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F O G L A L K O Z Á S I  T E R V  

E R Ő S Z A K - A G R E S S Z I Ó   

  

Csoport:  

• 9. osztály 
 
A foglalkozás témája: 

Erőszak-agresszió felismerése   

A foglalkozás cél-és feladatrendszer:  

• Felismerni az agresszív viselkedést 

• Verbális és fizikai erőszak formái 

• Agresszív viselkedés következményei 
• Mit tehetünk erőszak esetén 

 
Kulcsszavak:  

• Erőszak-kommunikáció 

• Érzések – érzelmek 

• Döntéshozatal 
• Család 

• Bántalmazó 

• Áldozat 
 

Fejlesztendő kompetenciák 
 

• Konstruktív kommunikáció 

• Empátia, tisztelet, együttérzés 

• Öntudatosság 

• Együttműködés,  

• Felelősségtudat, tisztesség   
 

Eszközök:   
Laptop, projektor 
1.sz. melléklet: Mondatok 
2.sz. melléklet: Kitől kérhetek segítséget 
https://www.youtube.com/watch?v=Vzl2WzAgUZQ 
 
 
Idő: 60 perc

https://www.youtube.com/watch?v=Vzl2WzAgUZQ
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Időkeret  A foglalkozás menete  
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

 
 
5 perc 

I. Jégtörő játék 

1. Bemutatkozás véletlenszerűen 
mondjuk a nevünket 

2. Pillantástalálka: mindenki egyszerre 

kezdi, a bal oldali szomszédjára néz, ha 

valakivel találkozik, a tekintete helyet 

cserélnek, a körközepén mikor 

találkoznak és üdvözlik egymást 

(kézfogás, ölelés, stb.) 

 
 
 
Játék 

  
 
 
 

 
 
 
Cél: A csoportlégkör 
oldása együttműködés 
megalapozása. 

 
 
10 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma feldolgozása: Erőszak-Agresszió 

Játék: Ököl- párokat alkotunk mindkét 

fél ökölbe szorítja, a kezét a másiknak ki 

kell nyitnia a társa öklét. 

Padszomszédok is játszhatják, 
így időt nyerünk. 
Beszéljük meg, hogy milyen 
próbálkozások voltak és rendszerezzük: 
1. Egymást rángatják, kiabálnak, 
zsarolnak – agresszív 
2. Félve fejtegetik a másik 
ujjait, félszegen mosolyognak 

 
 
Egyéni 
tapasztalatszerzés 
 
Beszélgetés 
 

 
 
Páros munka 
Frontális munka 
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Időkeret  A foglalkozás menete  
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

– bizonytalan 
3. Megkéri a másikat, hogy 
nyissa ki a kezét – 
magabiztos 

10 perc 
 
 
 
 

Erőszakos viselkedés 
– kb. 10 perc 
Beszéljük át a következő kérdéseket: 
Milyen színtereken jelenik meg az erőszak? 
Elfogadott-e az iskolában, otthon stb. az 
erőszak? 
Milyen formában jelenhet meg az erőszak? 
Csak szóbeli erőszak létezik? 
Megoldást jelent-e a problémákra az 
erőszak? 

Megbeszélés Frontális 
 
 
 

 
 

A beszélgetés során 
jussunk el odáig, hogy  a 
lehetséges színterek 
felsorolásra kerüljenek 
valamint az erőszak 
megjelenési formái: 
verbális, fizikai, lelki, 
szexuális 

10 perc 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan ismerhetjük fel a verbális 
erőszakot? 
Feladat: 
1.Felolvassuk az 1. sz. melléklet 
mondatait, és a diákoknak kéz 
feltartással jelezniük kell,  hogy melyik 
agresszív. 
2. Minden diák húz egy mondatot. 
Feladat: 10 fokú skálát rajzolunk a földre. 

Megkérjük a diákokat, hogy szubjektív 

érzéseik alapján álljanak oda ahhoz a 

számhoz, amit az erőszakosság jelent.  

 
 
Következtetés 
Meggyőzés 
 
 
 
 

 
 
Frontális 
 
Egyéni munka 
 
 
 
 

 
1.sz. melléklet: 
Mondatok  
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Időkeret  A foglalkozás menete  
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

Megbeszélés: 

1.Mennyire erőszakosak a mondatok? 

2. Kik álltak a legmagasabb ponthoz, 

értékeljék a mondatokat. 

3.Saját családotokban elhangoznak-e 

ezek a mondatok? 

4.Milyen szituációkban? 

5.Ha nagyon erőszakosnak gondoljátok a 

mondatatokat, hogyan reagáltok? 
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Időkeret  A foglalkozás menete  
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

 
 
10 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 

Családon belüli erőszak 

Alakítsunk 4 csoportot! Minden csoport 
kap egy-egy tisztázandó fogalmat. 

Feladat: a címszavakat írják föl a 
kiosztott csomagolópapírra, hogy mi jut 
eszükbe a kiosztott szavakról. 

1. csoport: család 
2. csoport: erőszak 
3. csoport: bántalmazó 
4. csoport: áldozat 

 Csoportmunka Íróeszköz, 
csomagolópapír 
 

Bármit felírhatnak a 
csoportok, ne 
korlátozzunk senkit. 

 
 
10 perc 
 
 
 
 
 

Nézzük meg a NorB - Családi Erőszak c. 

klipjét 

Beszélgetés a klip alapján: 

Miben nyilvánul meg az erőszak? 

Ki az áldozat? 

Ki a bántalmazó? 

Milyen következményei vannak az 

erőszaknak? 

Beszélgetés 
Következtetések 

Frontális https://www.youtub
e.com/watch?v=Vzl2
WzAgUZQ 
 Laptop, projektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. sz. melléklet: Kitől 
kérhetek segítséget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vzl2WzAgUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vzl2WzAgUZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vzl2WzAgUZQ
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Időkeret  A foglalkozás menete  
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

Kitől kérhetünk segítséget? 

2. sz. melléklet segítségével  

 

 
 
5 perc 

II. Értékelés 

Felismerik az erőszak megjelenési 
formáit. 

Érzékelik a verbálisan megjelenő 
agressziót. 

Tudják, kitől kérhetnek segítséget. 

    

 
 

 

 

 

 

 
  



1. sz. melléklet 

Takarodj a konyhába mosogatni! 

Kérlek, mosogasd el az edényeket! 

Mit főztél? 

Megfőztél már végre? 

Már megint ezt főzted? 

Te semmire sem vagy jó! 

Nagyon szeretném megköszönni a múltkori segítséget! 

Jössz és kész! Nincs vita! 

Ha nem engedtek el buliba, akkor elszököm. 

Ha nem viszed ki a szemetet nem kapsz vacsorát! 

Minden barátod egy idióta, ne találkozz velük! 

Arra sem vagy képes, hogy ezt értünk megtedd! 

Mikor jössz haza? 

Holnap elmegyünk moziba? 

Elegem van belőled! 

Mától minden másképpen lesz! 

Mindennek te vagy az oka! 

Örülök, hogy velem vagy! 

Már megint miattad van az egész! 

Te kis mihaszna. 



2. sz.melléklet:  

 

Fiatalokat Védő Csoport  

https://www.facebook.com/fvcs2012?ref=ts&fref=ts 

fvcs2012@facebook.com 

 

Kék-Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

116-111 (jogi tanácsadás) 

116-000 (eltűnés esetén) 

Kek-Vonal Emil és CHAT 

www.kek-vonal.hu 

 

Megfélemlítés, rendszeressé váló zaklatás ellen  

szolok.hu 

megfelemlites@felelosen.hu 

 

Internetes gondok: 

saferinternet.hu 

bejelentes@biztonsagosinternet.hu 

facebook support 

Biztonságos Böngészés Program – Dolphin Knight 

 

Keret Koalíció (szexuális bántalmazás): 

0640-630-006 

 

NANE Egyesület (családon belüli erőszak): 

0680-505-101 

 

MONA Alapítvány (szexuális kizsákmányolás) 

mona-alapitvany.hu 

 

Maristes.eu/15  
 

https://www.facebook.com/fvcs2012?ref=ts&fref=ts
mailto:fvcs2012@facebook.com
mailto:megfelemlites@felelosen.hu
mailto:bejelentes@biztonsagosinternet.hu


1. sz. melléklet 

Lehet-e az erőszakos ember 

gyáva? 

Mit csinálnál, ha valaki 

fenyegetne? 

Mit jelent az, hogy valami, 

vagy valaki fenyegető, 

erőszakos? 

Mit tennél, ha látnád, hogy 

valakivel erőszakoskodnak 

Csak a fiúk között vannak 

erőszakosak, vagy a lány is 

lehet erőszakos? 

Miért fenyeget némely ember 

másokat? Tudsz példát 

mondani? 

Voltál már valakivel 

erőszakos? 

Láttál már valakit, akit 

fenyegettek, akivel 

erőszakoskodtak? 

Bármilyen korú gyerek vagy 

felnőtt lehet erőszakos? 

 



Együtt a
gyermekekért!

Magyarországon minden állampolgárnak lehetősége van jelenteni, ha gyermekbántalmazást észlel.
A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi-, rendészeti intézményekben dolgozóknak és a hatóságoknak kötelességük jelezni, 
ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra.
Súlyos veszélyeztető, bántalmazó helyzet esetén akár bűncselekmény gyanúja is felmerülhet.

Bármilyen
bántalmazás,

erőszak esetén

Gyermekjóléti Szolgálat

Országosan mindenhol kiépített segítő 
szolgáltatás – a gyermek lakóhelye szerinti 
szolgálatot kell felkeresni

Családsegítő/Családtámogató Központ

Rendőrség 112

Háziorvosi vagy házi gyermekorvosi 
szolgálat, más egészségügyi 
szolgáltató

Kék Vonal 116-111 Név nélkül hívható ingyenes segélyvonal 
gyerekeknek és fiataloknak

ESZTER Alapítvány 06 1 466-9872 Szexuális erőszak áldozatainak segítése 
pszichoterápiás ellátással és jogi tanácsadással

www.gyermekbantalmazas.hu Információ a gyermekbántalmazásról

Iskolában
elszenvedett erőszak esetén

Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős

Iskolai szociális munkás

Iskolapszichológus

Iskolai védőnő

KITŐL KÉRHETSZ 
SEGÍTSÉGET HA 
BÁNTANAK? 
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye szerint minden 18 év alatti 
személy gyermeknek számít és speciális védelem illeti meg.

Egy gyereket SENKI (se szülő, se tanár, se edző, se osztálytárs, 
se senki) 

 •  nem verhet meg, 
 •   nem beszélhet, viselkedhet vele megalázó, lealacsonyító 

módon, 
 •  nem követhet el vele szemben szexuális erőszakot,
 •   nem élhet vissza hatalmi helyzetével, és MINDENKINEK 

tiszteletben kell tartani a gyerek jogait, érdekeit és 
szükségleteit. 

A gyerek jogairól megtudhatsz többet is a www.unicef.hu oldalon.


