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Az AISB elkötelezett a gyermekvédelem mellett.



 
 

Cél, hatáskör és a gyermekvédelmi csapat  

Az AISB, ahogy minden CEESA (Central and Eastern European Schools Association - a Közép- és Kelet-

európai Nemzetközi Iskolák Egyesülete) iskola, prioritásként kezeli a gyermekvédelmet. Elkötelezettek 

vagyunk a gyermekvédelem mellett, prevención és intervención keresztül. Míg az ENSZ meghatározása 

szerint gyermeknek számítanak a 18 év alattiak, az AISB szerint gyermeknek számít mindenki, aki a 

gondozásunk alatt áll. Az AISB elvárja minden dolgozójától, ideiglenes alkalmazottjától és az önkéntesektől, 

hogy kifejezzék esetleges aggodalmukat az iskola területén tapasztalt egyének viselkedésével 

kapcsolatban. Az AISB elkötelezett a nyitottság, az integritás és a felelősségre vonhatóság mellett. 

Alább olvasható a Gyermekvédelmi kézikönyvünk rövidített változata. A teljes kézikönyv egy iskolán belüli 

munkadokumentum, ami részletesen meghatározza a gyermekvédelmi eljárásokat és irányelveket az 

AISB közösségének védelme érdekében. Ha bármilyen kérdése lenne, kérem vegye fel a kapcsolatot a 

Gyermekvédelmi Csapat egyik tagjával. 

 
 

A GYERMEKVÉDELMI CSAPAT 

A Gyermekvédelmi Csapat célja, hogy bevonja a szervezet vezetőségének tagjait, annak érdekében, hogy 

biztosítsák a gyermekvédelem iránti kollektív felelősséget. A Gyermekvédelmi Csapat jelenleg az alábbi 

személyekből áll: 
 
 

  Kijelölt gyermekvédelmi vezető (tanácsadó a felső tagozaton): Felina Heart (fheart@aisb.hu) 

   Helyettes gyermekvédelmi vezető (az általános iskola igazgatóhelyettese): Diane Glawe dglawe@aisb.hu 

  Az iskolai vezetőség kijelölt gyermekvédelmi vezetője: Magda Gray (mgray@aisb.hu)  

   Magyar gyermekvédelmi vezető: Vass Hajni (hvass@aisb.hu) 

   Iskolavezető: Brett Penny (bpenny@aisb.hu)  

  Középiskolai igazgató: Graham Maclure (gmaclure@aisb.hu) 

  Felső tagozat igazgatója: Andrew Ball (aball@aisb.hu) 

  Általános iskolai igazgató: George Dolesch (gdolesch@aisb.hu) 

Középiskolai tanácsadó: Pauline Davidson (pdavidson@aisb.hu) 

  Általános iskolai tanácsadó: Anna Smith (asmith@aisb.hu) 

  Atlétikai igazgató: Matt Fleming (mfleming@aisb.hu) 

 DA foglalkozások igazgatója: Marc Lavoie (mlavoie@aisb.hu) 

  Általános iskolai nővér: Barlay Aranka (abarlay@aisb.hu) 

 Középiskolai nővér: Cseke Zsofia (zscseke@aisb.hu) 

  Az Igazgatótanács gyermekvédelmi megbízottja: Megan 

Hallett

 

mailto:gmaclure@aisb.hu


AZ AISB KOMMUNIKÁCIÓJA A GYERMEKVÉDELMI PROBLÉMÁKRÓL 

Bármilyen gyermekvédelmi probléma minden érintett számára nagyon személyes és érzelmekkel teli. Az AISB 

a legmagasabb szintű titoktartás mellett az alábbi egyértelmű prioritásokat fogja követni: 

1. A feltételezett áldozat védelme és támogatása 

2. Annak biztosítása, hogy másokat se érjen bántalom, ideértve további feltételezett áldozatokat, jelenlegi tanulókat és 
öregdiákokat 

3. Igazságos eljárás biztosítása a feltételezett elkövető számára 

4. A megfelelő hatóság és/vagy bűnüldöző szerv szükség szerinti értesítése és a helyi biztonsági tiszt (RSO - regional 

security officer) vagy megfelelő nagykövetség lehetséges bevonása 

5. Az iskola jó hírnevének megóvása. 

 
 

A legfontosabb priorítás a feltételezett áldozatok megóvása, valamint az ő és családjaik magánéletének tisztelete, 

illetve ezzel egy időben annak felderítése, hogy vannak-e további áldozatok. A kommunikáció célja, hogy mások is 

előálljanak, valamint az, hogy biztosítsuk az iskolai folyamatokba vetett bizalmat. 

 
 

Ezzel egy időben az AISB-nek igazságos eljárást kell biztosítania a feltételezett elkövető számára. A kijelölt 

hatóságok felé történő bejelentéskor különösen a magyar törvényi előírásokat kell betartanunk. Ezek közé 

tartoznak bejelentési eljárások és rágalmazás elleni törvények, melyek betartása kötelező. Fontos, hogy időt 

szánjunk minden bejelentett incidens teljes körű kivizsgálására.



ISKOLAI LÁTOGATÓK 

Az AISB nem közterület, így az iskola minden látogatójának keresztül kell mennie a biztonsági szolgálaton, valamint be 

kell tartaniuk az iskola látogatókra vonatkozó szabályokat. A látogató meghatározásba tartoznak a helyi vagy külföldi 

személyek, beszállítók, vállalkozók, munkások és az iskola területét különböző foglalkozások céljából bérlő személyek 

vagy csoportok. A szülők, gondozók, tanárok és az egyéb iskolai dolgozók nem számítanak látogatóknak, mivel ők 

azonosíthatóak a személyre szóló belépőkártyájuk alapján. Az iskolai látogatókra vonatkozó külön szabályok a 

következők: 

 
1. Kizárólag előre bejelentett látogatók léphetnek az iskola területére. A látogatókról a biztonsági szolgálatot előre 

kell értesíteni emailben, naptári bejegyzésben, stb. 

 
2. Érkezéskor a látogatóknak azonosítaniuk kell magukat személyi igazolvánnyal/útlevéllel. Ezután kapnak egy AISB 

látogatói belépőkártyát, amivel a kapun és bejáratokon keresztül beléphetnek. 

 
3. A látogatóknak az iskola területén belül végig hordaniuk kell a látogatói belépőkártyát. 

 
4. A látogatók csak a felnőttek számára kijelölt mosdókat használhatják. 

 
5. A látogatóknak tilos kapcsolatba lépniük a diákokkal, kivéve ha látogatásuk célja ezt megkívánja (pl. egy oktatási 

célú látogató vagy egy jelenlegi diák rokona). Ez esetben rájuk ugyanazok a gyermekvédelmi elvárások 

vonatkoznak, mint egy iskolai dolgozóra. 

 
6. A látogatók nem kérhetik el a diákok elérhetőségeit. Ezek közé értve, de nem kizárólagosan telefonszámot, 

közösségi média profilt, stb. 

 
7. A látogatóknak tilos fényképet készíteniük a diákokról, kivéve, ha erre az iskola egyik vezetője előre engedélyt ad. 

 
8. A látogatóknak tilos bármilyen fegyvert, alkoholt, kábítószert és egyéb illegális tárgyat az iskolába hozniuk. 

 
9. A látogatóknak nem szabad az iskola területén tovább időzniük, és látogatási céljuk végeztével el kell hagyniuk a 

területet. 

 

 

A FELSZÓLALÁS ELVE: JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 

Mit kell tennie, ha azt gyanítja, hogy egy gyermeket bántalmaznak? 

Az iskola jelentési kötelezettségi folyamata lehetővé teszi, hogy a dolgozók kifejezzék aggodalmukat anélkül, hogy 

tartaniuk kéne az áldozattá válástól vagy attól, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek. A célja az, hogy bátorítsa és 

megengedje a dolgozóknak, hogy aggodalmuknak hangot adjanak az iskolán belül, ahelyett, hogy figyelmen kívül 

hagynának egy problémát vagy a szervezeten kívülre vigyék azt. Ilyen esetben a dolgozóknak követniük kell az AISB 

gyermekvédelmi eljárásait. 

Minden iskolai dolgozó (kiváltképpen azok, akik a diákokkal közvetlenül kapcsolatban vannak) olyan 

helyzetben van, hogy észrevegye és jelentse a bántalmazás külső jeleit. Figyelembe kell venni, hogy ezek a 

jelek csak a gyanú kiváltó okai lehetnek, és önmagukban nem bizonyítják a bántalmazás meglétét. A 

magatartás vagy iskolai teljesítmény megmagyarázhatatlan változása utalhat bántalmazásra. Nem megfelelő 

öltözet, nem megfelelő növekedés vagy láthatólag hiányos táplálkozás jelezhet fizikai elhanyagolást, míg a 

figyelemfelkeltő magatartás vagy a túlzott függés az érzelmi elhanyagolás jelei lehetnek. Az iskolai dolgozók 

a diákokat arra kérik, hogy jelentsék a bántalmazást.



Azonosítás utáni iskolán belüli további lépések 

 
Az alábbi lépéseket kell követni egy feltételezett bántalmazás azonosítása után: 

 
 

   Az azonosításban részt vevő tanároknak azonnal jelenteniük kell a feltételezett bántalmazást a tanácsadónak, 
akinek erről értesítenie kell a megfelelő igazgatót. 

   Ha a tanácsadó egyetért, hogy feltehetően fizikai bántalmazás történt, a tanácsadó értesíteni fogja a nővért, aki 
kikérdezi és megvizsgálja a diákot. A diák vizsgálata csak szülői beleegyezés után történik. Emellett a szülők 
lehetőséget kapnak, hogy jelen legyenek a vizsgálaton. A diák is kérheti, hogy a szülei jelen legyenek bármely 
orvosi vizsgálat alatt. 

 
 

Ha a szülők megtagadják az együttműködést és nem egyeznek bele az orvosi vizsgálatba (vagy fennáll annak a gyanúja, 

hogy az engedélyt nem fogják megadni), az iskolai kivizsgálás folytatása helyett, az iskola közvetlenül a gyermekvédelmi 

hatósághoz fordul és informálja őket a körülményekről. A sikeres vizsgálatot követően a tanácsadó és a nővér jelentést 

ír, amit elküld a megfelelő igazgatónak és az iskolavezetőnek. 

 
Hamis állítások 

Ha egy dolgozó jóhiszeműen hangot ad aggodalmának, amit a vizsgálat nem erősít meg, nem részesül előítéletben és 

ez semmilyen intézkedést nem von maga után. Ha az aggodalmat rosszhiszeműen fejezik ki, az fegyelmi eljárást vonhat 

maga után. 

 
A “LELEPLEZŐ” IRÁNYELV 

Az AISB, ahogy minden CEESA (Central and Eastern European Schools Association - a Közép- és Kelet-európai 

Nemzetközi Iskolák Egyesülete) iskola, prioritásként kezeli a gyermekvédelmet. Elkötelezettek vagyunk a 

gyermekvédelem mellett, prevención és intervención keresztül. 

 
Az AISB elvárja minden dolgozójától, ideiglenes alkalmazottjától és önkénteseitől, hogy kifejezzék esetleges 

aggodalmukat az iskola területén tapasztalt egyének viselkedésével kapcsolatban. Az AISB elkötelezett a nyitottság, az 

integritás és a felelősségre vonhatóság mellett. Az AISB-ben dolgozó minden személynek biztonságban kell éreznie 

magát, és támogatást kell kapnia ahhoz, hogy kifejezhesse aggodalmait. 

 
A “leleplező” irányelv célja, hogy… 

 

   Bátorítsa a felnőtteket, hogy gyermekvédelmi aggodalmaiknak magabiztosan hangot adjanak 
 

   Biztosítson egy eljárást, amely szerint az aggodalmaknak hangot adhatnak 
 

   A dolgozók támogatást kapjanak, ha aggodalmak merülnek fel 
 

Az irányelvet azért hozták létre, hogy a dolgozók hangot adhassanak aggodalmaiknak a szervezeten belül bizalmi 

helyzetben lévő személyek viselkedésével kapcsolatban, ha ez a viselkedés káros lehet a fiatalok biztonságára vagy 

jólétére, valamint ha bármilyen okból a dolgozók nem képesek kifejezni aggodalmaikat. Ezek közé tartozhat… 
 

   Szakszerűtlen viselkedés 
 

   Dolgozók általi bántalmazás



   Gyerekekkel és fiatalokkal fennálló személyes kapcsolat, amely ellentétes az AISB Gyermekvédelmi megállapodásával 
 

   Illetlen szexualizált viselkedés 
 

   Információ egy adott személy helyzetéről, amely arra utalhat, hogy kockázatot jelentenek gyermekekre nézve 
vagy nem alkalmasak gyermekekkel való munkára 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek példák, és nem egy teljes lista. 

 
Titoktartás 

Minden aggodalmat titoktartással kezelünk. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a leleplező személynek bizonyítékkal 

kell szolgálnia, ha egy bűncselekmény tanúja volt vagy fegyelmi eljárásokhoz, ha azt vonta maga után. A névtelen 

állításokat is a lehető legalaposabban kivizsgáljuk, habár ennek az irányelvnek az egyik célja, hogy ösztönözze az 

aggodalmaiknak hangot adó dolgozók azonosítását szakmai felelősségük részeként. 

 
Az aggodalmak felvetésének folyamata 

A normális eljárás szerint egy gyermekekkel dolgozó felnőttel kapcsolatos aggodalmat az AISB gyermekvédelmi eljárása 

szerint kell jelenteni, amely a tanácsadó és a megfelelő igazgató, vagy a kijelölt gyermekvédelmi vezető, Felina Heart 

(+36 20 268 3865) informálásából áll. 

 

Ha az aggodalmat keltő személy az igazgató, a tanácsadó vagy a gyermekvédelmi vezető, vagy ha a dolgozó úgy érzi, 

hogy a normális bejelentési eljárás követésével kockáztatná a munkahelyét, akkor a “leleplező” irányelv lép életbe. 

Aggodalmaikat a dolgozók jelenthetik az iskolavezetőnek vagy az Igazgatótanács elnökének, ha az aggodalmat keltő 

személy az iskolavezető. 

 
Ha  valaki a “leleplező” irányelv szerint jár el, az aggodalmakat szóban is megoszthatja, de írásban is jelentenie kell 

(whistle-blowing report form). A dolgozó megkérhet egy általa válaszott képviselőt, hogy legyen jelen az ezt 

követő interjúkon. A képviselőre ugyanazok a titoktartási elvárások vonatkoznak, mint a bejelentőre és a 

bejelentés tárgyát képező személyre.



VÉLELMEZETT GYERMEKBÁNTALMAZÁSI VAGY 
ELHANYAGOLÁSI ESETEK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSOK 

 
A bejelentés utáni lépések 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogyan határozzuk meg a bántalmazás és elhanyagolás fogalmát? 

 
A bántalmazás fogalma összetett és kultúránként eltérő lehet a különböző gyermeknevelési szokások, valamint a 

nemek és betöltött szerepek és elvárások szerint. Az alapvető meghatározása alapján a bántalmazás egyfajta 

kapcsolattól függ, aminek célja az erősebb személy szükségleteinek kielégítése, aki általában egy családtag, egy tanár 

vagy egy barát. Kutatások szerint számos definíció létezik, melyek bizonyos viselkedések hatásának megértésén 

alapulnak.



 
 

 
Azonnali jelentés 

 
 
 

Dolgozóval kapcsolatos 
aggodalom 

Vezetőséggel kapcsolatos 
aggodalom 

Iskolavezetővel aggodalom

 
 
 
 
 

Megfelelő igazgató 
 

Iskolavezető 
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VIZSGÁLAT 

A vizsgálat eredményétől függően az 

iskolavezető és/vagy az igazgatótanács 

értesítése 

 
 
 
 
 
 

Bizalmasan jelentés, fegyelmi eljárás, 

munkaviszony megszüntetése és/vagy a 

hatóságok értesítése

 Felnőttel kapcsolatos 
aggodalom 



 

TERMINOLÓGIA MEGHATÁROZÁS JELEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIZIKAI 
BÁNTALMAZÁS 

 
 

 
A gyermek szándékos fizikai bántalmazása, ami 

lehet: 

 

• Ütés, harapás, lökés, verekedés, 
fojtogatás, pofozás és egyéb fájdalmat és 
testi sértést okozó cselekedetek 

• A gyermek és testi működésének fizikai 
sérüléssel járó jelentős veszélyeztetése 

• Kegyetlen és embertelen cselekedetek 
elkövetése, attól függetlenül, hogy 
észrevehető sérülést okoznak-e. Ezek közé 
tartoznak, de nem kizárólagosan, extrém 
fegyelmezési módszerek, a gyermek 
fájdalmának és/vagy mentális szenvedésének 
figyelmen kívül hagyása 

• A sérülés 

magyarázata nem 

egyezik a sérüléssel 

• A szükséges orvosi 

ellátás hiánya 

• Krónikus hasi 

fájdalom vagy húgyúti 

fertőzés 

• A test eltakarása - 

meleg időben is 

• A sérülések 

magyarázatának 

elutasítása 

• Félelem attól, hogy a 

sérülés miatt a 

szülőket értesítik 

• Önpusztító 

tendenciák, pl. 

önbántalmazás/saját 

test megvágása 

• Krónikus elszökés 

otthonról 

• Agresszív viselkedés 

másokkal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRZELMI 
BÁNTALMAZÁ
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A gyermek folyamatos helytelen érzelmi kezelése 

abból a célból, hogy súlyos kár keletkezzen a 

gyermek érzelmi fejlődésében. 

 
 

• Megkésett fizikai, mentális és 
érzelmi fejlődés 

• Fokozott szorongás/alacsony 
önbecsülés 

• Beszédhibák/alulteljesítés 
hirtelen jelentkezése 

• Félelem az új helyzetektől 

• Kényszerek/rögeszmék/fóbiák 

• Nem megfelelő érzelmi reakció 
a fájdalmas helyzetekre 

• Extrém passzivitás vagy 
agresszió 

• Drog- vagy alkoholfogyasztás 

• Krónikus elszökés otthonról 

• Hazugságok 

 



 
 
 
 
 
 
 

ELHANYAGOLÁ
S 

 
A gyermek alapvető fizikai és fiziológiai 

szükségleteinek folyamatos elmaradása, 

aminek gyakori kimenetele a gyermek 

egészségének vagy fejlődésének súlyos 

sérülése. 

 

• Fizikai elhanyagolás-nem biztosítják a fizikai 
szükségleteket, élelmet, vízet, lakhelyet 

• Érzelmi elhanyagolás-nem biztosítják az 

alapvető szeretet és gondoskodást, ami 

érzelmi szorongást vált ki 

• Oktatási elhanyagolás-nem biztosítják a 

felügyeletet, az oktatáshoz való 

hozzáférést vagy a gyermek megfelelő 

oktatási szükségleteinek meglétét. 

• Az alapvető szükségletek 

hiánya - 

ruházat/higiénia/táplálkozá

s/iskolalátogatás 

• A felügyelet hiánya 

• Fáradtság vagy 

kedvtelenség 

• Önpusztító viselkedések 

• Extrém magány érzése - 

képtelen kapcsolatot 

teremteni a kortársaival 

• Extrém ragaszkodási 

szükséglet 

• Alacsony önbecsülés 

• Kényszeres lopás 

• Drog- vagy 

alkoholfogyasztás 

• Rendkívül magas számú 

hiányzás 

• Az iskolai kommunikáció 

figyelmen kívül hagyása 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZEXUÁLIS 
BÁNTAL
MAZÁS 

 
 
 
 

A szexuális bántalmazás magában foglalja a 

gyermek szexuális tevékenységekre 

kényszerítését vagy rávételét, attól függetlenül, 

hogy a gyermek tudatában van-e annak, hogy mi 

történik. 

 
Szexuális kizsákmányolás: kiszolgáltatott 

helyzettel, valamint hatalmi vagy bizalmi 

pozícióval való tényleges vagy megkísérelt 

visszaélés szexuális indíttatásból, ide értve, de 

nem kizárólagosan, a pénzügyi, szociális vagy 

politikai haszonszerzést a másik szexuális 

kizsákmányolásán keresztül 

• Fájdalom vagy irritáció a 

nemi szervek 

környékén/hastájékon séta 

vagy ülés közben 

• Húgyúti fertőzések vagy 

egyéb 

megmagyarázhatatlan 

sérülések 

• Emberektől vagy helyektől 

való félelem 

• Regresszív viselkedés, 

ágybavizelés vagy 

idegenektől való félelem 

• A kornak nem megfelelő 

szexuális témák említése 

vagy provokatív viselkedés 

• Nemi betegségek 

• Szokatlanul csendes vagy 

visszahúzódó viselkedés 

vagy szokatlan agresszió 

• Félelem vagy 

bizalmatlanság kifejezése 

egy bizonyos felnőtt iránt 

• “Titkos” barátság egy 

felnőttel vagy egy másik 

fiatallal 



 
 
 
 

ÖNBÁNTALM
AZÁS 

 

 
A bőr szándékos, közvetlen felsértése, nem 

öngyilkosság céljából. Ide tartozik, de nem 

kizárólagosan a saját bőr megvágása, 

megkarcolása, égetése, szavak vagy 

szimbólumok bőrbe való vájása, verekedés 

kiprovokálása, evési rendellenességek. 

 

•  Megmagyarázhatatlan 

vágások, égések, 

sérülések, hegek 
• Hosszú ujjú ruházat, hosszú 

nadrág viselése meleg időben 
•  Depresszió, 

szorongás, 

instabilitás 
• +Tehetetlenségről, 

reménytelenségről, 

értéktelenségről szóló 

kijelentések 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVÉSI RENDELLENESSÉGEK 

 
 
 
 
 
 

 
Ide tartoznak a testsúllyal és étkezési 

problémákkal kapcsolatos extrém 

érzelmek, attitűdök és viselkedések. 

Súlyos fizikai és mentális 

problémákhoz vezethetnek, melyek 

életveszélyes következményekkel 

járnak. Két fő típusa van: 

Anorexia Nervosa, ami magába 

foglalja a szándékos önéheztetést és a 

testsúly normális vagy afölötti 

fenntartásának elutasítását, valamint 

a hízástól való intenzív félelmet, a 

torzult öntestképfelfogást, és a 

legalább három egymást követő 

menstruációs ciklus hiányát (nők 

esetében). 

Bulimia Nervosa, ami magába foglal 

visszatérő hirtelen előtörő evési 

rohamokat, amit általában saját 

maguk meghánytatása követ vagy 

valamiféle test-kitisztítás, aminek célja 

a testsúly kontrollálása (pl. hányás, 

hashajtás, vizelethajtás, böjtölés, 

túlzott testmozgás.) 

Fizikai jelek: 

• Hirtelen fogyás, hízás vagy rövid 
időn belüli testsúlyingadozás 

• Ájulás- vagy szédülés érzése 

• Hőmérsékletre való 
érzékenység;fázás 

• Kék kezek/lábak 

• Száraz haj vagy bőr 

• Dehidratáltság 

• Finom szőr az arcon 

• Hasi fájdalmak 

• Lecsökkent koncentráció 

 
Érzelmi jelek: 
• Attitűd/teljesítmény 

megváltozása 

• Hangulatváltozás a 

kinézettel kapcsolatos 

gondolatokra;másokkal 

való állandó 

összehasonlítás 

• Saját magára 

kövérként, 

gusztustalanként, 

csúnyaként utal 

• Szomorúnak, 

depressziósnak vagy 

szorongónak tűnik 

• Kifejezi, hogy önmagát 

értéktelennek érzi 

• Megszállottan meg 

akarja tartani alacsony 

testsúlyát 

 
Viselkedés: 
• Tetteti, hogy eszik, utána kidobja 

az ételt/kihagyja az étkezést 

• Hosszú időt szán a testmozgásra 

• Gyakran jár a mosdóba 

• Könnyen kimerül 

• Elkerüli az ebédlőt/étkezőt 

• Bő ruhákat hord és/vagy rétegesen 

öltözködik 

• Fokozott elszigetelődés 

• Fokozott türelmetlenség vagy 

rosszkedv 

• Titokzatoskodó étkezési szokások



 

 
 
 
 

ÖNGYILKOSSÁG
RÓL VALÓ 
FANTÁZIÁLÁS 

 
 
 

Öngyilkosságról való gondolatok, aggodalmak vagy 
ötletek. 

 
• Halálról vagy öngyilkosságról 

beszél 

• Tehetetlenségről, 

reménytelenségről, 

értéktelenségről szóló 

kijelentések 

• Érdeklődés elvesztése 

• Saját tulajdon eladományozása 

• Érdektelenség korábbi 

érdeklődésnek megfelelő 

dolgok iránt 

• Búcsútalálkozók, búcsúhívások 

 

*** A jelek és tünetek listája nem teljeskörű. Emellett, ha néhány jel észrevehető, az még nem jelenti 
szükségszerűen a bántalmazás meglétét. Ha bármilyen kételye vagy aggodalma van, azonnal jelentse a 
tanácsadónak, a gyermekvédelmi felelősnek vagy a vezetőnek. 

 
Kortársak bántalmazása 

Valószínűbb a felnőtt-gyermek közti bántalmazásnál, hogy a diákok a kortársak közti bántalmazással 
találkoznak. A kortársak bántalmazása magába foglalja a zaklatást, az előítéleten alapuló sértést, a fizikai 
erőszakot, a szexuális zaklatást és erőszakot, a párkapcsolati erőszakot, a megalázó beavatási szertartásokat 
és a radikalizációt. 

 
 

TERMINOLÓGIA MEGHATÁROZÁS 

 
ZAKLATÁS 

 
Az alábbiakban részletesen tárgyaljuk. 

 

 
PÁRKAPCSOLATI 

ERŐSZAK 

 
Erőszakos cselekedetek elkövetése vagy azzal való 
fenyegetés a nem házastársi romantikus 
párkapcsolatban lévő pár legalább egyik fele által a 
másik fél kárára. 

 

 
MEGALÁZÓ BEAVATÁSI 

SZERTARTÁSOK 

 
Olyan cselekedetek elkövetése vagy olyan szituációk szándékos 
megteremtése, melyek egy csoport vagy csapat tagjait 
megalázó, bántalmazó vagy nevetség tárgyává tevő helyzetbe 
hozza, amivel kockáztatják ezen személyek érzelmi és/vagy 
fizikai épségét, függetlenül attól, hogy a csoport tagjai újak-e 
vagy sem, és attól, hogy szándékuk volt-e részt venni ezekben. 

 
 

FIZIKAI ERŐSZAK 

 
Amikor egy személy bántalmaz vagy bántalmazni próbálja 
partnerét ütéssel, rúgással vagy másfajta fizikai erő 
alkalmazásával. 



 

 

 
ELŐÍTÉLETEN ALAPULÓ SÉRTÉS 

 
Bármi olyan sérelem, amit az áldozat vagy egy 
másik személy ellenségesnek vagy előítéleten 
alapulónak érzékel a személy valóságos vagy 
észlelt fogyatékosságával, faji hovatartozásával, 
vallásával vagy nemi identitásával kapcsolatban. 

 

 
RADIKALIZÁCIÓ 

 
Egy szakaszos és összetett folyamat, amely során 
egy személy vagy egy csoport felvesz egy radikális 
ideológiát vagy hitet, amely elfogadja, használja 
vagy támogatja az erőszakot, ideértve a 
terrorcselekményeket, annak érdekében, hogy 
elérjenek egy konkrét politikai vagy ideológiai 
célt. 

 
 

SZEXUÁLIS ZAKLATÁS ÉS 
ERŐSZAK 

 

Bármely nem kívánt szexuális tett vagy 
cselekedet. Ide tartozhat, de nem kizárólagosan a 
nemi erőszak, a szexuális bántalmazás és 
szexuális erőszak. Akár pszichológiai és/vagy 
fizikai is lehet. 

 
JELEK 

 
 

• Az iskolába járás elmulasztása, az órai munkától való elszakadás vagy az iskolai feladatok általában 

elvárt szinten való elvégzésével kapcsolatos nehézségek 

• Fizikai sérülések 

• A mentális egészséggel és/vagy érzelmi jóléttel kapcsolatos nehézségek 

• Zárkózottá/félszeggé válás 

• Fejfájások, gyomorfájdalmak, szorongás és/vagy pánikrohamok 

• Rémálmok, kevés alvás vagy túlzottan sok alvás 

• Szélesebb körű viselkedési változások, ideértve az alkohol- vagy drogfogyasztást 

• Változások a külső megjelenésben és/vagy nem az életkornak megfelelő viselkedési formák 

jelentkezése 

• Bántalmazó viselkedés másokkal. 

a “Farrer Peer on Peer abuse toolkit” forrásból származik 

 
Ezen jelek jelentkezése nem feltétlenül jelzi azt, hogy a gyermek kortárs bántalmazást tapasztal. Ennek 
ellenére a viselkedéseket akkor is jelenteni kell, hogy a diák helyzetét megállapítsuk és megfelelő 
lépéseket tehessünk. 



A zaklatás egy folyamatos közvetlen és közvetett fizikai vagy pszichológiai megfélemlítés, ami általában a zaklatás 
és bántalmazás mintájának kialakítása céljából fordul elő. 

 

Az internetes zaklatás (cyberbullying) egy olyan zaklatási forma, ami digitális eszközök, pl. számítógépek, 
táblagépek, telefonok, stb., használatával történik. Az internetes zaklatás leggyakrabban az alábbi formákban 
történik… 

  A közösségi média használata során, pl. Facebook, Instagram, Snapchat, és TikTok 

   Mobiltelefonos vagy tabletes üzenetküldő alkalmazások használata során 

  Azonnal üzenetküldés, közvetlen üzenetküldés és online chatelés közben 

  Online fórumokon, chatszobákban és üzenőfalakon, mint pl. a Reddit 

  Emailen keresztül 

  Online játékos közösségekben



 

 
A ZAKLATÁS TÍPUSAI 

 
KÖZVETLEN PÉLDÁK 

 
KÖZVETETT PÉLDÁK 

 
 
 

SZÓBELI ZAKLATÁS 

 

 
• Szóbeli sértések 
• Faji/etnikai indíttatású 

sértések 

• Zaklatás 

 
• Mások meggyőzése, hogy 

kritizáljanak vagy megsértsenek 
valakit 

• Rosszindulatú vagy valótlan 
híresztelések terjesztése 

• Névtelen telefonhívások, 
emailek, szöveges üzenetek 

• Fenyegető szavak és obszcén 
gesztusok 

 

 
SZOCIÁLIS-ÉRZELMI 

ZAKLATÁS 

 
• Bűntudatkeltés: “Nem leszel 

a barátom, ha…” 

• Manipuláció 

• Barátságtalan viselkedés 

• Csoportok/klikkek 
létrehozása valaki ellen 

 
• Szándékos elfordulás vagy a 

tekintet elfordítása, hogy valakit 
ignoráljon 

• Szemforgatás 

• Mások meggyőzése, hogy 
kirekesszenek valakit 

 

 
FIZIKAI ZAKLATÁS 

 
• Mások megütése 

• Tárgyak dobálása 

• Tárgyak fegyverként való 
használata 

• Személyes tulajdon 
eltávolítása vagy elrejtése 

 
 

• Mások meggyőzése, hogy 
megtámadjanak valakit 

 
 

 
ONLINE ZAKLATÁS 

 
• Állítások, fenyegetések 

közzététele vagy mások 
adatainak megosztása 
közösségi médián keresztül, 
üzenetben, stb. 

• Hamis profilok létrehozása 
negatív információ 
terjesztése céljából 

 

 
• Mások kizárása csoportokból 

vagy chatszobákból 

• Trollkodás - mások felzaklatása 
közvetett kommenteken 
keresztül 

 
 

A kortársak közti bántalmazásra ugyanaz a jelentési eljárás vonatkozik, mint a 
felnőtt-gyermek közti bántalmazásra. A bejelentéseket ugyanúgy kezeljük.



Bejelentések kezelése 
A gyermekek bármikor tehetnek bejelentést bántalmazásról, a bántalmazás alatt, rögtön utána, vagy évekkel később 
is. Sok gyermek nem tesz bejelentést a gyermekkori bántalmazásról, mert tart a következményektől vagy attól, hogy 
nem fognak hinni neki. 

 
Az első, informális bejelentés fontos és segíthet a bizalom kiépítésében és a jövőbeli kivizsgálás során. Miután a 
gyermek bejelentést tett egy felnőttnek, nagyobb eséllyel fognak együttműködni más felnőttekkel és a kivizsgálás alatt. 

 
Röviden mondva: Hallgassa meg, amit a diák mond; nyugtassa meg a gyermeket amennyire ezt az őszinteség és 
megbízhatóság megengedi; reakciója a meghallgatás legyen és az alább olvasható irányelvek követése; jegyzetelje le a 
hallottakat amennyire részletesen csak tudja a bejelentés után, a gyermek állításaira és az észrevehető elemekre 
koncentrálva; jelentse az esetet az igazgatójának és tanácsadójának, vagy a gyermekvédelmi vezetőknek.



 

MIT 
TEGYEN 

MIT NE 
TEGYEN 

 
Tartsa tiszteletben a fiatal által megosztottak 
súlyosságát 

 
 

Ne állítsa meg a fiatalt beszéd közben 

 
Hallgassa meg a gyermeket és mutasson 
törődést 

 
Ne mutasson félelmet vagy sokkot 

 
 

Nyitott kérdéseket tegyen fel 
 
Ismételje meg az utolsó szavakat kérdés 
formájában 
 

Mondja: “Örülök, hogy elmondtad. 

 
Ne tegyen fel irányított vagy eldöntendő 
kérdéseket Ne kérdezzen meg másokat. 
 
Ezeket NE mondja: 

• “Nem, biztosan félreértetted.” 

• “Nem fogom elmondani senkinek.” 

• “Miért? Hogyan? Mikor? Hol? Ki?” 

 
 

Legyen türelmes 

 
 

Ne kételkedjen a mondottakban 

Írja le, amit hallott, a gyermek szavait 
használva, ahol lehetséges 

 

Jegyzetelje le, amit hallott és látott - és 
bizonyosodjon meg, hogy különválasztja a 
gyermek által mondottakat attól, amire ön 
következtet 

 
 

Ne ígérje meg, hogy minden rendben lesz 

 
Mondja el a diáknak, hogy mi lesz a következő 
lépése 

 
Ne kérjen segítséget, amíg a gyermek 
önnel beszél 

 
 
 

Beszéljen az egyik tanácsadóval és az 
igazgatójával vagy a kijelölt gyermekvédelmi 
vezetővel, Felina Heart-tal 

 
 
 

Ne tegyen feltételezéseket, ne ajánljon fel 
alternatívákat, magyarázatokat vagy ne 
csökkentse a feltételezett viselkedés 
súlyosságát 



ZAKLATÁS ELLENI NYILATKOZAT 

5.2.3 Zaklatási igazgatótanácsi irányelv 

Az Iskola arra törekszik, hogy biztonságos, befogadó, támogató és rendezett tanulási környezetet biztosítson. 
A zaklatás, ide értve az online zaklatást, megfélemlítést és erőszakot, elfogadhatatlan, amit gyorsan és 
hatékonyan fogunk kezelni. Az eljárásokat és következményeket az iskolai részlegek kézikönyvei határozzák 
meg. 

 
Elementary Handbook 
Middle School Handbook High 
School Handbook 

 

Miért fontos, hogy reagáljunk a zaklatásra? 
 

A megfélemlítés és a zaklatás súlyos cselekedetek, melyek iskolánk közösségének biztonságát fenyegetik. Minden 
bejelentett zaklatást kivizsgálunk és intézkedni fogunk. Az iskola a közösség minden tagjától elvárja, hogy bejelentést 
tegyenek a zaklatási incidensekről. A diákoknak bizalommal kell tudni fordulniuk a tanárok, iskolavezetők, testvérek és 
szülők felé, akik így segítséget tudnak nyújtani az eset bejelentéséhez. Az iskola tudomásul veszi, hogy a diákok gyakran 
félnek bejelentést tenni, ezért biztonsági intézkedéseket léptetünk életbe. A zaklatást bejelentő diák személye 
védelem alatt áll a kivizsgálás során. 

 

Eljárások 
Az incidens jellegétől és súlyosságától függően a reaktív intézkedések között lehet tanácsadás, szülő bevonása, 
valamint lehetséges következmények teljes sora, ideértve a kicsapást is. Némely esetben szükség lehet, hogy az 
iskola értesítse a megfelelő jogi hatóságot az incidensről. 

 

Ezen kézikönyvben a zaklatás és a megfélemlítés nem foglalja magában… 
 

   egy egyén felügyeleti vagy oktatási jogkörének jogszerű gyakorlását 

  a fentiekben leírt irányelvekkel összhangban közölt panasz szóbeli vagy írásbeli kifejezése 

természetesen előforduló, alkalomszerű konfliktusok, melyek a társas interakció 

elkerülhetetlen részei.



A KÖZÖSSÉG TAGJAINAK KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 
A diákok kötelezettségei 

 
 

  Cselekedj, ha zaklatást tapasztalsz (mondd meg a zaklatónak, hogy hagyja abba, válts témát, kérj 

segítséget) 

  Egyből mondd el egy felnőttnek 

   Legyél pozitív példakép 

   Ismerd meg a zaklatás elleni nyilatkozatot és segíts a népszerűsítésében. 
 

 

A tanárok kötelezettségei 
 

  Vegye komolyan a zaklatási bejelentéseket és adjon visszajelzést a diákoknak a tervezett lépéseikről. 

   Legyen tisztában a zaklatás jeleivel és tüneteivel, és cselekedjen. 

   Értesítse az igazgatóját és a tanácsadóját, akik dokumentálni fogják az incidenst és intézkedni fognak. 

 

 

A szülők kötelezettségei 
 

  Vegyen részt a szülői tájékoztató sorozatokon, hogy megtudja, hogyan tudja gyermekét a legjobban 

támogatni. 

   Értesítse az iskolát, ha gyermeke bejelentést tett zaklatásról. 

   Kérjen tanácsot és segítséget más szülőktől, az iskola tanácsadóitól és más külső szakemberektől. 

 

 

Az iskolavezetés kötelezettségei 
 

   Szakmai továbbképzések biztosítása az iskola dolgozóinak. 

  Képzések és információs foglalkozások szervezése szülők, tanárok és diákok részére. 



   Az incidensek monitorozása és következmények életbe léptetése. 
 
 
 
 

Gyermekvédelmi oktatás: 
 

Az AISB minden diákja részt vesz gyermekvédelmi órákon. Az órák témái között szerepel az egészséges életmód, jó 
döntések hozása, alkalmazkodási készségek elsajátítása, az önérvényesítés fejlesztése és még sok egyéb.



Felső tagozat és középiskola: 

 

  A felső tagozatos diákoknak minden nap van osztályfőnöki (advisory) órájuk. Ezekből legalább kettő a 
szociális-érzelmi tanulásra fókuszál. 

 

  A középiskolás diákoknak hetente egyszer van osztályfőnöki (advisory) órájuk. Nekik ekkor vannak a 
szociális-érzelmi óráik. 

  Az órákat az osztályfőnökök (advisor) tartják, bizonyos témák tárgyalásakor, pl. a növekedés és fejlődés, a 
tanácsadók támogatásával. 

  A felső tagozat és a középiskola szociális-érzelmi oktatása a 6-12. évfolyamig egymásra épülő tananyaggal 
rendelkezik. 

  A következő oldalon található táblázatban látható az Egészség és Jólét tananyag 6-12. évfolyamos egymásra 
épülő tananyaga, ami magába foglalja a gyermekvédelmi oktatást. 

 
 
 
 

Toborzás 
Az AISB azon dolgozik, hogy biztosítsa, hogy minden alkalmazottja a legmagasabb színvonalon dolgozik, és hogy a 
legmegfelelőbb arra a munkakörre, amelyre alkalmazzák. Az AISB olyan toborzó ügynökségeket alkalmaz, mint például 
az ISS Schrole, hogy áttekintse a lehetséges jelentkezőket és a referenciáikat. További referencia személyeket keresünk 
fel, így a jelölt jelenlegi vezetőjét is, és gyermekvédelmi kérdéseket teszünk fel.



Az általános iskolában 

A tanácsadó különböző szociális-érzelmi órákat tart minden évfolyamon. A tanácsadó háromhetente minden 
osztályban tart egy tanórát. 

 

 

EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT 

ÉVFOLYAM TÉMÁK 

 

ÓVODA (3-4 
ÉVESEK) 

 
• Személyes tér 

• Beleegyezés 

 

ÓVODA (4-5 ÉVESEK) 

•  Nem ismerem - kicsit ismerem - biztonságos 
emberek/felnőttek 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Beleegyezés 

 
 

1 

• Nem ismerem - kicsit ismerem - biztonságos emberek/felnőttek 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Beleegyezés 

• Biztonságos és nem biztonságos titkok 

 
 

2 

• Nem ismerem - kicsit ismerem - biztonságos emberek/felnőttek 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Beleegyezés 

• Biztonságos és nem biztonságos titkok 

 
 

3 

• Nem ismerem - kicsit ismerem - biztonságos emberek/felnőttek 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Beleegyezés 

• Biztonságos és nem biztonságos titkok 

 
 

4 

• Öntudat és beleegyezés 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Biztonságos és nem biztonságos titkok 

• Biztonság A-tól Z-ig 
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• Öntudat és beleegyezés 

• Biztonságos és nem biztonságos érintések 

• Biztonságos és nem biztonságos titkok 





 

EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT 

 
ÉVFOLYAM 

Növekedés és fejlődés (Tudomány) 

Pubertás, nemi betegségek, szexoktatás, 
szexuális identitás 

Érinti a gyermekvédelmet 

Egészséges kapcsolatok (Érzelmek) 

Beleegyezés, barátság, határok, nyílt 

kommunikáció, bántalmazás 

Érinti a gyermekvédelmet 
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Növekedés és fejlődés/pubertás - 
tények az emberi fejlődésről és a test 
változásairól gyerekeknek, magába 
foglal információkat a normális 
gyerekkori növekedésről és 
fejlődésről; a szaporodás nagyon 
általános áttekintése. Nemek szerinti 
csoportok 
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Növekedés és fejlődés/pubertás - 
részletesebb tananyag, új oktatási 
sztenderdek és készségalapú fókusz. 
 
Fókusz a fizikai és szociális-érzelmi 
változásokon, különösképpen a 
viselkedésre gyakorolt hatásokon. 
Osztályfőnöki órán - négy óra: kettőn 
nemek szerint külön/kettőn mindenki 
együtt 

 

• Ötödikes anyag áttekintése - 
higiénia, fizikai változások (változó 
test) 
- Dezodor, pattanások, csúfolás, 
mellek, combok, mindenki máskor 
megy ezeken keresztül 
• Lehetőségek a menstruáció alatt 
(betét, tampon, stb.) 
• Ha kíváncsi vagy ezekre a 
változásokra, hol tudsz értékes 
információkhoz jutni? Mi történik, ha 
egy weboldal hirtelen megjelenik? 
Milyen hatással van az 
agyadra/cselekedeteidre az, hogy 
honnan szerzel információkat? Az 
internet, a közösségi média, a 
pornográfia, a “társadalmi normák” 
hatása (irányított beszélgetés) 

• Egészséges barátság 

• Mit értékelsz a barátaidban? 

• A barátok száma vs. minősége 

• A barátok befolyásának 
növekedése/kortárs nyomás 

• Érzelmek - hogyan befolyásolják a 
testi változások az érzelmeket és a 
kapcsolatokat (szülők bevonásával) 

• Szembeszálló, szemlélő, zaklató 

• Megbízható kapcsolatok - kikben 
bízol meg, ha nehézségeket 
tapasztalsz a kapcsolataidban? 
Kihez fordulhatsz segítségért? - 
Kapcsolati kör alkalmazása - kikkel 
vagy összeköttetésben? 

• Különböző bántalmazási típusok 
(fizikai, érzelmi) megismerése 

• Érzelmek - milyen hatással vannak 
a változások az érzelmeidre, 
kapcsolataidra (és különböző 
kapcsolattípusok) 

• Közösségi média - hogyan ábrázolja 
a média a kapcsolatokat, a 
média/internet hatása, “társadalmi 
normák” 

• Mik a jogaid és kötelezettségeid egy 
kapcsolatban (jog a tiszteletre, 
tiszteletadás a partner részére is) 

• Hogyan reagálnak az emberek a 
különböző típusú bántalmazásra? 
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Növekedés és fejlődés/szaporító 
rendszer/kapcsolatok 

 

• Szaporító rendszer - szerkezet és 
funkció: a női szaporító rendszer 
(petefészek, petevezeték, stb;) Férfi 
(herék, herezacskó, stb.). A nemi 
közösülés általános áttekintése. 
• Hormonok és hatásuk a testünkre: 
érzelmi hullámvasút, nedves álmok, 
erekció, stb. 
Lehetőségek menstruáció alatt 
(betét, tampon, stb.) Hogyan 
támogathatod a barátodat, aki 
ezeken megy keresztül úgy, hogy 
kevésbé legyenek zavarban emiatt? 
• Ha kíváncsi vagy ezekre a 
változásokra, hol tudsz értékes 
információkhoz jutni? Mi történik, ha 
egy weboldal hirtelen megjelenik? 
Milyen hatással van az 
agyadra/cselekedeteidre az, hogy 
honnan szerzel információkat? Az 
internet, a közösségi média, a 
pornográfia, a “társadalmi normák” 
hatása 

 
 

 
• Érzelmek - hogyan befolyásolják a 

testi változások az érzelmeket és a 
kapcsolatokat 

• (és különböző kapcsolattípusok) 

• Közösségi média - hogyan ábrázolja 
a média a kapcsolatokat, a 
média/internet hatása, “társadalmi 
normák” 

• Mik a jogaid és kötelezettségeid egy 
kapcsolatban (jog a tiszteletre, 
tiszteletadás a partner részére is) 

• Szembeszálló, szemlélő, zaklató 

• Megbízható kapcsolatok - kikben 
bízol meg, ha nehézségeket 
tapasztalsz a kapcsolataidban? Kihez 
fordulhatsz segítségért? - Lotus 
Diagram használata. 

• Hogyan reagálnak az emberek a 
különböző típusú bántalmazásra? 
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• A tudomány  tantárgy tantervéhez 
kapcsolódva tudományos kapcsolat a 
szaporító részekkel 
• Szexuális identitás - nem, 
kapcsolatok, stb. 
• Flörtölés vs. zaklatás?; 
Kapcsolódás aktuális eseményekhez 
• Terhesség: hatások 
 
Két óra nemek szerint külön, kettő 
egyben. 

 
• Egészséges és egészségtelen 

kapcsolatok jellemzői 
• Beleegyezés 

• Mik a jogaid és kötelezettségeid egy 
kapcsolatban? 

• A hatalom típusai és alkalmazása 
kapcsolatokban. Milyen pozitív 
példák vannak a hatalomra 
(ellentétbe állítva a hatalommal való 
visszaéléssel). 

• Bűntudat, hatalom, nem, nyomás 

• Szembeszálló, szemlélő, zaklató 

• Megbízható kapcsolatok - kikben 
bízol meg, ha nehézségeket 
tapasztalsz a kapcsolataidban? 
Kihez fordulhatsz segítségért? - 
kapcsolódási pont az “Örökség” 
anyaghoz - miről szeretnéd, hogy az 
emberek emlékezzenek rád? 

• Bántalmazás - bántalmazás típusok 
áttekintése és a rájuk adott reakciók 
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• A tudomány tantárgyhoz 
kapcsolódva (a nővérek 
segítségével): szexoktatás - 
fogamzásgátlás (óvszer, stb.), nemi 
betegségek, HPV oltás, stb. 
• döntéshozás 
• Egészséges vs. egészségtelen 
forgatókönyvek 
• A szex elhalasztása, milyen más 
lehetőségek vannak? 
• Társadalmi normák - a legtöbb 
ember még nem él szexuális életet. 
 
Három óra kisebb csoportokkal a 
testmozgás órán. További órák a 
testnevelés órán. 

 
• Barátság és romantikus kapcsolatok 

- készségek és stratégiák 

• Gondolkozz előre a szexuális 
egészségedről, beleegyezés, 
személyes korlátok 

• Egészséges kapcsolatok 

• Milyen jogaid és kötelezettségeid 
vannak egy kapcsolatban? A 
bántalmazás meghatározása - 
fizikai/érzelmi 

• Megbízható kapcsolatok 
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FIZIKAI 
ZAKLATÁ
S 

 
 

• Döntéshozás, kommunikáció, 
egészséges szexualitás. 

• Kapcsolatokkal és 
szexualitással (nemi identitás) 
kapcsolatos tévhitek. 

• Kapcsolódási pontok az 
egészséges életvitel és 
életmódhoz. 

• Társadalmi normák - a legtöbb 
ember még nem él nemi életet. 

 
• Milyen jogaid és kötelezettségeid 

vannak egy intim kapcsolatban? 

• A nemi sztereotípiák társadalmi 
konstrukciója 

• Hatalomtípusok és 
hatalomhasználat, diszkrimináció (a 
hatalom pozitív célú használata vs. 
hatalommal való visszaélés) 

• Konfliktus és megoldási stratégiák 

• Megbízható kapcsolatok 
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• Milyen hatással van a vegyi 
anyagok használata a 
döntéshozatali képességedre? 

•  

• Párkapcsolati nemi 
erőszak/bántalmazás - Mit 
tegyél, ha bedrogoztak vagy 
visszaéltek veled? 

 
 

• Milyen jogaid és kötelezettségeid 
vannak egy intim kapcsolatban? 

• A nemi sztereotípiák társadalmi 
konstrukciója 

• Hatalomtípusok és 
hatalomhasználat, diszkrimináció (a 
hatalom pozitív célú használata vs. 
hatalommal való visszaélés) 

• Konfliktus és megoldási stratégiák 

• Megbízható kapcsolatok 

• Stratégiák, hogy jó döntéseket 
hozzunk 
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• Otthontól távoli való életbeli 
szituációk. Mi a felelősséged, 
amikor az otthontól távol vagy? 
Legyen veled valaki, mondd el, 
hogy merre vagy. Egy italt az 
asztalon hagysz, mit tegyél, ha 
a szobatársad nincs magánál, 
kihez fordulj, ha nem otthon 
vagy? Talpraesettség - való 
életbeli szituációk. 

• Statisztikák megismerése a 
tervezett egyetemi helyszínről - 
hány bűneset történt? Mi adhat 
okot aggodalomra? 

• Milyen lehetőségek vannak (pl. 
kék telefon az iskola területén)? 

 
 

• Készségek és stratégiák 
alakulóban lévő kapcsolatok 
kezeléséhez. 
• Milyen jogaid és kötelezettségeid 
vannak egy intim kapcsolatban? 
• A nemi sztereotípiák társadalmi 
konstrukciója 
• Hatalomtípusok és 
hatalomhasználat, diszkrimináció 
(a hatalom pozitív célú használata 
vs. hatalommal való visszaélés) 
• Konfliktus és megoldási 
stratégiák 
•  Megbízható kapcsolatok - Lotus 
Diagram használata 
- hogy néz ez ki az egyetemen? 

 
 
 

 

EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT 

 

ÉVFOLYAM 

 
Egészséges életmód 

Étkezés, Alvás, Testmozgás, 
Mindfulness, Ellenállóképesség, 

Kitartás 
(egyéb diszpozíciók) 

Mentális egészség, szorongás, 
depresszió, önbántalmazás, 
drogfogyasztás, megküzdési 

módszerek 
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• Az egészséges életmóddal 

kapcsolatos szükségletek vs. 
vágyak 

• Hogyan gondoskodj magadról? 
Mennyi alvásra/testmozgásra, 
stb. van szükséged? Hogyan 
tudod ezt teljesíteni? 

• Megküzdési módszerek - 
légzéstechnikák, öngondoskodás. 
Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• A tested reakciója a mentális/fizikai 
nyomásra - ezeket érzed 
kényelmetlen helyzetekben; a testünk 
által küldött jelzések felismerése 

• Mindenki különböző, mindenki 
máshogy tanul, mindenki másképp 
látja a világot, mindenki másképp 
reagál dolgokra. Hogyan támogassuk 
egymást? (a mentális egészséghez 
társított stigma tárgyalása) 
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• Az egészséges szokások 
tudománya. A tudomány 
álláspontja szerint mennyi 
alvásra/testmozgásra/stb. van 
szüksége egy embernek ebben 
a korban? 

• Egyensúly - hogyan tarts 
mindent egyensúlyban? 

• Hogyan tarts egyensúlyban a 
szükséges alvásidőt a házi 
feladatra fordított idővel, a 
családdal töltött idővel, 
testmozgással, stb.? 

• Hogyan tartsd egyensúlyban az 
étkezésedet, amikor szórakozol 
a barátaiddal? 

• Egyre nagyobb a nyomás, 
hogyan birkózol meg a 
stresszel,a mit érzel? 

• Megküzdési módszerek - 
légzéstechnikák, öngondoskodás. 
Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• A tested reakciója a mentális/fizikai 
nyomásra - ezeket érzed 
kényelmetlen helyzetekben; a 
testünk által küldött jelzések 
felismerése 

• Mindenki különböző, mindenki 
máshogy tanul, mindenki másképp 
látja a világot, mindenki másképp 
reagál dolgokra. Hogyan 
támogassuk egymást? (a mentális 
egészséghez társított stigma 
tárgyalása) 
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• Egyensúly - hogyan tarts 

mindent egyensúlyban? 

• Hogyan tarts egyensúlyban a 
szükséges alvásidőt a házi 
feladatra fordított idővel, a 
családdal töltött idővel, 
testmozgással, stb.? 

• Hogyan tartsd egyensúlyban az 
étkezésedet, amikor szórakozol 
a barátaiddal? 

• Egyre nagyobb a nyomás, 
hogyan birkózol meg a 
stresszel,a mit érzel? 

• Megküzdési módszerek - 
légzéstechnikák, öngondoskodás. 
Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• További részletek a fizikai/mentális 
nyomásra/stresszre adott 
reakciókról 

• Mi a szorongás, depresszió? A 
tested kémiai egyensúlyának 
felborulása stressz hatására 

• Mindenki különböző, mindenki 
máshogy tanul, mindenki másképp 
látja a világot, mindenki másképp 
reagál dolgokra. Hogyan 
támogassuk egymást? (a mentális 
egészséghez társított stigma 
tárgyalása) 
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• Kapcsolatok - holisztikus 

egészség: fizikai, mentális, 
érzelmi, spirituális 

• Hogyan tartod egyensúlyban az 
egészséged részeit? 

• Egészséges szokások 
tervezése. 
Étkezési/alvási/testmozgási terv 
készítése, a terv nyomon 
követése egy hétig. Milyen 
környezeti és társadalmi 
tényezőket kell figyelembe 
venni, amikor döntéseket 
hozunk? Segítség tanulási 
időbeosztás készítéséhez, stb. 

 
 
 

• Megküzdési módszerek - 
légzéstechnikák, öngondoskodás. 
Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• Figyelmeztető jelek és a mentális 
egészséggel kapcsolatos 
aggodalmakra adott reakciók - mikre 
figyeljünk oda magunkkal és 
barátainkkal kapcsolatban? Hová 
forduljunk segítségért? 
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• Stressz - fizikai és érzelmi 

tényezők, amik befolyásolják a 
döntéseidet és szokásaidat. Az 
étkezéssel/alvással/testmozgás
sal kapcsolatos választásaid 
következményei. 

• A való élethez fontos készségek 
használata, hogy reagáljunk a 
droghasználatra és a 
kortársaink nyomására. Milyen 
helyi és globális trendeket látsz? 

 
 

• Megküzdési módszerek - 
egészséges (testmozgás, 
mindfulness, hobbik, sport, rövid 
pihenőidő beiktatása, naplóírás, 
rejtvények, stb.) és egészségtelen 
(drog, alkohol, önsebzés,étkezési 
zavarok) 

• Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• Addikciók - az egészségtelen 
megküzdési módszerek addikcióhoz 
vezethetnek 
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• A betegségek hatásai az 
egészségedre; egészségügyi 
állapotok (cukorbetegség, stb.) 
és táplálkozási szükségletek. 

• Az egészséges életmóddal 
kapcsolatos jelenlegi trendek 
megismerése (mint bizonyíték, 
hogy miért van szükség 
egészséges életmódra) - milyen 
alvási, testmozgási, táplálkozási 
szükségleteink vannak ebben a 
korban? 

 
 
 

• Megküzdési módszerek - 
légzéstechnikák, öngondoskodás. 
Milyen egészséges megküzdési 
módszereid vannak? Milyen 
egészséges lehetőségek vannak? 

• A mentális egészséget övező stigma 
- valódi statisztikák megismerése, 
körülbelül hány embernek van ezzel 
problémája, a stigma feloldása 
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• Hogyan készíts tervet saját 

magadnak, hogy egészséges 
döntéseket hozz az 
étkezéseddel, alvásoddal, 
tanulásoddal, időbeosztásoddal, 
stb. kapcsolatban? 

• Hogyan fogod ezt kezelni az 
egyetemen? Étkezési terv? Ki 
fog főzni? 

• Ellenállóképesség kialakítása és 
egészséges döntéshozás 

• Való élethez szükséges 
készségek használata, hogy 
önmagunkat kevésbé 
sebezhetőbbé tegyük. 

 
 
 
 

• Megküzdési módszerek - 
proaktivitás és tervkészítés - Milyen 
egészséges megküzdési 
módszereid vannak? 

• Kihez fordul az egyetemen? Kit 
keress fel? Milyen segédeszközök 
elérhetőek (a te nyelveden)? 

• Társainkkal/barátainkkal és 
önmagunkkal való törődés az 
egyetem első évében. 
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