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Antidiszkrimináció, zaklatás, esélyegyenlőség – felismerés, megelőzés és kezelés (E-

001104/2015/D019)  

 

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik ifjúsági közösségekben dolgoznak, vagy szeretnének dolgozni, s 

céljuk a fitalok körében terjedő radikalizáció, diszkrimináció és az online térben történő zaklatás 

megelőzése és kezelése. A képzés résztvevői megismerik az emberi jogokat, és az azokról szóló 

nemzetközi nyilatkozatokat, a diszkriminációval érintett társadalmi rétegeket és az előítéletesség 

jelentésével kapcsolatos szociológiai alapfogalmakat. A képzés résztvevői képesek lesznek az 

előítéleteket és sztereotípiákat felimserni, lebontani, elő tudják segíteni a társadalmi kohézió 

megteremtését, valamint felismerik az online diszkriminációt, képesek közbe lépni, és elejét venni a 

gyűlölködésnek. Képzést sikeresen elvégzők számára tanúsítványt állítunk ki.  

 

A képzés célja: az ifjúsági közösségekben dolgozó vagy elhelyezkedni kívánó szakemberek ismereteinek 

bővítése, készségeik fejlesztése, melyek segítségével meg tudják akadályozni a fiatal közösségek 

radikalizációját, érvényesíteni tudják a diszkrimináció mentesség és egyenlő bánásmód elveit. Cél az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása, a diszkrimináció megelőzése és leküzdésére 

való képesség fejlesztése. További cél, hogy a fiatalok az online közegben is felismerjék és kezelni tudják 

a diszkriminációból fakadó zaklatásokat. 

 

A képzés célcsoportja: ifjúsági közösségekben tevékenykedő szakemberek, akiknek célja a fiatalok 

diszkrimináció elleni nevelése.  

Képzési idő: 30 óra, 3 egymást követő napon. Megengedett hiányzás mértéke: -. A teljesítmény 

ellenőrzésének és értékelésének módja a felnőttképzési szerződésben meghatározott. 

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban.  

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: középfokú végzettség. 

A képzéshez kapcsolódó – választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe 

kívánja venni, kérjük jelezze a rita.zambo@erifa.hu emailcímen. 

Tananyagegységek: 

- Antidiszkrimináció, geyenlő bánásmód és esélyegyenlőség (10 óra) 

- A diszkriminációval leginkább érintett társadalmi rétegek (8 óra) 

- Online diszkrimináció (12 óra) 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 


