olyan kövér volt, hogy a feneke mindkét oldalon lelógott a konyhai székről.

Vernon bácsi úgy zihált, mint egy kifulladt rinocérosz.


	Min dolgozik édesapátok (Arthur Weasley) a Mágiaügyi Minisztériumnál?

A legunalmasabb ügyosztályon van – felelte Ron. – A mugli-tárgyakkal való visszaélési ügyekkel foglalkozik. … Az a lényeg, hogy nem szabad mugli eredetű tárgyakat megbűvölni, mert esetleg visszakerülhetnek egy mugli házba vagy boltba…. Apa odavan a mugli-cuccokért. Tele van velük a fészer.

Mr Weasley maga mellé ültette az asztalnál (Harryt), hogy kérdésekkel bombázhassa a muglik életéről; rákérdezhessen, hogyan működik például a konnektor meg a posta.
	Csodálatos! – lelkendezett, mikor Harry előadást tartott neki a telefon használatáról. – Elképesztő, hogy milyen leleményesen pótolják a varázslatot!


	Szégyellhetnéd, hogy egy mugli származású lány (Hermione Granger) mindenben lepipál téged – dörrent rá Mr Malfoy (a fiára, Dracora)


	Nekem más a véleményem arról, hogy mi hoz szégyent a varázslónévre, Malfoy – felelte (Mr Weasley – pozitív szereplő)

Az látszik – ingatta a fejét Mr Malfoy, és tekintete a Granger házaspárra vándorolt. (Nem varázslók, Harry egyik barátjának szülei.) – Már csak abból is, amilyen társaságban forogsz… Pedig azt hittem, a családod már nem süllyedhet mélyebbre…
A velejéig romlott az egész család, ezt mindenki tudja. (Malfoyék Hagrid szerint.) Rosszvérű népség.

Mardekár úgy vélte, szigorúbban kell megválogatni a Roxfortba felvett diákokat. Ő a varázslócsaládok gyerekeire akarta korlátozni a mágiatanulást. Nem pártolta a mugli származású tanulók felvételét, mert megbízhatatlannak tartotta őket.
van a kastélyban egy rejtett helyiség, amit Mardekár a másik három (iskola)alapító tudta nélkül épített.A legenda úgy szól, hogy Mardekár lezárta a Titkok Kamráját, s kikötötte, hogy azt csak az ő méltó utódja nyithatja ki. Ez az utód – állítólag – feltárja majd a Titkok Kamráját, és az ott rejtőző borzalmat szabadjára engedve megtisztítja az iskolát mindazoktól, akik nem méltók rá, hogy mágiát tanuljanak.

	Az egyik legjobb barátom mugli születésű. Ha a Kamrát tényleg kinyitották, ő lesz az első áldozat.


-     A legkevésbé sem érdekel, hogy milyen a véred! Torkolta le Harry (Erniet, aki azt hiszi, ő Mardekár utódja, és köze van a kővé változtatásokhoz.) – Miért akarnám bántani a mugli származásúakat?
-     Azt mondják, azokat a muglikat is utálod, akiknél laksz. – vágta rá Ernie.
-     Dursleyékat nem lehet nem utálni, ha velük élsz – mordult fel Harry – próbáld csak ki!

Feladatok

	Idézzétek föl, milyen képet fest a muglikról az 1. kötet?

Miben tér el a 2. kötet értelmezése a muglikról?
Miért fontos ebből a szempontból, hogy Arthur Weasley muglirajongó?
A Dursley család ellenszenves ábrázolása összefügg azzal, hogy muglik? 
Miért nem szereti a muglikat Mardekár és Mr Malfoy meg a fia?
Egyformák-e a mugli szereplők a regényben?
Találkoztatok már történelmi tanulmányaitok során vagy az életben bármikor származási megkülönböztetéssel? Mit tudtok erről?
	Szerintetek meg lehet ítélni az embereket csak annak alapján, hogy honnan származnak? Vitassátok meg a csoportban ezt a problémát!
 



D) Harry másságai – párszaszájúság, Mardekár-utód

Részletek a regényből

Ennek a kopott, gyűrött és piszkos régi süvegnek (Teszlek Süveg) az volt a tisztje, hogy a tanév kezdetén besorolja az új növendékeket az iskola négy házába (Griffendél, Hugrabug, Hollóhát és Mardekár). Egy éve Harry is átesett ezen a ceremónián. Jól emlékezett még rá, hogyan húzta a fejébe a süveget – ami aztán fennhangon beszélt hozzá -, és milyen rémült izgalommal várta a döntést. Néhány másodpercig az a veszély fenyegetett, hogy a süveg a Mardekárba osztja be őt, abba a házba, amely a legtöbb fekete boszorkányt és varázslót szabadította a világra. Harry azután végül mégis a Griffendélbe került, így együtt tanulhatott Ronnal, Hermionéval és a többi Weasley-fiúval.

Ekkor egy különös hang furakodott a fülébe. … A hang beszéd volt: csontig hatolóan hideg, szívbe markolóan kegyetlen suttogás.
	Várok rád … Gyere … hadd szaggassalak szét … hadd tépjem ki a szívedet … hadd küldjelek a pokolra..

Harry majd leesett a székről ijedtében …
	Tessék? – nyögte hangosan. … - A hang, ami azt mondta, hogy … nem hallotta?

Lockhart döbbenten meredt Harryre.
	Miről beszélsz, fiam? Csak nem kezdesz elálmosodni?


Ekkor Harry fülét újra megütötte az a bizonyos hang.
	…tépni … szaggatni … ölni …
Ugyanaz a hideg, gyilkos suttogás volt, amit Lockhart szobájában hallott.

-    Mi a baj, Harry?
      -   Megint az a hang …Hallgassátok!
Barátai értetlenül meredtek rá.
	… ölni … ölni kell … vérszagot érzek … VÉRSZAGOT ÉRZEK!
Meg fog ölni valakit! 

…
	Harry, magyarázd már meg, mi van – lihegte Ron … - Én semmit nem hallottam.


Ha valaki olyan hangot hall, amit senki más, az még a varázslók világában sem számít jó jelnek.

(Harry) összetalálkozott Justin Finch-Flechleyvel, a gyógynövénytanórán megismert hugrabugos fiúval. Már nyitotta a száját, hogy köszönjön neki, de Justin, mikor megpillantotta őt, nyomban sarkon fordult, és elsietett az ellenkező irányba.

Se Ronnak, se Hermionénak nem mesélte el, hogy a Teszlek Süveg eredetileg a Mardekárba szánta őt.

A kígyó, ahelyett, hogy eltűnt volna, négy méter magasra repült, majd nyekkenve visszazuhant a padlóra. Ettől persze még dühösebb lett; sziszegve megindult Justin Finch-Fletchley felé, és méregtől csöpögő fogakkal támadni készült.
Harry maga sem tudta, miért tette, amit ekkor tett. Nem is határozta el magét a cselekvésre, csak érezte, hogy elindul, és nevetséges elszántsággal rákiált a kígyóra:
	Hagyd békén!

Valami csodálatos és érthetetlen okból a kígyó nyomban visszaroskadt a földre. … A fiú érezte, hogy minden félelme elszáll. Biztos volt benne, hogy a kígyó már senkit nem fog bántani – de hogy honnan tudta ezt, arról fogalma sem volt.
Vigyorogva nézett Justinra, megkönnyebbült, csodálkozó, esetleg hálás pillantást várt a fiútól, de semmiképp se dühös és rémült grimaszt.
	Hagyjál engem békén, jó? – kiabálta Justin.

Piton előrelépett, és intett a pálcájával – a kígyó nyomban fekete füstpamaccsá változott -, majd Harryre nézett. Összeszűkült szemmel, töprengve fürkészte a fiút.
Harryt ez még jobban elbizonytalanította, csakúgy, mint a terembe zsúfolódott tömeg ellenséges, gyanakvó moraja.
…
Ron leültette egy karosszékbe és így szólt:
	Miért nem mondtad el, hogy párszaszájú vagy?

Micsoda vagyok?
Párszaszájú! Beszélsz a kígyók nyelvén!
Ja, igen, azt tudom … Mi van abban? Biztos egy csomó ember képes erre.
Nem, nagyon tévedsz – rázta a fejét Ron – ez nagyon ritka képesség, és rosszat jelent.
Mi az, hogy rosszat jelent? Ha nem mondtam volna a kígyónak, hogy hagyja békén Justint…
Szóval azt mondtad neki?
Hiszen ott voltatok, hallottátok.
Csak annyit hallottunk, hogy párszaszóul beszélsz – felelte Ron – a kígyók nyelvén. Akérmit mondhattál volna. Nem csoda, hogy Justin megijedt tőled. Úgy hangzott, mintha uszítanád a kígyót. Hátborzongató volt.
Harrynek leesett az álla.
	Nem emberi nyelven beszéltem? De hát … észre sem vettem. Hogyan beszélhettem olyan nyelven, amiről azt sem tudtam, hogy létezik? … Elmondanátok, miért akkora nagy baj, hogy az a ronda csúszómászó nem harapta le Justin fejét? … Mit számít, hogy csináltam?

Nagyon is számít – szólalt meg drámai hangon Hermione. – Mardekár Malazár volt híres arról, hogy beszélt a kígyók nyelvén.
Úgy bizony – bólogatott Ron – most az egész iskola azt fogja gondolni, hogy te vagy Mardekár ük-ük-ük-ükunokája.
De hát nem vagyok az! – vágta rá ijedten Harry
Nehéz lesz bebizonyítani - csóválta a fejét Hermione – Mardekár körülbelül ezer éve élt. Semmi sem zárja ki, hogy a leszármazottja legyél.

Elege volt belőle, hogy a többi diák nagy ívben elkerüli őt a folyosón, mintha agyarai nőttek volna, vagy méreg csöpögne a szájából.

A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában. (Dumbledore mondja Harrynek)

Feladatok

	Mi az a képesség, ami Harry ellen hangolja a gyerekeket? Miért?

A barátai miért hisznek neki? Hogyan lehetséges, hogy végig kitartanak mellette?
Mi a mechanizmusa annak, ha valakit kiközösítenek? Milyen magyarázatokat talál az ilyesmire a közösség?
Szerintetek Harry kiválasztott? Milyen szempontból látszik teljesen átlagos gyereknek?
Milyen képességei által emelkedik még ki a többiek közül?
Mi aggasztja Harryt legjobban, amit még a barátainak sem mond el?
Mit tudunk eddig Harry multjáról? Szerintetek folytatódik a probléma kibontása a következő kötetekben?
 Szerintetek meg lehet ítélni az embereket csak annak alapján, hogy milyen képességeik vannak, ill milyenek hiányoznak? Vitassátok meg a csoportban ezt a problémát!







E) Sárvérűek és aranyvérűek

Részletek a regényből:

Szégyellhetnéd magad, hogy egy mugli származású lány mindenben lepipál téged – dörren rá Mr Malfoy (a fiára).

Ezt látjuk mindenütt manapság – csóválta a fejét Mr Borgin. – Egyre kevesebben becsülik meg a tiszta varázslóvért…

	Nekem más a véleményem arról, hogy mi hoz szégyent a varázslónévre, Malfoy – felelte (Mr Weasley – pozitív szereplő)

Az látszik – ingatta a fejét Mr Malfoy, és tekintete a Granger házaspárra vándorolt. (Nem varázslók, Harry egyik barátjának szülei.) – Már csak abból is, amilyen társaságban forogsz… Pedig azt hittem, a családod már nem süllyedhet mélyebbre…
A velejéig romlott az egész család, ezt mindenki tudja. (Malfoyék Hagrid szerint.) Rosszvérű népség.

      Malfoy arca megrándult.
	Téged senki sem kérdezett, pimasz kis sárvérű – sziszegte.

Harry nyomban rájött, hogy Malfoy valami nagyon csúnyát mondhatott (Hermione Grangernek, a barátjának). Flintnek  Malfoy elé kellett ugrania, hogy megvédje őt Fredtől és George-tól, Alicia felháborodva kiabált, hogy Malfoy hogy merészel ilyet mondani.

	Malfoy mondott valamit Hermionére. Nagy gorombaság lehetett, mert mindenki bedühödött tőle.

Nagyon nagy gorombaság volt – szólalt meg Ron … - Malfoy sárvérűnek nevezte Hermionét…
Hagrid szeme tágra nyílt a felháborodástól.
	Nem mondjátok komolyan! – horkant fel.

Tényleg azt mondta – bólogatott Hermione. – De én nem tudom, mit jelent. Persze kitaláltam, hogy valami durva dolog…
A lehető legdurvább – zihálta Ron… - A „sárvérű” azt jelenti, hogy egy varázsló mugli származású, vagyis a szülei mágiamentesek. Vannak olyan varázslók – mint például Malfoy családja -, akik azt hiszik, hogy jobbak a többieknél, mert ők „aranyvérűek”.

	A többséget persze egyáltalán nem érdekli, hogy ki aranyvérű és ki nem. Nézd csak meg Neville Longbottomot, ő aranyvérű, de egy üstöt sem tud rendesen felállítani.

A mi Hermionénk viszont betéve tudja a világ összes varázsigéjét – tette hozzá büszkén Hagrid.
Undorító dolog sárvérűnek nevezni valakit – morogta Ron …- Különben is, ma már a legtöbb varázsló félvér. Rég kihaltunk volna, ha nem házasodunk be mugli családokba.

      Ekkor azonban Hermione felsikkantott, és a folyosó végére mutatott.
	Nézzétek!

A szemközti falon valami fénylett. … Valaki fél méter magas betűkkel ezt mázolta a falra:

FELTÁRUL A TITKOK KAMRÁJA. AZ UTÓD ELLENSÉGEI RESZKESSENEK!

	Az utód ellenségei reszkessenek! Ti következtek, sárvérűek!

Draco Malfoy, mert ő volt a kiabáló, villogó szemmel előretolakodott a tömegben. Máskor oly sápadt arca kipirult a gyönyörűségtől és gonosz vigyorba torzult.

Mardekár úgy vélte, szigorúbban kell megválogatni a Roxfortba felvett diákokat. Ő a varázslócsaládok gyerekeire akarta korlátozni a mágiatanulást. Nem pártolta a mugli származású tanulók felvételét, mert megbízhatatlannak tartotta őket.
…van a kastélyban egy rejtett helyiség, amit Mardekár a másik három (iskola)alapító tudta nélkül épített.A legenda úgy szól, hogy Mardekár lezárta a Titkok Kamráját, s kikötötte, hogy azt csak az ő méltó utódja nyithatja ki. Ez az utód – állítólag – feltárja majd a Titkok Kamráját, és az ott rejtőző borzalmat szabadjára engedve megtisztítja az iskolát mindazoktól, akik nem méltók rá, hogy mágiát tanuljanak.

	Az egyik legjobb barátom mugli születésű. Ha a Kamrát tényleg kinyitották, ő lesz az első áldozat.


     Malfoy ekkor megállt…
	Mi is az új jelszó? Ja, igen! … Aranyvér!


	Ha Arthur Weasley annyira imádja a muglikat – vélekedett Malfoy -, törje ketté a pálcáját, és költözzön az ő világukba. Ha látja az ember, hogyan élnek, el se hiszi, hogy aranyvérűek.


	Szent Potter a sárvérűek védelmezője – morogta Malfoy. – Benne sincs semmi varázslóönérzet, különben szóba se állna azzal a sárvérű Grangerrel….legutóbb, amikor a Titkok Kamráját kinyitották, egy sárvérű meghalt. Úgyhogy szerintem csak idő kérdése, és most is megölnek egyet…Remélem, Granger lesz az.


	Apám arra kért, maradjak nyugton, és bízzam a munkát Mardekár utódjára. Azt mondja, ideje, hogy megtisztítsák a sulit a sárvérű csőcseléktől…


	Csodálom, hogy a sárvérűek még mindig nem takarodtak el a suliból – folytatta Malfoy.


Feladatok: 

	A regény fő problémája, hogy létezik a Titkok Kamrája, és kinyitják. Miért, mi célból történik ez?

Hogyan előlegezik meg ezt a problémát a regény korábbi részei?
	Milyen szavakkal különböztetik meg a mugli származású és a varázsló származású varázslókat? Milyen jelentéseket tud kifejezni ez a két metafora?
	Csoportosítsátok a szereplőket abból a szempontból, hogy ezt a megkülönböztetést helyesnek tartja vagy sem! Mit figyeltetek meg?
	Vannak-e külső jegyei a származási hovatartozásnak? Honnan tudják egymásról a szereplők, ki milyen származású? Ezt valaki számon tartja? 
	Szerintetek a többi részben folytatódik ennek a problémának a kibontása? (Ha nem olvastad a folytatást, akkor is lehet véleményed.)
	Találkoztatok már történelmi tanulmányaitok során vagy az életben bármikor ilyenfajta (származási) megkülönböztetéssel? Mit tudtok erről?
	Szerintetek meg lehet ítélni az embereket csak annak alapján, hogy honnan származnak? Vitassátok meg a csoportban ezt a problémát!

2 b) A csoportok egy-egy szószólója foglalja össze a többiek számára mindazt, amit a csoport 
       megbeszélt!



Reflektálás

	Írj zárónyilatkozatot! Mi a véleményed? Válassz a lehetőségek közül, folytasd a gondolatokat!

	Fontosnak tartom az eddig megbeszéltek alapján a mássággal kapcsolatban, hogy……………..

A megkülönböztetés, kirekesztés szerintem ……………………..
A származás szerintem …………………………….

