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I. AJÁNLOTT PROGRAMOK TEMATIKUS NAPRA 

 

Tartalomjegyzék 

1. Békés Harcos program 
 

2. Resztoratív módszer 
 

3. Kortársak hatása 
 

4. Biztonságos szórakozás 
 

5. Utcai biztonság 
 

6. Drogprevenció 
 

7. Különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek az osztályban 
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8. HŐSÖK TERE PROJEKT 1. 

MINDSET- Tanulj meg fejlődni! 
 

9. HŐSÖK TERE PROJEKT 2. 

BÁMÉSZKODÓ HATÁS- Tanulj meg segíteni! 
 

10. HŐSÖK TERE PROJEKT 3. 

MÁSOK MEGÍTÉLÉSE – Tanuld meg, 

hogyan gondolkodhatsz előítéletek nélkül! 

 
 

 

11. Internetbiztonság  

12. Kamaszok az online társasjátékok bűvkörében 
 

13. MŰVÉSZETTERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK: 

Mondásválasztás 
 

14. MŰVÉSZETTERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK: 

Meseterápia 
 

15. MŰVÉSZETTERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK: 

Közös alkotások létrehozása 
 

16. Társas kör 
 

17. KÖSZI MOZI - Filmvetítés és interaktív feldolgozás 
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18. DRÁMAPEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEK 

Diákszínpadi előadás és interaktív feldolgozása 
 

19. DRÁMAPEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEK 

Playback színház 
 

20. Kisállat terápia 
 

21. Tematikus osztályfőnöki órák 
 

22. Elsősegélynyújtás; újraélesztés 
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II.   AJÁNLOTT KÉPZÉSEK 

Tartalomjegyzék 

 

1. Kortárssegítő képzés pedagógusoknak  

2. Kortárssegítő képzés diákoknak  

3. World Café módszertani képzés  

4. Békés és biztonságos közösség tréning  

5. Esélyteremő kapcsolati tréning  
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1. 
Békés Harcos 

program 
 

Mozgásos tevé-
kenységen alapu-
ló erőszak meg-
előző program 

Egyik legfontosabb 
feladata modulnak, 
hogy a békés harcos 
tulajdonságok kiala-
kításához szükséges 
képességeket meg-
felelő szintre fej-
lessze.  
 
Ezek a következők: 
 
figyelemre való 
képesség és hajlan-
dóság 
önuralom: képes-
nek kell lenni az 
azonnali cselekvés 
késleltetésére 
mentalizációra való 
képesség, ami azt 
jelenti, hogy képe-
sek vagyunk felis-
merni saját és má-
sok érzéseit, a ben-
nünk és másokban 
zajló lelkiállapoto-
kat, folyamatokat.  

Erre azért van szük-
ség, h 
gy képesek legyünk a 
másik iránti empátiá-
ra. Aki empatikus a 
másikkal, az nem lesz 
képes fájdalmat okoz-
ni neki! 
lelki egyensúly meg-
tartására való képes-
ség: távolságot kell 
tudni tartani a másik 
viselkedésétől, hogy 
ne sodorjon el ben-
nünket a ránk tett 
hatása. Ez másként az 
önállóság, független-
ség, tartás, stb. 
önmagunk megnyug-
tatására való képes-
ség: relaxációs és lég-
zéstechnikák, stb. 
csapatban gondolko-
dás: az egyénnek meg 
kell találnia a helyét a 
közösségben, és a 
közösségnek el kell 
fogadnia minden tag-

testneveléstanárok, 
mozgásos tevékeny-
séget oktató pedagó-

gusok 
 

tanórai keretben 
13 alkalom; 
1-1 tanóra 
keretében 

Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft.  

 
www.bekesiskolak.hu 
 
info@bekesiskolak.hu 
 
 

http://www.bekesiskolak.hu/
mailto:info@bekesiskolak.hu
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ját annak egyediségé-
vel, “másságával” 
együtt. Mindenki 
egyért, egy mindenki-
ért! 
bátorság, kiállás a 
bántalmazás ellen: 
védd meg magad! 
segíts másoknak (az 
áldozatnak)! szereld le 
a bántalmazót! fogj 
össze a társaiddal a 
rászoruló védelme 
érdekében! 
a konfrontáció elől 
való kitérés technikái 

2.  
Resztoratív mód-

szer 
 

Konfliktus megelő-
zési és kezelési 
technika 
A resztoratív konf-
liktuskezelés esetén 
mindig a közösség 
egy konkrét tagjá-
nak vagy tagjainak 
megsértéséből in-
dulunk ki és nem 
egy általánosságban 
megfogalmazott 

A módszer tehát a 
tények mellett alapve-
tően az érzelmekkel 
dolgozik. Ez biztosítja 
egyrészt, hogy a sé-
relmet okozóban az 
adott, megszegett 
norma valóban meg-
szilárduljon, interiori-
zálódjon (a büntetés 
ugyanezt nem éri el), 
illetve a sérelmet el-

A resztoratív eszköz-
tár nem csak a prob-
lémás helyzet közvet-
len érintettjeivel dol-
gozik, hanem min-
denkivel, akire a kár-
okozás bármilyen 
formában hatott. Ez 
biztosítja egyrészt a 
kollektív felelősség-
vállalást az eset ren-
dezése során, illetve 

15-22 fő 
 
1. proaktív és reak-
tív resztoratív tech-
nikák elméleti átte-
kintése: a módszer 
eredete, alkalmazá-
sának lehetőségei 
az osztályközössé-
gekkel, azon téma-
körök és hozzá kap-
csolódó kérdéstípu-

 
5 órás 
 workshop 

 Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft.  

 
www.bekesiskolak.hu 
 
info@bekesiskolak.hu 
 

mailto:info@bekesiskolak.hu
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szabály (pl. házi-
rend) megszegésé-
re hivatkozunk. 
Tesszük ezt azért, 
hogy a gyerekek 
valóban megélhes-
sék és megérthes-
sék, hogy mit okoz-
tak társuknak és 
bekövetkezhessen a 
belátáson alapuló 
jóvátétel. 

 
 

szenvedett megköny-
nyebbülhessen, meg-
élhesse a valódi meg-
bocsátás érzését. Az 
osztályközösségek 
esetében a körmód-
szer segítségével a 
pedagógusok megta-
pasztalhatják a cso-
porttagok összetarto-
zásának erősödését, 
mélyülhet kapcsolatuk 
a gyerekekkel. Továb-
bi jótékony hatása, 
hogy a csendesebb 
diákok is lehetőséget 
kaphatnak a megszó-
lalásra anélkül, hogy 
versenyezniük kellene 
asszertívabb társaik-
kal. A körbeszélgeté-
sek hosszú távú hatá-
sa, hogy a csoport 
tagjaiban erősödik a 
társaik, illetve a kö-
zösség egésze iránti 
felelősségérzet, illetve 
olyan kommunikációs 

lehetővé teszi a kö-
zösség számára, hogy 
visszajelzést adjon és 
megvédje normáit. 
 

sok bemutatása 
2. gyakorlati meg-
valósítás elemzése 
kisfilm segítségével,  
3. esetelemzések, 
majd ez alapján 
békítő körök forga-
tókönyvének össze-
állítása, saját élmé-
nyű tanulás szituá-
ciós gyakorlatokkal 
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eszköztárral gazda-
godnak, mellyel a 
későbbiekben is 
konstruktív módon 
tudják rendezni vitás 
ügyeiket.  

. 
 Kortársak hatása 

Iskolai kirekesztett-
ség, bántalmazás, 
heccelés bemutatá-
sa, ezen erőszakok 
által kiváltott követ-
kezmények bemuta-
tása, törvényi követ-
kezményei. Bandá-
zások során elköve-
tett negatív esemé-
nyek példákkal tör-
ténő ismertetése, 
hatásainak bemuta-
tása. Büntethetőség 
elemeinek példákkal 
való alátámasztása. 

Legyenek tájékozottak 
az ellenük vagy általuk 
elkövetett viccesnek 
látszó, „közösségi 
élményt” nyújtó cse-
lekedetek következ-
ményeivel. 

fiatalok 
szülők 
pedagógusok 

20-35 fő 60 perc 

1. Tomis Károly rendőr, 

prevenciós tanácsadó 

 

 Zuglói Közbiztonsági non-

profit Kft.  

 

www.bekesiskolak.hu 

 

info@bekesiskolak.hu 

 

 

 
 
 
 

Rátekintés arra, 
hogy szülőkkel tö-
megrendezvényre 
együtt érkező 

Megfelelő reakciók, 
hogyan előzhető meg a 
baj, kitől lehet segítsé-
get kérni, mitől tartóz-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:info@bekesiskolak.hu
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4.  
Biztonságos szóra-

kozás 

gyermekek esetlege 
elvesztése, eltünése 
esetében, gyermek, 
szülő hogyan rea-
gáljon. 
Egyedül, azonos 
korosztállyal közö-
sen szórakozó fia-
talkorúak, szórako-
zóhelyen, házibuli-
ban mire figyelje-
nek, a szórakozás 
alapszabályainak 
ismertetése. 

kodjanak. alapinformá-
ciók a mértéktelen 
alkoholfogyasztás 
káros hatásairól, drog, 
tudatmódosítószerek 
akaraton kívüli fogyasz-
tásának megelőzése. 
Szórakozóhelyre, illet-
ve onnan történő 
hazautazás biztonságos 
megtervezése, ezen 
rendezvényeken a 
biztonságos öltözködés 
megválasztása. 

 

 Szülők 

 6-14 éves 
korosztály 

 14 év feletti 
korosztály 

 

 
 
20-35 fő részére 

 
 
60 perc 

 
Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft.  
 
Tomis Károly rendőr, pre-
venciós 

5.  
Utcai 

biztonság 
(KRESZ, áldozattá 

válás) 

A legveszélyesebb 
KRESZ szabálysérté-
sek ismertetése, 
melyet akár gyalo-
gos, akár gépjármű-
vezető követ el, és 
legnagyobb mérték-
ben előidézheti a 
balesetek kialakulá-
sát. A megelőzést 
segítő magatartás-
formák ismertetése. 
Az iskolába, hazafe-
lé, illetve egyéb 

Balesetek kialakulásá-
nak, áldozattá válás-
nak megelőzése, 
megfelelő magatartás-
formák kialakításával. 

 szülők, 

 6-14 éves 
korosztály 

20-25 fő 60perc 

Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft.  
 
Tomis Károly rendőr, pre-
venciós 
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közterületeken való 
közlekedés, tartóz-
kodás szabályaira 
vonatkozó ismeretek 
átadása, melyek 
alkalmazásával az 
áldozattá válás meg-
előzhető. Az áldozat-
tá válást elősegítő 
tárgyak, illetve azok 
használatának is-
mertetése. 

6.  
Drogprevenció 

Iskolai, iskolán kívüli 
drogok, dizájner 
drogok, pszichoak-
tív anyagok, tudat-
módosító anyagok 
ismertetése. 

Függőségek hatása a 
tanulók környezetére, 
családjára, baráti köré-
re, tanulmányi ered-
ményeire. Törvényi 
hivatkozások megisme-
rése. Elkerülési lehető-
ségek ismertetése. 
Problémák más eszkö-
zökkel való kezelésé-
nek bemutatása. 

szülők 
diákok 
pedagógusok 

20-35 fő 60 perc 

Zuglói Közbiztonsági non-
profit Kft.  
 
Tomis Károly rendőr, pre-
venciós 

 
 
 
 

A pedagógusoknak, 
segítő szakembe-
reknek, iskolai 
munkát segítőknek 

A résztvevőket felké-
szítése a különleges 
bánásmódú gyermek 
(sajátos nevelési igé-
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7.  
Különleges bá-

násmódot igénylő 
gyermekek az 

osztályban 

növekszik a felada-
tuk az egyre széle-
sebb tudás- illetve 
problémaspektru-
mon mozgó gyere-
kek oktatásában, 
nevelésében. Nem 
elég tudni, hogy a 
gyermek egyéni 
bánásmódot igé-
nyel, tisztában kell 
lenni a gyerek erős-
ségeivel, gyengesé-
geivel, pontosan 
kell tudni a problé-
máját, képessé kell 
tenni a differenciált 
foglalkoztatásra, 
egyéni „tanulási” 
tervet szükséges 
számára előállítani, 
végrehajtatni. 
 

nyű, beilleszkedési-, 
tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, 
kiemelkedő képessé-
gű, tehetséges) kiszű-
résére, hatékony ne-
velésére és oktatására 
az osztályteremben. A 
résztvevők megisme-
rik egyes nehézségek 
zavarok elméleti hát-
terét, a gyermek meg-
ismerés módszereit, a 
differenciálás módjait, 
lehetőségeit. Képessé 
válnak a szociális 
kompetenciák fejlesz-
tésére különleges 
bánásmódú gyerme-
kek esetében. Felké-
szültek lesznek a diffe-
renciált óratervezésre, 
óravezetésre, felfede-
zik annak módjait, 
eljárását. 

 
 
 
 
pedagógusok  
(óvónők is!!) 
szülők 

 
 
 
 
interaktív foglalko-
zások 

 
 
 
1-2 óra 

 
 
 
 
Gacsó Adrienn 
utazó gyógypedagógus, 
konduktor, mozgástera-
peuta, okleveles 
neveléstudmány szakos 
bölcsész 
és 
Végh Szilvia logopédus-
pszichopedagógus és 
pszichológus 

8.  
HŐSÖK TERE PRO-

JEKT 

C. Dweck szociálp-
szichológus (Stan-
ford) kutatásai sze-
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MINDSET - Tanulj 

meg fejlődni! 

rint az emberek 
különböznek abban, 
hogy milyen mér-
tékben tekintenek 
önmagukra úgy, 
hogy változhat-e 
valamilyen képes-
ségük (IQ, tehetség) 
vagy sem. Ha úgy 
vélekedsz magad-
ról, mint aki erőfe-
szítések és különfé-
le stratégiák kipró-
bálása árán ugyan, 
de tud magán vál-
toztatni, akkor en-
nek több pozitív 
következménye 
van. 

 
 
 
 
 
 
A résztvevők belássák, 
bízzanak abban, hogy 
képesek formálni az 
önmagadról alkotott 
képet: ez a modul azt 
adja át, hogy hogyan. 

 
 
 
 
 
 
szülők, 
pedagógusok, 
fiatalok 

 
 
 
 
 
 
 
 
tréning/ 
workshop 

 
 
 
 
 
 
 
1 nap 

 
 
 
 
 
 
A Hősök tere projekt tré-
nerei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeretnéd tudni, mi 
lehet az oka, hogy 
bár látjuk, ha valaki 
segítségre szorul, 
sokszor mégsem 
teszünk semmit? És 
annak, hogy mások 
sem? Vajon a jelen-
levők többsége 
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9. 

HŐSÖK TERE PRO-
JEKT 

 
BÁMÉSZKODÓ 
HATÁS - Tanulj 
meg segíteni! 

miért bámészkodik 
passzívan ahelyett, 
hogy aktívan segí-
tene? Feltehetőleg 
az évtizedek óta 
ismert, bystander-
effektusnak neve-
zett szociálpszicho-
lógiai jelenség mi-
att: egyszerűen 
kevesen tudják, mit 
kellene tenniük és 
hogyan avatkozhat-
nak közbe úgy, hogy 
se önmagukat, se 
másokat ne sodor-
janak az ésszerűnél 
vállalhatónál na-
gyobb veszélybe. 

 
Tréningünkön a hát-
térben megbújó mec-
hanizmusokat ismer-
heted meg és a hasz-
nos tippeket kapsz, 
hogyan győzheted le 
az akadályokat. 

 
szülők 
pedagógusok 
fiatalok 

 
 tréning 

 
1 nap 

 
Hősök tere Projekt tréne-
rei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lengyelek szeretik 
a magyarokat; a 
férfiak jobb szaká-
csok; a japánok a 
munkahelyükön 
élnek… Vajon ezek 
a kijelentések iga-
zak minden lengyel-
re, férfira vagy ép-

 Éppen ezért szeret-
nénk megmutatni, 
milyen más kapaszko-
dóink vannak az élet-
ben az előítéletes 
érzések helyett, és 
hogyan lehet az egyé-
ni erőfeszítést a kö-
zösség javára fordíta-
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10.  

HŐSÖK TERE PRO-
JEKT 

 
MÁSOK MEGÍTÉ-

LÉSE –  
Tanuld, meg ho-
gyan gondolkod-
hatsz előítéletek 

nélkül! 

pen japánra? 
Gyakran sztereotí-
piákat használunk, 
hogy dönthessünk, 
és így sokszor előre 
ítélkezünk mások-
ról.  

ni. Szeretnénk a pozi-
tív tendenciákat hang-
súlyozni és tudatosí-
tani, hogy ha előbb 
ítélünk, mint megvizs-
gálnánk az elérhető 
információkat, akkor 
könnyen tévedhetünk. 
A tréningen fogalma-
kat tisztázunk, újra 
értelmezzük az eddigi 
gondolatainkat és 
tapasztalatainkat egy 
más dimenzióban, 
valamint megismerjük 
azokat az automatiz-
musokat, melyek sok-
szor irányítanak ben-
nünket. 

 
fiatalok 
pedagógusok 
szülők 

 
tréning 

 
1nap 

 
Hősök tere Projekt tréne-
rei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyerekek védelme 
közös felelőssé-
günk: a világhálón 
is!  A világháló egy-
re sűrűbben átszövi 
életünket. Rengeteg 
előnye mellett ve-
szélyeket is rejt, és 
sajnos jó alkalom a 

Tudják az internetes 
felületeket biztonsá-
gosan használni: 

 ne váljanak 
zaklatás áldo-
zatává, 

 ne kerüljenek 
nyilvánosság-
ra személyes 
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11. 
 Internetbiztonság 

kevesebb életta-
pasztalattal rendel-
kező, befolyásolha-
tó korosztályok 
megrémítésére, 
kihasználására. A 
vitathatatlanul 
hasznos alkalmazá-
sokat, üzenetküldő 
szolgáltatásokat és 
közösségi oldalakat 
az anonimitást ki-
használva sok rossz-
indulatú, destruktív 
ember is használ-
hatja adathalászat-
ra, befolyásolásra, 
anyagi haszonszer-
zésre. Újra és újra 
felbukkannak olyan 
kártékony kihívá-
sok, veszélyes cso-
portok, titokzatos, 
tehát egyszerre 
vonzó és ijesztő 
álprofilok, amik 
rendkívüli mérték-
ben kapnak média 

adataik, 

 legyenek tu-
datában az 
online térben 
való tevé-
kenységeik 
lehetséges 
következmé-
nyeinek  

 legyenek esz-
közeik valós 
és álhírek iga-
zság-
tartalmának 
tisztázásá-
hoz… 

 
 
 
 
diákok 
pedagógusok 
szülők 

 
 
 
- korosztályhoz, 
létszámhoz alakítva 

 
 
1-4 óra/ 
igényekhez 
alkalmazkod-
va 

 
több szakember kapcso-
lódott a témához, az igé-
nyek alapján egyeztetünk 
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figyelmet, és növe-
lik minden oldal, 
újság, vlogger né-
zettségét, aki fog-
lalkozik vele. 

12. 
 

Kamaszok az onli-
ne társasjátékok 

bűvkörében 

Párhuzamba állítjuk 
az internetes játé-
kokat a hagyomá-
nyos társasjátékok-
kal, a LoL szereplőit 
a mesék alapeleme-
ivel, kapaszkodókat 
mutatva ezzel olyan 
szülők számára, akik 
nem értik gyerme-
keik online játékok-
ban való elmerülé-
sét. 
Várjuk szeretettel 
azokat a szülőket, 
akik szeretnék egy 
kicsit jobban meg-
érteni és megis-
merni a kamaszok 
internetes játék-
használatát, szeret-
nének közösen 

Az esemény célja a 
gyermekeket, csalá-
dokat érintő problé-
ma/jelenség hétköz-
napi nyelven való 
felvázolása, megoldási 
stratégiák bemutatá-
sa. 
Közösen gondolko-
zunk arról, hogy ki 
lehet-e vacsora köz-
ben kapcsolni a számí-
tógépet, ha éppen 
játék közben van a 
gyerek? Ér-e valamit, 
ha lekódoljuk a számí-
tógépet vagy elzárjuk 
a digitális eszközöket? 

szülők interaktív előadás 1,5 óra 

Pap Erika  

pszichológus 
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gondolkozni gyer-
mekeik vagy saját 
maguk digitális 
lábnyomáról, és 
kíváncsiak arra, mi 
számít játékfüggő-
ségnek. 

13. 
MŰVÉSZETTERÁ-
PIÁS LEHETŐSÉ-

GEK: 
 

MONDÁS -
VÁLASZTÁS 

A témához kapcso-
lódó közmondások 
és szólások értel-
mezése, igazságuk 
megvitatása köz-
ben, igyekszünk 
közelíteni a néző-
pontjainkat, vagy 
meggyőzzük egy-
mást. 
 
 

A játékos együttlét 
fejleszti a vitakultúrát, 
a nyilvános beszéd 
gyakorlása növeli az 
önbizalmat, megköny-
nyíti a közösségi élet-
ben való részvételt. 
Lehetőséget teremt, 
hogy vezetett, védett 
közegben lehessen 
gyakorolni a mások, 
vagy magunk érdekei-
ért való kiállást, a 
nyer-nyer helyzeteket 
eredményező vitát, 
tiszta, eredményes 
érvelést. 

diákok 6-18 év között 
kiscsoportos 
max. 10-15 fő 

1-2 óra 
tartományfőnökségi vagy 
helyi munkatárs 

14. 
MŰVÉSZET-

TERÁPIÁS LEHE-
TŐSÉGEK: 

Akiben rend van, az 

nem billen ki köny-

nyen az egyensúlyi 

A mesék oldják, vigasztal-
ják, megnyugtatják a 
gyereket. mese tanul-
sága erőt ad a gyerek-

diákok 

pedagógusok 

mesehallgató kör/ 

mesealkotás/ 
1-2 óra 

http://www.zalkacsenge.h

u/ 
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MESETERÁPIA állapotából. Akiben 

káosz van, mert egy 

trauma vagy tartó-

san megterhelő 

időszak miatt el-

vesztette az irányí-

tást az élete fölött, 

az segítségre szorul. 

A mesék segítenek. 

Minden élethely-

zetben. 

 

nek ahhoz, hogy a 
világ pozitív tendenci-
áival azonosuljon, 
nem beszélve arról, 
hogy a gyerek azt 
tudja meg, hogy a 
végén ő fog győzni, a 
legkisebb királyfi, akire 
senki sem gondolt."  

Dr. Vekerdy Tamás 

szülők interaktív feldolgo-

zás/ beszélgetés… 

 

 
 

15. 
MŰVÉSZET-

TERÁPIÁS LEHE-
TŐSÉGEK: 

 
Közös alkotások 

létrehozása 

Adott témakörben/ 
vagy téma nélkül, 
csak emóciók által 
közösen alkotott 
festmény, mozaik, 
rajz, zene, tánc… 

A résztvevők egy veze-
tett alkotási folyamat 
részeseként élhetik 
meg az együttműkö-
dést, a közös cél men-
tén való tevékenyke-
dést, az önkifejezést, 
saját maguk, és mások 
elfogadását. 

diákok 
pedagógusok 
szülők 

5-10 fő 1-2 óra 
tartományfőnökségi vagy 
helyi munkatárs 

 
 

16. 
TÁRSAS KÖR 

 

 

DIXIT 

Szociopoly 

 

Társasjátékok, melyek 

a témában érzékenyí-

tenek, lehetőséget 

 

 

diákok 

pedagógusok 

 

 

azonos /vegyes 

életkorú érdeklő-

 

 

amíg tart a 

lelkesedés 

 

 

tartományfőnökségi vagy 

helyi munkatárs 
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Identity 

Kompátia 

Cigánylabirintus 

Activity… 

adnak az érzések kife-

jezésére, szavakba 

öntésére, döntések 

meghozatalára bizton-

ságos közegben. 

szülők dők, néhány játék-

vezető segítségével 

17. 
KÖSZI MOZI 

Filmvetítés és 
interaktív feldol-

gozás 

Témához kapcsoló-
dó filmek közös 
megtekintése, a 
hatások tudatos 
megélése, interak-
tív feldolgozása. 

Érzékenyítés, más 
élethelyzetek megis-
merése, ezekről való 
közös gondolkodás. 

diákok 
pedagógusok 
szülők 

kiscsoportos 2-3 óra 
tartományfőnökségi vagy 
helyi munkatárs 

 
18. 

DRÁMAPEDAGÓ-
GIAI LEHETŐSÉGEK 

Diák- 
színpadi előadás 
és interaktív fel-

dolgozása 

Drámatagozatos 
diákok előadása a 
„ HIBA VAGY BŰN” 
dilemmát helyezi 
fókuszba.  
 
 

Az átélt események 
segítségével lehetőség 
adódik belehelyez-
kedni a szereplők 
helyzetébe. Meggyő-
ződéseinket, mások 
megítélésével kapcso-
latos működéseinket 
végiggondolni. 

diákok 
pedagógusok 
szülők 

előadás, majd az azt 
követő beszélgetés 

kb. 1,5 óra 
drámapedagógus, 
színész, 
pszichológus 

 
 
 
 
 
 
 

A playback színház 
az improvizációs 
színház olyan for-
mája, amely az inte-
raktivitást, a törté-
netmesélést állítja a 
színházi előadás 

A színpadon ilyen 
formában megele-
venedő történet – 
azáltál, hogy egé-
szen más fénytö-
résben mutatja 
meg a szóban e l-
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19. 
DRÁMA-

PEDAGÓGIAI LE-
HETŐSÉGEK 

Playback színház 

középpontjába: a 
nézők hangulato-
kat, életérzéseket, 
történeteket, álmo-
kat osztanak meg, 
amelyeket a társu-
lat zene kíséretében 
improvizálva játszik 
el a játékmester 
vezényletével. 
„Színház az egész 
világ. És színész 
benne minden fér-
fi és nő: Fellép s 
lelép: s mindenkit 
sok szerep 
vár Életében” 
Az improvizációs 
műfaj veleje tulaj-
donképpen ez: el-
mesélni, aztán pe-
dig megmutatni 
saját szerepeinket, 
történeteinket. 

hangzottakat – 
képes rávilágítani 
egy-egy személyes 
történet hátterére, 
a mozgatórugókra, 
érzelmekre, a sze-
replők közötti  kap-
csolatok minőségé-
re. 
Ezek az előadások, 
vagy inkább előadás-
füzérek nemcsak azok 
számára lehetnek 
érdekesek vagy tanul-
ságosak, akik elmesé-
lik és viszontlátják a 
saját történetüket, 
hanem azoknak is, 
akik külső szemlélő-
ként, nézőként tudnak 
kapcsolódni a (sajátja-
inkhoz sokszor kísérte-
tiesen hasonlító) tör-
ténetekhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
diákok 
pedagógusok 
szülők 

 
 
 
 
 
 
 
 
a résztvevő nézők 
száma nem korláto-
zott 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5-2 óra 

 
 
 
 
 
 
 
 
playback színtársulatok 
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20. 

Kisállat terápia 

 
 

 

A kutyával való 
kontaktus élménye 
olyan motiváló erőt 
jelent, és olyan 
bizalmi, fesztelen 
légkört hoz létre, 
mely segíti a gyer-
mekek prevenció-
ját, terápiáját, re-
habilitációját.  

 

A kutyával támogatott 
interakciók során az 
állatasszisztált terápia, 
pedagógia és aktivitás 
módszereivel járulunk 
hozzá a részképesség 
zavarral, megkésett 
beszédfejlődéssel, 
hiperaktivitással küz-
dő, sajátos nevelési 
igényű, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, 
halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, állami 
gondozott, átmeneti 
nevelt, enyhe és kö-
zépsúlyos értelmi 
fogyatékos gyermekek 
fejlesztéséhez. 

 

 

életkori csoportok 
szerint kidolgo-
zott,adaptálható te-
matikával 

 
 

csoportos foglalko-
zás  

 
2x45 perc 

Koller Rita  
gyógypedagógus, 
kutyaasszisztált foglalko-
zás vezető 

 

 

 

Az online szexuális 
zaklatás felis-
merésére és keze-
lésére szolgáló 
módszertani an-
yagok általános és 
középiskolák 

A projekt 2017 tava-
szán indult a Kék Vo-
nalnál, amit az Euró-
pai Unió támogat, és 
nemzetközi partner-
ségben egy angol 
szervezettel (Childnet 
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21. 

Tematikus osztály-
főnöki órák 

számára. 

4 alkalmas, 13-17 
éves korosztály 
számára,  tanórai 
(45 perc) fel-
használásra készült 
tananyag. 

 

deSHAME-project 
tájékoztató: 

április 3.  

Piarista  

Tartományfőnökség 

 

 

International) egy dán 
szervezettel (Save the 
Children Danmark) és 
egy angol egyetemmel 
(Central-Lancashire 
University) együtt 
valósítunk meg.  
A projekt célja, hogy 
felkészítse a pedagó-
gusokat és a szélesebb 
közösséget arra, hogy 
hatékonyan megaka-
dályozza a fiatalok 
közötti online szexuá-
lis zaklatást, illetve 
megfelelően reagáljon 
arra. Ezen a területen 
szeretnénk stratégiai 
irányokat meghatá-
rozni, és különböző 
eszközöket kidolgozni 
az iskolák számára. 
Szeretnénk emellett a 
fiatalokat is ösztönöz-
ni arra, hogy szóljanak 
ilyen esetekben. 

 
 
 
 
 
 
 
13-17 éve korosztály 

 

 

 

 

tematikus osztály-
főnöki óra 

 
 
 
 
 
 
4*45 perc 

 
 
 
 
 
 
helyi munkatársak 

 
A félautomata 
defibrillátor a laikus 

A pedagógusok és 
diákok felkészültek 
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22. 

Elsősegélynyújtás; 

újraélesztés, BLS 

újraélesztés egyik 
alapeszköze, amely 
a keringésmegállást 
megelőző irregulá-
ris ritmust hivatott 
korrigálni egy vagy 
több sokk leadásá-
val. Az eszközt fel 
kell illeszteni a meg-
felelő mellkasi pozí-
cióba, innentől a 
készülék instruál 
hangosan. Analizál-
ja a ritmust, elemzi 
a beteg helyzetét, 
irányítja hanggal az 
újraélesztést a leg-
újabb protokollok 
mentén.  

legyenek a 
defibrillátor  használa-
tára, tudják és merjék 
használni szükség 
esetén, éljenek a léle-
geztetés és a 
mellkaskompresszió 
lehetőségével.  
Az alapvető elsősegély 
ismeretekre bármikor 
szükség lehet, megfe-
lelő alkalmazása életet 
menthet. 

 
 
 
 
 
 
pedagógusok, diákok 

 

 

 

gyakorlati óra 

 
 
 
 
 
 
2*45 perc 

 
 
 
 
Kalász Ákos 
igazgató, Vác, Piarista 
Gimnázium és Kollégium 
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KÖSZI – Közösség és szemléletfejlesztés az iskolában és azon túl 

a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsának pályázati kiírása 

Piarista Biztonságos Iskola építésének folyamata 

 

 

 

II. AJÁNLOTT KÉPZÉSEK  
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1. 
 

Kortárssegítő 
képzés pedagó-

gusoknak: 
 

„Felkészítés kor-
társ segítő prog-
ram alkalmazásá-

ra az iskolai  
erőszak megelő-

zéséért” 

Az iskolán belüli kortárs bántal-
mazás világszerte növekvő jelen-
ség. Megelőzésében és kezelésé-
ben jól alkalmazhatók a kortárs 
segítő programok, azonban a 
pedagógusok jelenleg nincsenek 
kellő mértékben felkészítve a 
kortárs segítő program alkalma-
zására, kortárs segítő diákok ko-
ordinálására,támogatására. A 
kortárs segítők olyan „átlagos” 
diákok, akik önkéntesen vállalják, 
hogy aktívan bevonódnak az isko-
lai környezetük alakításába, 
emellett segítő attitűddel fordul-
nak diáktársaik felé, támogatva 
ezzel kortársaikat, és az iskolai 
közösséget.  

A továbbképzés célja, hogy a 
résztvevő szakembereket meg-
ismertesse a kortárs segítés 

A szakemberek a módszertan 
alkalmazásával képesek lesz-
nek kortárs segítő diákok 
toborzására, kiválasztására, 
képzésére és támogatására, 
kortárs segítő program koor-
dinálására. A továbbképzés 
résztvevői megismerik az 
ENSZ Gyermekjogi Egyez-
mény által meghatározott 
gyermeki jogokat, a hatályos 
gyermekvédelmi törvényt, a 
magyar gyermekvédelmi 
rendszer felépítését, műkö-
dését, az iskola és a pedagó-
gusok helyét és szerepét a 
gyermekvédelmi jelzőrend-
szerben. Ismereteket szerez-
nek az agresszió, bántalma-
zás, internetes bántalmazás, 
és iskolai bántalmazás elmé-
leti hátteréről, az iskolai kikö-

pedagógusok 
 
max. 20 fő 

A továbbképzés inte-
raktív tréning elemekre 
épül, egyéni és páros 
gyakorlatokkal, csopor-
tos játékokkal és rövid 
frontális előadásokkal. 
A tematikában az elmé-
leti ismeretszerzés, a 
saját tapasztalatok új 
szempontú átdolgozása 
és a készségfejlesztés is 
hangsúlyos. A tovább-
képzés tanúsítvánnyal 
zárul. A tanúsítvány 
megszerzésének felté-
tele a képzés 90 száza-
lékán való részvétel, az 
írásbeli teszt legalább 
80%-os teljesítése és az 
értékelési szempontok-
nak megfelelő írásbeli 
terv benyújtása. 

30 óra 
 
időpont: 
2019. má-
jus 
9-10-11. 

Kék Vonal   
Gyermekkrízis Alapít-
vány  
munkatársai 
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módszerének elméleti és gyakor-
lati alapjaival, a kortárs segítő 
program indításának feltételeivel. 

zösítés dinamikájáról, a meg-
előzésben és az intervenció-
ban alkalmazható jó gyakor-
latokról. Jártasságot szerez-
nek a nondirektív, segítő 
kommunikációs eszközök 
alkalmazásában. 

2. 
 

Kortárssegítő 
képzés diákoknak 

A programban alkalmazott peda-
gógiai módszerek alkalmasak 
arra, hogy a gyerekek játékosan 
vagy szimulált helyzetekben saját 
élményekhez juthassanak, irányí-
tott beszélgetések, viták során 
megfogalmazhassák gondolatai-
kat, melyeket alakíthatnak, újjáé-
píthetnek a bejövő információk, 
vélemények segítségével. Tehát a 
tudásanyag átadása nem készen, 
ismeretátadás formájában kell, 
hogy történjen, hanem az a cél, 
hogy az egyén a saját tapasztala-
tait építse be a már meglévő 
tudásába. Így a gondolkodás és 
megértés, az érzelmek megélése 
kerül a középpontba, és nem csak 
információk halmozódásáról, 
ismeretátadásról van szó.  

 

A kortárs segítés célja, hogy a 
diákok önálló gondolkodásra 
törekedjenek, vizsgálják meg 
az elhangzottakat, mielőtt 
elfogadnák azokat, tudjanak 
csoportban is működni, és 
érezzék az egyéni felelősség 
fontosságát is. Felismerjék, 
hogy saját döntéseik révén 
juthatnak el céljaikhoz, és 
saját döntéseik vezetnek oda 
is, ha örökké kudarcaik van-
nak. Az empátia és az érzelmi 
intelligencia fejlesztése is 
fontos, egyrészt feladatokon, 
másrészt a kortárs segítő 
személyén. Olyan fejlődést 
szeretnénk elérni, hogy a 
segített aktívan és mérlegel-
ve tudjon dönteni hétköznapi 
életében, az őt vagy társait 
megérintő veszélyhelyzetek-

diákok 
 

tréning – 
iskolánként 3 fő 
 
 

 
diák –  
30 óra 

NBT modellprogram 
alapján  
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ben, mint például a különbö-
ző függőségek, illetve a bántó 
magatartásformák. Fejlődjön 
a közösségi konfliktuskezelés 
kultúrája. 

3. 
 

World Café mód-
szertani képzés 

A World Café módszertan olyan 
kommunikációs alkotó technika 
közösségek számára, mellyel 
kreatív módon, az érintettek 
bevonásával, de mégis szabályo-
zott keretek között tudják meg-
beszélni közös dolgaikat. 

A képzés során a pedagógu-
sokat felkészítjük a World 
Café alkalmak megszervezé-
sére, lebonyolítására, az asz-
talgazda szerepének betölté-
sére. Átadjuk azokat a szem-
léleti alapismereteket és 
kommunikációs technikákat, 
mellyel tantestületükben 
képesek lesznek Café alkal-
makat megvalósítani. 

pedagógusok 
tréning 
max. 40 fő 

5 óra  
 
időpont:  
2019. ápri-
lis 10.  
 
helyszín: 
Piarista 
Tartomány-
főnökség 

Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft.  
 

2. Adler Katalin preven-
ciós koordinátor, 

3.  Dr. Molnár Katalin 
tréner 
 

4. 
 

Békés és 
biztonságos kö-
zösség tréning 

 

A bántalmazás jelenségének 
megértést követően, a gyerekek-
kel közösen kialakított csoport-
szabályok a későbbiekben megfe-
lelő eszközt nyújthatnak egy-egy 
konkrét helyzet rendezéséhez  

1. Az iskolai bántalmazás je-
lensége, résztvevői 

2. Mi a bántalmazás és mi 
nem az? Az iskolai bán-
talmazás felismerése 

3. A bántalmazás követ-

A résztvevő szakemberek 
olyan foglalkozássorozat 
megtartásához kapjanak 
tartalmi és módszertani se-
gítséget, amellyel hét tanóra 
alatt körbe járhatják a bán-
talmazás jelenségét, tudato-
síthatják annak hatását és a 
megelőzés érekében megol-
dási lehetőségeket dolgoz-
hatnak ki a gyerekekkel közö-
sen. 
 

pedagógusok, segítő 
szakemberek 

max. 22 fő 
 
Saját élmény alapú 
interaktív workshop, 
melyen kisfilmek feldol-
gozása, szituációs játé-
kok, élménypedagógiai 
módszerek, kiscsopor-
tos munkaforma alkal-
mazása. 

7 órás 
work-shop 
 
Időpont: 
március 27. 

Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft.  

 
www.bekesiskolak.hu 
 
info@bekesiskolak.hu 
 

http://www.bekesiskolak.hu/
mailto:info@bekesiskolak.hu
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kezményei 
4. A szemlélők reakciói. Ho-

gyan lehet az áldozat 
mellé állni biztonságo-
san? Az összefogás ereje 

5. Hogy védd meg magad? 
Az árulkodás és segítség-
kérés közti különbségek 
tisztázása 

6. A bántalmazás elleni 
csoportszabályok kidol-
gozása 

7. A szabályokhoz kapcso-
lódó következmények ki-
dolgozása 

5. 
 

Esélyteremtő 
kapcsolati tréning 

A képzés alapját a Piarista Rend 
küldetése, egyedi jellege, a piaris-
ta karizma határozza meg, a sze-
gények, hátrányt szenvedők mel-
letti elköteleződés. 
 Alapelv a nevelésben az integrá-
lis nevelés szemlélete, a közös-
ségbe való befogadás és integrá-
lódás tapasztalatainak hasznosí-
tása. Lényeges Piarista alapelv a 
folyamatos fejlesztés, folyamatos 
önfejlődés.  
2.Kölcsönösség: 
A képzés fontos alapelve a köl-

Cél, hogy a képzésben részt-
vevő szakemberek a hátrá-
nyos helyzetű tanulókhoz a 
szakmai, fejlesztési, oktatási 
célon kívül másként is kap-
csolódhassanak. Úgy is tudják 
tekinteni a tanulót, mint aki 
embertárs és nem a hiánya, a 
fejlesztendő területe menték 
szakmai módon kapcsolódja-
nak hozzá, hanem mint em-
bertárs, akivel kölcsönösen 
értékes, kölcsönösségen 
alapuló (és nemcsak segítői, 

A Piarista Tartomány-

főnökség által fenn-

tartott oktatási in-

tézmények tanárai, 

tanítói és munkatár-

sai. (A program pe-

dagógus továbbkép-

zésként 28 kredit-

pontról ad igazolást.) 

A Piarista Tartomány-

főnökség munkatár-

 
9-18fő 
 
tréning: 
 3 másfél napos találko-
zásra szakaszolódik 
 
4 óra: önálló feladat 
otthonra 
 
A képzés helyszíne:  
Tartományfőnökség  
 
 

Összesen 
40 tanóra 
időtartam  
 
A tréning 
időpontjai: 
•Febr.  
22-23.  
• Márc.  
1-2.  
• Márc. 22-
23.  
 
Pénteki  

Dr.Riesz Mária és 
Németh Zsuzsanna 

pszichológusok 
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csönösség, mely szerint a bármi-
lyen szempontból hátrányos 
személyek (pl. a fogyatékos sze-
mély, nehezen nevelhető vagy 
tanulási nehézségekkel küzdő, 
vagy bármilyen akadályozottság-
gal bíró személy) és a nem hátrá-
nyos helyzetű személyek kölcsö-
nös találkozása, kapcsolata van a 
fókuszban. Lényeges elem a köl-
csönös egymásra hatása tudato-
sítása a különféle emberi kapcso-
latokban, a különféle együttélési 
formákban. 

fejlesztői, tanítói) emberi 
kapcsolat lehetséges. Össze-
gezve a kapcsolódás ne a 
hátrány, a hiány, a hiba men-
tén, szakmai módon, hanem 
az érték mentén kölcsönös-
ségre alapozva is létrejöhes-
sen. 

sai. 

 

napokon:  
13.00 – 
18.00  
Szombati  
napokon:  
9.00 – 
15.00  
 

 


