
 

 

 

 

Az igazi Mao  
Erasmusprojekt a médiamanipulációról 

A pályázat neve angolul: 

The Real Mao – Social Skills Development on Identifying, 

Avoiding and Reacting on Media Manipulation 

 

A pályázat azonosítója: 

2020-1-HU01-KA229-078726_3 

 

 



 

 

 

A projekt  koordinátorintézménye: 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tanintézménye (Magyarország) 

 

Partnerek: 

Secondary School “Peyp Yavorov” ( Bulgária) 

Áprily Lajos  Főgimnázium  (Románia) 

 

Rövid ismertető:  

A  projekt kiindulópontja  az 1994-ben megjelent  Siklós 

Szilveszer Az igazi Mao áldokumentumfilmje.  

Napjainkban egyre több ember aszerint gondolkodik, dönt, 

cselekszik,  amit a média tudatosan gerjeszt.  Olyan  

viselkedésminták, mint az agresszió, nacionalizmus, 

intolerancia egyre inkább teret nyernek a társadalomban. 

Ezeket a sémákat óhatatlanul átörökítjük a jövő nemzedékre. 

A kommunikáció fontosságának felismerése ebben a 

médiadömping világban kulcsfontosságúvá növi ki magát: a 

média manipulatív hatásáról, veszélyeiről beszélni kell, 

tudatosítani kell a fiatalok körében. Tudatos 



 

 

médiafelhasználóként fiataljaink jobban érvényesülnek majd 

egy színes kultúrközegben, ahol a pozitív értékek, mint a 

másság elfogadása, a konstruktív együttélés és bizalom 

érvényesülnek a nihilista - gyakran a médiák által irányított - 

gondolatokkal szemben. 

  

Célkitűzések:   

A projekt  fő célja a médiamanipuláció felismerése, az 

agresszív radikalizáció megelőzése, azáltal, hogy fiataljaink  a 

demokratikus értékek, az interkulturalitás mentén döntőképes 

európai polgárokká váljanak.    

Továbbá fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók  

inklúzióját, ezáltal a diszkriminatív hozzáállást  visszaszorítva. 

A projekt által lehetőséget szeretnénk biztosítani új készségek 

fejlesztésére: a helyi ill. nemzetközi problémák 

felülvizsgálatának készsége, mások álláspontjának  

megértése ill. elfogadása, hatékony kommunikációskészség 

 

Célcsoport: középiskolás diákok (15-18 év között) 



 

 

A pályázat tevékenységei:  

1. Az igazi Mao c. film megtekintése és elemzése 

2. Kerekasztalbeszélgetés szakértőkkel a 

médiamanipuláció témájában 

3. Filmkészítési műhelymunkán való részvétel 

4. Filmkészítési versenyben való részvétel és díjazás 

5. Hamis történeteink - 6 napos tábor Bulgáriában.  

        A mobilitásban résztvevő diákok száma: 8  

        Időpont: 2021 júniusa 

6. Kerekasztalbeszélgetés szakértőkkel a demokrácia és 

diktatúra témakörében 

7. Plakátkészítési versenyben való részvétel és díjazás 

 

Kihatás:  

A projektben résztvevő diákok  

1.  megtanulják felismerni és elhárítani a 

médiamanipuláció különböző eszközeit és technikáit  

2. fejlesztik kifejezőképességüket,  idegennyelv-tudásukat 

és számtógépkezelési képességeiket 



 

 

3. megtanulnak különböző médiákban tartalmakat 

létrehozni 

4. fejlesztik társadalmi és társas kompetenciáikat 

5. fejlesztik kulturális ismereteiket és interkulturális 

kifejezőképességüket 

 

 

 

 


