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Bevezető 

 

Magyarországon a gyermekszegénység és a gyermekbántalmazás magasan az 

Európai átalag fölött van. Intézményeinkben oktatott és nevelt gyermekeink döntő 

többsége halmozottan hátrányos szociális miliőből, deviáns életvezetési mintákat is 

közvetítő, morális hiányosságokat mutató családokból származnak. Különösen 

veszélyeztetettek a gyermekbántalmazás valamint a deviáns viselkedésformák 

megjelenése szempontjából is. A gyermekbántalmazás, a szexuális abúzus tabu 

témának számít társadalmi szinten is, ha nem beszélünk róla, akkor nem is létezik. 

Történik ez a gyermekekkel foglalkozó intézményekben is, a pedagógusoknak kevés 

az információjuk, és talán félnek is, nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. A helyzetet 

tovább árnyalja, hogy a gyermekekre és fiatalokra leselkedő veszélyforrások köre 

jelentősen kibővültek az iskolában és online térben megvalósuló bántalmazásokkal.  

Jelen pályázatomban a „Nyitott szem, nyitott szív” projekt kidolgozásával 

próbálom felismertetni fiataljainkkal, azt, hogy, nem szükséges a bántalmazást 

elviselni, -merjenek kiállni önmagukért, merjenek NEM-et mondani, merjenek 

segítséget kérni. A megelőzésben és a megélt traumák feldolgozásában is felnőtt 

segítségére van szükségük, akik abban segítik őket, hogy felismerjék a bántalmazást 

és aktív részt vállaljanak a megelőzésben és megakadályozásban.  

Pedagógusaink számára az elkészült foglalkozástervekkel, olyan eszközt adok, 

amely a gyerekek képességihez igazítható, komplex terv a bántalmazás 

megelőzésére. 

Projekt innovatív eleme, a pedagógusok és a családok bevonása a prevenciós 

folyamatba, tág életkori sávra (3-18 év) kidolgozott foglalkozási tervek, amelyek a 

gyermekinkkel foglalkozó szakemberek eszköz és módszertárát bővíti. 
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1. Helyzetelemzés 

Alapítványunk a Határtalan Szív Alapítvány több mint tíz éve végez oktató- nevelő 

munkát és szociális tevékenységet, Esztergom Város szélén lévő roma telepen a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik körében. Az alapítvány 

működési helye a „Mi Házunk” Marista Közösségi Ház. 

Oktató nevelő munkánk a felzárkóztatás segítésére épülő délutáni foglalkoztatás. Az 

alapítvány fél éves kortól 22 éves korig foglalkozik gyerekekkel. Jelenleg 5 csoport 

működik a házban. Délelőtt a baba csoport, délután az óvodások, a kiscsoport 

/általános iskola alsó tagozata / és a középső csoport / felső tagozatos általános 

iskolások és középiskolások /tanulói vesznek részt a foglalkozásokon. 

A pedagógiai munkánkkal a gyerekek látókörének bővítésére, felzárkóztatásra, 

fejlesztésére, az óvodába, iskolába való jobb felkészítésre, a szocializáció 

hiányosságainak pótlására törekszünk. 

Az Alapítvány csoportjaiba beíratott gyerekek halmozottan hátrányos, rossz szociális 

körülmények között élő gyerekek. A szülők nagy része munkanélküli, a családokban 

sok a gyermek, a szülők iskolázottsága alacsony. A munkanélküliség lassan 

hagyomány, már a nagyszülőknek sem volt munkája. A gyerekek sok esetben csak a 

rossz példát látják és nem is fogalmazódik meg bennük, az hogy lehetne másképp is 

élni. A környezeti hatások miatt a gyerekeknek nem érték a tanulás. Jelentős az 

iskolai lemorzsolódás, az osztályismétlés. 

A roma társadalom egy zárt egységet képvisel. Nehezen nyitnak idegenek felé. 

Anyagi-, szociális-, és kulturális hátrányaik miatt a gyerekek félnek az idegenektől, a 

másik embertől és nem merik megmutatni valódi tudásukat. Nehezen fejezik ki 

magukat, szókincsük szűk körű, mondanivalójukat nem tudják közérthetően 

megfogalmazni. 

Az utóbbi évtizedben jelentősen átalakultak a társadalmi normák és a viselkedési 

formák is, felerősödtek a társaskapcsolatokban kialakuló negatív tendenciák. 

Kortárscsoportokban, iskolai közösségekben megjelentek a zaklató, bántalmazó 

magatartásformák, amelyek az általunk nevelt gyermekeket, fiatalokat hátrányos 

helyzetükből adódóan lényegesebben érzékenyebben érintik. Pszicopedagógusként 

egyéni beszélgetések során a gyermekek elmondták, hogy kiközösítik, rendszeresen 
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csúfolják, roma származásuk miatt megalázzák, fizikálisan is bántalmazzák őket 

társaik. Az elszenvedett bántalmazásra adott reakciójuk során sok esetben ők is 

bántalmazókká váltak.  

A roma szokásrend, a roma hagyományok is a gyermekek és főleg a kislányok 

nevelése terén lehetőséget adnak nem az életkori szintjüknek megfelelő események 

megélésére, és a nem gyermekkori tevékenységformák megkövetelésére. A 

kislányok idő előtt kikerülnek az intézményes oktatás keretei közül, nagykorúságuk 

előtt férjhez kényszerítik őket, szexuális felvilágosítás nélkül. A súlyosan hátrányos 

lakhatási körülményeik miatt több generáció él egy szobában, ahol a gyermek 

enyhébb esetben a szüleivel együtt nézi a felnőtteknek való filmeket a tévében, 

súlyosabb esetben szemtanújai a testvér vagy szülő házaséletének. Gyakoriak a 

családi ünneplések, ahol a tágabb rokonság mulatozik, nincsenek tekintettel a 

gyermek pihenési igényére, előfordul, alkoholos befolyásoltság alatt felnőtt zaklat 

gyermeket.  Úgy gondolom, hogy a gyermekbántalmazás minden formája 

hatványozottabban van jelen az általunk nevelt gyermekek körében. Szükséges tenni 

a gyermekekért, szükségük van a segítségünkre, nekünk pedagógusoknak 

feladatunk a gyermeket megóvni a veszélyektől. Feladatunk van a családok, a 

pedagógusok és a gyermekek körében.  

1.1. Missziónk 

A Marista Rend intézményeiben így a közvetlen tevékenységi területemen a MI 

HÁZUNK -ban dolgozó felnőttek nevelő munkájukat a legjobb tudásuk szerint, a 

gyermekek feltétel nélküli elfogadásával, érzelmi biztonság megteremtésével, 

empátiával, egyéni bánásmód alkalmazásával végezik. A gyermekbántalmazás 

minden formáját szigorúan elitéljük és kötelességünknek érezzük, hogy fellépjünk 

ellene. Marcellin Champagnat üzenetét követve, nevelői-tanítói tevekénységét 

példaként követve a ránk bízott gyerekeket szeretni, családjaikat segíteni, óvni és 

védeni akarjuk a rájuk leselkedő veszélyektől.   
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2. A „Nyitott szem, nyitott szív” projekt célkitűzése 

2.1. Cél: a gyermekbántalmazás megelőzése prevenciós programokkal 

2.1.1. A gyermekek megszólítása! Ha bántalmazást szenved el titkaival, 

problémáival, félelmeivel nincs egyedül! Tudjon segítséget kérni! 

Közvetlen cél 

- Intézményeinkben tanuló gyermekeink és fiataljaink ismerjék meg jogaikat, 

tudják testükkel csak önmaguk rendelkezhetnek 

- Intézményeinkben tanuló gyermekeink és fiataljaink ismerjék fel a lelki, 

fizikiai és szexuális bántalmazás formáit. 

- Ismerjék fel az online térben, kortárscsoportokban, iskolai közösségekben 

folyó zaklatást  

-  Legyenek képesek arra, hogy a velük történő események során ne 

elszenvedők, hanem felelősséggel cselekedők legyenek 

- Tanuljanak meg olyan technikákat, amelyekkel elkerülhetik a veszélyes 

helyzeteket 

- Merjenek segítséget kérni megbízható felnőttől 

- Ismerjék a Marista rend illetve a civil szervezetek segítő munkáját, ahova 

szükség esetén fordulhatnak. 

Közvetett célok  

- Önbizalom növelése, merjenek önmaguk érdekében kiállni, ne féljenek 

szokatlan esetleg veszélyes helyzetekben 

- Változzon konfliktuskezelési stratégiájuk 

- Tanuljanak módszereket egymás megsegítésére 

- Érezzék a közösségi összefogásban rejlő egymást megsegítő 

lehetőségeket 

- Fejlődjön kooperációs készségük, empátiájuk 

      2.1.2. A pedagógusok megszólítása!- legyenek tisztában a gyermekek jogaival, 

felkészültek legyenek a különböző nehéz élethelyzetek kezelésére, ismerjék fel a 

bántalmazást, merjenek felelősséget vállalni, és adjanak segítséget a krízishelyzetbe 

került gyermeknek! Tudjanak szakember segítsége nélkül levezetni prevenciós 

foglalkozásokat. 
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       2.1.3. Szülők megszólítása!- védje gyermekét! Ismerjék fel, hogy viselkedésük, 

a gyermekkel szembeni magatartásuk meghatározó a gyermek személyiségfejlődése 

szempontjából. 

3. Célcsoport  

A program kidolgozásának első fázisában úgy gondoltam, hogy saját neveltjeinkre 

vonatkozóan kerülnek kidolgozásra a programok és foglalkozási tervek. A tervező, 

bevezető, munka során szerzett tapasztalatok továbbá az erre épülő elkészült 

prevenciós foglalkozássorozat, további célcsoportok bevonását is lehetővé tenné. Így 

bátran kezdeményeztem a célcsoport kibővítését és a foglalkozásterveket is 

rendelkezésre bocsátom a velünk kapcsolatba lévő nevelési-oktatási intézmények 

számára. 

Nevelési oktatási intézmények (iskolák, óvodák, tanodák, Biztos Kezdet 

Gyermekház)          

- Vezetők 

- Pedagógusok 

- Szülők 

- Gyermekek, fiatalok  

-  

A programban résztvevő konkrét célcsoport: 

Vezetők: 10 fő 

- MI HÁZUNK igazgató, helyettes 

- T.I.P. igazgató, helyettes 

- Szt. Pál Marista Általános Iskola igazgatóhelyettes 

Legyenek érzékenyek a gyermekbántalmazás kérdésével kapcsolatban, támogassák 

a programot és a kezdeményezések megvalósítását.  

Pedagógusok: 35 fő 

- MI HÁZUNK pedagógusok 

- T.I.P. pedagógusok 

- Szt. Pál Marista Általános Iskola pedagógusok 
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Általános helyzetképet kapnak a gyermekek helyzetéről, bántalmazási formákról, 

okokról és fiatalokat fenyegető veszélyforrásokról. A konfliktushelyzetek 

erőszakmentes feloldási módjaira, valamint a közösségfejlesztés módszereire való 

képzés. Prevenciós, konfliktuskezelő technikák elsajátítása. Legyenek képesek 

gyermekvédelmi prevenciós foglalkozások levezetésére szakember segítsége nélkül.  

Szülők: 30 fő 

Az esztergomi közössági házba járó gyermekek szülei. 

A gyermekbántalmazás területén érzékenyítés, segítségnyújtás formáinak, 

elérésének útjai. Közösség építő programok keretében a gyermekeket és fiatalokat 

érintő veszélyforrások feltárása. 

Gyermekek, fiatalok: 250 fő széles életkori sávban 3-18 éves korosztály 

- MI HÁZUNK gyermekek 

- T.I.P. gyermekek 

- Szt. Pál Marista Általános Iskola tanulók 

A gyermekek gyermekjogi alapismereteinek bővítése, a saját testének tisztelete, az 

életkori szükségletek időben történő kielégítése, jártasság kialakítása a 

szolgáltatások felhasználásában. Eredményes szocializációjuk elősegítése a 

morálisan és mentálisan erősítő életmódminták nyújtása, az érzelmi biztonságot 

nyújtó közösségi foglalkozások keretében. Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb 

szenvedélybetegség kialakulásának kockázatairól. Tudja felismerni a bántalmazás 

különböző formáit, merjen szólni megbízható felnőttnek, sérelem esetén tudjon 

segítséget kérni. Eszközt adunk (önvédelmi szabályok) hogy, képesek legyenek 

megoldani nehéz helyzeteket, merjék megállítani a bántalmazást.  

4. Várható eredmények 

A „Nyitott szem, nyitott szív” program megvalósulása feltételezéseim szerint 

hozzájárul, hogy a tabu (bántalmazás), mint titok napvilágra kerül. A pedagógusok 

érzékenyebbek, figyelmesebbek lesznek a gyermek viselkedésére, nyitott lesz, a 

szemük felismerik a bántalmazás minden formáját, és bátran merik kezdeményezni 
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a jelzést, felvállalják az ügy kezelését. A gyermekek elszenvedett traumáinak 

feldolgozása érdekében nyitott lesz a szívük és a saját kompetncia hataraikon belül 

minden segítséget megadnak azok enyhítésére. A programhoz kapcsolódó 

foglalkozássorozatot beépítik nevelői munkájukba és képesek lesznek azok önálló 

megtartására és variációk segítségével azok bővítésére. 

A „Nyitott szem, nyitott szív” program megvalósulása feltételezéseim szerint 

lehetővé teszi a szülői felelősségvállalás megerősítését, a felelős szülői magatartás 

kialakulását. 

A „Nyitott szem, nyitott szív” program megvalósulása feltételezéseim szerint segít 

a gyermekeknek és fiataloknak egy határozottabb önérvényesítő, önvédő 

magtartásforma kialakulást. Megtanulják az önvédelmi technikákat, azok 

alkalmazásának módjait így lesz eszközük és módszerük a bántalmazás 

megakadályozására. A gyermekek és fiatalok képesek lesznek átélni mások nehéz 

helyzetét, kiszolgáltatottságát ezzel fejlődik empátiájuk, szolidaritásuk, 

segítőkészségük. Önbecsülésük megemelődik, önértékelésük pozitív irányba mozdul 

el. A prevenciós foglalkozások során az interperszonális kapcsolatok terén is fejlődés 

várható a kooperáció minőségében az asszertív konfliktuskezelési módok 

tekintetében is.  

5. A „Nyitott szem, nyitott szív” projekt megvalósulása 

 

5.1. Előzmények 

2016. nyarán a Marista Rend felkért, hogy vegyek részt a gyermekvédelmi 

munkájukban. A Marista gyermekvédelmi protokoll Magyarországi 

megismertetésével és bevezetésével kapcsolatos feladatokat szerették volna rám 

bízni. Gyermekvédelmi szakemberként a feladatot nagy örömmel fogadtam és nagy 

lelkesedéssel kezdtem meg a munkát. Tagja lettem a nemzeti gyermekvédelmi 

csoportnak. Az első időszakban főleg a protokoll megismertetése a szexuális 

bántalmazás megelőzése, a jelzések, és esetkezelés témaköreivel foglalkoztunk 

főleg vezetői és pedagógus közösségekben. Később, amikor fokozatosan kibővült a 

kör és a prevenciós tevékenységünkkel eljutottunk a gyermekekhez, egyre inkább 

kezdett körvonalazódni, hogy a szexuális bántalmazás mellet számos más súlyos 

abúzus éri fiataljainkat, ami patológiás folyamatokat, pszichés és 
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személyiségfejlődési zavarokat is okozhatnak. Ekkor fogalmazódott meg bennem a 

gondolat, hogy egy szélesebb tevékenységrepertoárra alapozott, prevenciós 

programot dolgozzunk ki.  

5.2. „Nyitott szem, nyitott szív” program elemei  

- Érzékenyítő foglalkozások pedagógusoknak, gyermekekkel foglalkozó 

felnőtteknek 

- Képzések pedagógusoknak 

- Felvilágosító, érzékenyítő programok szülőknek 

- Prevenciós foglalkozások gyermekeknek, fiataloknak 

 

5.3. „Nyitott szem, nyitott szív” programot támogató prevenciós 

foglalkozássorozat  

A foglalkozássorozat kidolgozásának célja, hogy a gyermekkel foglalkozó 

pedagógusokat bevonjuk a prevenciós munkába. Olyan foglalkozássorozat 

elkészítését terveztem, amit a pedagógusok oktatási leterheltségük mellet is 

viszonylag kis szellemi ráfordítással is megvalósíthatnak, előkészületet csak 

annyiban igényel, hogy a tervezetet áttanulmányozzák és a szükséges eszközöket 

előkészítsék. Osztályfőnöki és napközis foglalkozások keretében lehetőség van a 

megvalósításra. A nem oktatási intézményekben dolgozó (tanoda, gyermekház) 

pedagógusoknak is érthető, megvalósítható a foglalkozási terv, szabadidős 

tevékenységekbe is beilleszthető. 

A program tervezésének első fázisában az óvodás és általános iskolás korosztály 

volt az, akik számára elsődlegesen a foglalkozássorozat kidolgozását terveztem. A 

Tanodás gyermekek körében végzett pedagógiai munkám, a fiatalok körében 

tapasztalt veszélyeztetettség motivált arra, hogy a középiskolás korosztály számára 

is készüljenek el a foglalkozási tervek.  

A foglakozássorozat kidolgozását megelőzően felmértem a gyermek célcsoportok 

helyzetét, foglalkozásokat tartó pszichopedagógusként már ismertem az iskolai, 

közösségi és bizonyos fokban a családi körülményeiket is. Tudtam, hogy a témával 

kapcsolatba milyen irányú prevenciós elmozdulásra lenne szükség. Az intézmények 

pedagógusaival konzultálva körvonalazódtak az egyes témakörök. Pau testvérrel, aki 

ismerte a tartományi kezdeményezéseket, összeállítottuk azt a kulcsfogalom listát, 
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amelyre minden korosztályban a foglalkozások fókuszálnak. Ezt követően kerültek 

kidolgozásra a tervek, amelyekhez a megvalósításhoz szükséges mellékletek is nagy 

részletességgel kapcsolódnak. 

5.4.  „Nyitott szem, nyitott szív” foglalkozássorozat 

Korosztály: 3-18 év 

Időkeret: 60 perc 

Az időkeret hosszabb egy tanóránál, így a pedagógusnak lehetőséget biztosít a 

gyermekek és fiatalok szükségleteihez igazítani a témát, lehetőség van a szűkítésre, 

bővítésre, több részletben való megvalósításra.   

Kulcsfogalmak: 

3-6 éves 6-10 éves 10-14 éves 14 18 éves 

Biztonság Biztonság Biztonság   

Erőszak-
kommunikáció 

Erőszak-
kommunikáció 

Erőszak-
kommunikáció 

Erőszak-
kommunikáció 

Felfedezés-
kezdeményezés  Empátia  Empátia  Empátia 

Test részei Test részei 
Serdülőkori fizikai 
változások 

Serdülőkori fizikai 
változások 

 Tolerancia Tolerancia Tolerancia 

Titkok Titkok Titkok Titkok 

Megbízható felnőt 
Megbízható 
felnőt Megbízható felnőt Megbízható felnőt 

Érzések - érzelmek 
Érzések - 
érzelmek Érzések - érzelmek Érzések - érzelmek 

Idegenek Idegenek Idegenek   

  
Marista 
jelzőrendszer 

Marista 
jelzőrendszer 

Marista 
jelzőrendszer 

  Internet Internet Internet 

  Bullying Bullying Bullying 

  Intimitás Intimitás Intimitás 

  Önvédelem Önvédelem Önvédelem 

  Sexuális abúzus Sexuális abúzus Sexuális abúzus 

  Bűntudat Bűntudat Bűntudat 

   
Szexuális 
kapcsolatok 

Szexuális 
kapcsolatok 

   Barátok Barátok Barátok 

   Zaklatás Zaklatás Zaklatás 
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Korosztályok és témakörök: 

Korosztály Foglalkozás Foglalkozás témája 

3-6 éves  3 db • Érinteni és nézni 

• Simogatás 

• Kiko és a kéz 

6-10 éves 6 db • Az én testem az enyém 

• Jól szeretni 

• Gondolkodj és dönts 

• Sára szomszédja 

• Nem az én hibám 

• Titkok 

10-14 éves  7 db • Érzelmek kifejezése 

• Mindenhol biztonságban 

• A szavak ereje 

• Tartsd tiszteletben határaimat 

• Biztonság 

• Ne légy meggondolatlan 

• Mítoszok 

14-18 éves 6 db • Erőszak 

• Iskolai bántalmazás 

• Ciberbullyng 

• Törd meg a csendet 

• Van kiút 

• Ne essél csapdába 

 

A „Nyitott szem, nyitott szív” program keretében összesen 22 db foglakozási terv 

és annak mellékleteinek kidolgozására került sor. 

A program keretében további foglalkozási tervek kidolgozását tervezem a 

problématerület sokoldalúbb prevenciója érdekében. További céljaink a 

gyermekvédelmi csoporttal közösen, hogy az érdeklődő oktatási, nevelési 

intézmények pedagógusai számára egy képzés keretében megosztjuk.  
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5.5. Alkalmazott módszerek 

- Megoldási módok modellek: Szociális képességfejlesztés viselkedési 

erkölcsi, normák közvetítése- magyarázat, videó, képek életkori 

sajátosságoknak megfelelő módszertani megoldások. 

- Szaktanácsadó szerepet játszani: Kiscsoportos –orvos, pszichológus 

szerepjáték.  

- Esetelemzés: Kiscsoportos foglalkozás keretében azonos helyzetet modelláló 

történetek kapcsán megoldási minták nyújtása.  

- Csoportos-fórum vita: Ötleteket megosztani, indokolni, érvelni 

nagycsoportban pl. fél csoport védi – másik támadja. Vita. 

- Dramatizálás: Probléma, konfliktus, szerepjáték. A dramatizáláshoz a gyerek 

írja meg a helyzete forgatókönyvét. 

- Improvizálás: Szerepjáték - konkrét szerep szerint hogyan reagálnál. 

Beszélgetés miért úgy reagáltál az adott helyzetben.  

- Erkölcsi kérdés –tanmese: Értékkonfliktus szerepel a középpontban - 

megoldás keresése a tanmesék segítségével. 

- Ötletroham: Adott helyzetet milyen kreatív ötlettel lehet megoldani, 

ötletgyűjtés.   

- Kincskeresés: Egyszerű témák és feladatok könyv, vagy internetet 

segítségével való megoldása. Bonyolultabb témák és feladatok – 

következtetés megfogalmazása. Tájékozódás, kommunikáció egységének 

alkalmazása. 

- Konferencia - előadás:2 csoport a nagycsoport rövid előadás adott témáról a 

3. csoport összefoglalót tart és kiemeli a közös pontokat, eltéréséket, 

megfogalmazza melyik csoportnak ad igazat és indokolja.  

- Filmelemzés: A kiválasztott film egy részletének tematikus, irányított 

feldolgozása. 

- Szociodráma: Társadalmi problémáról beszélni, eljátszani. Érzékenyítő 

kampány. Érzékenyítő lehetőség adott célcélcsoport pl. osztály- a gyerekek 

szerveznek az iskolában az adott témában programot pl. bullyng  

- Személyes napló: Kreativitás személyes autonómia, önbecsülés 

- Képfelhasználás: Egy vagy több kép megmutatása kapcsán attitűdök, 

érzések segítenek a beszélgetésben. 
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- Kérdőív 

- Feladatlap 

- Rajz, kézműves foglalkozás 

5.6. A foglalkozástervek felépítése 

Minden korosztály foglalkozási terve alakilag egyforma, azonos tartalmi felépítéssel. 

Megfogalmazásra kerülnek a célok, feladatok, az adott témához kapcsolódó 

kulcsfogalmak és fejlesztendő kompetenciák. Az egyes foglalkozások 

lebonyolításához szükséges óravázlat, melléklet, ppt., film részét képezik a tervnek, 

megkönnyítve a pedagógus előkészítő tevékenységét: technikai lebonyolítást- 

fénymásolást, eszköz előkészítést. 

                

 

5.7. Együttműködés, kapcsolat 

Intézményi együttműködés: 

- MI HÁZUNK közösségi ház Esztergom 

- Szt. Pál Marista Általános Iskola Karcag 

- T.I.P. Karcag 

Szakmai együttműködés 
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- Premontrei Női Kanonokrend Boldog Gertrúd Központ Nyitott Ház Tanodája 

- Katolikus Iskolák Gyermekvédelmi Csoportja 

6. A „Nyitott szem, nyitott szív” program megvalósulása 

6.1. Vezetők – Pedagógusok A programot 2017-ben indítottuk először az 

intézményeinkben dolgozó vezetők számára szerveztünk a témában érzékenyítő, 

ismeretnyújtó, probléma felvető képzést. A képzésen részt vettek a karcagi T.I.P. a 

Szt. Pál Marista Általános Iskola és az esztergomi MI HÁZUNK vezetői valamint a 

Rend képviselői. Létszám: 10 fő. Még ebben az évben elindultak a pedagógusok 

számára a képzések.  

A képzések témakörei:  

- A gyermekek helyzete Magyarországon 

- Törvényi szabályozás: Gyermekvédelmi törvény, Büntetőtörtvény, Köznevelési 

törvény, ENSZ Gyermekjogi konvenció 

- A bántalmazás formái és felismerése 

- Jelzőrendszer, jelzés, mit tehet a pedagógus bántalmazás esetén 

- Marista Gyermekvédelmi protokoll 

- Esetkezelés 

- Szituációk,  

- Esetfeldolgozás, esetelemzés, megbeszélés 

Fontosnak tartom, hogy a képzéseket folyamatosan megszervezzük minden évben 

legalább két alkalommal, az estlegesen csatlakozó új kollégák, valamint a téma 

fontosságra való tekintettel a pedagógus aktivitásának és figyelmének folyamatos 

ébrentartása végett. 

 

Gyermekvédelmi képzés Karcag 2019 
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2017-2019. Pedagógusképzések  

Az elmúlt két és fél évben 7 alkalommal szerveztünk a pedagógusok számára 

érzékenyítő, ismeretnyújtó képzéseket Karcagon és Esztergomban. Résztvevők 

szám alkalmanként: Karcag: 25 fő Esztergom: 12 fő 

     

                                    Gyermekvédelmi képzés Karcag 2019. 

 A képzések tapasztalatai 

- A pedagógusok körében is nagyon óvatosan kell a témával foglalkozni és 

megértéssel kell irányukba is fordulni, mert az ő köreikben is vannak, akiket 

gyermekkorukban bántalmazás ért. Egy-egy eset kapcsán felszakadhatnak az 

elfojtott sebek.  

- A gyermekbántalmazás témájával kapcsolatban kevés információjuk van, 

először hárították a témát 

- A magyar gyermekvédelmi rendszer hiányosságait hangsúlyozva saját 

szerepüket megkérdőjelezik a jelzés adása kapcsán- tipikus reagálás „úgy 

sem történik semmi” 

- Egyetértés van abban, hogy a gyermekeket segíteni kell, a veszélyeztett 

gyermekek irányába megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 

- Szükségesnek tartják a prevenciót és intézményi szinten a munka 

összehangolását 

- A folyamatos képzések eredményeként egyre nyitottabbak és figyelmesebbek 

a bántalmazási esetek észlelésében 
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6.2. 2018-2019. Szülők képzése 

A szülőkkel 2018-ban kezdtük meg a munkát. Probléma, hogy nagycsaládokról, sok 

esetben morális hiányoságokkal, szociálisan és egzisztenciálisan a perifériára 

szoruló családokkal foglalkozunk. A gyermekek szeretetét sajátosan értelmezik, 

verbálisan harsányan hangoztatják, de az érzelmi elhanyagolás, fizikai 

gondozatlanság, bántalmazás, kihasználás sok családra jellemző. A szülők életvitele 

nem jelenik meg pozitív mintaként a gyermek számára. Sőt maguk sincsenek 

tisztában azzal, hogy tudattalanul mivel árthatnak gyermeküknek. Ezeknek a 

családoknak a legnagyobb hiányossága a felelősségtejes szülői magatartás hiánya. 

Minden negatív tapasztalat ellenére úgy gondolom, hogy a kulcsszereplő a család a 

szülő. Meg kell találni az eszközöket és módszereket, hogy bevonjuk őket a 

prevencióba. Az elmúlt időszakban 2 alkalommal Esztergomban szerveztünk 

számukra képzést. A foglalkozások központi témája a bántalmazás felismerése, a 

felelős szülői magtartás a megelőzés érdekében. Létszám: alkalmanként: 10 fő 

                  

Gyermekvédelmi képzés szülőknek Esztergom 2018. 

             

Gyermekvédelmi képzés Baba-mama klub Esztergom 2019. 
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  6.3. 2018- 2019. Gyermekekklel folytatott prevenciós foglalkozások 

A gyermekek és fiatalok körében 2018-ban indítottuk el  a foglalkozásokat, ekkor 

kezdtük meg a foglalkozástervek kidolgozását is. A foglalkozásokat egyenlőre Pau 

testvér és saját magam tarjuk. Szeptembertől szeretnénk bevezetni a 

foglalkozásokat évolyamonként a Szt. Pál Marista Általános Iskolában, amit már 

osztályfőnöki óra keretében a padagógus tartana. 

3-6 éves korosztály 

 A MI HÁZUNK óvodás csoportjában 2018-ban a  nyári  napközi időszakában 

tartottam egy 4 foglalkozásból álló prevenciós foglalkozássorozatot. Az óvodás  

csoport teljes létszámban 18 fővel vett részt a foglalkozáson. A foglalkozásokat az 

életkori sajátosságokhoz igazítva játékos formában tartottam. Nagyon könnyű volt 

aktivizálni a gyerkeket, érdeklődőek és nyitottak voltak. Ebben az életkorban még 

öszintén megnyílnak és lehetőség van mélyebb érzékenyebb tartalmak 

megjelenítésére.  

Feldolgozott témák:  

- Jó és rossz érintés 

- Kellemes és kellemetlen érzések 

- Kényelmes és kényelmetlen helyzetek 

- Testem csak az enyém: Fehérnemű szabály (Kiko és a kéz)       

    

                            Prevenciós foglalkozás óvodás csoport Esztergom 2018. 
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                       Prevenciós foglalkozás óvodás csoport Esztergom 2018. 

                                   

 

                       Prevenciós foglalkozás óvodás csoport Esztergom 2018. 
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6-10 éves korosztály        

A foglalkozásokat 2018. szeptemberében kezdtük meg a MI HÁZUNK 

kiscsoportjában, ahová 1-2. osztályos tanulók járnak. A foglalkozásokat az életkori 

sajátosságokhoz igazítva játékos formában a gyermekek cselekvéses 

tapasztalatszerzésére alapozva tartottam meg, alkalmanként 12 fő részvételével. 

Feldolgozott témák: 

- Privát testrészek felismerése 

- Érintések 

- Érzések, testi reakciók, amik kellemetlenek 

- Félelemek  

- Biztonság 

- Megbízható felnőtt 

- Elutasítás, NEM megfogalmazása 

- Önvédelmi szabályok 

      

       

                       Prevenciós foglalkozások kiscsoport Esztergom 2018. 
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10-14 éves korosztály 

2019. első negyedévében a karcagi Tanoda kiscsoportjában kerültek megtartásra 

foglalkozások, főként 10-12 éves 5-6. osztályos tanulókkal. A gyerekek nagyon 

motiváltan és érdeklődéssel vettek részt a foglalkozásokon. Résztvevők száma 

alkalmanként: 18 fő 

Feldolgozott témák: 

- Érzelmek felismerése és kifejezése 

- Közösségi kommunikáció szavakban 

- Asszertív kommunikáció  

    

                          

Prevenciós foglalkozások kiscsoport Karcag 2019. 
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14 -18 éves korosztály 

2018-tól negyedévente kerültek megvalósításra a karcagi T.I.P. serdülőkorú fiataljai 

körében a foglalkozások. A program indításakor bizonytalan voltam a fogadtatásban 

az amúgy is kritikus életkori szakaszban lévő fiatalok körében. A kezdeményezést 

sikeresnek vélem, mert 2018-ban 4 alkalommal 2019-ben 1 alkalommal egész 

délelőtt kitöltő foglalkozás sorozat került lebonyolításra. A fiatalok felelősen 

viszonyultak a témákhoz, próbálták belehelyezni a szituációkba a saját 

tapasztalataikat. Résztvevők száma alkalmanként: 16 fő 

Feldolgozott témák: 

- Erőszak 

- Bántalmazás formái 

- Szexuális bántalmazás 

- Bullying 

- Internet veszélyei 

- Online zaklatás 

         

        

Prevenciós foglalkozások T.I.P. Karcag 2018-2019 
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6.4. Eredmények 

A „Nyitott szem, nyitott szív” program kidolgozásával a gyermekbántalmazás többek 

között a kortársbántalmazás és az online térben zajló bántalmazás 

megakadályozását céloztuk meg.  

- 2017-2018-ban a program egyes elemi megvalósultak és folyamatosan 

megvalósulnak elkészült egy széles életkori sávra alkalmazható foglalkozási 

terv gyűjtemény, kidolgozott mellékletekkel. Összeségében 22 db 

foglalkozási terv és mellékletei kerültek kidolgozásra. 

- A Marista Rend által Magyarországon fenntartott minden intézményben 

megindult a gyermekvédelmi munka. Vezetők képzése 2 alkalommal, 

pedagógusok képzése 7 alkalommal valósult meg. 

- A pedagógusok nyitottabbak lettek a gyermekbántalmazás kapcsán 

- Megtettük az első lépéseket a szülők gyermekvédelmi ismereteinek bővítése 

terén 

- A gyermekek és a fiatalok körében is elindultak a foglalkozások, 

tapasztalatom szerint igényük van az őszinte beszélgetésekre, keresik a 

bizalmi viszonyt 

- Gyermekvédelmi tevékenységünkre felfigyelt a katolikus pedagógiai szakami 

közösség- tudásmegosztó szakmai beszélgetésre kértek fel 

- Fontos, hogy gyermekvédelmi tapasztalatainkat meg osszuk tágabb szakmai 

körökben, erre kaptunk lehetőséget a KISKORÚAK VÉDELME A KATOLIKUS 

EGYHÁZBAN szakmai konferencián. 

A program megvalósulásával kapcsolatos további lépések: 

Cél, hogy minden Marista intézményben rendszeresen legyenek prevenciós 

foglalkozások a bántalmazás megelőzésére.  

Ennek érdekében: 

- Az intézményekben dolgozó pedagógusok bevonása a foglalkozások 

levezetésébe 

- Önkéntes fiatalok, kortárs segítők bevonása 

- A foglalkozástervek számának bővítése 

- Érdeklődő katolikus iskolák tantestültei számára képzések tartása 
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7. Összegzés 

A „Nyitott szem, nyitott szív” projekt intézményeinkben egy tágabb körben 

megvalósuló gyermekvédelmi és prevenciós tevékenységet jelent, amire szükség 

van, ha jól és felelősséggel szeretnénk nevelni gyermekeinket.  A program kezdeti 

szakaszában van, apró lépésekkel haladunk előre a megvalósításban. Sok még a 

feladat, de sok, már amit tettünk. 

       Minden gyermek ártatlannak születik. A legjobbat érdemli.  

 

 

 

 

 

 


