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PÁLL MELINDA

NE BÁNTS, VILÁG!
(Iskolai alapú prevenciós programok)
Iskolai alapú prevenciós programok erõs várat jelenthetnek gyermekeink
nevelésében. A pedagógusoknak nem feladatuk, hogy az egyre szélesebb
körû veszélyforrásnak kitett gyermekeinket mindenrõl szakember szinten
tájékoztassák (gondoljunk csak a drog, alkohol,
baleset megelõzés témakörére). Külföldi példákat látva hisszük, hogy az ilyen jellegû
prevenciós programoknak van létjogosultságuk és elterjedésük mindannyiunk hasznát szolgálják. Egy élhetõbb,
biztonságosabb társadalom kialakítá… a téma tabu,
sa a cél, melyhez ezek a programok
nem illik róla
is hozzájárulhatnak.

beszélni…

I. Program szexuális
visszaélések megelõzésére
A szexuális visszaélések elleni program
sikeres lehet a megelõzésben, de a visszaélésen átesett gyermekek ismereteinek bõvítésével
is jó célt szolgálhat, hiszen a gyermekek megnyílhatnak, kulcsot kaphatnak a trauma feldolgozáshoz.
Szexuális visszaélések elleni prevenciós programot 2003-ban kísérleti
jelleggel indítottuk be Veresegyházon. Azóta több ezer gyermek vett részt
a programban (Budapest, Fót), de hosszú út vezet még addig, amíg minden kis iskolásnak adott lesz a lehetõség részt venni a prevenciós foglalkozásokon.
Hazánkban a téma tabu, nem illik róla beszélni, tudomást venni. Egy
nagy fal veszi körül a szexualitás kényesnek vélt terepét abban az esetben,
amennyiben szervezett formában történõ oktatásról van szó. Miért pont
itt, az iskolában? – kérdezi a pedagógus. Miért is kell ez egyáltalán? –
kérdezi a szülõ. Közben azonban nap mint nap zúdul gyermekeinkre
millió szexuális inger, újságokból, plakátokról, számítógépen keresztül,
televízióból, kontroll és magyarázat nélkül. Akkor vajon miért is félünk
annyira attól, amit szakemberek dolgoztak ki és jól felépített, módszerta-
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nilag átgondolt formában kívánnak gyermekeinknek, mint önvédelmezõ
tudást átadni? Nincs itt valami ellentmondás?
Mennyire jelentenek a szexuális visszaélések veszélyt, melyeket gyermekként élünk át? Kezdetben csak külföldi adatokra és statisztikákra
tudtunk támaszkodni. A ránk nehezedõ nyomás (biztos, hogy nem túlzóak a külföldi adatok?) és szakmai kíváncsiságunk megerõsített minket abban, hogy szükség van egy magyarországi felmérésre.
HAZAI KUTATÁSUNK EREDMÉNYEI
A kutatás során 18. életévüket betöltötteket személyeket kérdeztünk
meg 18 éves koruk elõtti emlékeikrõl. Kutatásunkban arról szerettünk
volna képet kapni, hogy az egyes szexuális tartalmú zaklatások milyen
gyakorisággal fordulnak elõ, illetve hogy azok mennyire keltenek rossz
érzést az áldozatokban.
(Minta szám: 250. A kutatáshoz anyagi erõforrás nem állt rendelkezésünkre, így a minta nem reprezentatív. )
A megkérdezettek életkori megoszlása:
Életkor
Válaszadók/fõ
18-20 éves
18
21-30 éves
58
31-40 éves
85
41-50 éves
54
51 éves felettiek
35
Elõfordulás/fõ
Szituáció fajtája
243
Sziszegés, leszólítás
141
Fogdosás tömegközlekedési
eszközön
Hozzáérés akarata ellenére
90
Ajánlat autóval való elvitelre
104
Fogdosás szórakozóhelyen
66
Nemi szerv mutogatása
73
Szándékos követés
69
Fogdosás nyilvános fürdõhelyen
20
Ajánlat, ha megérintheti stb.
26

Elõfordulás/% Rossz érzés/%
97
73
75
–
66
41
33
29
27
10
10

96
75
95
97
96
94
100

(Ne Bánts Világ! Alapítvány 2006.)
A megelõzés szükségességét az is indokolja, hogy az áldozatokban –
mint azt kutatási eredményeink igazolják – nagyon magas százalékban
keltett rossz érzést hosszú távon is a megtörtént zaklatás. A hosszú távú
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következmények oly sokrétûek lehetnek és az ok-okozati viszony oly nehezen fellelhetõ, hogy a probléma súlyosságának megítélésére nincs szakember, aki vállalkozna. (Következmény lehet szexualitástól való félelem,
párkapcsolati elégtelenség, frigiditás, agresszivitás, különbözõ pánikbetegségekre hajlam, szorongás, depresszió stb.)
A szexuális erõszak által okozott nehézségek az áldozat életének minden
területére kihathatnak, megfelelõ szakmai segítséggel azonban az áldozatok képesek lehetnek arra, hogy felépüljenek.
MIÉRT FELELÕSEK A SZÜLÕK?
A tudatlanság fokozott kiszolgáltatottságot jelent. Az elkövetõk éppen ezt
használják ki. Bíznak benne, hogy
…az osztályok
tettük titokban marad, melyet kedtájékoztatása
veskedéssel vagy megfélemlítéssel
próbálnak elérni. Ha a gyermek nem
az iskolai erõszak fogalmáról,
tudja, hogy nem õ a felelõs, tanácstasúlyosságáról…
lan kihez forduljon, akkor nagyobb
az esély arra, hogy maradandó következménye lesz az õt ért zaklatásnak.
MIÉRT FELELÕS AZ ISKOLA?
A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések felismerésében vitathatatlan az iskolák jelentõsége, annál is inkább,
mivel kutatások tanúsága szerint az áldozatok többsége általános iskolás
korú, tehát õk a legveszélyeztetettebbek. A gyerekkel, a családokkal és a
szûkebb-tágabb közösséggel, környezettel való kapcsolatuk révén a pedagógusoknak egyedülálló lehetõségük van a létezõ esetek felismerésére.
EREDMÉNYEK
Honnan lehet tudni, hogy ér valamit a program és a gyermekek valóban
profitálnak belõle?
Kezdetektõl nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy amit tanítunk és
ahogy tanítjuk, az az érintett korosztály sajátosságait maximálisan figyelembe vegye és az órán elhangzott tudnivalók be is épüljenek. Mindezt a
változást mérjük is.
Tudásuk változását a következõ oszlopdiagram mutatja. (A kérdõívet a
fóti Németh Kálmán iskola 2. osztályában vettük fel 2007-ben.)
(KÉRDÉS Egy kedvesnek tûnõ, ismeretlen bácsi arra kér, hogy megsimogathassa a karod, de ne áruld el senkinek. Mit teszel?
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A Nem engedem meg és elmondom valakinek.
B Nem engedem meg neki, de elmondom valakinek.
C Megengedem neki és nem mondom el senkinek.
D Megengedem neki, de elmondom valakinek.)

KIK AZOK A SZERVEK, AKIK A PROGRAMUNKAT ISMERIK ÉS TÁMOGATJÁK?
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermekvédelmi Fõosztály
• Országos Rendõr-fõkapitányság Megelõzési Fõosztály Bûnmegelõzési és
Esélyegyenlõségi Osztály
• Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
• Bûnmegelõzõk Országos Szakmai Szövetsége
• Biztonságos Iskola Mozgalom
II. Iskolai Békekövet program
AZ ISKOLAI ERÕSZAKRÓL
Az iskolai, gyermekek által elkövetett bántalmazások (bullying) sajnos
manapság az iskolai élet részét képezik. Még sokszor a szexuális visszaélések elleni prevenció szükségességérõl, létjogosultságáról is nehéz az
érintett szülõket és nevelõket meggyõzni, addig az iskolai erõszak sajnos
annyira hétköznapi problémát képez, hogy ilyen jellegû akadályokat nem
kell leküzdenünk. Az iskolai zaklatás megfékezésére irányuló programunk (Békekövet) képes a már kialakult zaklatások szûrésére, azok számának eredményes csökkentésére.
Az iskolai erõszaknak két fõ fajtája van: a direkt bántalmazás és az indirekt bántalmazás.
A direkt bántalmazáson belül négy bántalmazás típust különíthetünk el:
• Verbális bántalmazás (csúfnév, inzultus)
• Nyilvánosan kizárni a bántalmazottat bizonyos csoportból/aktivitásból,
vagy nem beszélni vele.
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• Fizikai bántalmazás (lökdösõdés, verés)
• Pszichológiai bántalmazás (kényszerítés, zsarolás)
Az indirekt bántalmazás típusai:
• Pletyka (rosszindulatú pletykaterjesztése az áldozatról)
• Kizárás bizonyos aktivitásokból (háta mögött szervezõdni)
• Szociális agresszió (másokat biztatni, hogy ne beszéljenek/barátkozzanak az áldozattal).
Az iskolai bántalmazás hatása nagyon sokrétû lehet. Az áldozat lehet
depressziós, növekedhet az öngyilkosságra való hajlama, iskolakerülõvé
válhat vagy csökkenhet az iskolai teljesítménye, önértékelési zavarok léphetnek nála fel. A bántalmazott maga is agresszorrá válhat.
A BÉKEKÖVET PROGRAMRÓL
Az általunk kidolgozott program azokra a tapasztalatokra épül, amelyek máshol bizonyítottan eredményesek voltak az iskolai agresszió viszszaszorításában (mind a direkt, mind az indirekt bántalmazások számát
hatékonyan képes volt csökkenteni).
Kiindulópont maga az iskola. A programban felsõsök és középiskolások
vehetnek részt, mivel ebben a korosztályban a kortársi befolyás igen erõs.
A program elemei:
1. Az iskola programjába beépít egyértelmû szabályokat és szankciókat
az iskolai erõszak megfékezésére, melyhez segítséget nyújtunk.
2. A gyermekek között meglévõ hálózatok (szociometria) feltérképezése. Ez alapján kiválasztásra kerül osztályonként 3-4 ember, akik „híd”
szerepet tudnak betölteni az adott közösségben. Ezek a gyermekek kiválasztottak lesznek (lehetnek), szülõk által is jóváhagyott komoly megbízatást vállal(hat)nak
egy tanévre.
3. A kiválasztott békekövetek képzése. A
képzés 3 napos. A
képzés során olyan
mediációs eszközöket sajátítanak el,
amely az iskolai erõszak megakadályozására és elhárítására
irányulnak. A békekövet nem rendõr, segíti a feleket a kölcsö-
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nös párbeszéd kialakulásában, nem foglal önmaga állást, de pusztán jelenlétével is csökkenhet az agresszió mértéke, foka, gyakorisága.
4. Az osztályok tájékoztatása az iskolai erõszak fogalmáról, súlyosságáról és a közös felelõségrõl. (Osztályonként egy tanóra.)
5. Tanári mediátorok képzése. A békekövetek segítségül fordulhatnak
ahhoz a 5-10 tanárhoz, akik részt kívánnak aktívan is venni a programban és önmaguk is hajlandók felkészülni egy tanári mediátor szerepre,
amelynek elsajátítására egy két napos kurzus keretében van mód.
A tanulók képzési programjának középpontjában a speciális pszichológiai ismeretek átadása áll: az önmaguk és mások megismerésének, a konfliktusok felismerésének, az azokra való helyes reagálásnak a megtanítása,
az empátiakészség kialakítása, a helyes kommunikáció kifejlesztése. Mivel a nélkülözhetetlen elméleti ismeretek elsajátíttatása mellett leginkább
a gyakorlatban hasznosítható készségek kialakításán van a hangsúly, a felkészítésnek lényeges tartalmi és módszertani elemei a szerepjátékok, a
különféle helyzetgyakorlatok.
Külföldi tapasztalatok azt mutatták, hogy ahol hasonló program került
bevezetésre, ott az iskolai agresszió egy év alatt 70%-kal csökkent.
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