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A munkaanyag a „Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen” c. projekt keretén belül került 
kifejlesztésre, melyet az Európai Közösség a Daphne II program keretében támogat.

A projekt kivitelezője a Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsveband, Landesverband Baden-Würrttemberg a 
következő projektpartnerek részvételével: Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Bécs; NANE Egyesü-
let, Budapest; Tübingener Iniziative für Mädchenarbeit; PfunzKerle e.V., Iniziative für Jungen- und Männerarbeit, 
Tübingen.

Nem vállalunk felelősséget és garanciát azoknak az internetes honlapoknak az aktualitásáért, pontosságáért 
és teljességért, amelyekre a munkaanyagban található linkeken keresztül utaltunk. A Paritätischer Wohlfahrts-
veband, Landesverband Baden-Würrttemberg-nek (DPWV) nincs befolyása az internetes honlapok (beelértve az 
azon belüli oldalak) tartalmára és kivitelezésére nézve. Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy a DPWV 
a linkeken keresztül elérhető internetes honlapok tartalmától és kivitelezésétől teljes mértékben elhatárolódik, 
azok tartalmáért és kivitelezéséért felelősséget nem vállal. Ez a nyilatkozat minden felhasznált linkre internetes 
honlapra vonatkozik, amelyhez linkek vezetnek, és azok minden tartalmára.

Az Európai Bizottság felel a dokumentumban található információ további hasznosításáért.
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Köszönetnyilvánítás

A munkaanyag a „Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen” c. projekt keretén belül került kifejleszté-
sre. A projektet a az Európai Közösség a Daphne II program keretében támogatja, DER PARITÄTISCHER 1 Baden-
Württemberg kezdemnyezte, koordinálja és szakmai szempontból figyelemmel kíséri. A projekt kivitelezésében 
német, magyar és osztrák projektpartnerek vettek részt:

• TIMA e.V., Tübinger Initiative für Mädchenarbeit 

• PfunzKerle e.V., Initiative für Jungen- und Männerarbeit, Tübingen

• NANE, Women’s Rights Association, Budapest

• AÖF, Autonome Österreichische Frauenhäuser, Informationsstelle gegen Gewalt, Wien.

A projekt kontextusában minden szervezet megalapozott tematikai ismerettel rendelkezik és jó kapcsolatokat 
ápol iskolákkal és ifjúsági szervezetekkel. Sokéves tapasztalattal rendelkeznek a párkapcsolati erőszak áldoza-
tainak, illetve elkövetőinek támogatása területén, valamint az erőszak-megelőzésben gyerekekkel és fiatalokkal 
folytatott, a nemek társadalmi egyenlőtlenségének kontextusában végzett munkában.

A jelen munkaanyag egy kétéves, nemzeteken átívelő tervezési, kipróbálási és értékelési munka eredménye. A 
projektpartnerek 23 iskolával és 6 ifjúsági szervezettel együttműködve összesen 66 foglalkozást vezettek le 1000 
gyermekkel és fiatallal. 

Ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani a projektben részvevő partnereknek, az együttműködő isko-
láknak és ifjúsági szervezeteknek, valamint a foglalkozásokon résztvevő gyerekeknek és fiataloknak: lelkesedé-
sük és együttműködésük nélkül nem lehetett volna megvalósítani a fejlesztőmunkát.

Köszönetet mondunk továbbá az Erőszakmegelőzési Irodának és a baden-württembergi kultuszminisztérium if-
júsági osztályának. Az iskolák részéről a szakmai eszmecsere és a visszajelzések, valamint a párkapcsolati erőszak 
témájának tantervi bevezetésével kapcsolatos meglátások mind értékes támogatást jelentettek a munkaanyag 
elkészítésében.

Stuttgart, 2008. 10. 01.

Hansjörg Böhringer

tartományi ügyvezető

DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg

1  Der PARITÄTISCHE a szabad szociális gondozás hat elismert csúcsegyesületeinek egyike. A Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg szervezetéhez tartozik 
több mint 800 szervezet és intézmény több mint 4000 szociális szolgáltatással és intézménnyel együtt, amelyek átfogják a szociális munka és a szociális 
elkötelezettség egész spektrumát. A Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg fellép a párkapcsolati erőszak áldozatainak védelmében és a Baden-Württem-
bergben 2002-ben bevezetett a távoltartásról szóló rendőri intézkedés támogatásával kiállt amellett, hogy a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekekre 
és a fiatalokra az illetékes intézmények jobban figyeljenek és az erőszakos esemény után rövid időn belül szakszerű segítséget kapjanak.
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ÁTTEKINTÉS: „BESZÉLJ VELEM!“MODUL 

Foglalkozás-elem Célok és tartalmak Módszertani útmutató Pedagógiai anyagok

1. Jog az erőszakmentes  
élethez

Tájékoztatást adni az 
emberi jogokról, a nők és a 
gyermekek jogairól, külö-
nösen az erőszakmentes 
élethez való jogról

Előadás Kiselőadás 1a: “Emberi jogok és 
gyermekek jogai“
Kiselőadás 1b: “Jog az 
erőszekmentes élethez és a 
kötelesség, hogy felelősséget 
vállajunk az erőszakos tettért” 

2. Párkapcsolati erőszak: 
Mi az?
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kérdésdoboz
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Kezdeményezni, poziciót 
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mény képviselete érvelés-
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mértékéről

Előadás és kiosztandó 
emlékeztető 

Kiselőadás és emlékeztető:
- a párkapcsolati erőszak de-

finíciója
- partnerkapcsolaton belüli 

erőszak formái
- a nők elleni erőszak mértéke 

a partnerkapcsolatban és a 
házasságban (Németország, 
Ausztria, Magyarország)

3. Gyermekek mint a 
párkapcsolati erőszak 
szemtanúi és áldozatai

A szituációban érintett 
fiúk és lányok iránti 
érzékenyítés, a támogatási 
lehetőségek megtárgyalása

a) Rap- és popdalok elem-
zése, amelyek a fiatalok 
érintettségét tematizál-
ják

b) Filmmegbeszélések

a) Christina Aguilera: I’m ok 
dalszövege; 

 3. Generation: Vater, Wo bist 
du? dalszövege 

b) „Kennst du das auch?“ (Te 
is ismered?) c. film rövid 
leírása/hivatkozási címe
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ÁTTEKINTÉS: „BESZÉLJ VELEM!“MODUL 

Workshop-Elem Célok és tartalmak Módszertani útmutató Pedagógiai anyagok

4. Érzések és 
erőforrások

Kezdeményezés a 
különböző érzések bemu-
tatására

Mozgásgyakorlat „Mozgo-
lódó érzések“

Érzékenyítés saját és  
mások határainak érzéke-
lésre
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„Az „állj“ azt jelenti „állj“

Útmutató a foglalkozás  
vezetőjének

A düh és az agresszió 
pozitív kezelésnek támo-
gatása

Kiabálókör

Kezdeményezés a párkap-
csolati erőszak megvita-
tásában a saját érzések 
tematizálására

Képzeletgyakorlat: „Ha 
erről a témáról hallok, úgy 
érzem magam, mint ...“

A figyelmet kivívni magunk 
számára és a mindenna-
pokban rejlő erőforrások 
feltárása
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5. Kortárs-támogatás Megbeszélni a kortársak 
támogatási lehetőségeit, 
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bizalmasként erősíteni és 
a segítségnyújtás határait 
közvetíteni
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mesen hallgatni“
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tés barátok/barátnők 
között“
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vezetőjének
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kosoknak

- Ellenőrzőlista: Mit tudok ten-
ni, ha a barátom/barátnőm 
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erőszakban

- Telefonyszámlista vészhely-
zet esetére

6. Intézményi segítség-
nyújtás
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kemberek által nyújtott 
segítség lehetőségeket 
bemutatni

Intézmények és ajánlatok 
rövid bemutatása 
- Az intzémény egyik 

munkatársa által
- Foglalkozás vezető által

Útmutató a foglalkozás-
vezetőnek:
Együttműködés/hálózatépítés

Kapcsolatfelvétel a segítő 
és tanácsadó helyekkel

a) Kiscsoportos munka 
„Telefonszámkeresés“

b) Szerepjáték „Kapcsolat-
felvétel“

b) Háttérinformációk a 
szereplőknek: rendőrségi 
segélyhívás/Gyermek- és 
ifjúsági telefon/iskola

7. Erőszak ciklus – 
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1. cél:   Tájékoztatást adni az emberi jogokról, különösen az erőszakmentes élethez való jogról

Módszer: Rövid előadás kérdezés lehetőségével

Anyag: Két plakát és egy kézirat az előadáshoz

Kézirat rövid előadáshoz: Emberi jogok és a gyermekek 
jogai (Gyermekek számára)

Biztosan kérdezitek magatoktól, hogy miért vagyunk ma itt. Ahhoz, hogy 
ezt nektek el tudjuk magyarázni, két plakátot hozunk magunkkal. (Egy diá-
kot megkérni, hogy olvassa fel az 1. plakátot.) A gyermekeknek az erőszak 
elleni védelemhez való jogának hosszú története van. 1948-ban az Egye-
sült Nemzetek kinyílvánították az emberi jogokat. Ide tartozik pl., hogy 
minden embernek ugyanolyan joga van a méltóságra, mindegy milyen a 
bőrszíne, milyen nemű, és függetlenül attól is, hogy gazdag vagy szegény 
családból származik. 

Az általános emberi jogok természetesen a gyermekekre is vonatkoznak. 
Hogy ez tényleg világos legyen, az Egyesült Nemzetek egyik munkacso-
portja az emberi jogokat újrafogalmazta a gyermekek számára és így 
született meg 1989-ben az Egyesült Nemzetek Gyermekjogi Konvenciója. 
Ebben találhatjuk meg a gyermekeknek és a fiataloknak milyen jogaik van-
nak. Például joguk van az oktatáshoz, tehát ahhoz, hogy tanulhassanak és 
iskolába játhassanak. Ez a világ más részein élő gyermekek számára még 
nem magától értetődő.  Még ha néha azt is kívánjátok, hogy ne kelljen iskolába menni: alapjában véve ez egy jó 
dolog, hogy tudtok írni és olvasni és tanultok valamit. Minden gyeremek számára adottnak kellene lennie ennek 
a lehetőségnek.

A mi munkánk szempontjából egy gyermeki jog nagyon fontos, mégpedig a gyermek joga az erőszak elleni 
védelemhez. Az erőszak károsíthatja a gyermeket, fáj, ha az ember a saját testén érzi, és a lélekben is fájhat, ha 
végig kell néznünk azt. A gyermeket megóvni az erőszaktól nagyon fontos része a munkánknak. Ehhez tartozik 
az is, hogy tájékoztassuk a gyermekeket és a fiatalokat arról, hogy mit tudnak tenni akkor, ha az erőszak egyik 
vagy másik formájával talákoznak és megmondani nekik, hogy hol találhatnak segítséget.

 

1. plakát:

A gyermekeknek és a 
fiatalonak joguk van arra, 
hogy megvédjék őket az 
erőszakkal szemben

ENSZ Egyezmény a gyermek 
jogairól 19. cikkely, 1989

2. plakát

A gyermekeknek és a 
fiataloknak joguk van az 
erőszakmentes neveléshez

1997. évi XXXI. Törvény a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról, 6. §, 
5. bekezdés
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Habár vannak gyermeki jogok, sok gyermek és fiatal életéhez hozzátartozik, hogy erőszakot élnek át. Erőszak 
előfordulhat az utcán és a kortársak között. Erőszak zajlik gyakran otthon is, ott, ahol az embernek leginkább 
védettnek kellene lennie, és ez a legrosszabb benne. Ezt a törvényhozók is észrevették, és ezért törvényt hoztak 
a gyerekek erőszakkal szembeni védelméről (Kérjünk meg egy diákot, hogy olvassa fel a 2. plakátot) 

Ez a törvény viszonylag új. Az idézett rész azt jelenti, hogy a gyermekeket nem szabad verni és hogy az erőszak 
más formáit sem szabad ellenük elkövetni, még akkor sem, ha az erőszakos ember azt hiszi vagy mondja, hogy 
a gyermek nevelése érdekében alkalmazna erőszakot. Azt, aki ezt ennek ellenére megteszi, meg lehet ezért 
büntetni. 

Tudjuk hogy ennek ellenére a gyermekeknek még mindig nagyon sok erőszakot kell elszenvedniük és végignéz-
niük. Ennek ellenére fontos lépésnek tartjuk, hogy már törvény született ellene.

Az erőszak egyik formája, amelyről csak mostanában beszélnek sokat és amelyik a gyermeket és a fiatalokat is 
érinti, a párkapcsolati erőszak. Az erőszak eme formája lesz a foglalkozásunk témája is. Azt is megbeszéljük, hogy 
milyen lehetőségek vannak a segítségre, ha gyermekek vagy felnőttek ilyen helyzetbe kerülnek.

Számunkra nagyon fontos, hogy beszélgessetek velünk. Meg szeretnénk tudni a véleményeteket a párkapcso-
lati erőszakkal kapcsolatban és a segítségnyújtással kapcsolatos ötelteiket is szeretnénk hallani. A véleményei-
teket és javaslataitokat nem aszerint ítéljük meg, hogy helyesek-e vagy sem. Minket ti és a ti nézeteitek érdekel-
nek. Ezért szeretnénk veletek egy jó hangulatú beszélgetést folytatni. Ha érdekel benneteket valami, forduljatok 
hozzánk a kérdéseitekkel, és mi meg fogunk próbálni lehetőségeinkhez mérten válaszoni rájuk.

Van-e esetleg kérdés azzal kapcsolatban, amit mondtam? 
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2. cél: Tájékoztatni arról, hogy az erőszak nem elfogadható és büntethető

Módszer: Rövid előadás kérdezés lehtőségével

Anyag: Rövid előadás kézirata, handout – erőszak ellen védő törvény

Rövid előadás kézirata: Az erőszak büntethető 
(fiatalok számára)

Minden embernek, azaz minden gyermeknek, minden férfi-
nek és minden nőnek joga van az erőszakmentes élethez. Ezt 
az alpvető emberi jogot 1948-ban az UN Emberjogi Konven-
ciójában és az Európai Emberi jogi Konvencióban valamint az 
egyes országok alkotmányában fektették le.

Néhány országban – így pl. Ausztriában 1997 óta, Németor-
szágban 2002 óta vannak törvények, amelyek az embereket 
a saját otthonukban elkövetett erőszak ellen védik, Magyaror- 
szágon 2006 óta van ilyen törvény, de sajnos ellentétben az osz-
trák és a német törvénnyel, nem működik jól – remélhetőleg 
a jövőben javulni fog a helyzet. Az erőszak elleni törvények 
világossá teszik, hogy a magánszférában elkövetett erőszak – 
tehát a felnőtt családtagok, élettársak és a partnerek közötti 
erőszak – ugyanúgy büntethető mint a nyilvános helyen el-
követett erőszak. „Aki üt, annak mennie kell!“ így lehet öss-
zefoglalni az erőszak ellen védő távoltartási törvényt. Ez azt 
jelenti, hogy már nem az áldozatnak kell elhagynia a lakást 
és nőmenhelyre menekülnie, ha otthon erőszakot szenved el, 
hanem a tettest utasítja ki a rendőrség a lakásból, ha a tettes továbbra is fenyegető veszélyt jelent az áldozatra 
nézve. Az áldozat utána a bíróságnál kérelmezheti, hogy az elkövető többet ne mehessen be a lakába és hogy az 
áldozathoz a lakáson kívül se közeledhessen. Az elkövetőt meg lehet büntetni, ha ezt a távoltartási rendelkezést 
nem tartja be.

A családon belül a gyermekek ellen elkövetett erőszak is tilos. A gyermekek joga az erőszak elleni védelemhez 
és az erőszakmentes neveléshez az ENSZ gyermekjogi egyezményében és az egyes országok törvényeiben van 
lefektetve. Így tudja pl. a családjogi bíróság Németországban és Ausztriában elrendelni, hogy azt a szülőt, ame-
lyik erőszakos, kitiltsák a lakásból. Ha a szülő a gyermek testi épségére, életére és egészséges fejlődésére nézve 
veszélyt jelent, akkor a bíróság megvonhatja a szülőtől a gyermek felügyeleti jogát. Elvileg ez a joga a magyar 
bíróknak is megvan, ám eddig nem igazán használták ki ezt a lehetőséget.

Minden felnőtt embernek és a fiataloknak is vállalniuk kell a felelősséget a tetteikért. Erőszakot – legyen az a 
családban, a bandában, az iskolában, az utcán ... – a társadalom nem tűri el.

A gyermekek 14. életévüktől kezdődően büntetehetőek és az erőszakos cselekdeteikért büntetést kapnak. A 
büntetés mértéke azonban enyhébb, mint a felnőtteknél. De a fiatalkorúak büntetésének is vannak következmé-
nyei, pl. a szakmai pályfutásra nézve. A büntetés nyilvántartásba kerül, amelyet a munkáltatók kérhetnek. 

Ha egy személy egy másik személy testi 
épségét, egészségét és szabadságát szán-
dékosan megsérti és az áldozatra nézve 
az elkövető továbbra is veszélyt jelent, 
akkor az áldozat kérésére a bíróság az 
elkövetőnek megtilthatja, hogy:

1.  a sértett lakásába belépjen,

2.  a sértett lakása körül meghatározott 
területen tartózkodjon,

3.  olyan helyekre menjen, ahol a sértett 
rendszeresen tartózkodik,

4.  kapcsolatba lépjen a sértettel, akár 
telefonon és mobiltelefonon keresztül 
is,

5. a sértettel bármilyen találkozást 
előidézzen.
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1. cél:  Bevezetés a párkapcsolati erőszak témába. A téma körbejárása: egy összetett és széles 
körben elterjedt probléma

Módszer:  a) Ötletvihar 
b) Táblára írás

Anyag:  a) Flipchart tábla (vagy falra ragasztott csomagolópapír) és vastag filctoll vagy tábla és kréta 
b) Falfelület, Post-it, vagy mágneses tábla és papírdarabok (kb. A4-es negyede)

a) Útmutató a Brainstorming-hoz 

Véleményed szerint mi a párkapcsolati erőszak?

A fali újság közepére felírtuk azt, hogy „párkapcsolati erőszak“. Kérlek jelent-
kezzetek és mondjátok el nekünk, hogy szerintetek mit jelent ez a kifeje-
zés. Minden ötletet felírunk a falra/táblára. Nincsen „helyes“ és „helytelen“ 
válasz. Az ötletelés alapszabálya, hogy nem teszünk megjegyzéseket, nem 
bíráljuk egymás ötleteit. Ha valami nem érthető, kérdezzetek rá.

Ha minden ötletet összegyűjtöttünk, akkor összevetjük azzal, hogy mi mit értünk a párkapcsolati erőszak alatt és 
„hivatalosan“ mit jelent a párkapcsolati erőszak. 

b) Útmutató a falraíráshoz

Véleményed szerint mi a párkapcsolati erőszak? Mindenki kap három cetlit/kártyát. Írjátok rá a kiosztott kár-
tyákra az ötleteiteket azzal kapcsolatban, hogy mi a párkapcsolati erőszak. Egy kártyára csak egy ötletet írjatok. 
Erre öt percetek van. Ezután megkérlek benneteket, hogy olvassátok fel ami leírtatok. Ezután összegyűjtjük amit 
írtatok, és kitesszüka a falra.

Ha már minden ötelet kitűztünk a falra, összehasonlítjuk az ötletgyűjteményünket azzal, amit „hivatalosan“ a 
párkapcsolati erőszak alatt értenek.

Ennek a módszernek az az előnye, hogy mindenkinek van ideje a gondolkodásra, anélkül hogy mások ötletei 
befolyásolnák őt. Ezen kívül a kártyákat gond nélkül máshová lehet helyezni, ami előnyös akkor, ha később az 
ötleteket rendszerezni szeretnénk.

A párkapcsolati erőszak 
definíciója:  

A párkapcsolati erőszak az  
intim partnerek közti 
erőszakot jelenti, pl. házas-
társak között, szülők között, 
szerelmespárok között
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a) Útmutató a gyakorlathoz: Egyéni munka – Kérdésdoboz

Kártyákat/cédulákat osztunk szét. Gondolkodjatok el, mindenki saját maga, hogy a párkapcsolati erőszakkal 
kapcsolatban milyen gondolatok és kérdések fogalkoztatnak benneteket és ezeket írjátok fel a cédulára. A neve-
teket ne írjátok fel a cédulára, a kérdéseket név nélkül tehetitek fel. A cédulát azután tegyétek a kérdésdobozba. 
Mi ( a foglalkozás vezetői) a kérdéseiteket és az öteleteiteket a szünetben rendszerezzük. Később (pl. a szünet 
után) visszajelezzük nektek, hogy a foglalkozás folyamán milyen kérdéseket és témákat fogunk feldolgozni és 
melyek azok, amelyeket azonnal megbeszélünk.

b) Útmutató a csoportmunkához: „Csendes fal/padló“

Egy nagy lapot akasztottunk ide (fektettünk a földre). Kérünk benneteket, hogy a párkapcsolati erőszakkal kap-
csolatos gondolataitokat és kérdéseieteket írjátok fel. Közben nem szabad beszélni, de kommentárokat, válas-
zokat, kérdéseket és gondolatokat füzhettek a többiekéhez. 

Feldolgozás: 

Milyen volt számotokra csendben dolgozni? Van-e valami a lapon, ami számotokra meglepő vagy újdonság 
vagy amit nem értetek? Melyek azok?

2. cél:  A téma egyéni megbeszélését kezdeményezni, kérdéseket gyűjteni és megválaszolni  
körben elterjedt probléma

Tevékenységek a) Egyéni munka – Kérdésdoboz 
 b) Csoportmunka – „Csendes fal“

Anyag: a) Cédulák és kérdésdoboz a cédulák összegyűjtéséhez 
 b) Faliújság és több vastag filctoll 
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Útmutató: szociometriai gyakorlat 
„Erőszakbarométer“ 1. rész

Szeretnénk veletek elvégezni egy gyakorlatot, amely során 
együtt szeretnénk kitalálni, hogy mi az erőszak a partner-
kapcsolaton belül. Néha a mindennapokban nem is olyan 
egyszerű ezt pontosan meghatározni. Ez a gyakorlat segíthet 
ebben.

Ehhez különböző példákat fogunk nektek felovasni. Minden-
kinek saját magának kell majd megállapítania, hogy a be-
mutatott példában erőszakról van-e szó vagy sem. Ehhez a 
földön van egy skálával beosztott szalag, mint egy hőmérő 
vagy barométer. Három beosztása van, 0, 5 és 10.

•	 0 jelenti: Ez szerintem nem erőszak“

•	 10 jelenti: Ez szerintem egyértelműen erőszak.“

•	 5 jelenti: „Nem vagyok benne biztos, hogy ez erőszak.“

A ti feladatotok az, hogy saját magatok hozzatok döntést és 
a három szám egyikéhez álljatok oda, attól függően, hogy mi 
a véleményetek. Kérünk benneteket, hogy tényleg azt a he-
lyet foglajátok el, ami a véleményeteknek megfelel és nem a 
barátod vagy barátnőd véleményének. Ez a foglalkozás nem 
helyesről vagy helytelenről szól, hanem arról, hogy beszélünk 
a témáról és megismerjük a véleményeteket. 

Ha a helyetekre álltatok néhányatokkal interjút fogunk készí-
teni és megkérdezzük, hogy miért pont arra a helyre álltatok.

Útmutató a workshop vezetésnek 

A szociometriai gyakorlatoknak a részt-
vevőket arra kell motiválniuk, hogy egy 
téma megvitatása során állást foglaljanak. 
A foglalkozás vezetőinek az a feladata, 
hogy mindegyik álláspontot egyformán 
elfogadja.

Hogyan kezelje a foglalkozás-vezető azt a 
pedagógiai dilemmát, hogy az erőszakot 
pártoló álláspontot ne értékelje és 
egyidejűleg ne képviselje világosan és 
egyértelműen az erőszakmentesség ál-
láspontját?

Megkérjük a résztvevőket, hogy a ská-
lán arra a pontra álljanak, amely kifejezi 
a véleményüket. Világossá tesszük, hogy 
nem arról van szó, hogy mi „helyes“ vagy 
„helytelen“, hanem ez egy nyílt és őszinte 
beszélgetés egy nehéz témával kapcsolat-
ban.

Bizonyos körülmények között fontos az 
eltérő véleményt képviselőket azért meg-
dicsérni, még ha azok az erőszakot is pár-
tolják, , hogy volt bátorságuk vállalni az 
álláspontjukat.

3. cél: Saját álláspont kialakítása az erőszakkal kapcsolatban és a saját vélemény megvédése  
 érveléssel

Tevékenység:  szociometriai gyakorlat „Erőszakbarométer“ 1. rész

Anyag:  A4-es papírra nyomtatott vagy rajzolt jól olvasható „0“, „5“, „10“, számokat egy egyenes 
vonal mentén elhelyezni (egymástól kellő távolságban), szituációs példákat felovasni
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A második lépésben, amikor már mindenki 
elfoglalta az álláspontját, a résztvevőkkel 
kis egyéni interjúkat készítünk és megkér-
jük őket, hogy indokolják meg, hogy miért 
pont ezen a helyen állnak. Fontos arra fi-
gyelni, hogy minden résztvevőre sor kerül-
jön. Így nincs lehetőség arra, hogy mások 
véleménye mögé bújjanak. Ha a résztvevő 
azt mondja: „én is úgy gondolom, mint XY“ 
kérjük meg, hogy saját szavaival fogalmaz-
za meg ő is a véleményét. A résztvevők 
pozíciójából és a véleményekből kérdések 
kristályosodnak ki, amelyek a téma szem-
pontjából érdekesek lehetnek. Ezeket a 
kérdéseket írjuk a táblára, de ne most be- 
széljük meg őket. A kérdések megadják 
nekünk azt az irányt, amelyekkel a csoport-
ban tovább kell dolgoznunk. Ha pl. sokan 
azon a véleményen vannak a csoportban, 
hogy azok a sértő kifejezések mint „kurva“ 
vagy „ringyó“ nem jelentenek erőszakot, 
hanem normálisak, akkor a beszélgetés 
során arról van szó, hogy ezt a témát még 
egyszer fel kell venni, a csoporttal még 
egyszer megbeszélni és ezzel kapcsolato-
san a saját véleményt világosan kifejezés-
re juttatni. Ezzel a többlépcsős megközelí-
tési móddal elkerüljük a megszégyenítést 
és megmutatjuk, hogy mások véleményét 
ugyan komolyan vesszük, de nem feltétle-
nül értünk vele egyet.

Az interjúszakasznak nem szabad túl hosz-
szúra nyúlnia, mert a csoportban túl nagy 
lesz a nyugtalanság. Az interjúk esetében 
az állspont rövid és pregnáns indoklásáról 
van szó. Körönként kb. 4-6 résztveveőt 
kérdezzünk meg.

A megadott szituációs példákat termés-
zetesen lehet változtatni vagy kiegészí-
teni és a gyakorlat céljának megfelelően 
alakítani. Fontos, hogy semmiképp se o- 
lyan neveket használjunk a példáknál, 
amelyek előfordulnak a csoportban!

Szituációs példák „Erőszakbarométer“ 1. rész: 

1. M.-nét rendszeresen veri a férje. Ha rossz ked-
ve van, mert az üzemben problémák voltak vagy 
ha a háztartásban megint káosz van. Már több-
ször volt véraláfutások és sérülések miatt orvosnál. 
Ez a példa nagyon egyértelmű, általában mindneki azt 
mondja, hogy ebben az esetben erőszakról van szó. 
Indoklás: valakit testileg megtámadnak és sérülések is 
vannak.

2. R.-éknél otthon az utóbbi időben gyakran van veszekdés 
a szülők között. A veszekedések oka a gyermeknevelés-
sel kapcsolatos vélemények különbözősége. Ilyenkor 
Mindkét szülő megemeli a hangját, néha az is előfordul, 
hogy egyikőjük ajtókat csapkodva elhagyja a házat.. 
Ez a példa már nem olyan egyértelmű: néhány 
résztveveő általában a 0-ra áll, mások meg a 10-re. A 
téma a veszekedés és az erőszak közötti különbség. 
A vitából eredő kérdéseket fel lehet jegyezni és egy 
későbbi megvalászolásra félretenni.

3. Laci és Kati együtt mennek sétálni. Eközben egy for-
galmas utcán kell átkelniük. Kati nem figyel oda és 
át akar menni az úton éppen akkor, mikor egy autó 
jön. Laci visszarántja Katit és eközben úgy meg- 
szorítja a karját, hogy másnapra tele lesz kék foltokkal 
Ezen a témán is lehet vitatkozni. A témával kapcsola-
tos egyik kérdés pl.: az erőszaknak mindig köze van a 
szándékossághoz vagy az erőszakot inkább a követ-
kezmények alapján lehet felismerni? Van-e jószándékú 
erőszak? Itt is újra az érvényes, hogy nem szabad ér-
tékelni, hanem a beszélgetést kell ösztönözni. A nyitva 
maradt kérdéseket, amelyeket még meg kell válaszoni, 
fel kell jegyezni a későbbiekre.
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Útmutató „Erőszakbarométer“ 2. rész

A párkapcsolati erőszak intim párkapcsolatban fordul elő, tehát apák és anyák, házastársak, olyan nők és férfiak 
között akik együtt élnek, vagy együtt járnak. De hol kezdődik az erőszak? Mennyire rosszak az erőszak egyes 
fajtái és formái? Erről lehet, hogy nem egyformán gondolkodunk, de az is lehet, hogy igen.

Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk deríteni, szeretnénk veletek az előzőhöz hasonló gyakorlatot csinálni. A barométert 
már ismeritek. Az előzőhöz képest az a különbség, hogy a barométernek sokkal pontosabb skálája van. 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és 10. Most a kérdés is egy kicsit más lesz. Most arról van szó, hogy azt becsüljétek meg, hogy 
mennyire esik rosszul az érintett számára a példában említett erőszak. Ehhez megint különböző példákat fo-
gunk nektek felolvasni. A feladatotok megint az, hogy álljatok fel és álljatok arra a pontra a skálán, ami számo-
tokra megfelelő. Ha tehát az a véleményetek, hogy ez egyáltalán nem rossz, akkor álljatok a 0 pontra. Ha az a 
véleményetek, hogy ez igazán rossz az érintett számára, akkor álljatok a 10 pontra. A többi pont is lehetséges, 
mindig annak megfelelően, hogy milyennek értékelitek a helyzetet. Szúrópróbaszerűen megint fogunk interjút 
készíteni veletek, hogy kiderüljön, hogy miért éppen azt a pontot választottátok. Ennél a feladatnál különösen 
fontos, hogy mindenki arra a pontra álljon a barométeren, ami neki felel meg, függetlenül attól, hogy mások mit 
gondolnak.

Szituációs példák „Erőszakbarométer“ 2. rész: 

4. E. rövid ideje él egütt S.-sel. Ha a lány este a régi baráti társaságával akar elmenni szórakozni, rendkívül 
féltékenyen viselkedik a barátja. Tudni akarja, hogy ki lesz ott, mikor jön haza és hova megy. Amikor 
nemrég egy fél órával később ért haza, mint ahogyan azt  a barátja várta, igazán dühös lett és ringyónak 
nevezte.

5. L. és K. nem régóta egy pár. L. számára K. az első barátnő. A lány szeretne lefeküdni vele, de a fiú azt 
mondja, hogy ő még nem szeretné azt. A lány fenyegeti őt azzal, hogy elhagyja, ha nem fekszik le vele. 
[Próbáljuk ki ugyanezt a példát úgy, hogy felcseréljük a szereplők nemét, és figyeljük meg, hogy változ-
nak-e az álláspontok és ha igen, hogyan.]

6. F.né nemrégen költözött a családjával Tübingenbe. Senkit sem ismer itt és nagyon egyedül érrzi magát. 
A férje nem szeretné, hogy ha nélküle menne ki a házból, hogy más embereket megismerjen. Amikor 
nemrég F.né arról beszélt, hogy szeretne számítógépes tanfolyamra járni, a férj megtiltotta neki. F. sze-
rint ugyanis a gyerekek még túl kicsik ahhoz, hogy egyedül hagyja őket.

7. Ha a B. családnál vita van, akkor B. úr gyakran napokig nem beszél a feleségével és levegőnek nézi őt.

8. Karcsi félévkor megbukott matekból. Ha ő és barátnője Edina a barátaikkal vannak valahol, Edina sokat 
viccelődik azon, hogy Karcsi mennyire buta. Azt mondja,hogy egy csődhalmaz és semmi sem fog sike-
rülni neki. Azt mondogatja, hogy év végén is biztos meg fog bukni, hiába erőlködik, aki buta, az buta.

4. cél: Erőszakhelyzetek egyéni értékelése

Tevékenység: aszociometriai gyakorlat „Erőszakbarométer“ 2. rész

Anyag: Egyenes vonal mentén 0-10-ig letenni számokat a földre
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Útmutató: Szociometriai gyakorlat „Te hol állsz?”

A férfi és a nő szerepéről a partnerkapcsolaton és a házas-
ságon belül sok vita van és sok eltérő vélemény vannak ar-
ról, hogy mi a “normális” vagy az “elfogadható” és mi számít 
egy kapcsolatban “elnyomásnak” vagy “erőszaknak”. Szeret-
nénk veletek erről egy beszélgetést kezdeményezni. Ezért 
különböző álláspontokat fogunk felolvasni nektek, és nektek 
az adott állásponttal kapcsolatban állást kell foglalnotok. Eh-
hez két plakátot „egyetértek“ és „nem értek egyet“ felirattal 
helyeztünk el a terem egymással szembeni két oldalán. A 
feladatotok az, hogy miután egy feltételezést felolvastunk, 
álljatok ahhoz a plakáthoz, amely tükrözi a ti álláspontotokat 
vagy véleményeteket. Utána egyenként megkérünk benne-
teket, hogy indokoljátok meg a véleményeteket és érvekkel 
támasszátok alá azt. Ha véleményeteket a felhozott érvek 
hatására megváltoztatjátok, akkor megváltoztathatjátok az 
állásfoglalásotokat is.

Állítások:

- A nők számára a családnak kell 
elsődlegességet élvezni a karrierrel 
szemben.

- Egy kapcsolatban előfordulhat egy po-
fon. Ez teljesen normális, az emberek 
már csak ilyenek.

- A szeretett ember elleni erőszak rosz-
szabb mint az ismeretlen elleni.

- A lányoknak és a fiúknak eltérő a szere-
pük és feladatuk egy partnerkapcsolat-
ban.

- Az alkohol vagy drog befolyása alatt 
álló emberen vagy emberrel elkövetett 
szexuális tetteket nemi erőszakként 
kell értelmezni.

- Az, hogy egy kapcsolaton belül mi van 
rendjén és mi számít erőszaknak, az 
egy nagyon személyes dolog. Nem le-
hetséges ezzel kapcsolatban általános 
szabályokat felállítani.

5. cél: A nemi szerepekről beszélgetést kezdeményezni, saját vélemény kinyílvánítása és annak  
 képviselete a „jó“ és a „rossz“ partnerkapcsolatot illetően

Tevékenység: Szociometriai gyakorlat: „Hol állsz te?

Anyag: Az „álláspontok“ listája
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A partnekpcsolaton belüli erőszaknak sok formája van:

•  megmutatkozhat testi szinten pl. ütés, rúgás, fojtogatás, fegyverhasználat formájában...

•  lelki szinten szidalmazás, megalázás, lealacsonyítás, fenyegetés, zsarolás ... formájában,

•  szexuális szinten kikényszerített testi kapcsolat és szexuális cselekedet, megkísérelt vagy véghezvitt 
nemi erőszak ... formájában,

• gazdasági szinten pénzelvonás vagy a saját pénzkereset megtiltásának formájában

• társas szinten kapcsolattartás megtiltása, elszigetelés, bezárás ... formájában

A párkapcsolati erőszak célja, hogy hatalom és irányítás megszerzése a partner fölött. Az, hogy valaki 
erőszakos-e vagy sem, a saját felelőssége. A másik ember ellen elkövetett erőszak az emberi jogok meg-
sértése és ezért büntethető. A párkapcsolaton belül a súlyos és megismétlődő erőszak elkövetője majd-
nem mindig férfi. Annak, hogy a férfiak inkább az elkövetők és a nők inkább az áldozatok, elsősorban a 
hagyomá-nyos férfi-női szerephez van köze, és az abból fakadó egyenlőtlenségeknek. Évszázadokig nem 
rendelkeztek a nők ugyanazokkal a jogokkal, mint a férfiak. A nők a házasságban jogilag is a férfi aláren-
deltjei voltak. A nők a mai napig nem élvezik ugyanazokat a jogokat a világ összes országában, mint a 
férfiak, továbbra is folyik az egyenlőségért folytatott küzdelem.

Erőszak házasságban és partnerkapcsolatban – számok és tények Európából mutatják, hogy ...

• Minden országban a nők egynegyede élt már át életében fizikai erőszakot és több mint egytizede vált 
nemi erőszak áldozatává;

• ha az erőszak minden formáját számoljuk, beleértve a zaklatást is, akkor az érintettek aránya eléri a 
45%-ot a nők körében;

• a nők elleni erőszakot leggyakrabban a közvetlen környezetükben élő férfiak, leggyakrabban a partne-
rük vagy ex-partnerük követi el; 

• becslések szerint 16 év feletti a nők 12-15%-a volt már olyan kapcsolatban, melyre jellemző volt a pár-
kapcsolati erőszak. 

Az Európa Tanács Sajtóirodája, 2006.11.23.

Plakát vagy kiosztandó emlékeztető a partnerkapcsolaton belüli erőszakra vonatkozó 
számokról és tényekről

Kiosztandó emlékeztető vagy szóbeli bevezetés a szociometriai gyakorlatrész lezárásáhozt
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Erőszak házasságban és partnerkapcsolatban – számok és tények  Ausztriából

• Ausztriában az elkövetők 92%-a férfi, az áldozatok 93%-a nő.

• Becslések szerint Auszrtiában minden ötödik nőt ért már egy közeli férfi hozzátartozója által elkövetett 
erőszak.

• Ausztriában évente nők és gyermekek ezreinek kell nőmenhelyre menekülnie. 2007-ben 3190 nő és 
gyermek keresett menedéket bántalamzója elől ilyen menhelyeken. Ennek a fele gyermek volt (1549). 

• A rendőrség Ausztriában naponta kb. 20 alkalommal, tehát majdnem óránként vonul ki családon belül 
elkövetett erőszakos cseledetet miatt.. 

AÖF, Tätigkeitsbericht und Statistik der österreichischen Frauenhäuser, BMI, Polizeiliche Kriminalstatistik 2006

Erőszak házasságban és partnerkapcsolatban – számok és tények Németországból

• a 16 és 85 év közötti nők 25%-a élte át a partner által elkövetett testi és/vagy szexuális erőszak egyik 
formáját 

• a nők egyharmada egyszer élt meg erőszakot, egyharmada 2-10 alkalommal és egyharmada 10-40 alka-
lommal 

• 64%-uk sérüléseket szenvedett, melyek a zúzódásoktól a fojtogatás nyomain át a csonttörésekig terjed-
tek.

• A férfiak az erőszakot túlnyomóan nyilvános helyen élik meg más férfiak által. A férfiak elleni erőszak rit-
kán szexuális erőszak. A férfiak számára csökken a sérülés kockázata, ha az erőszak elkövetője a partner. 
Németországban nincsenek számadatok a nők által elkövetett erőszakra vonatkozóan.

BMFSFJ (Hg. 2004): Prävalenzstudie zur Lebenssituation, Gesundheit und Sicherheit von Frauen in Deutschland

Erőszak házasságban és partnerkapcsolatban – számok és tények Magyarországról

1010 18 év feletti nő válszolt Magyarosrszágon egy kérdőívre:

•	 A	nők	18,1%-a	 válaszolta,	 hogy	 fél	 attól,	 hogy	partnere	megveri,	 11,8%	válaszolt	 nem	 tudommal	 és	
69,1% nemmel.

•	 22,3%	válaszolta,	hogy	partnerük	megfenyegette	őket,	11,9%	válaszolt	nem	tudommal	és	65,4%	nemmel.

•	 13,4%	válaszolta,	hogy	partnerük	megverte,	14,2%	válaszolt	nem	tudommal	és	72,1%nemmel.

•	 19,6%	válaszolta,	hogy	az	apa	verte	az	anyát,	10,9%	válaszolt	nem	tudommal	és	68,3%	nemmel.

•	 7,6%	válaszolta,	hogy	partnerük	megerőszakolta	őket,	12,3%	válaszolt	nem	tudommal	és	79,5%	nemmel.

Tóth, Olga (1998): Erőszak a családban

Plakát vagy kiosztandó emlékeztető a partnerkapcsolaton belüli erőszakra vonatkozó 
számokról és tényekről
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Célok: Érzékenyítés az érintett lányok és fiúk helyzetére, empátia fejlesztése, a probléma megoldási  
  lehetőségeinek és a segítségnyújtás módjainak felvázolása

Tevékenység: a) A „Te is ismered ezt?“ c. film megbeszélése  
 b) Beszélgetés dalokról és dalszövegekről

Anyag: a)  DVD-lejátszó, vetítő és a „Te is ismered ezt?“c. film Német nyelven megrendelhető: BIG-
Interventionszentrale, Sarrazinstr. 11 – 15, 12159 Berlin, Tel.: 030 / 61709-100, Fax: 030 / 
61709-101, www.big-interventionszentrale.de

 b)  CD-lejátszó és CD Christina Aguilera és 3. Generation, dalokkal , 
dalszövegek(fordítással)

a) Útmutató a filmmegbeszéléshez  
(14 éves korig)

Miután már tudjuk, hogy mi a párkapcsolati erőszak és miu-
tán közösen megbeszéltük, hogy milyen rossz az érintettek 
számára a párkapcsolati erőszak, most a következő kérdésről 
lesz szó: Hogyan érzik magukat azok a gyerkek, akik a család-
ban a felnőttek közötti erőszakot élik át?

Ehhez hoztunk nektek egy filmet. Egy rajzfilmről van szó, ame-
lyben öt különböző történetet láthattok lányokról és fiúkról, 
akiknél otthon erőszak van a felnőttek között. 

Mutatunk nektek egy történetet egy fiúról, Danielről és a barátjáról, Tomról és egy Sophie nevű lányról. 

A két történetet először egyszerre lejátszuk nektek és utána még egyszer megnézzük őket egymás után. Kérünk 
benneteket, hogy jól figyeljétek meg, hogy hogyan érzik magukat a gyerekek a történetekben és hol találnak 
maguknak segítséget. Minden világos?

A film után:

• Ki tudná elmesélni, hogy mi történt? Mit láttatok? 
(A film tartalmának összefoglaltatása)

• BMeséljétek el nekünk, hogy milyen érzelmeket tudtatok feilsmerni a gyerkekeknél? Miről ismertétek fel eze-
ket az érzéseket? Mi felírjuk az általatok megnevezett érzéseket ezekre a ... színű cédulákra és a kör közepére 
tesszük, hogy mindenki láthassa.

• Milyen megoldási lehetőségeket találtak a gyerekek a filmben? Mit tettek azért, hogy segítséget kapjanak? A 
„megoldásokat“, amiket megneveztek, egy más színű papírra írjuk fel és azt is a kör közepére tesszük.

• Van itt még néhány darab mindkét színű cédulából, tehát cédulák amire az érzéseket és cédulák, amire a 
megoldásokat írhatjuk. Eszetekbe jut még más érzés és megoldás, amit a filmben nem neveztek meg?

A „Te is ismered ezt? Igaz történetek ott-
honról“ c. rajzfilm öt rövid jelenetben mu-
tatja be a párkapcsolati erőszak különböző 
formáit, miközben a fókusz azoknak a lán-
yoknak és fiúknak a helyzetén van, akik az 
erőszakot megélik. A film kifejezetten al-
kalmas a 8-13 éves korosztállyal folytatott 
munkára, de a dalok kiegészítéseként az 
idősebb korosztálynál is lehet alkalmazni, 
pl. egy szerepjáték előkészítéseként (l. to-
vábbi munka) 
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Útmutató a filmmel való további foglalkozáshoz:

Szerepjáték formájában lehet Sophie és Daniel történetét feldolgozni. Az egyik gyermek játsza az érintett gyer-
meket, a másik a barát vagy a barátnő, akit az érintett gyermek beavat.

Variáció: 

A workshop vezetője maga játsza az érintett gyermeket. Egy másik gyermek játsza a barátot vagy barátnőt, akit 
az érintett gyermek beavat.

b) Útmutató a dalokról és dalszövegekről folytatott beszélgetéshez  
(14 éves kortól fiataloknak)

Miután már tudjuk, hogy mi a párkapcsolati erőszak és miután közösen megbeszéltük, hogy milyen rossz az 
érintettek számára a párkapcsolati erőszak, most a következő kérdésről lesz szó: Hogyan érzik magukat azok a 
gyerkek, akik a családban a felnőttek közötti erőszakot élik át?

Két dalt játszunk le nektek, amiben az énekesek arról énekelnek, hogyan élték meg a párkapcsolati erőszakot, 
amikor még gyermekek és fiatalok voltak. Mindkét dalnak ugyanaz a témája és mégis nagyon eltérő a hangzá-
suk. Más érzelmeket juttatnak kifejezésre, nem csak a szövegben, hanem a dallamban, a ritmusban és a hang-
zásban is. 

Az egyik egy angol dal: Christina Aguilera, I’m OK. Kiosztjuk a szöveg magyar fordítását. A másik dal a német Die 
Dritte Generation: Vater, wo bist du? Ennek a dalnak a szövegét is elhoztuk.

Most lejátszuk a dolokat, kérlek figyeljetek jól oda

Útmutató kérdések a dalhoz „I’m ok“

- Milyen érzéseket ismersz fel a lánynál?

- Hogyan érez és gondol az apjával kapcsolatban?

- Hogyan érez és gondol az anyjával kapcsolatban?

- Mit okozott nála az anyja elleni erőszak?

- Hogy érzi magát most fiatal asszonyként?

- Mi tett volna jót neki akkoriban, mire lett 
volna igazán szüksége?

- Ki segíthetett volna neki?

- Hogyan segíthettél volna neki, ha a barátja 
vagy barátnője lettél volna?

- Hogyan viselkedik vajon az osztálytársaival?

Útmutató kérdések a dalhoz „Vater wo bist Du?“

- Milyen érzéseket ismersz fel a fiúnál?

- Hogyan érez és gondol az apjával kapcsolat-
ban??

- Hogyan érez és gondol az anyjával kapcsolat-
ban?

- Mit okozott nála az anyja elleni erőszak?

- Hogy érzi magát most fiatal-emberként?

- Mi tett volna jót neki akkoriban, mire lett 
volna igazán szüksége?

- Ki segíthetett volna neki?

- Hogyan segíthettél volna neki, ha a barátja 
vagy barátnője lettél volna?

- Hogyan viselkedik vajon az osztálytársaival?
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Christina Aguilera: I’m OK dalszövege

Egyszer volt egy lány,
akinek korán meg kellett tanulnia,
egy olyan háborúban felnőni, 
amit otthonnak nevezett.
Sohasem tudta, hogy kihez fordulhatna, amikor vé-
delmet keresett a vihar elöl.
Fájt látni a fájdalmat 
Az édesanyám arcán.
Minden alkalommal, amikor az apám ökle meg-
mutatta neki, hogy hol a helye
A szobámban hallottam a kiáltozást. 
Sírtam és reméltem, hogy ez az egész
Hamarosan véget ér.

Refrén:
A kék foltok elhalványulnak, apa, 
de a fájdalom ugyanaz marad. 
És én még mindig emlékszem rá, hogy mennyire 
féltem. 
Erős az anyám, azért a szeretetért, amit ő adott.
És minden reggel amikor felébredek, Visszatekintek 
a tegnapra.
És rendben vagyok. 

Gyakran kérdezem magamtól, hogy miért hordom 
magammal ezt a bűntudatot, ha te vagy az, aki en-
gem ide juttatott, hogy ezeket a falakat felépítsem 
magam körül.
Éjszaka jönnek az árnyékok az ajtórésen egy meg-
tört gyermek visszhangja, aki azt kiabálja: kérlek 
elég!
Apa nem érted, 
hogy milyen kárt tettél?  
Számodra csak egy emlék, 
de számomra tovább él.

Refrén
Nem egyszerű elfelejteni: 
Minden seb, amit te hagytál hátra a tarkóján,
amikor hideg lépcsőnek löktél
és minden nap félelemmel telve haza jönni,
 hogy mit fogok megint látni.

Refrén 

A dalok meghallgatása után

Kérlek benneteket, hogy döntsétek el, hogy a német vagy az angol dallal szeretnétek foglalkozni. Kaptok tőlünk 
útmutató kérdéseket a dalhoz, ami alapján hatan vagy nyolcan egy csoportban beszélgessetek a dalról. A kis-
csoportos beszélgetés után az egész osztálynak meséljétek el, hogy mit beszéltetek meg a csoportban.

Utána közösen szeretnénk veletek arról beszélni, hogy az énekes és az énekesnő hogyan érezte magát, amikor a 
saját családjában élte meg az erőszakot.
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3. Generation: Vater, wo bist Du? (Apa, hol vagy?) dal sz övege

Apa, sohasem számíthattam rád.
Apám, eltüntél. Nem tudom, hogy hol vagy és mindegy is.
Nem tudok tovább hallgatni, nincs választásom
Elrontottad, elloptad és elvetted a gyermekkoromat.
De most itt az idő elmondani az igazságot
Apa nem tudom elviselni.
Miért kell anyát ütnöd
Ököllel gyomorba,
megcsalni és hazudni neki?
Miért nem tudod szeretni őt?
Miért szereted csak a kurvákat, akik a sarkon állnak?
Láttad már sírni anyát?
A kiáltások, a könnyek, erről álmodom minde éjjel
Minden éjjel attól félek, hogy megint balhé lesz, nyolc után.
A lelkem szétszakadt, tönkre ment, csak azt kérdezem tőled:
Apám, hogy tehetted ezt velem?

Refrén:
Mindig, amikor szükségem volt rád, ha magányos voltam,
Apa, te soha nem voltál ott.
Mindig elfeledkeztél rólam, de én nem tudlak gyűlölni
Apa te soha nem voltál ott. Soha nem voltál ott.

Apa, te tele vagy fájdalommal, erőszakkal, undorítóan rideg vagy.
Mindig attól félek, hogy csattanni fog. Dühösen válsz bűnözővé. 
Ha túl sokat ittál, jött a gyűlöleted,
ami még erősebb volt, mint a bűzöd. Apa, undorító vagy.
Tudom, hogy nehéz életed van munka és barátok nélkül,
akik szeretnének és bíznának benned.
Ezért kell csapkodnod magad körül, az öklödet lendítened, az életünket tönkre tenned.
Senkiben sem tudsz megbízni, még anyában és bennem sem, ha nem gondolsz bele
Ami nem öl meg, az csak erősebbé tesz, mondod nekem, amikor versz, a földre tepersz.
Az övvel az arcba, ezt tartod kötelességednek.
Kérlek apa, kérlek ne tedd ezt.

Refrén

Apa, hol vagy? Miért nem jelentkezel soha?
Pontosan tudod, hogy létezem.
Szerettél valaha is engem?
Tudod, hogy ki vagyok, mit gondolok és mit érzek?
Van-e barátnőm, jó vagyok-e az iskolában?
Soha nem voltál a barátom, hibát követtél el.
Sokat sírtam miattad, de soha nem nevettem veled.
Hiányzol apa, még akkor is ha ez nekem nem tetszik,
Néha tök mindegy, hogy hol bújkálsz.
Ha netán jönnél hozzám, nem hagynálak ott.
De nem fogom és nem is akarom az életemet miattad felforgatni.
Ha ott vagyok, ott vagyok, ne gondold rólam azt, hogy szemét vagyok
Apa, nem egyszerű a te fiadnak lenni.

Refrén:
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1. cél:   Lazítani, érzelmeket átérezni és bemutatni

Tevékenység: Mozgásgyakorlat: „Mozgolódó érzések”

Anyag: Esetleg CD-lejátszó, zene-CD

Útmutató a mozgásgyakorlathoz 
 „Mozgolódó érzések“

A következő játék arra szolgál, hogy megmutassuk a 
különböző érzéseket. Álljatok fel. A székeket tegyük félre, 
hogy legyen helyünk.

A feladat az lesz, hogy járkáljatok a teremben. Ha tapsolunk 
(és a zene elhallgat) álljatok meg ott, ahol vagytok. Mondunk 
nektek egy szituációt, pl. “a győzelmet jelentő gólt lőni fociban” Játszátok el pantomím segítségével azt, amit 
ebben a helyzetben éreznétek, majd „fagyjatok meg“ egy tipikus pózban. Ezután néhányatoktól megkérdezzük, 
hogy milyen érzlemet mutat be éppen. Amikor újra tapsolunk (elindul a zene), kiléptek a merev pózból és men-
tek tovább, amíg újra nem tapsolunk (elhallgat a zene) …

De még mielőtt elkezdjük, nyújtozkodjunk egyet és rázzuk meg magunkat rendesen. És akkor most induljunk el...

Útmutatás a foglalkozás vezetőjének:

Az érzelmeket és a saját érzékelést érintő 
gyakorlatoknál nagyon fontos, hogy a 
termeben bizalmas, jó és nyitott légkör 
uralkodjon, azaz nem minden osztályban 
lehet ilyen gyakorlatot végezni.
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2. cél:  A saját határok megismerése, a határ átlépését jelentő testi jelzések regisztrálnak, mások  
 testbeszédnek felismerése, a saját határokat világo meghatározása, mások határaitt 
 felismerni és elfogadni

Tevékenység: Önismereti gyakorlat „Az áljj azt jelenti állj!“ külön lány és fiúcsoportban

Útmutató az önmegismerő gyakorlathoz 
 „Az állj azt jelenti állj!“

Az életben gyakran adódik olyan helyzet, amikor valakinek 
világosan és érthetően meg kell mondani, hogy mi valamit 
nem akarunk, azt akarjuk, hogy hagyjanak minket békén, 
stb. Talán ti is tapsztaltátok már, hogy ez gyakran nem is oly-
an egyszerű, hogy mások nem veszik észre a mi jelzéseinket 
vagy nem tartják tiszteletben a határainkat.

Szeretnénk veletek a „Határok kitűzése“ témában egy gyakorlatot végezni, ami két lépésből áll. Kérlek, keresse-
tek hozzá partnert.

1. lépés: a határok felismerése

Álljatok egymással szembe a terem két egymástól távol eső részébe. Nézzetek egymás szemébe és tartsátok 
a szemkontaktust a gyakorlat alatt. A jelzésemre menjetek egymás felé anélkül, hogy beszélnétek és közben 
figyeljetek arra, hogy a közelség milyen számotokra. Ha túl közel lesz számotokra, menjetek egy kicsit hátra. 
Előfordulhat, hogy a partneretek ezt máshogy érzi, mint te és ő több közelséget szeretne, tehát egy kis lépéssel 
megint közeledni fog. Mindenkinek az a feladata, hogy magára, és a saját érzelmeire figyeljen, és azt a távolságot 
próbálja megtalálni, ami az ő számára megfelelő. Ha megtaláltátok az egymás között a megfelelő távolságot, 
jelezzétek ezt a másiknak egy bólintással és maradjatok ott.

Ha mindenki megtalálta a helyét: 

Nézzetek körül, hogy másoknál hogyan van. Minden párnál azonos a távolság? 

A második körre keressetek egy másik partnert és próbáljátok ki még egyszer. (Esetleg ajánljuk fel egy harmadik/
negyedik kör lehetőségét.)

Útmutatás a foglalkozás vezetőjének:

Nagyon fontos, hogy ezt a gyakorlatot 
magunk is kipróbáljuk, mielőtt vezetni 
próbálnánk. Ez az önismereti gyakorlat 
megköveteli, hogy a gyakorlatvezető 
képes legyen testbeszéd segítségével 
egyértelmű határokat felállítani.
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Kérdések a kiértékeléshez:

• Milyen volt számotokra a gyakorlat? Nehéznek vagy könnyűnek találtátok? Miért?

• Az a távolság, amire nektek szükségetek volt, mindig ugyanakkora volt, vagy a különböző partnerek esetében 
eltérő?

• Mit gondoltok, mitől függ ez?

• Hogyan jelezte a testetek, , hogy ez már túl közeli a számotokra?

• Ismertek az életetekből olyan helyzeteket, amikor nem érzitek a határaitokat/ahol valaki nem veszi figyelem-
be a határaitokat?

• Hogyan kezelitek ezt általában?

Második lépés: a határok felállítása

Most keressetek megint egy partnert és álljatok fel egymással szemben bizonyos távolságra. Egyikőtök állva 
marad és jelzi a határt, a másik pedig közeledik. Addig kell közelednie, amíg a határt nem ismerte fel világosan. 
Akkor meg kell állnia.

Azok, akik a határukat jelzik, először a tekintetükkel/mimikájukkal próbálják meg azt kifejezni. Először azt gon-
doljátok meg, hogy milyen közel engeditek a másikat. Ha már elérte a határt, próbáljátok meg elképzelni, hogy 
a szemetekből villámok lövellnek, amelyek eltalálják a másikat. Vagy azt is elképzelhetitek, hogy olyan mérgesen 
néztek, amiben minden dühötök és mérgetek bent van.

A következő lépésben a tekinteteket megfelelő testartásal és erősíthetitek. Próbáljátok ki, hogy melyik testtartás 
illik a mérges tekintethez és erőteljesen hat.

Csináljatok nyugodtan több kört más-más partnerrel.

Kérdések a kiértékeléshez:

• Milyen volt számotokra a gyakorlat? Nehéznek vagy könnyűnek találtátok? Miért?

• Melyik testtartás néz ki erősnek?

• Mit lehetne még mondani hozzá egy igazi szituációban? (Tipp: Rövid, jelentőségtelejes üzenet, mint „Stop! 
Hagyj békén!“ hasznosabbak, mint a hosszas magyarázkodás)

• Mit tudtok tenni, ha valalki nem hallgat rátok és tovább zaklat benneteket vagy fenyeget? (Tipp: elmenni és 
segítséget hívni, mások figyelmét felhívni a szituációra)

• Ismertek ilyen helyzeteket a saját életetekből?

Ezt a gyakorlatot inspirálta:. „Kleine Mädchen- Starke Mädchen“ von Sabine Seyffert, Kösel-Verlag 1997, S. 46 „Keinen 
Schritt näher“
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Útmutató az agressziógyakorlathoz „Kiáltókör“

Az, hogy veszekedünk, teljesen normális. A viták hozzátartoznak az életünkhöz, illetve az emberi kapcsolatok-
hoz – legyen az baráti körben, partnerkapcsolatban, iskolában, a családban vagy bárhol, ahol embereknek dol-
guk van egymással. A veszekedést azonban gyakran olyan dologként éljük meg, ami veszélyes és fenyegető. A 
hozzá köthető érzéseket mint agresszó és düh, rossznak tekintjük. Egy jó vitának olyan hatása is lehet, mint egy 
tisztító zivatarnak. A düh és az agresszió nagyon fontos életenergiák. Hajtóerő és motor, hogy megmutassuk 
magunkat és a számunkra fontos dolgokat. Ha pl. valaki hangos lesz és kiabál, ez akkor kifejezi: Itt vagyok! Ez 
fontos a számomra! Nem lehet engem nem észrevenni és nem meghallani.!

Ha dühös leszel, azt ki is szabad mutatnod. A fontos mégis az: Mindnekinek ugyanolyan joga van jelen lenni. 
Joga van ahhoz, hogy meghallják és meglássák. Ez azt jelenti, hogy senkinek sincs joga ahhoz, bármennyire is 
dühös, hogy másokat testileg vagy lekileg megsértsen vagy kikészítsen.

A düh kifejezésének egyik lehetséges eszköze, ha kiáltasz egyet. Ezt fogjuk most kipróbálni. Ehhez alakítunk egy 
kiáltókört. Álljatok úgy fel, hogy mindenkinek legyen elég helye maga körül és egy méterre van a szomszédjától. 
Én kezdem, a szemkontaktust megkeresem a bal oldali szomszédommal és továbbadok neki egy kiáltást. Eköz-
ben egymás szemébe nézünk. Meghallgatja az én dühös kiáltásomat, az ő bal oldali szomszédjának a szemébe 
néz és továbbad neki egy kiáltást, stb. Lehet, hogy több körön keresztül kell majd gyakorolnunk, mert szokatlan 
számotokra. 

De még mielőtt a kiáltókört elkezdjük, nézzünk először jobbra és balra, és kérjünk engedélyt egymástól, hogy a 
gyakorlat során kiabálhassunk egymással. Megkérdezzük a szomszédunkat: „Megmutathatom neked az agresz-
sziómat?“ 

3. cél:  Az agresszió és a düh érzésének megengedése. Kipróbálni a kiáltást mint a düh kifejezését  
 kipróbálni

Tevékenység: Kiáltókör (Külön lány- és fiúcsoport)

Anyag: Flip-chart, papír vagy fali újság
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A kiáltókör után: 

Üljetek le újra. Szeretnénk tőletek tudni, hogy hogyan sikerült nektek ez a feladat. Egy ilyen kiáltás nagyon fon-
tos jelzés, magunk és a többiek számára is.

• Milyen érzés volt kiabálni? Milyen érzés volt, hogy rátok kiabáltak?

• Úgy gondoljátok, hogy a kiabálás és a hangoskodás erőszak?

• Van csendes harag? Miről lehet felismerni?

Tehát, miután beszéltünk a dühről és az agresszióról, és megtapasztaltátok saját és mások dühödt kiáltását, az 
a feladatotok, hogy reklámozzátok a dühöt. Gondolkodjatok olyan kijelentéseken és mondásokon, amelyek a 
dühötökben levő pozitívumot, a jót nevezik meg: pl. „A dühöm bátorít.“ Vagy „A dühömnek térre van szüksége.“ 
„A dühöm erőszakmentes“ „A düh segít abban, hogy megváltoztassak dolgokat.“ A dühöm megvéd.“ ...

Mindenki kitalál magának egy-két mondatot a dühvel kapcsolatban, amit találónak vél. Azután osszátok meg a 
mondataitokat a csoporttal. Felírjuk őket erre a plakátra. A plakát utána az osztályteremben marad a falon.

Variáció: 

Ezt a kiáltó gyakorlatot lazításként vagy az engedélyezett agresszív megnyílvánulás átéléséhez is lehet használni, 
ha nem egymás után kiáltunk, hanem a csoportban egyszerre mindenki. 

Mindenki megfogja egymás kezét és mély levegőt vesz. Belégzésnél a kezünket a fejünk fölé emeljük, kilégzés-
nél megint leengedjük. A harmadik kilégzésnél mindenki egyszerre kiált. Eközben kialakul a csoport egyesített 
erejének az érzése. 
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Útmutató a képzeletgyakorlathoz „Ha erről a témáról hallok, úgy érzem magam, mint...“

Bizonyára nagyon különböző és vegyes érzéseitek voltak, mialatt a párkapcsolati erőszak témájával fogla 
koztuk. 

Keressetek a dobozból magatoknak egy tárgyat vagy egy képet. A tárgynak illenie kell ahhoz, ahogyan a téma 
megbeszélése alatt érezted magad. 

Ha kikerestétek a tárgyat, akkor vigyétek magatokkal és üljetek le. 

Miután mindenki újra a helyén ül, megkérlek benneteket, hogy sorban meséljétek el, hogy miért azt a tárgy-
at választottátok, milyen érzés, hangulat, élmény köt össze titeket vele. A mondanivalótokat kezdhetitek a 
következő módon: Azért választottam a ..., mert ....

(Megjegyzés: A fiúk válasza gyakran: „Mit kellene éreznem?“)

4. cél:  Megosztani belső világunk szimbolikus projekcióit és hangulatait a témával kapcsolatos 
 beszélgetésben. Erősíteni a felénk irányuló figyelmet
Tevékenység: Képzeletgyakorlat „Ha erről a témáról hallok, úgy érzem magam, mint ...“

Anyag: Sok különböző tárgy, természetes anyag és képek

Előkészítés:  Székekből kört alakítani, amelynek a közepébe egy különböző tárgyakkal és képekkel teli 
 dobozt állítani
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Útmutató a képzeletgyakorlathoz „Erőforrások“

Kérlek nézzétek meg ezeket a tárgyakat és gondolkodjatok 
azon, hogy:

Mi tesz nekem jót,

• Ha rosszul érzem magam,

• Ha gondajim vannak vagy bánatos vagyok,

• Ha egy olyan titkot bíztak rám, ami nekem nem jó

• Ha nem tudom, hogy hogyan segítsek?

Mit tehetek, hogy legyen újra erőm és energiám?“

Azután mindenki választ egyet a kihelyezett tárgyak közül, 
ami szimbolizálhatja azt, ami neki jót tesz. A fantáziának e-
köz-7  ben nem szabunk határt. Ha mindenkinek megvan a 
saját tárgya, újra körbeülünk és mindenki elmondja, hogy mi-
ért azt a tárgyat választotta.

Az erőforrás kiállítás katalógusa

Tárgyak, amelyek a hétköznapi erőforrá-
sokat szimbolizálják pl. 

- CD-k („zenehallgatás“)

- Fürdőhab, testápoló üres flakonjai, stb. 
(„a fürdőkádban ellazulni“)

- Párnák („a szófán pihenni“)

-  Telefon („barátnőt felhívni“)

- Állatfigurák („simogatni a macskát“)

- Zsebkendő („a barátnőmnél kisírom 
magam“)

- Kagylók/kövek (kimenni a természet-
be)

- Ecset/pamut (kreatívnak lenni)

- Szakácskönyv/csokoládé (enni)

- DVD (Filmet nézni)

- Kövek („sétálni a természetben“)

- Levelezőlap

- ...

5. cél:  Figyelni saját magunkra és a mindennapokban rendelkezésre álló erőforrásokat feismerni

Tevékenység: Képzeletgyakorlat „Erőforrások“

Anyag: „Erőforrás“ kiállítás
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Útmutató az Empátiakörhöz

Alkossatok egy nagy kört, hogy mindneki jól láthassa a másikat és mindnekinek legyen elég mozgástere. A 
következő gyakorlatban arról van szó, hogy a résztvevők aktuális lelkiállapotát megismerjük. De ahelyett, hogy 
beszélnénk róa, mozgás segítségével fogjuk  bemutatni. Azért, hogy mindneki jól felismerje a bemutatott érzést, 
a mozgást megismételjük. Talán kezdem én (a gyakorlat vezetője bemutatja a pilanatnyi érzéseit testmozgással). 
Látta mindenki az érzésmozdulatomat? Jó, akkor ismételjétek meg! Jó, akkor most a mellettem álló következik. 
Mutasd meg nekünk egy mozgáson keresztül a te jelenlegi érzéseidet. A többiek figylejenek jól oda és ismétel-
jék meg a mozdulatot. 

6. cél:  Figyelni egymásra

Tevékenység: Mozgásos gyakorlat „Empátiakör“
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a) Útmutató a páros gyakorlathoz 
 „figyelmesen hallgatni“

Ha egy barátunk vagy barátnőnk számára meg akarjuk mutat-
ni, hogy a problémái fontosak nekünk, akkor nagyon fontos, 
hogy figyelmesen meg hallgassuk őt. Előfordulhat, hogy mi 
vagyunk az elsők, akihez a barát/barátnő fordul. Néha ettől az 
első beszélgetéstől függ, hogy utána úgy érzi, hogy egyedül 
maradt a gondjával vagy hogy bátorságot merített, hogy to-
vábbi segítséget keressen ahhoz, hogy jobban megbírkózzon 
a problémájával. A legfontosabb egy ilyen beszélgetésnél, 
hogy a barátunk/barátnőnk érezze, hogy fontos számunkra a 
története.

 Tehát gyakorolni akarjuk a „figyelmes hallgatást“. Alkossatok 
párokat. Mindenki emlékezzen viszza egy problémára pl. va-
lamire, ami a múlt héten történt. Azután meg kell egyeznetek, hogy ki beszél először és ki hallgatja. Ügyeljetek 
arra, hogy tényleg egy olyan élmény legyen, amit el akrtok mesélni. A mesélőnek két perce van elmesélni a tör-
ténetet. A partnerének csak hallgatnia kell. Ez talán furcsa annak, aki csak hallgat, de kérünk benneteket: tényleg 
csak hallgassátok, ne mondjatok semmit, a partneretekkel csak mimika, gesztusok és ne hangok segítségével 
tudassátok, hogy figyeltek rá. Nincs kérdés, vélemény és javaslat. Azután szerepet cseréltek.

Megbeszélés az osztály előtt: 

Miután mindenki mesélt és odafigyelt, szeretnénk megtudni, hogy mi volt a benyomásotok. Milyen volt szá-
mod-ra, hogy meghallgattak? Milyen volt számodra odafigyelni?

Szeretnénk nektek az odafigyelés néhány segítő és kevésbé segítő formáját bemutatni:

Üljetek újra össze a partneretekkel, osszátok meg vele azokat a kérdéseket és javaslatokat, amelyek az ő történe-
tével kapcsolatban eszetekbe jutottak. 

Útmutató a figyelmes hallgatáshoz

- A „miért“ kezdetű kérdéseket lehetőleg 
el kell kerülni, mivel azok csak védeke-
zést, mentegetőzést váltanak ki. Nem 
szabad tehát azt kérdezni, hogy miért 
tetted ezt vagy azt.

- Tanácsokat sem szabad azonnal osz-
togatni, mint pl. „a helyedben én ... 
tenném“ vagy „miért nem csinálod ...?“, 
mert mi nem vagyunk a másik bőrében. 
Meg kell hagyni a lehetőséget neki arra, 
hogy tájékozódjon és utána hozza meg 
a saját döntését.

Célok: Megtanulni figyelmesen hallgatni, nehéz beszédhelyzetekben biztonságot nyerni,  
 szolidaritást és empátiát fejleszteni, a határokra és a felelősségre utalással levenni a  
 terhet valaki válláról

Tevékenység: a) Páros gyakorlat „Figyelmesen hallgatni“

 b) Szerepjáték „Beszélgetés barátok/barátnők között“ (nemek szerint osztott csoportok)

Anyag: b) A szerepjátékhoz utatsítás az érintett fiú/lány számára, színpad előkészítése
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b) Útmutató a szerepjátékhoz „Beszélgetés barátnők/barátok  között“  
 (nemek szerint osztott csoportban)

Két önként jelentkezőre van szükségünk. Az egyik belebújik egy olyan lány szerepébe, akinél otthon a szülők 
között heves viták vannak. Ahhoz, hogy ráérezzen a szerepre, hoztunk szerepleírást, hogy elolvashassa. Ha a 
szerepleírással kapcsolatban kérdés van, az ajtó előtt nyugodtan meg tudjuk beszélni.

A másik a barátnő szerpét játsza, aki az érintett lánynak segíteni szeretne. Itt nincsen semmilyen útmutató. A sz 
zerepet játszónak úgy kell viselkednie, ahogyan azt a legjobbnak tartja.

A többiek a nézők. Fogjátok a széketeket és üljetek le félkörben a színpad körül. A feladatotok az, hogy figyelme-
sen nézzétek és hallgassátok a szereplőket. 

Akkor kérem, hogy a két szereplő jöjjön a színpadra és bújjon a szerepébe. Ehhez vegyétek fel az adott ruhát, ami 
a barátnőt, ill. az érintett lányt szimbolizálja.

 

Szerepjáték variáció:

Nektek nézőknek is van lehetőségetek átvenni a barátnő szerepét. Ehhez menjetek fel a színpadra, tapsoljátok ki 
a „barátnőt“ és vegyétek át a kellékeit (tehát a nyakláncot vagy a sapkát). A barátnőt eddig játszó is jelezheti, ha 
szeretné, hogy letapsolják. Az „érintett lány“ szerepét nem lehet leváltani, az fix.

Szerepjáték után:

Köszönöm a szereplőknek. Újra kiléphettek a szerepetekből 
és letehetitek a kellékeket (sapka, kesztyű). Kérek egy nagy 
tapsot a szereplőknek.

Kérdések ahhoz, aki az érintett lány szerepében volt:

• Te egy érintett lányt játszottál. Hogyan érezted magadat 
ebben a szerepben?

• Megkönnyebbülés volt számodra, hogy Y-nal beszélhettél 
a problémádról?

• Mit tett Y, ami neked jól esett?

• Volt-e olyan a beszélgetés során, ami neked nem volt jó?

• Az érintett lány szerepében lett-e ötleted, hogy hogyan 
tudnál jobban kezelni egy ilyen helyzetet?

Fontos az utólagos megbeszéléshez

Tehermentesíteni: Megvannak annak 
a határai, amit a segítő tenni tud. Nagy 
segítséget jelent az is, ha egyszerűen 
meghallgatja, ott van és hisz a barátjának/
barátnőjének.

Sem a segítő, sem az érintett nem felelős 
azért, ami történt. 

Az érintett számára fontos, hogy van 
barátja/barátnője, akivel tud szórakozni 
és ott vannak számára, amikor szükség 
van rájuk.

A segítő maga is kérhet segítséget. Nem 
kell olyan titkot tartania, ami neki is bána-
tot okoz. Ha egy megbízható személyhez 
fordul, akkor az rendben van.

Ez más, mint ha a bizalmat élvező ezt az osz-
tályban avagy a haveri körben mesélné el.
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Kérdések ahhoz, aki a barátnő szerpében volt:

• Hogy érezted magad ebben a szerepben?

• Az volt az érzésed, hogy segíteni tudtál?

• Hol érezted a határokat?

• Mi nem ment jól neked?

• Mire van szükséged ahhoz, hogy a barátnő szerepét kezelni tudjad?

Kérédsek a közönséghez:

• Mit gondoltok, ilyen helyzetben hogyan tudnak a barátnők az érintett oldalára állni?

• Hol tudnak segíteni és miben nem tudnak segíteni?

a) Téged (név) hívnak, 12 éves vagy. Együtt élsz az 
édesanyáddal, annak új élettársával és a 10 éves öc-
séddel. Az igazi apukádat csak néha látod, mert a 
szüleid elváltak.

Az anyukád barátja hozzátok költözött és így meg 
tudtátok tartani azt a lakást, amiben azelőtt is lakta-
tok. Először jó is volt vele: együtt kirándultatok és 
gyakran éreztétek jól magatokat együtt. Az utóbbi 
időben azonban ez megváltozott. Gyakran kiabál 
veletek és anyukátokkal és dühös lesz, ha nem azt 
teszitek, amit mond. Akkor szidja az anyukádat és őt 
hibáztatja mindenért. Az mondja neki, hogy rosszul 
nevelt benneteket és azzal fenyegeti, hogy őt is és 
titeket is az ajtó elé rak. Ha alkoholt ivott, akkor még 
rosszabb. Nem régen éjjel felébredtél, mert nagyon 
hangosan üvöltözött. Te hallottad, hogy az anyukád 
mennyire sír és segíteni akartál neki, de nem mertél. 
Az öcséd is félt és nem tudtátok, hogy mit tegyetek. 
Másnap anyukád nagyon szomorú volt és kisírt volt 
a szeme, de nem mondta el nektek, hogy mi történt.

A helyzetet már egyedül nem bírod tovább és most 
szeretnél beszélni róla a barátnőddel/barátoddal.

b) Téged (név) hívnak, 14 éves vagy. A szüleiddel és 
a két fiatalabb testvéreddel élsz együtt egy családi 
házban. A … osztályba jársz.

Az utóbbi időben problémák vannak a szüleid kö-
zött, amelyek gondterheltté tesznek. Az apukád, 
aki már azelőtt is megmondta mindenkinek, hogy 
hol a helye, az anyukáddal szemben egyre agresszí-
vabb lett. Nem tetszik neki, hogy megint elkezdett 
dolgozni, nem szeretné, hogy este elmenjen szóra-
kozni a barátnőjével és azt veti a szemére, hogy el-
hanyagolja a gyerekeket és a háztartást. Nem régen 
az egyik vita alkalmával meglökte, úgy hogy elesett 
és a fejét beverte a falba. 

Utána nagyon sajnálta és néhány napig megint 
kedves volt. De tegnap megint szidalmazta és fe-
nyegette.

Te és a testvéreid féltek az apukátoktól, habár őt 
is szeretitek. Ha az apukátoknak rossz kedve van, 
akkor elbújtok a szobátokban és megpróbáltok 
nem odafigyelni, ami igazából nem működik. O- 
lyan sokszor mész el otthonról amennyire csak tudsz 
és az utóbbi időben sok időt töltesz a barátnődnél. 
De akkor meg félted a testvéreidet. Egyszer az ö-
cséd közbeavatkozott, amikor a szüleid veszeked-
tek és az apukád kiabált vele. A húgod gyakran 
sír, az utóbbi időben rosszul alszik és akkor mindig 
hozzád megy.

Már nem bírod az otthoni helyzetet és elsőként a 
barátnőddel szeretnél beszélni.

Szerepleírás  „Beszélgetés a barátnővel“
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Ellenőrző listák

Mit tudok tenni, ha a barátom/barátnőm érintett párkapcsolati erőszakban

✔ Figyelemesen meghallgatni

✔ Vedd komolyan, amit mesél – ez a bizalom jele

✔ TIPPEK a barátnak/barátnőnek:

  -  rendőrségi segélyhívó (...) számát tárolni (a segélyhívás pénz nélkül is működik)

  - közösen kitalálni, kihez menekülhet veszély esetén, pl. szomszéd, barátnő, ...

   - speciális tanácsadó helyek, segítővonalak tovább segítenek – kívánságra anonim is

✔ tanácsadó helyeken és segítő vonalakon bármikor kaphatsz információt és további tippeket,

✔ Ha lehetséges – meséld el egy megbízható felnőttnek a történetet. Akkor ő is veled tud gondolkodni 
és további lépéseket tenni.

Mit tudok tenni, ha a barátom/barátnőm elmeséli, hogy párkapcsolati erőszakban érintett:

✔ Sajons sok gyermek érintett párkapcsolati erőszakban. Egy kérdőív eredménye alapján ezek a gye-
rekek a problémájukkal leginkább a barátjukhoz/barátnőjükhöz fordulnak. Szertnénk néhány tippet 
adni, hogy szükség esetén ténylegesen tudjál segíteni a barátodnak/barátnődnek:

✔ Ne kételkedj az elmondottakban olyan mondatokkal mint „Nem hiszem el.“ Vagy „Nem tudom elkép-
zelni.“ Az érintettek számára gyakran nehéz és szégyenlik elmesélni az átélteket. Ezért van szükségük 
arra az érzésre, hogy komolyan veszik őket és hisznek nekik. 

✔ Adj a barátodnak/barátnődnek konkrét tippeket, hogy milyen intézkedéseket tehet a védelme érdeké-
ben pl. :

 -  Ha van mobiltelefonja, a rendőrség segélyhívószámát tárolja el benne és ha szükséges, hívja fel. A 
segélyhívó számok a mobiltelefonokon mindig működnek, még akkor is, ha feltöltőkártyás telefonok 
esetében a kártya nincs feltöltve.

 -  Gondolkodhat azon a barát/barátnő, hogy veszélyes helyzet esetén kihez menekülhet, melyik szom-
szédhoz, baráthoz. Ezt esetleg ezekkel a személyekkel meg is beszélheti.

 -  A barát/barátnő erre hivatott tanácsadóhelyeket/segélyvonalakat felhívhat, hogy elmesélje a történ-
teket, hogy tanácsot kérjen, ... Ezek a telefonok lehetnek anonimak is, azaz nem kell megmondani a 
nevet, ... Ezeknek a tanácsadóhelyeknek és segélyvonalaknak a telefonszámát és címét megtalálod a 
hátoldalon.

✔ Ha a barátod/barátnőd nem meri felhívni a tanácsadóhelyet/segélyvonalat, akkor te is megteheted 
helyette. De barátként neked is megvan a lehetőséged arra, hogy felhívd őket, hogy információt kérjél 
arról, hogy barátként mit tudsz tenni ebben a helyzetben.

✔ Ahhoz, hogy neked se legyen teher, gondold meg, hogy ki az a megbízható felnőtt személy, akivel 
beszélni tudsz. Ő utána tud gondolkodni a további lépésekről. Megbízható személyek lehetnek pl. a 
saját szülők, nagybácsi, nagynéni, tanár, szomszéd, felnőtt testvér, ... 
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TELEFONSZÁMLISTA 
Vészhelyzet esetére

(itt a helyi és nemzetközi segélyhívó számokat, továbbá a helyi segítő intézmények és az iskolai kapcso-
lattartó számát is fel lehet jegyezni)

Barátok/barátnők:  .........................................................................................................................................................................

Szomszédok:  ...................................................................................................................................................................................

Nagyszülők:  .....................................................................................................................................................................................

Más megbízható személyek:  .....................................................................................................................................................

Iskolai szociális munkás/gyermekvédelmi felelős/ifjúságvédelmi felelős  ................................................................

Gyermek és ifjúsági segélytelefon:  ..........................................................................................................................................

Gyermekjóléti Szolgálat:  .............................................................................................................................................................

TEGYESZ:  ...........................................................................................................................................................................................

Helyi rendőrkapitányság/rendőrörs/körzeti megbízott:  .................................................................................................
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Anleitung zur Kurzpräsentation 

Néhány olyan helyet szertnénk bemutatni nektek, ahova 
gyermekek és fiatalok nehéz helyzetekben – pl. ha otthon 
erőszakot élnek meg vagy látnak – nyugodtan fordulhatnak: 

Örülönk, hogy X asszony és Y úr a rendőrségtől/ifjúságvé-
delmi hivataltól/ifjúsági tanácsadó szervezettől ma itt lehet 
nálunk. Személyesen fognak nektek felvilágosítást adni arról, 
hogy az ő intézményük a párkapcsolati erőszak esetén mit 
tud tenni az érintettekért vagy a barátaik mit tudnak vagy mit 
kell tenniük. Azt is elmagyarázzák, hogy hol és mikor lehet 
őket elérni.

Más szintén fontos kapcsolattartó személyek nem tudnak 
most sajnos itt lenni, de fontos információs anyagot (tájé-
koztatókat, brossúrákat, ...) küldtek, amit együtt megnézhe-
tünk.

Először is azokról a helyekről, amelyek akut 
erőszakhelyzetben az áldozatnak konkrét segítséget tud-
nak nyújtani:

• Rendőrség/rendőrségi segélyhívó: rendőrségi bevetés 
akut párkapcsolati erőszak esetén. A rendőri intézkedés a helyszínen szituációtól függően lehet: békítés, fi-
gyelmeztetés, eltávolítás/kitiltás, letartóztatás.

• Nőmenhely: Anonim szállást kínál az érintett nőknek és gyerekeiknek (fiúknak általában csak 14 éves korig)

• Gyermekjóléti szolgálat: az érintett gyermekeknek és családjaiknak tanácsadást és segítséget nyújt. Ha a ve-
szélyeztetettség elhúzódó, akkor a hatóságok felé jelezheti ezt.

Útmutató a foglalkozás vezetője számá-
ra:

Ez az elem sok előzetes előkészítést igé-
nyel:

- intézmények és szolgálatok megkere-
sése, akik az áldozat (nők és gyerme-
kek) számára védelmet és segítséget 
tudnak nyújtani

- kapcsolatfelvétel és megbeszélés, 
hogy az intzémény be akar-e mutat-
kozni a foglalkozáson és ha igen, hogy-
an, ill. hogyan akarja, hogy bemutas-
sák

- megbeszélni, hogy ki, mikor, hogyan 
és kihez fordulhat az intézményben,   

- milyen segítséget és támogatást 
nyújtanak és hogyan,

- ingyenes-e a segítség,

- van-e infromációs anyag.

1. cél: Szakmai segítségnyújtási lehetőségek bemutatása

Módszer: Az egyes szolgáltatók és intézmények képviselőinek személyes bemutatkozása, vagy rövid  
 előadás a foglalkozás vezetőjétől

Anyag: Tájékoztatók és szórólapok
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Most pedig azok a helyekről, amelyek az érintett gyermekeknek és fiataloknak, a barátaiknak információt/
tanácsot/támogatást tudnak nyújtani

• Gyermek és ifjúsági segélytelefon

• Pszichológiai tanácsadóhelyek, ifjúsági tanácsadóhelyek, gyermekjóléti szolgálat

• Iskolai szociális munkás/iskolai gyermekvédelmi v. Iifjúságvédelmi felelős

Információ/ tanácsadás / támogatás az érintett nők számára

• nőmenhely, anyaotthon ill. Családsegítő szolgálat
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a) Útmutató a kiscsoportos munkához „Keresés a telefonkönyvben és az interneten“

Üljetek négyen egy asztalhoz vagy egy számítógéphez. A csoportban gondolkodjatok arról, hogy

• kit hívhatna fel A, ha fél, mert a szülők szörnyen veszekednek és az apa veréssel fenyegeti az anyát.

• Kit hívhatna fel B, ha már nem érzi jól otthon magát, mert mindig feszültség van a levegőben. B-nek mindig 
arra kel számítania, hogy megint gond lesz és az apa kiborul és nekimegy az anyának. 

Keressétek ki a telefonkönyvben és az interneten azoknak a helyeknek a telefonszámát, ahova A és B fordulhat-
nak. Erre 20 percetek van.

Végül közösen megbeszéljük az intézmények neveit és összeírjuk a telefonszámokat egy faliújságra. 

c) Szerepjáték „Kapcsolatfelvétel“

Van két „játéktelefonunk“ és arra szeretnénk 
kérni benneteket, hogy próbáljátok meg fel-
hívni  a rendőrséget vagy a gyermek- és ifjúsági 
segélytelefont vagy egy ifjúsági tanácsadóhe-
lyet. Mi, a foglalkozávs ezetői leszünk a 
rendőrök, a tanácsadó vagy az a személy, aki a 
hívásokat fogadja a segítő szolgálatnál. 

Képzeljétek magatokat annak a lánynak/
fiúnak a helyébe, aki a dalban volt vagy a sze-
repjátékban láttatok. Éppen hallottátok/láttá-
tok, hogy az anyukátokat az aputkátok vagy a 
barátja megtámadja. A szituáció fenyegető. Ki 
tudja elképzelni, hogy egy ilyen helyzetben a 
rendőrséget hívja fel? Kérlek vedd a telefont 
és telefonálj.

Háttérinformációk a rendőrség felhívásához

A 112-es hívószám ingyenesen hívható segélyhívószám. 
Ezért csak vészhelyzetben szabad felhívni. Más esetek-
ben a beszélgetést azonnal be kell fejezni.

Ha segélyhívás érkezik, a következőket kérdezik:

- Mi – Mi történt? (pl. baleset sérültekkel,  
 a sérülés  súlyossága, betörés) 

- Hol – Hol történt? (hely / utca) 

- Mikor – Mikor történt? (dátum / időpont) 

- Mennyi – sérültek vagy az érintettek száma

- Ki – Ki telefonál? (név, cím és telefonszám)

1. cél: Szakmai segítségnyújtási lehetőségek bemutatása

Módszer: Az egyes szolgáltatók és intézmények képviselőinek személyes bemutatkozása, vagy rövid  
 előadás a foglalkozás vezetőjétől

Anyag: Tájékoztatók és szórólapok
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Mint ahogyan azt már részletesen láttuk és 
megbeszéltük, azok a lányok és fiúk, akiknek 
otthon erőszakot kell átélniük, nem érzik ma-
gukat olyan jól. Nagy segítség lehet a számu-
kra, ha bizalommal fordulhatnak valakihez. 
Néhányan a barátjukkal/barátnőjükkel bes-
zélnek először a problémájukról. Ha a barát/
barátnő sem tudja, hogy hogyan tovább, ak-
kor felhívhatja a gyermek-és ifjúsági telefont 
és tanácsot kérhet. Ki tudná elképzelni közü-
letek, hogy barátként/barátnőként felhívja a 
gyermek- és ifjúsági segélytelefont? 

Az érintettek számára adott a lehetőség, hogy 
időpontot kérjenek maguknak a gyermek- 
vagy ifjúságvédelmi hivatalnál vagy központ-
nál. Ki szeretné ezt a telefonhívást kipróbálni?

A telefonhívás után: 

Most térjetek vissza a szerepetekből és meséljétek el, hogy hogyan éreztétek magatokat a hívás közben. Hogy 
érezted magadat telefonálóként? Mi volt számodra nehéz? Mi volt jó? Olyan volt, mint amilyennek képzelted?

És mit figyeltek meg a többiek? 

• Hogyan reagált a telefonnál levő személy? 

• Mit kérdezett?

• Milyen tanácsot és milyen tájékoztatást adott? 

• El tudjátok képzelni, hogy telefonáljatok?

Tippek a bizalmi személynek, pl. iskolai szociális 
munkás, gyermekvédelmi felelős...

Ha egy lány vagy a fiú Önhöz fordul, vagy Ön rákérdez az 
erőszakra, és gyanúja beigazolódik:

- Higgyen a lány/fiú beszámolójának. Mondja meg 
neki, hogy sokat segít, ha beszél róla.

- Tegye világossá, hogy az erőszak a házasságon és 
a partnerkapcsolaton belül nincs rendjén és hogy 
vannak olyan emberek, akik segítheteni tudnak arról, 
hogy az erőszak véget érjen.

- Mondja meg neki, hogy az ő számára és az édesanyja 
számára van támogatás és tanácsadási lehetőség.

- Beszélje meg a gyermekkel/fiatallal a további  
lépéseket.
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a) Útmutató szociometriai gyakorlathoz „A barátom meséli“

Olyan példákat olvasunk fel nektek, amelyeket egy fiú mesél a barátjának a szüleiről. Melyek azok, amelyek sze-
rintetek az erőszakra példák ill. melyek az erőszak figyelemztető jelei.

Álljatok fel, ha úgy gondoljátok, hogy a példa erőszak. Ha figyelmeztető jelnek gondoljátok, emeljétek fel a 
kezeteket. Ha úgy gondoljátok, hogy a példának nincs köze az erőszakhoz, akkor maradjatok ülve. Egyenként 
megkérünk majd benneteket, hogy magyarázzátok meg, hogy miért álltatok fel vagy maradtatok ülve vagy mi-
ért emeltétek fel a kezeteket.

A barátom meséli:

- „Az anyukám szeretne újra dolgozni, miután mi gyerekek már nagyok vagyunk. De az apunkám azt 
akarja, hogy maradjon otthon.“

- „Nálunk otthon úgy van, hogy anyunak csak az élemiszerre van pénze. Minden másért az aputól kell 
pénzt kérnünk.“

- „Anyu minden nap takarít és mi semmit sem hagyhatunk szanaszét. Kiabál velünk és néha sír, ha utcai 
cipőben végigmegyünk a frissen takarított lakáson.“

- „Habár anyu folyamatosan takarít és rendet rak, az apunak problémaja van és mindig szitkozódik az 
otthoni „disznóól“ miatt.“

- „Az anyu legutóbb eldugta az autókulcsot, amikor az apu a bartjához akart menni. Nem szereti a barát-
ját, mert túl sokat iszik és azt akarja, hogy a haverjai is vele igyanak.“

- „Soha nem lehet tudni, hogy az apukám mikor jön haza. Néha nagyon későn. De az anyu mindig vár rá 
és ad neki meleg vacsorát.“

- „Gyakran hallom, hogy veszekednek a szüleim és akkor az apukám gyakran összetör dolgokat.“

- „Már az is előfordult, hogy az apukám megütötte az anyukámat. Az anyukám akkor egész éjjel sírt. De 
másnap úgy tettek, mintha semmi sem történt volna.“

- „Anyu úgy gondolja, hogy el akar válni. Apu megfenyegette, hogy öngyilkos lesz, ha elhagyja.“ 

Célok: A nemi szerepeket megbeszélni, a kapcsolatokon belüli erőszak jeleit,  
 jellemzőit és okait feismerni

Tevékenység: a) Szociometriai gyakorlat „A barátom meséli“ 
 b) Szociometriai gyakorlat „Egy tinédzser-kapcsolat története“ 
 c) Csoportmunka „Figyelmeztető jelek“

Anyag: a) Minta „Egyik legjobb barátom meséli“ 
 b) Minta „Egy tinédzser-kapcsolat története“ 
 c) Kártyák figyelmeztető jelekkel és példákkal
  Variáció: nagy rajzlapok, tollak, színesek, ragasztócsíkok
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b) Útmutató a „Tinédzser-kapcsolat-története“ gyakorlathoz (nemek szerint osztott cso-
portok)

A következő gyakorlatban arról van szó, hogy megismerjétek, hogy hogyan alakul ki egy erőszakkapcsolat és 
hogyan tud az erőszak fokozódni. A kapcsolaton belül az erőszak nem máról holnapra alakul ki és először nem 
ütésekben nyilvánul meg.

Álljatok egymás mellé a teremnek ezen a felén. Most felolvasok nektek egy történetet, amiben egy lány és 
egy fiú, körülbelül annyi idősek, mint ti, megismerkednek és egymásba szeretnek. A kapcsolat minden egyes 
„lépcsőfokán“ mindenkinek megvan a lehetősége eldönteni, hogy tovább megy-e még egy lépést vagy sem. Ha 
szeretnél a kapcsolatban tovább menni, azzal jelezheted, hogy egy lépést előre lépsz. Ha nem akarsz tovább men-
ni, azzal jelezheted, hogy megállsz. Mindig magatok döntsetek, függetlenül attól, hogy mit tesznek a társaitok.

Egy tinédzser-kapcsolat-története lányoknak:

1. Abarátnőd buliján vagy és látsz egy fiút, aki teszik neked. Ő gyakran rád néz. Te visszamosolyogsz.

2. Két héttel később találkozol vele a buszon. Beszélgettek és nagyon megkedveled.

3. Ő azt mondja, hogy szeretne veled találkozni és elkéri a mobilszámodat.

4. Másnap kapsz egy SMS-t és megkérdezi, hogy elmennél-e vele moziba.

5. Gyakrabban találkoztok és nemsokára együtt jártok. Majdnem minden nap találkoztok. Iskola után min-
dig vár rád. 

6. Naponta többször felhív és azt akarja tudni, hogy éppen hol vagy, mit csinálsz és kivel vagy. 

7. Egyre többször lesz mérges, ha te a barátnőiddel akarsz szórakozni. Azt hiszi, hogy te ilyenkor más fiúk-
kal találkozol. Kikérdez téged, hogy pontosan mit csináltatok és gyakran feltételezi, hogy hazudsz.

8. Rosszakat mond a barátnőidről, és azt mondja, hogy nem szeretné, hogy velük legyél.

9. Ezért gyakran veszekedtek, de végén mindig nagyon aranyos veled, bocsánatot kér és még ajándékot is 
ad neked.

10. Egy ideig igazán jól megértitetk egymást. Csak a barátnőd, Saci nem kedveli őt egyáltalán. Őt a barátod 
„ribanc“-nak nevezi és lassan kezdesz vele egyetérteni, hogy talán igaza van. Eltávolodsz tőle, hogy ne 
bosszantsd a barátodat. 

11. A viták újra rosszabbodnak. Barátod könnyen féltékeny lesz, pl. ha az osztályodból fiúkkal beszélgetsz. 
Gyakrabban szid téged sértő kifejezésekkel. 

12. Azt mondja, hogy te az övé vagy és ezért nélküle nem mehetsz szórakozni, még akkor sem, ha csak 
lányok vannak ott. Azt mondja, hogy szakít veled, ha mégis megteszed.

13. Az iskolai buli után, amire nélküle mentél el, vár rád, szemrehányást tesz neked és megpofoz.

14. Később kapsz egy SMS-t, amiben bocsánatot kér és megígéri, hogy ez többé nem fordul elő. 
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A gyakorlat után:

Ennek a kapcsolatnak 14 lépcsőfokán mentünk végig. Néhányan már korán kiszálltak, mások tovább mentek. 
Szeretnénk veletek arról beszélgetni, hogy számotokra milyen a jó kapcsolat és mikor gondoljátok azt, hogy a 
kapcsolat már nincs rendben, mikor jönne el az idő számotokra a szakításhoz.

•	 Melyik	„lépcsőfoknál“	szálltál	ki?	Miért?	Mi	nem	tetszett	neked?	Milyen	érzéseid	voltak?

•	 Te	tovább	mentél?	Mi	ösztönzött	arra,	hogy	tovább	menj?

•	 Hogy	érzed	magad,	ha	valaki	veled	így	viselkedik?

•	 Mire	lenne	szükséged,	hogy	ki	tudj	szállni?	Hogyan	csinálod	ezt	egészen	pontosan?

•	 Ki	tud	neked	ebben	segíteni?

A kapcsolatgyakorlat kiértékelése közösen:

• Milyennek képzelsz el egy jó kapcsolatot? Mit szeretnél?

• Mit tanácsolnál a barátodnak/barátnődnek, ha annak a barátja/barátnője ennyire féltékeny és mindig 
ellenőriz?

• Mit mondanál, ha a szerepeket megcserélnénk?

• Képzeld el, hogy a lány a testvéred vagy a barátod lenne. Véleményed szerint mikor kellene a lánynak  
kiszállnia?
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Egy tinédzser-kapcsolat- története fiúknak:

1. Egy barátnőd buliján vagy és látsz egy lányt, aki teszik neked. Ő gyakran rád néz. Te visszamosolyogsz.

2. Két héttel később találkozol vele a buszon. Beszélgettek és nagyon megkedveled.

3. Elkéri az ICQ-számodat.

4. Másnap kapsz egy üzenetet. Te rögtön válaaszolsz, ő is online-ban van. Chateltek egymással és megbe-
széltek egy mozit.

5. Gyakrabban találkoztok és nemsokára együtt jártok. Majdnem minden nap találkoztok. Iskola után min-
dig vár rád. 

6. Naponta többször felhív és azt akarja tudni, hogy éppen hol vagy, mit csinálsz és kivel vagy.  

7. Egyre többször lesz mérges, ha te a barátaiddal akarsz szórakozni. Azt hiszi, hogy te ilyenkor más lányok-
kal találkozol. Kikérdez téged, hogy pontosan mit csináltatok és gyakran feltételezi, hogy hazudsz.

8. Rosszakat mond a barátaidról, és azt mondja, hogy nem szeretné, hogy velük legyél.

9. Ezért gyakran veszekedtek, de a végén mindig nagyon aranyos veled, bocsánatot kér és megígéri, hogy 
meghagyja neked a szabadságod, hogy megbízik benned.

10. Egy ideig igazán jól megértitetek egymást. Csak a barátod, Nikolai nem kedveli őt egyáltalán. Gyakran 
lóg veletek és gyakran azt csinálja, amit te. Ő gyengének és anyámasszony katonájának nevezi és lassan 
azt kérdezed magadtól, hogy nincs-e neki igaza. Egy kicsit eltávolodsz tőle, hogy nem bosszantsd a 
barátnődet.

11.A viták újra rosszabbodnak. Nagyon könnyen féltékeny lesz, pl. ha az osztályodból lányokkal beszél-
getsz. Gyakrabban sérteget téged.. 

12. Azt mondja, hogy te az övé vagy és ezért nélküle nem mehetsz szórakozni, még akkor sem, ha csak fiúk 
vannak ott. Azt mondja, hogy szakít veled, ha mégis megteszed.

13. Az iskolai buli után, amire nélküle mentél el, vár rád, szemrehányást tesz neked és megpofoz.

14. Később kapsz egy SMS-t, amiben bocsánatot kér és megígéri, hogy ez többé nem fordul elő. 
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b) Útmutató a csoportmunkához „Figyelmeztető jelek“

A párkapcsolati erőszaknak sok figyelmeztető jele van, de ezeket gyakran nem ismerik fel a fiatalok, vagy a sze-
relem bizonyítékának tekintik. A következő feladat abban segít, hogy néhány figyelmeztető jelet azonosítani 
tudjunk. Ezek a tulajdonságok és viselkedési formák közül egyik sem kedves. De ha egy ember ezek közül a tu-
lajdonságok és viselkedésformák közül valamelyiket mutatja, még nem jelenti azt, hogy feltétlenül bántalmazza 
a partnerét. De minél több talál, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy előfrodulhat a kapcsolatban az 
erőszak.

Figyelmeztető jelek és példák listája

Elszigetelés Nem szereti, ha másokkal találkozunk. Így legtöbbször kettesben 
maradunk.

Túlérzékenység Mindent magára vesz és folyamatosan mérgelődik. Egy elszalasztott 
busz, rossz idő – a mérgét mindig másokon tölti ki.

Nincs felelősségtudata Iskolai 
büntetést kap

Azt mondja, hogy a tanárok hülyék és nem bírják őt.

Féltékenység A szememre veti, hogy másokkal flörtölök, még akkor is, ha egészen 
egyszerűen válaszolok egy kérdésre.

Irreális elvárások Elvárja, hogy mindig és mindenhol legyen időm rá. Ha nem tudok 
azonnal jönni, akkor mérges.

Ellenőrzés Minden órában felhív vagy SMS-t küld, hogy hol vagyok és éppen mit 
csinálok.

A hagyományos nemi szerepek 
fenntartása

Az én záróvizsgámat nem tartja olyan fontosnak, mivel úgy is nemso-
kára összeházasodunk és gyerekeink lesznek.

Korai elkötelezés Olyan romantikus volt, hogy már a második randevún a közös 
életünkről beszélt. Állatokkal szemben erőszakos Egy nagyon aran-
yos macskája. Amikor bosszantja őt a macska, belerúg.

Korai elkötelezés Olyan romantikus volt, hogy már a második randevún a közös 
életünkről beszélt. Állatokkal szemben erőszakos Van egy nagyon 
aranyos macskája van. De ha zavrja őt, akkor megüti.

Kikényszeríti a szexet Már le akar feküdni velem, de én még nem akarom. Azt mondja, 
hogy nem szeretem, ha nem akarok lefeküdni vele.

Sértő Mindig olyan dolgokat mond, amivel megbánt.

Viccel a nők elleni erőszakkal Amikor barátokkal kocsmában vagyunk, gyakran mesél olyan vicce-
ket, amiben a nőket buta szexuális tárgyként nevtségessé teszi.

Kettős személyiség Nagyon barátságosnak és segítőkésznek ismerik. Otthon pedig meg-
mozdul valaki és azonnal kiabál, ha nem teszik neki valami.

Erőszak az előző kapcsolatban A legutóbbi párját megütötte, mert megcsalta őt. Velem ez nem 
történhet meg, mert én hűséges vagyok.

Összetöri a tárgyakat Mérgében összetörte az új kávéskannámat.

A vitának erőszakkal vet véget Veszekedtünk. Amikor kitartottam a véleményem mellett, rettenete-
sen üvöltött és az ajtót becsapva távozott.
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Figyelmeztető jeleket és megfelelő példaszituációkat írtunk cédulákra, amit ide kiteszünk. A feladatotok az, 
hogy a figyelmeztető jelhez találjátok meg a megfeleő példaszituációt. 

A fogalmak rendezése után: 

Nehéz volt elrendezni a fogalmakat? Mi a véleményetek a listáról? Hiányoznak még szerintetek fontos 
figyelmeztető jelek? Jut még eszetekbe fontos figyelmeztető jel vagy példa?

Variáció a „Figyelmeztető jel“ gyakortlathoz

Raktunk ki nektek cédulákat figyelmeztető jelekkel. Kérünk benneteket, hogy vegyetek egy cédulát és rajzolja-
tok hozzá illő képet. Ne írjátok fel a képre, hogy melyik figyelmeztető jelről van szó. Az elkészült képeket a falra 
tesszük. Utána közösen körbemegyünk és megpróbáljuk kitalálni, hogy a kép melyik figyelmezető jelet ábrá-
zolja.


