
56

INTIM IDENTITÁSKERÉK

ELŐKÉSZÜLETEK

 � Becoming aware of how different facets of our social identities influence the way we can engage in intimate 
relations

 � Realising that identities are contextual: in some situations, some identities become more prominent than 
others

 � Giving up the illusion of neutrality: some identities are valued more highly than others, while some may be 
sources of discrimination

RÉSZTVEVŐK

6–15 résztvevő

KELLÉKEK

Kellően tágas, mozgásra 
alkalmas terem

Kinyomtatott identitáskerekek

Identitáscímkék külön A4-es 
lapokra nyomtatva

Kinyomtatott kérdések

ÁTTEKINTÉS

A gyakorlat az intimitás témakörére alkalmazott „identitáskerék” feladaton keresztül segít a résztvevőknek 
tudatosítani azt, hogy milyen hatással vannak a szociális identitásaik a társas és intim kapcsolataikra.

TANULÁSI KÖRNYEZET

Ez a gyakorlat elvégezhető online, a közösségi távolságtartás betartásával offline, valamint a fizikai kontaktust 
lehetővé tevő offline keretek között.

IDŐ

45 perc

A gyakorlatot az Élan Interculturel fejlesztette ki az „identitáskerék” (identity wheel)  
feladat alapján (Program on Intergroup Relations, Spectrum Center, Michigani Egyetem)

ELŐKÉSZÜLETEK

Ellenőrizd, hogy az „identitáskerék” identitáscímkéi relevánsak-e számodra/értelmezhetőek-e az adott  
kontextusban. Ellenőrizd, hogy az „intim spektrum kérdések” összhangban vannak-e a céljaiddal és az adott 
kontextussal. Amennyiben szükséges, bármelyiket szabadon átalakíthatod. A mellékletben találsz egy példát az 
identitáskerékre. Íme néhány kérdés a bensőséges kapcsolatokra vonatkozóan, amelyeket felhasználhatsz, vagy 
amelyek segíthetnek elindulni:

 � • Az identitásod mely része az, amelyben a leginkább osztozol a legjobb barátaiddal (identitások, amelyek 
rád és a barátaidra is jellemzőek)?
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INTIM IDENTITÁSKERÉK

 � Az identitásod mely elemének vagy a leginkább tudatában, amikor szórakozni mész a szerelmeddel?
 � Az identitásod melyik része nehezíti meg, hogy a párkapcsolatodban hosszú távon tudj tervezni? Melyik segíti 

elő?
 � Az identitásod mely részéhez kapcsolódsz a leginkább?
 � Az identitásod mely eleméről érzed úgy, hogy (ha tehetnéd) legszívesebben elrejtenéd az újonnan megismert 

emberek elől? 
 � Az identitásod mely eleme miatt érzed úgy, hogy hajlamos vagy elnyomott szerepet betölteni a bizalmas 

kapcsolatokban (szexuális vagy érzelmi kapcsolatok, család, barátok)?
 � Az identitásod mely részéről érzed úgy, hogy általa kiváltságos pozíciót tölthetsz be a bizalmas kapcsolatok-

ban (szexuális vagy érzelmi kapcsolatok, család, barátok)?
 � Van olyan identitásod, amely szégyenérzetet vált ki belőled flörtölés során?
 � Az identitásod mely részét szoktad előtérbe helyezni, amikor vonzónak akarsz mutatkozni?
 � Az identitásod mely részéről gondolod, hogy hátrányt jelent, amikor vonzónak akarsz mutatkozni? 
 � Van az identitásodnak olyan eleme, amelyről úgy érzed, megszabadulva tőle „szabadabban” választhatnád ki 

szexuális partnereidet vagy közeli barátaidat?
 � Az identitásod mely elemeit tartod „szexinek”?
 � Az identitásod mely elemei okoznak számodra problémát? Miért?
 � Az identitásod mely eleme ad neked erőt?
 � Van olyan része az identitásodnak, amelyet igazán kedvelsz, de úgy gondolod, sérülékeny?

GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. A KERÉK KITÖLTÉSE Oszd ki az „identitáskerék” segédanyagot minden résztvevőnek.  
Kérd meg őket, hogy töltsék ki oly módon, hogy minden kategóriában rájuk igaz választ adjanak meg.

2. A KERÉK MEGALKOTÁSA A PADLÓN Az identitáskerekek kitöltése után helyezd a kinyomtatott 
identitáskategória szavakat a padlóra úgy, hogy kört alkossanak, és hozd létre az identitáskereket a térben

3. AZ INTIMITÁS SPEKTRUMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA Mondd el a résztvevőknek, hogy 
kérdéseket fogsz felolvasni, amelyekre úgy válaszolhatnak, hogy odaállnak amellé az identitáskategória 
mellé, amelyet igaznak éreznek magukra. A kör közepébe is állhatnak, ha nem szeretnének válaszolni a 
kérdésre. Mielőtt felolvasnád az intim kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket, csinálhatsz egy próbakört: 
„Melyik identitásodra gondolsz a legtöbbet?” Győződj meg arról, hogy érthető-e a feladat. 

4. 4. Miután a résztvevők megtalálták a válaszukat egy kérdésre, lehetőséget adhatsz nekik annak megosztására, 
hogy miért az adott identitást választották. Fontos, hogy a résztvevőknek nem kötelező felszólalniuk.

Szintén elmondhatod nekik, hogy a kérdésekre nincsenek jó vagy rossz válaszok. Elképzelhető, hogy egy adott 
kérdésre több kategóriát is megadnak válaszként, ebben az esetben ki kell választaniuk egyet. 
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MEGBESZÉLÉS

A csoport összetételétől függően előfordulhat, hogy a gyakorlat hatására a résztvevőkben jobban tudatosulnak 
a közöttük lévő fontos különbségek. Az identitásuk bizonyos tényezői alapján egyesek előnyösebb, mások 
hátrányosabb pozícióban érezhetik magukat.  

Fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel az egyenlőtlenségekkel. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell azt is, hogy 
mindenkinek sokféle identitása van, senkit sem lehet egyetlen identitásra redukálni. Sőt, személyiségünket és 
cselekedeteinket sohasem kizárólag szociális identitásaink határozzák meg, és az identitásaink többféleképpen is 
megnyilvánulhatnak, többféleképpen megélhetjük őket. Identitásaink egyedi összetételéhez társulnak az életben 
szerzett tapasztalataink és a személyiségünk, amelyek így együtt mindig egyedi és sokszínű összetételt alkotnak. 

Ezen a ponton megvitathatod a csoporttal, hogy milyen szerepet töltenek be az intimkapcsolatainkban a társas 
és dinamikus identitásaink, valamint az ezekhez társuló élettapasztalatok. Mitől lesz egy kapcsolat „bizalmas”? 
Hogyan kerülnek előtérbe vagy szorulnak háttérbe identitásunk bizonyos elemei egyes kapcsolatokban? 
Visszautalhatsz az Intim galaxisok és a Testről készült rajzok gyakorlatokra, és beszélhettek a hatalom érzékenység/
kiszolgáltatottság/szexualitás/bizalmasság témaköréről, valamint arról, hogyan kapcsolódnak ezek a mostani 
feladatban érintett témákhoz. 

INTIM IDENTITÁSKERÉK

ONLINE MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat online megvalósításához a Google Jamboard használatát javasoljuk. Előkészítésként helyezd el 
a „identitáskerék” képét a Jamboardba, és hozz létre annyi diát, amennyi kérdést fel szeretnél tenni. Minden 
kérdésnek csinálj saját diát, ezeken a kerék közepében legyen az adott kérdés.

A gyakorlat kezdetekor küldd el mindenkinek az identitáskereket (e-mailben vagy az általad használt felületen). A 
résztvevők beilleszthetik a képet egy PPT-fájlba, vagy egyszerűen papírra is jegyzetelhetnek. Az offline módszerhez 
hasonlóan, kérd meg a résztvevőket, hogy minden identitáskategóriához írják oda a válaszukat.  
Ezt mindenki egyénileg csinálja. 

Második lépésként oszd meg a Jamboardot a résztvevőkkel. Győződj meg arról, hogy mindenki számára 
engedélyezett a szerkesztés. Így minden résztvevő elérheti és módosíthatja a Jamboard diáit. Mondd el 
a résztvevőknek, hogy hangosan fogod felolvasni a kérdéseket, amelyeket identitásuk egyes elemeivel 
kell megválaszolniuk. Post-itek segítségével tudnak válaszolni, amelyre ráírják a nevüket és az adott 
identitáskategóriához tartozó válaszukat (pl. LOUISE – Nő). Ha a résztvevők nem használták még korábban a 
Jamboardot, érdemes lehet próbakört csinálni, ahol a nevüket kell felírják a post-itekre. 

Olvasd fel az első kérdést, és várd meg, amíg mindenki elhelyezi a saját post-itjét. Ezután kérdezd meg, hogy van-e, 
aki szeretné elmondani, miért az adott identitást adta meg válaszul. Nem kell mindenkinek válaszolnia, várj meg 
annyi választ, amennyit jónak érzel, és menj tovább a következő kérdésre.
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SZAKIRODALOM, ELMÉLETI HÁTTÉR ÉS TOVÁBBI FORRÁSOK

Gyakorlati felhasználásra alkalmazta a Michigani Egyetemen működő Program on Intergroup  
Relations és a Spectrum Center.

Az eszköz szolgáltatója az LSA Inclusive Teaching Initiative, Michigani Egyetem  
(http://sites.lsa.umich.edu/inclusive-teaching/).

INTIM IDENTITÁSKERÉK

TIPPEK

A résztvevőknek nagymértékű bizalomra és erős biztonságérzetre lehet szükségük ahhoz, hogy felfedjék és/vagy 
megbeszéljék másokkal az identitásuk számukra valamiért érzékeny oldalait. Az „egyéni érzékenységen” kívül 
ez eredhet a különböző identitásokhoz társított társadalmi státuszból vagy megítélésből. Kontextustól függően 
egyes identitások negatív, vagy akár megbélyegző konnotációval bírhatnak. Ebből adódóan nagyon fontos, 
hogy megfelelő hangsúlyt fektessünk ezen jelenségek (pl. hatalmi alá-fölérendeltség, kirekesztés, elnyomás) 
felismerésére. Szintén figyelni kell arra, hogy bizonyos csoportok tagjai ne kerüljenek áldozat szerepbe.  
E feladatsor után ajánlott beiktatni egy önbizalomnövelő gyakorlatot. 

Dimitra -  
szigetlakó

Javier - 
Külföldi

Anita -  
Kubai

Marion
:

nő

Nino: 
Grúz

LOUISE ateista, 
buddhista-jelölt

Gabriel: A kor  
és a vele járó  
érettség

Ian:  
meleg

Személyazonosságának 
melyik részével érzi 
leginkább a 
kapcsolatot.

http://sites.lsa.umich.edu/inclusive-teaching/
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MELLÉKLET: IDENTITÁSKERÉK

INTIM IDENTITÁSKERÉK

TÁRSADALMI SZEMÉLYISÉG KEREKE
Az Arizonai Egyetemen belül működő Intergroup Relations Center „voices of Discovery” programjából átdolgozva)

1. Tulajdonságok, amelyekre a 
leggyakrabban gondolsz 

2. Tulajdonságok, amelyekre a 
legritkábban gondolsz 

3. Azon tulajdonságaid, amelyeket 
szeretnél jobban megismerni 

4. Tulajdonságok, amelyek leginkább 
meghatározzák, milyen embernek 
látod magad

Etnikai hovatartozás   Társadalmi-gazdasági osztály            Nem
                     Szexuális beállítottság         Életkor       Származási ország               Anyanyelv             
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