
 

 

 

 
Mi a DIALECT 2 
 
A DIALECT 2 (“Combating youth raDIcalizAtion: Building communities of toLEranCe combining 
fooTball with media and digital literacy” –  Küzdelem az ifjúság radikalizálódása ellen: A 
tolerancia közösségeinek építése a foci, a média és a digitális írástudás kombinálásával) a 
DIALECT (“Disrupting polarIsAtion: buiLding communitiEs of toleranCe through football” - A 
polarizáció megszakítása: a toleranciaközösségek építése a futball segítségével) projektre veti 
alapját, mely az Európai Unió Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Programja (2014-2020) által 
került társfinanszírozásra, és amely az elmúlt években lett megvalósítva. A DIALECT 2 egy olyan 
serdülő csoportra alapoz, akiknek a labdarúgáson keresztül az elfogadás és a szolidaritás 
fontosságát tanították meg. 
 
A DIALECT 2 továbbmegy, és kettős célt tűzött ki maga elé: a sport és különösen a labdarúgás 
erejét a médiaműveltséggel kombinálja. Napjainkban, amikor a tömegmédia és a közösségi 
média információinak elburjánzása miatt minden eddiginél nagyobb szükség van a kritikus 
gondolkodás és az önmeghatározás fejlesztésére a serdülők körében, akiknek identitásépítése 
átfedésben van az offline és az online interakciókkal. Ez a szempont különösen a világjárvány 
idején is felmerült. 
 
Figyelembe véve a sportról szóló médiamegjelenéseket, amely a fiatalok radikalizálódását 
táplálhatja, a fentiek feltétlenül felszólító erejűnek tűnnek. Ezért a fiatalok edukációja arra 
vonatkozóan, hogy hogyan értékeljék és értsék meg, hogy honnan származnak a tömegmédia 
és a közösségi média információi, fontossá vált, mivel ezek a források az erőszakosan 
szélsőséges programok és narratívák kezelésének, a megosztó propaganda terjesztésének, 
valamint a szimpatizánsok és új toborzottak bevonzásának forrásai.  
 
A projekt keretében a cél a serdülők, a futball3 mediátorainak és edzőinek a képzése a 
kapcsolódó területeken, hogy a fiatalok megalapozott döntéseket hozhassanak, megtörve a 
meglévő sztereotípiákat (pl. női és fogyatékkal élő sportolók) és a faji megkülönböztetést (pl. 
etnikai kisebbségek alulreprezentáltsága), és reagálva a társadalmi kihívókra, fellépve az 
intoleráns hiedelmek és attitűdök ellen a futballpályán belül és kívül egyaránt. Hosszú távon 
ezek a tájékozott serdülők a változás ágenseiként fognak fellépni a rasszizmus és az 
idegengyűlölet közösségi szintű megnyilvánulásaival szemben, elősegítve ellenálló 
képességük fejlődését. 
 

A DIALECT 2 célja, hogy konkrét tevékenységeken keresztül javítsa: 

- a serdülők kritikus gondolkodását és ellenálló képességét a szélsőséges eszmékkel 
szemben és 
- a mediátorok és edzők (sportszakemberek, edzők, civil szervezetek) kapacitását a serdülők 
média- és digitális írástudásának fejlesztésére a futball3-on keresztül. 
 

Tevékenységek: 

- Másodlagos kutatás és online felmérés mediátorok és edzők körében 



 

 

- Fókuszcsoportok serdülőkkel, a helyi labdarúgó-egyesületek és akadémiák képviselőivel, 
valamint labdarúgó-szakértőkkel. 
 - Cselekvési terv a fiatalok radikalizálódása elleni küzdelemre a labdarúgás segítségével 
- A média- és digitális írástudásról szóló uniós tanterv kidolgozása futball3 tevékenységekkel 
kombinálva 
- Online média- és digitális írástudási képzések tartása serdülők számára. 
- Tantermi média- és digitális írástudási programok szervezése serdülők számára. 
- Képzők képzése futball3 mediátorok és edzők számára 
- Labdarúgó-edzések, mérkőzések és helyi tornák 
- Fiatalok által vezetett digitális tartalomkészítési projektek tervezése és végrehajtása. 
- Ifjúsági vezetésű uniós kiállítás 
 

A DIALECT 2 számokban: 

160 12-18 éves serdülő;  
20-28 futball3 mediátor és edző;  
9-12 futballakadémia;  
100 érdekelt fél (stakeholder) az ifjúság és a sport területén uniós szinten. 
 
A DIALECT 2-t az Európai Unió Erasmus+ Sport programja finanszírozza. Görögországban az 
ActionAid, a Nemzeti Társadalomkutatási Központ (National Center of Social Research – EKKE) 
és a Fizetett Női Labdarúgók Pánhellén Szövetsége (PSAP), Olaszországban az ActionAid, 
Magyarországon az Oltalom Sportegyesület, Szerbiában a Football Friends, Németországban a 
Streetfootballworld és Norvégiában a Norsensus Mediaforum hajtja végre.  
 

 

 


