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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tananyagot Professzor Carolyn Hamilton (Coram International, Coram Gyermekjogi Központ), Dr Lynn Brady és Jo Woolf (Coram Voice), Geller Judit és
Weiss Ádám (Európai Roma Jogok Központja), Dr Ursula Kilkelly (Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem) és Dr. Herczog Mária (Család Gyermek Ifjúság
Egyesület) dolgozta ki. Külön köszönjük Ruth Barnes, Awaz Raoof és Jen Roest (Coram Gyermekjogi Központ) és Ido Weijersnak (Ütrechti Egyetem) értékes
szakmai támogatását.
További köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak a képzés megvalósításához, beleértve a program partnereit: Szlovákia Gyermekei Alapítvány
(Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja (Észtország), FICE Bulgária, L’ Albero della Vita Cooperativa Sociale (Olaszország), Empowering Children
Foundation (Lengyelország), Social Education Action (Görögország), Helsinki Bizottság (Csehország) továbbá a próbacsoportok előadóinak és résztvevőinek
munkáját, akiknek értékes észrevételei segítették a képzési anyag kidolgozását.
Hálánkat fejezzük ki a fókuszcsoportos beszélgetésen részt vevő gyerekeknek és fiataloknak (Coram Voice’s Care Experienced Champions), akik
észrevételeikkel felbecsülhetetlenül értékes módon járultak hozzá a képzési anyag kidolgozásához.
Külön köszönet illeti az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság programját – jelen képzés a program pénzügyi támogatásával valósulhatott meg. A
szerzők továbbá hálájukat fejezik ki az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítványnak a projekthez való hozzájárulásukért.
A kiadvány tartalmáért kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és együttműködő partnerei felelősek, a benne foglaltak nem feltétlenül tükrözik az Európai
Bizottság szakpolitikáit és nézeteit.

“Mindennél fontosabb, hogy a szakemberek békében legyenek önmagukkal. Ha ez nincs meg, akkor nem tudnak segíteni a gyerekeknek”.
Fókuszcsoport résztvevő, Bulgária
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HASZNÁLATI FELTÉTELEK
Ez a képzési anyag nem használható a tulajdonosok és szerzők egyértelmű beleegyezése nélkül, és kizárólag a Coram Gyermekjogi Központ és a
kidolgozásban részt vevők más szervezetek hozzájárulásával módosítható, akik az alábbiak voltak:
“©Coram Gyermekjogi Központ. Készítette a Coram Gyermekjogi Központ és Coram Voice (Nagy Britannia), Európai Roma Jogok Központja
(Magyarország), Gyermekjogi Klinika, Cork Egyetem (Írország), Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület (Magyarország), FICE (Bulgária), Helsinki Bizottság
(Csehország), Szlovákia Gyermekei Alapítvány (Szlovákia), Emberi Jogok Észtországi Központja, (Észtország), L’Albero della Vita Cooperative Sociale
(Olaszország), Empowering Children Foundation, (Lengyelország), és a Social Educational Action (Görögország), “A gyermeki jogok érvényesítése Szakemberek készségfejlesztése a veszélyeztetett gyerekek jogainak érvényesítése érdekében az Európai Unióban” projekt részeként.
A projekt az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program keretében került megvalósításra. További támogatást az Allan és Nesta Ferguson
Közhasznú Alapítvány nyújtott.”
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A KÉPZÉS
„Kinek szól és mit tartalmaz a képzés?”
A képzés egy multidiszciplináris képzés, amely a gyermeki jogokról, a gyerekek fejlődésének sajátosságairól szól, továbbá a gyermekbarát kommunikációs
készségek fejlesztését célozza, kiegészülve az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásával a gyermekbarát igazságszolgáltatásról.
Az eredeti formában a képzést háromnaposra terveztük. Ugyanakkor a képzési modulok mind önmagukban, mind a komplex képzés részeként is
megtarthatóak. Ebből az okból kifolyólag a képzés négy modulból épül fel, és minden modulhoz tartozik egy-egy munkafüzet. A négy modul a következő:
-

1. Modul: Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe

-

2. Modul: Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe

-

3. Modul: Kommunikációs készségek

-

4. Modul: Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

A képzés mindazok számára hasznos lehet, akik munkájuk során gyerekekkel kerülnek kapcsolatba. Olyan szakemberek/terepen dolgozó munkatársak
számára, akik bentlakásos intézményekben vagy nevelőotthonban élő gyerekekkel/fiatalokkal foglalkoznak, akár állami, hatósági vagy civil területen
dolgoznak és munkájuk során a gyerekkel kapcsolatos jogi/igazságszolgáltatási eljárásokban vesznek részt. Így többek között, de nem kizárólag:
Szociális munkások; Egészségügyi dolgozók (védőnő, egészségügyi asszisztens, orvos); Rendőrök; Pártfogó felügyelők; Lakás- és gyermekotthoni
munkatársak; Börtönben dolgozók; Javítóintézeti munkatársak; Jogászok – bírók, ügyészek, ügyvédek; Gyámok, gyámhivatali munkatársak;
Pszichológusok; Pedagógusok; Ifjúságsegítők és közösségi munkások.
„A képzésről”
Annak érdekében, hogy a szakemberek minél szélesebb köre számára hasznosítható legyen a képzés készségfejlesztő foglalkozásokat dolgoztunk ki. Ezáltal
a résztvevők olyan technikákat, készségeket és ismereteket sajátítanak el, melyek elősegíthetik a gyermekek jogainak érvényesülését, védik a gyermeki
jogokat, illetve elősegítik, hogy a résztvevő szakemberek hatékony, gyermekbarát kommunikációs technikákat használhassanak a gyerekekkel munkájuk
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során. Ennek érdekében elsősorban nem elméleti és lexikális ismeretek átadása a cél, ezek mind az előadó/k mind a résztvevők számára biztosított
dokumentumokban tartalmaznak hivatkozásokat, szakirodalmi forrásokat, a mélyebb elméleti ismeretek elérhetősége érdekében.
„Milyen készségek fejlesztésére kerül sor?”
A képzés a következő témakörökben alakít ki jártasságot:
-

Miért, mikor, hol és hogyan figyeljünk a gyerekekre egy gyermekbarát környezetben, és hogyan használjuk a tudomásunkra jutó információkat
Miért, mikor, hol és hogyan beszéljünk a gyerekkel, gyermekbarát környezetben, és hogyan használjuk a tudomásunkra jutó információkat
Hogyan tudjuk elősegíteni a gyermekbarát jogi eljárás, bánásmód biztosítását

„Milyen további témaköröket érint a képzés?”
A fent említett készségfejlesztés mellett további területek megismerésére teremt lehetőséget:
-

Melyek a gyermeki jogok alapvető elvei?
Melyek azok a kulcsfontosságú üzenetek, amelyekkel a szakemberek a gyermeki jogokat képviselni/érvényesíteni tudják?
Hogyan lehet a gyerek fejlődésére és viselkedésére hatással a velük folytatott kommunikáció, és a szakemberek hogyan tudnak az egyéni
szükségletekre hatékonyan figyelni, reflektálni?

„Hogyan hasznosítható a képzési anyag a szakemberek munkája során?”
A készségfejlesztő megközelítés megteremti a lehetőségét annak, hogy a tanfolyam alkalmazható és hasznosítható legyen a lehető legkülönbözőbb
helyzetekben. A tanfolyam kidolgozói fontosnak tartották, hogy a résztvevők számára világos legyen, hogy a tanult készségeket hogyan tudják a
későbbiekben saját munkájuk során alkalmazni.
Ennek érdekében az előadó(k) alkalmazkodhat(nak) a megfelelő esettanulmányok és példák kiválasztásával a helyi sajátosságokhoz, tapasztalatokhoz.
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A KÉPZÉS SORÁN BIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA
A képzéshez kapcsolódó írásos anyagok az előadó(k) számára részletes, lépésről-lépésre történő leírást tartalmaznak. Habár a képzés eredendően három
naposra tervezett, gondos előkészítéssel a különböző napok, modulok és a gyakorlatok külön-külön is megszervezhetők.
A képzés több prezentációt tartalmaz (külön-külön minden modulhoz egyet), amelyek projektor segítségével és/vagy nyomtatott formában is használhatók
a rendelkezésre álló lehetőségeknek megfelelően. A prezentációk megfelelő és elegendő információt tartalmaznak, így az előadó saját stílusához igazíthatja
mondandóját, kiegészítve azt.
Annak érdekében, hogy a frontális előadás elkerülhető legyen, minden esetben lehetőség van a felmerülő kérdések megvitatására – az előadók saját
tudásuknak, tapasztalataiknak és a résztvevők ismereteihez és tapasztalataihoz igazodva szabadon kiegészíthetik azt. A képzés meghatározó részét
gyakorlatok alkotják megteremtve az aktív részvétel lehetőségét, megkönnyítve ezzel az anyag elsajátítását. Nem minden esetben van szükség a képzési
anyagban felsorolt valamennyi kérdés megbeszélésére illetve gyakorlatra; ezekre lehetőségként kell tekinti, amelyek szükség esetén és az előadó
belátására bízva alakíthatók, a helyi sajátosságoknak megfelelően.
Ezek a képzési anyagok számos szimbólumot használnak használata számos szimbólumot, amely segítséget nyújtanak az előadó(k) számára a gyakorlatok
és a prezentációk során.
Prezentáció/Magyarázat

Előadás

Kiegészítő megjegyzés

Kérdés

Jegyzet











Felkavaró tartalom

Eszmecsere

Képzési tipp







Gyakorlat



Ahol adekvát és lehetőség van rá, az érintett témához kapcsolódóan az előadónak lehetősége van, hogy alkalmazkodjon a helyi sajátosságokhoz, amint ezt
jeleztük is ‘HELYI SAJÁTOSSÁG’ felirattal.
Amennyiben e helyeken az előadó változtat a képzési anyagon és/vagy további anyaggal egészíti azt ki, ezen részek az előadó(k) és nem feltétlenül a
képzési anyag kidolgozóinak véleményét tükrözik.

7
© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Mit kapnak a résztvevők?
Az előadó eldöntheti, hogy a képzés elején, végén, vagy folyamatosan osztja ki a prezentációk anyagait. Ennek mérlegelésekor érdemes szem előtt tartani,
hogy a képzés elején megkapott írásos anyagok olvasása elvonhatja a résztvevők figyelmét az előadásról, a közös munkáról, akadályozhatja az aktív
részvételt, ami ugyanolyan fontos, mint az átadott információk elsajátítása.
Minden modulhoz kapcsolódik egy, a résztvevők számára kidolgozott munkafüzet. A munkafüzetekben lehetőség van a gyakorlatokhoz kapcsolódó
jegyzetek készítésére, és további információk, ellenőrző lista, tények és források állnak rendelkezésre, melyek mind a képzés során, mind azt követően a
résztvevők segítségére lehetnek. Minden munkafüzet tartalmaz egy olyan írásos anyagot, amely további forrásokat tartalmaz a résztvevők számára.

8
© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A KÉPZÉSI ANYAGOK ADAPTÁLÁSA KÜLÖNBÖZŐ RÉSZTVEVŐI CSOPORTOKRA
Ahogy már korábban is írtuk a Kézikönyvben, a képzés elsősorban olyan szakemberek/terepen dolgozó munkatársak számára készült, akik bentlakásos
intézményekben vagy nevelőotthonban élő gyerekekkel/fiatalokkal foglalkoznak, akár állami, hatósági vagy civil területen dolgoznak és munkájuk során a
gyerekkel kapcsolatos jogi/igazságszolgáltatási eljárásokban vesznek részt. Ezen túlmenően, a képzési anyagokat úgy terveztük, hogy azok egymást követő
modulokként használhatóak, amelyben az egyes részek, bár összefüggnek, lehet azokat önálló képzési anyagnak tekinteni, vagy tetszőlegesen
összekapcsolni.
A képzésnek tehát többféle megvalósítási módja lehetséges a résztvevők, a lehetőségek és az időtartam függvényében. A következő táblázat segíthet az
oktatóknak eldönteni, hogy mely képzési modulok élvezzenek prioritást különböző résztvevői csoportok és képzési lehetőségek tekintetében.
Megjegyzendő azonban, hogy a képzési anyag egésze releváns a szakemberek számára, ezért a táblázat csak egy javasolt útmutató.
Modul
BEVEZETŐ RÉSZ

Időtartam
1 óra 15 perc

Fókusz és kulcstémák
A résztvevők megismerkedése
A képzési anyagok bemutatása

1 MODUL: BEVEZETÉS A GYERMEKI JOGOKKAL KAPCSOLATOS
ISMERETEKBE

3 óra

Gyermeki jogok
A gyermekek jogairól szóló egyezmény
Diszkrimináció

2 MODUL: BEVEZETÉS A GYERMEKI FEJLŐDÉS ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖREIBE

2 óra 15 perc

Gyermeki fejlődés
A fejlődés hatása a kommunikációra

3 MODUL: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK

9 óra 30 perc / 10 óra

Kommunikáció a gyermekekkel
Non-verbális kommunikáció
Kommunikációs kihívások

4 MODUL: IRÁNYMUTATÓ A GYERMEKBARÁT
IGAZSSÁGSZOLGÁLTATÁSRÓL

2 óra

Gyermekbarát igazságszolgáltatás
Gyerekjogok az igazságszolgáltatásban
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ZÁRÓ RÉSZ

30 perc

Összegzés és tanúsítványok kiadása

KÉPZÉSI TANÁCSOK
1. Felkészülés: A képzési anyagok sok információt tartalmaznak a rendelkezésre álló rövid időhöz képest. Lényeges, hogy a képzést megelőzően az
előadó elolvasson minden anyagot, továbbá ajánlott, hogy mérlegelje, mely területeket kívánja hangsúlyosabban megjeleníteni a képzés során. Az
előadókat arra bíztatjuk, hogy előzetesen „próbálják” el az előadásokat és ismerkedjenek meg a gyakorlatokkal, annak érdekében, hogy sajátjuknak
érezzék a képzés anyagát, és tartani tudják az időkereteket.
2. Részvétel: A képzést tartó szakembereket facilitátornak nevezzük, arra utalva, hogy a részvevőkkel közösen dolgoznak, kölcsönösen megosztják
ismereteiket, tapasztalataikat, kialakítva ezzel az aktív részvételt, amely a hatékony tanulás alapfeltétele. Megteremtve ezzel az elsajátítás,
interiozálás, a gyakorlatban is készségszintű alkalmazás lehetőségét. Olyan légkör megteremtésére kell törekedniük, amelyben minden résztvevő úgy
érezheti, hogy képes az aktív részvételre, és ehhez minden segítséget meg is kap. Ilyenkor számos akadályra kell felkészülni, többek között: egy, vagy
több résztvevő meghatározza, dominálja a beszélgetéseket; a beszélgetés eltér a meghatározott témától; az eltérő véleményeket nem azonos módon
tartja tiszteletben az előadó, vagy egyik-másik résztvevő. Az előadóknak biztosítaniuk kell, hogy mindenki azonos mértékben és szabadon
elmondhassa véleményét, és ezt a többiek meg is hallgassák, még ha nem is értenek egyet vele. A képzés egyik legfontosabb jellemzője, hogy az
előadó, facilitátor a csoport segítségével dolgozza fel a képzési anyagot, nem pedig frontális előadás formájában. Ennek érdekében a képzés lényeges
hangsúlyt fektet a gyakorlatokra, esetleírásokra, ezáltal a tapasztalati úton történő tanulásra.
3. Rugalmasság: A képzés multidiszciplináris jellegéből adódóan a résztvevők különböző területekről és eltérő tapasztalattal érkezhetnek. Ebből eredően
némelyek számára bizonyos területek már ismerősebbek lehetnek (például nemzetközi szabályozás, gyermeki fejlődés, kommunikáció) mint mások
számára, akik más szakterületen dolgoznak. A képzés hatékonysága érdekében az előadók a résztvevők igényeihez és szükségleteinek megfelelően
érinthetik vagy részletezhetik a képzési anyag különböző területeit. Például azon résztvevők számára, akik nem jogi végzettséggel rendelkeznek, a jogi
kifejezések magyarázatára, megértésére is időt kell szánni. Ugyan a képzési segédanyag részletes magyarázatokat tartalmaz, szükség esetén az
előadónak fel kell készülnie a képzési anyaghoz kapcsolódó kifejezések és szabályozások bemutatására.
4. Gyakorlatiasság: Néhány egyszerű lépés segíthet elkerülni a leggyakoribb buktatókat. Az előadónak a képzés előtt kell a helyszínre érkeznie, elő kell
készítenie a termet, úgy, hogy az minél inkább elősegítse a közös munkát. Az előadó meg kell, hogy győződjön arról, hogy minden dokumentum és
technikai eszköz rendelkezésre áll, működőképes, és előre le kell egyeztetni a helyszínt, gondoskodni a frissítőkről, esetleg az étkezésről, és a
helyszínhez kapcsolódó technikai és egyéb feltételekről, kerekes székkel közlekedők, vagy vakok, gyengén látók, hallássérültek esetén (az előadónak
előre le kell egyeztetni, hogy a résztvevők közül van-e valakinek speciális igénye).
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5. Pontosság és az időhatárok tartása: Az előadónak figyelnie kell, hogy az átadandó ismeretanyag megismertetésére elegendő idő álljon rendelkezésre,
szükség esetén alkalmazkodnia kell a csúszásokhoz.

BEVEZETŐ ÉS ÉLÉNKÍTŐ GYAKOLRATOK
Bemelegítő és élénkítő gyakorlatok
Még a legképzettebb, leginkább tapasztalt szakemberek is hasznosíthatják a ’bemelegítő’ illetve ’élénkítő’ gyakorlatokat, függetlenül attól, hogy mennyire
rutinosak. A bemelegítő és élénkítő gyakorlatokat leginkább a nap elején, vagy egy-egy szünetet követően - kifejezetten az ebédszünet után - érdemes
tartani, erősítendő a leállást követően a csoportdinamikát. A következőkben két példa ezekre.
1. Név játék (élénkítő gyakorlat)

1. Gyümölcstál (élénkítő gyakorlat)

Eszközök: nem szükséges

Eszközök: 5 különböző gyümölcsöt ábrázoló kártyalapok

Cél: A résztvevők nevének megismerése

Cél: a résztvevők megmozgatása

Játékleírás, lépésről, lépésre:

Játékleírás, lépésről, lépésre:

1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be és mondjanak
valamit, amit érdekesnek találnak a nevükkel kapcsolatban. Például
miért szeretik, honnan származik, mit jelent, kitől kapták, stb.
2. Választható: Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak fel, és
rendezzék magukat betűrendes sorrendbe a neveik alapján, anélkül,
hogy beszélnének egymással.
3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondják el a nevüket és
változtassák meg úgy a sorrendet, hogy betűrendben álljanak.
4. Ha valamelyik résztvevő elég bátornak érzi magát, akkor sorolja fel
az összes nevet.

1. Minden résztvevő kap egy gyümölcsöt ábrázoló kártyalapot
2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy jegyezzék meg a számukra
kiosztott gyümölcsöt
3. Ismertessük a játékszabályt: amennyiben a saját gyümölcsünk nevét
halljuk, álljunk fel és cseréljünk helyet valakivel, akinek ugyanolyan
gyümölcskártyája van
4. Kezdjük el a játékot az első gyümölccsel. Bizonyosodjunk meg róla,
hogy mindenki, aki az adott gyümölcsöt kapta, az helyet cserél
valakivel, folytassuk a következő gyümölccsel, majd egyszerre több
gyümölcs nevét is mondhatjuk. Végül az utolsó körben a
’gyümölcstál’ felkiáltásra, mindenkinek fel kell állnia és új helyet
találni a teremben.
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A GYERMEKEK ÉS A FIATALOK VÉLEMÉNYE
A gyermekek és a fiatalok véleményének bemutatása a legfontosabb fejlesztései ennek a képzési anyagnak. Folyamatosan konzultáltunk a gyermekekkel és
a fiatalokkal, lépésről-lépésre, a képzési anyag kidolgozása és véglegesítése során is. Nagyon fontos, hogy a véleményük ezáltal eljutott mindazokhoz, akik
készítették a képzési anyagot, illetve akik részt vettek a képzéseken. Véleményükből kitűnik, miért is olyan fontos, hogy a résztvevők fejlesszék készségeiket
és bővítsék ismereteiket.
“Egyszerűen nem tudják, hogy kommunikáljak velünk. Talán elfelejtették milyen fiatalnak lenni, ezért azt gondolják,
bármilyen tanács megfelel nekünk.”
“Lehet, hogy fiatal vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jogom bizonyos dolgokhoz és ne lenne szükségem arra, hogy
néha engem is meghallgassanak.”

Fókuszcsoport résztvevők, Bulgária
“Mindennél fontosabb, hogy a szakemberek békében legyenek önmagukkal. Ha ez nincs meg, akkor nem tudnak
segíteni a gyerekeknek”.
„Azoknak a gyerekeknek, akiket soha nem segítettek és hallgattak meg, kihúzzák a lábuk alól a talajt.”
“Egy gyerek nem mindig tudja, hogy mi van fejében. A felnőtteknek ezt tudniuk kell és megértőnek kell lenniük.”

Fókuszcsoport résztvevők, Görögország
“Beszélj a kollégáiddal és osszátok meg a tapasztalataitokat; gyarapítsátok közösen a tudásotokat.”
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Fókuszcsoport résztvevő, Nagy-Britannia

A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK SORÁN ADOTT VÁLASZOKBÓL KÉSZÍTETT SZÓFELHŐ1

1

A www.wordscloud.com weboldal által generálva.
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KÉPZÉSI ANYAGOK
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BEVEZETŐ RÉSZ
Időtartam: 1 óra 15 perc
Célkitűzések:


A résztvevők és az előadó ismerjék meg egymást



A képzési anyagok és az on-line források ismertetése



A képzés felépítésének, ill. a feldolgozott témaköröknek az ismertetése



Pozitív, támogató légkör megteremtése



A szabályok ismertetése



Az igények és célok felmérése



A ’befolyásolási körök’ ábra bemutatása és értelmezése

IDŐ
1 ÓRA

15 PERC

PROGRAM
1: Ismerkedés és a
szabályok
megbeszélése
2: Önreflexió

ESZKÖZÖK







munkafüzet
BR PPT 1-6 dia
Flipchart papír és tollak
munkafüzet
BR PPT 7-8 és 2 dia
Flipchart papír és tollak

MÓDSZER
Csoportos beszélgetés és előadás

Önálló munka és előadás

15
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1: BEVEZETŐ ÉS SZABÁLYOK
Cél: az előadó és a résztvevők bemutatkozása; a képzés ismertetése; hasznos, gyakorlati információk átadása
Idő: 1 óra
Eszközök: a bevezető részhez tartozó munkafüzet; bevezető részhez tartozó (BV) PPT 1-6 dia; flipchart papír és tollak

Prezentáció



A képzés résztvevőinek bemutatkozása több időt vehet igénybe, azonban fontos részét alkotja
a képzési programnak az alábbi okok miatt:
 A kezdetektől fogva ösztönzőleg hat a résztvevők aktív részvételére
 A képzés elejétől fogva bátorítja a résztvevőket, hogy megosszák saját
tapasztalataikat, történeteiket
 Lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők megismerjék egymást, oldódjon a
hangulat
 Megteremti a lehetőségét, hogy a résztvevők valami pozitívat osszanak meg magukról
a csoport tagjaival

A gyermeki jogok érvényesítése
Bevezető rész

A program az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program
keretében készült megvalósításra

További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott
1

A képzés szabályainak ismertetése is fontos, mert ez teremti meg a világos kereteket.
Gyakorlat



Az előadók maguk választhatják meg, hogy miként vezetik le a bemutatkozó részt, a következő
egy lehetőség:
Kérjük meg a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be, röviden ismertessék, hogy milyen
munkakörben dolgoznak, mit várnak el a képzéstől (itt az előadó példákkal szolgáltathat, pl.
„jobban értsem, miként kell a gyermeki jogokat alkalmazni”, vagy „hogyan tudják azokat a
gyerekeket segíteni, akiket egy eljárás során meg kell hallgatni”, és ezeket írjuk fel a flipchart
papírra).
Annak érdekében, hogy megteremtsük az egyenlőségen alapuló, partneri, bizalmi kapcsolatot,
az előadónak is érdemes bemutatkozásában bővebben kifejteni, mikor, miként került
kapcsolatba a gyermeki jogok témakörével, milyen területen dolgozik.
Körülbelül 20-30 percet érdemes erre a részre szánni, ez változhat a résztvevők számától
függően.
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Dia 2:

Miután mindenki bemutatkozott, a képzés szerkezetének ismertetése következik a 2 ábra
Előadás segítségével.
Jegyzet: Ismertessük a résztvevőkkel, hogy ez egy háromnapos, multidiszciplináris,
készségfejlesztő képzés, amely az ismeretek bővítésével és a készségek fejlesztésével teszi
képessé a szakembereket a gyermeki jogok érvényesítésében. Ennek érdekében három
különböző területet érint:







Tudásbővítés és készségfejlesztés a gyermekek életkorához és körülményeihez
igazodó kommunikáció témakörében, és a gyermekbarát eljárásokban
A gyermek által irányított kommunikáció megvalósítása
Gyakorlati eszközök biztosítása a gyerekek véleményének és érzéseinek
meghallgatásához és ezek figyelembevételéhez


Magyarázzuk el, hogy a képzés fő célja az eszközök biztosításával és a készségek fejlesztésével
a gyermeki jogok védelme és biztosítása, illetve a gyermekekkel történő hatékony
kommunikáció a gyakorlatban.
A főbb pontok a miért, mikor, hol és hogyan figyeljünk és kommunikáljunk a gyermekkel
gyermekbarát módon, és mit tegyünk a tudomásunkra jutott információval. Ezek elsajátítása
érdekében a következő tudásalapú témák bemutatására fog sor kerülni:




A gyermeki jogok alapvető elemei, egyezmények, ajánlások, dokumentumok alapján
A gyermeki jogok érvényesítésének kulcsfontosságú üzenetei
A gyermek fejlődésének és viselkedésének alapvető jellemzői és ezek felhasználása a
kommunikáció során, illetve a szakembereknek hogyan kell kezelniük a különböző
helyzeteket

Képességfejlesztő képzés lévén, a képzés nem tartalmaz elméleti, lexikális tudnivalókat, de
további információk és olvasmányok találhatók a képzési dokumentumokban, a szükséges
források megjelölésével. Erre fontos emlékeztetni a résztvevőket, annak érdekében, hogy a
képzés megfeleljen az elvárásaiknak.
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Dia 3-4:
Mutassuk be a résztvevőknek, hogy a képzési program a három nap alatt a következő
Előadás modulokat fogja feldolgozni:



o

1 modul: Bevezetés a gyermeki jogokkal kapcsolatos ismeretekbe

o

2 modul: Bevezetés a gyermeki fejlődés és kommunikáció témaköreibe

o

3 modul: Kommunikációs készségek (mikor, miért, hol, miről, hogyan?)

o

4 modul: Iránymutató a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz

Ismertessük a résztvevőkkel, hogy minden modul előadásokból, megbeszélésekből,
feladatokból és gyakorlatokból áll.
Képzési tipp Érdemes felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy számos más forrás is megtalálható a
különböző munkafüzetekben és a honlapon és ezek bármikor használhatóak, mind a képzés
időtartama alatt, mind pedig azt követően.



Gyakorlat



Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondják el véleményüket és ötleteiket, azzal kapcsolatban,
hogy milyen szabályokat és kereteket tartanának hasznosnak a képzés során. Érdemes lehet
megemlíteni, hogy az első szabály az lehet: kézfeltartással jelezze mindenki, ha meg szeretné
osztani véleményét a csoporttal.
További szabályok, amelyeket érdemes átbeszélni, abban az esetben, ha a résztvevők nem
térnek ki rá:
o Egymás véleményének tiszteletben tartása
o Pontosság és a szabályok betartása
o A képzést megzavaró tevékenységek elkerülése (pl. telefonok kikapcsolása,
magánbeszélgetések korlátozása a szünetekre)
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o

o
o

o

Gyakorlati
instrukció



Dia 6:
Előadás



Dia 6:
Kiegészítő
megjegyzés



A felmerülő kérdések megvitatása (az előadónak amennyiben lehetősége van
rá, válaszolnia kell a felvetett kérdésekre; a résztvevőket ösztönözni kell arra,
hogy amennyiben kérdésük merül fel, azt bátran tegyék fel, véleményüket,
észrevételeiket osszák meg)
Mindenkinek azonos lehetőségei vannak a képzés során (pl. a gyakorlatokban
való részvételre, a képzési anyag elsajátításában)
Az előadó, résztvevői értékelések ösztönzése (a képzési anyag illetve az
előadó érdekében szükségszerű, hogy a képzés végén a résztvevők őszintén
értékelhessék a programot, amelyen részt vettek, ez a további fejlesztés
feltétele)
Titoktartás (minden, ami a csoportban elhangzik, a csoporton belül marad, és
nem osztható meg másokkal a csoporton kívül)

o
Írjuk fel a kialakított szabályokat és ez legyen látható a képzés teljes ideje alatt.
Biztosítsunk 30-40 percet a szabályok és keretek kialakítására.
Végezetül, kérjük meg a résztvevőket, hogy lapozzanak a ’befolyásolási körök’ című ábrához a
munkafüzetben.
Az ábra segítségével magyarázzuk el a résztvevőknek, hogy ezek segítségünkre lehetnek a
következők megértésében:
o Mely területek esnek a résztvevő közvetlen ellenőrzése/irányítása alá, továbbá
melyek azok a területek ahol másokkal együtt kell működnie ahhoz, hogy
változást tudjon elérni.
o Mely befolyásolási körbe kellene a résztvevőnek belépnie annak érdekében, hogy
a gyakorlatban változást tudjon elérni.
Ismertessük a résztvevőkkel, hogy a ’befolyásolási körök’ ábra segítségükre lehet annak végig
gondolásában, hogy hogyan tudják a szükséges változtatásokat megvalósítani. Ismertessük,
hogy a képzés egésze alatt jó, bevált gyakorlatok ismertetésére és kidolgozására fog sor
kerülni, amelyet később munkájuk során alkalmazhatnak. Annak ellenére, hogy ezek a
gyakorlatokat jelenleg nem feltétlenül ismertek az ő munkaterületükön a ’befolyásolási körök’
ábra segítségével átláthatóvá válnak a szükséges, lehetséges változások.
Amennyiben szükséges – az ábra segítségével - megbeszélhetjük, hogy mely esetben, kinek a
19
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hatáskörébe tartozik a kívánt változás megvalósítása. Mutassuk be a résztvevőknek, egy
példán keresztül, hogy hogyan kell használni az ábrát. Például amennyiben a résztvevők között
több az igazságszolgáltatás területén dolgozó résztvevő van, bemutathatjuk a gyerekek
rendőrségi, ügyészségi, bírósági meghallgatás gyakorlatát. A résztvevők végiggondolhatják a
következő szinteket:
o Az ’Én’ kör (Képes vagyok-e a szükséges változtatásokat másokkal történő
egyeztetés nélkül elérni?)
o ’Munkatársak’ (Szükségem van-e a munkatársakkal való egyeztetésre?)
o ’Az intézmény amelyben dolgozom / felettesek’ (Szükségem van-e az
intézmény egészének segítségére vagy elég hozzá a közvetlen felettesem?)
o ’Szakmai környezet’ (A jelenlegi gyakorlat a szakmai útmutatók/szabályok
mentén működik-e az intézmény amelyben dolgozom, illetve ennek
megváltoztatásához mire van szükségem?)
o ’Ország / Kormány’ (A jelenlegi gyakorlat a kormányzati, törvényhozási vagy
más nemzeti szintű szabályozáshoz kapcsolódik-e?)
o
Ha beazonosítottuk azokat a meghatározó szereplőket, döntéshozókat, akik a jelenlegi
helyzetet meg tudják változtatni, akkor meghatározhatjuk azokat a lépéseket, amelyek a
változásokhoz szükségesek, és akiket meg kell nyernünk ennek eléréséhez (például kollegák,
vezetők, szakmai munkát ellenőrzők, szakmai testületek, parlamenti képviselők stb.) Ez a
lehetőség azt célozza, hogy a résztvevőket aktivitásra sarkallja, erejüket és önbizalmukat
erősítve, hogy ne érezzék úgy, hogy a legjobbnak tartott gyakorlat, lehetőség nem valósítható
meg az adott országban, az adott keretek között.
Mondjuk el a résztvevőknek, hogy ezekhez az ábrákhoz rendszeresen vissza fogunk térni a
tréning során.
Minden ember különböző, tehát mindenki másképp fejezi ki magát.

Bátorítani kellene a fiatalokat, hogy mondják el véleményüket,
érzéseiket és, hogy mit szeretnének. Minek mondanám el a
véleményem, ha úgysem érdekel senkit!

Mindannyian egyenlők vagyunk, de nem vagyunk egyformák.
Gyermekek és fiatalok véleménye

Gyermekek és fiatalok véleménye

20
© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

2: ÖNREFLEXIÓ
Cél: A résztvevők gondolják át saját szakmai igényeiket, majd osszák meg elképzeléseiket és elvárásaikat a képzést illetően az előadóval és a többi
résztvevővel.
Idő: 15 perc
Eszközök: a bevezető részhez tartozó munkafüzet; ’előzetes önértékelési lap’ (különálló dokumentum); ’önreflexió’ (munkafüzet); flipchart papír és tollak;
ragasztó gyúrható (blu tack) vagy cellux a flipchart lapok kihelyezéséhez; BV PPT 7-8 és 2 dia

Gyakorlat



A következő gyakorlatban a résztvevők végiggondolhatják, hogy miért vesznek részt a
képzésen, milyen egyéni erősségük és fejlesztendő területeik vannak a képzés témáival
összefüggésben, különösen a gyerekekkel folytatott kommunikáció során.

Dia 7:
A 7-es dia segítségével ismertessük az előzetes önértékelési lap célját.
Megjegyzés
Kérjük meg a résztvevőket, hogy töltsék azt ki. Ez a lap egy különálló dokumentum, amelyet a
modul végén az előadónak be kell gyűjtenie.



.

Dia 8:
A 8-as dia segítségével magyarázzuk el a Tanulási folyamat lap értelmét. Ez a munkafüzet 14Megjegyzés 15. oldalain található.



Kérjük meg a résztvevőket, hogy töltsék ki ezt a dokumentumot.
Mielőtt kitöltenék a résztvevők ezt a lapot, fontos a tudomásukra hozni, hogy ezt saját
maguknak készítik, és ezt nem kell megosztaniuk sem az előadóval, sem a csoport többi
tagjával.
Biztosítsunk 10 percet az értékelő lapok kitöltésére.
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Dia 2:
Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolják végig konkrét céljaikat a képzéssel kapcsolatban,
Megjegyzés majd bátorítsuk őket, hogy fogalmazzák meg a képzés átfogó célját. (Visszatérhetünk a 2-es
diához).



Gyakorlat



Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy van-e olyan kérdésük, illetve észrevételük, aminek a
megvitatására még nem került sor a képzési program áttekintése, vagy a célkitűzések
meghatározása során. Ez a beszélgetés különösen fontos, annak érdekében, hogy az előadó
meghatározza és kezelni tudja az elvárásokat, illetve segíti az előadót, hogy képes legyen a
képzést a résztvevők szükségleteihez igazítani.
Biztosítsunk 5 percet erre a gyakorlatra.

EZ A BEVEZETŐ MODUL VÉGE.
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1 MODUL: BEVEZETÉS A GYERMEKI JOGOKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEKBE
Időtartam: 3 óra
Témakörök:


A gyermeki jogok ismertetése és értékelése



A gyermeki jogokat meghatározó általános elvek megértésének megerősítése, beleértve különösen a gyermek legfőbb érdekét, a részvételhez való
jogot és a megkülönböztetés, diszkrimináció tilalmát



Képessé tenni a résztvevőket, mint ezért felelős személyeket, hogy a rendelkezésre álló gyermekjogi anyagok, dokumentumok segítségével a
gyerekek jogait érvényesíteni tudják

IDŐ
20 perc

PROGRAM
1.1: Gyermeki jogok – nemzetközi és regionális összefüggések

1 óra
10 perc
1 óra
30 perc

1.2: A gyermekek jogairól szóló egyezmény meghatározó alapelvei

1 óra

1.4: Választható foglalkozás: gyermeki jogok szakmai szinten

1.3: Gyermeki jogok országos összefüggésben






ESZKÖZÖK
munkafüzet
1M PPT 1-10 dia
munkafüzet
1M PPT 11-37 dia







munkafüzet
1M PPT 38 dia
Flipchart papír és tollak
munkafüzet
Flipchart papír és tollak

MÓDSZER
Előadás
Előadás, foglalkozások, megbeszélés
Foglalkozások, csoportos előadás

Foglalkozás
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1.1: GYERMEKI JOGOK – NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK
Cél: A nemzetközi illetve az Európai Unión belüli gyermekjogokhoz kapcsolódó bevezető ismeretek átadása
Idő: 20 perc
Eszközök: 1 modulhoz tartozó munkafüzet; 1M PPT 1-10 dia
Prezentáció



Az első 10 dia bemutatásával megismerkedünk a Gyermekjogi Egyezménnyel, és más emberi
jogi nyilatkozatokkal illetve az Európai Uniós és Európa Tanács legfőbb dokumentumaival
20 perc áll rendelkezésre az előadásra és a hallottak megvitatására.

A gyermeki jogok érvényesítése
1 modul: Bevezetés a gyermeki jogokkal
kapcsolatos ismeretekbe
A program az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program
keretében készült

További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott
1

Dia 2:
Előadás



Először is fontos megérteni, hogy mit értünk a ’gyermek’ fogalma alatt – a nemzetközi
gyermekjogi normák értelmében, a 18. életévét be nem töltött személy, kivéve, ha a rá
alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.

Kiegészítő A résztvevők valószínűleg többet szeretnének arról megtudni, hogy mely esetekre vonatkozik a
megjegyzés kivétel, miszerint ’kivéve, ha a rá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már
korábban eléri’. Magyarázzuk el, hogy számos országban a gyerekeknek, 18-dik életévük
betöltése előtt lehetőségük van a nagykorúság elérésére, de ez minden esetben jogszabályban
rögzített módon történik (leggyakrabban a házasságkötéssel). Továbbá minden ilyen esetben –
azt, aki 18 év alatti továbbra is - különös védelem illeti meg a Gyermekjogi Egyezmény
értelmében.



Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos esetek, mint például a nemi élettel kapcsolatos
beleegyezés korhatára vagy, hogy mikortól tetováltathat, fogyaszthat alkoholt vagy
dohányozhat a gyerek, folyamodhat orvosi segítséghez, felnőtt beleegyezése nélkül, nem
kapcsolódik a nagykorúság eléréséhez (kivétel, ha a helyi szabályozás erre kiterjednek). A
résztvevők lehet, hogy szeretnék megbeszélni, hogy a gyerekek mely életkorban milyen
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Dia 3:
Előadás



tevékenységekbe vonhatók be, de fontos felhívni a figyelmüket arra, hogy még ha a gyermek
bele is egyezik például a szexuális aktusba, vagy a dohányzásba, ettől még nem tekintendő
felnőttnek, és a 18. életév eléréséig a Gyermekjogi Egyezményben megfogalmazott jogok és
védelem illeti meg.
Ez a dia meghatározza a ’jogok’ fogalmát. Jogok alatt a szabadságjogokat vagy normákat értjük,
amely minden gyereket megilletnek.

Kiegészítő A résztvevők egy része már tisztában lesz ezzel a megközelítéssel, azonban a dia bemutatása
megjegyzés megalapozza a modul többi részét.


Dia 4-5:
Előadás



Sok országban, a ’jogok és kötelességek’ összekapcsolása jellemző. Fontos, hogy az előadó
emlékeztesse a résztvevőket arra, hogy ez nem helyes: a gyerekeknek nem kell kötelességük
teljesítésével rászolgálniuk jogaik gyakorlására, hanem azok elvehetetlenül megilletik őket.
Minden gyereket megilletik a gyermeki jogok, az államok pedig felelősek e jogok biztosításáért
és védelméért. A szülőknek, családoknak és gondviselőknek elsődleges szerepük van abban,
hogy a gyermekek élvezzék jogaik gyakorlását, ennek biztosításához az államnak támogatást
kell nyújtania mind a szülők, mind pedig a gyerekek számára.
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Dia 6:
Előadás



A nemzetközi gyermekjogok megtalálhatók egyetemes, nemzetközi jogi dokumentumokban:
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948); Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról szóló
egyezségokmány (1976); Polgári és Politikai Jogokról szóló egyezség-okmány (1976), továbbá
más dokumentumok, mint például a Kínzás Elleni Egyezmény.
A gyerekeket, minden, a felnőtteket érintő jog megilleti (kivétel azon korlátozások, amelyek
bizonyos jogok gyakorlására vonatkoznak, például a választójog, a szexuális élet gyakorlása,
stb.) illetve további védelem, melyet a speciális jogok biztosítanak, mint az ENSZ Gyermekjogi
Egyezménye. Ez a dokumentum a legszélesebb körben ratifikált dokumentum a világon, 194
ország csatlakozott hozzá, amely számos polgári, politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális
jogot érint.(Minden EU tagállam ratifikálta). Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága, egy szakértőkből
álló Bizottság, amely rendszeresen ellenőrzi az Egyezményben megfogalmazottak
megvalósulását és ajánlásokat fogalmaz meg (például az „átfogó kommentárok” formájában).
Az Egyezmény ’fakultatív Jegyzőkönyvei’ további útmutatóul szolgálnak a fegyveres
konfliktusban érintett gyermekek; a gyermekkereskedelemről, a gyerekprostitúcióról és a
gyermekpornográfiáról, illetve a panaszjog területein.)

Dia 6:
A dia különösképpen segít megérteni, hogy a gyermeki jogok hogyan illeszkednek az emberi
Kiegészítő jogok rendszerébe. A résztvevők számára egyértelművé kell tenni, hogy a gyermeki jogok a
megjegyzés nemzetközi emberi jogok részét alkotják, illetve további, speciális védelem illeti meg a
gyerekeket.



Fontos megjegyezni, hogy a szerződéseket illetve egyezményeket aláírásukkal elfogadó
országok beleegyeznek a benne foglalt jogok tiszteletben tartására és biztosítására. Míg más
emberi jogi eszközök, mint például útmutatók, szabályok vagy irányelvek „puha jogokként” (soft
law) érvényesülnek az adott országban, iránymutatásként szolgálnak a jogok érvényesítésében.
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Amennyiben felmerül a kérdés, a ’puha jogok’ kifejezés bővebb kifejtésére, az előadó
párhuzamba állíthatja azt a ’kemény jogokkal’, amelyek kötelező érvényű eszközök vagy
megállapodások, mint például a szerződések, szokásjog és nemzetközi megállapodások, míg a
’puha jogok’-nak nincs jogi következménye, kivétel azon esetekben, amikor a helyi törvények
részét képezik). A ’puha jogi’ dokumentumok többnyire iránymutatást nyújtanak a jogi
szerződésekből eredendő kötelezettségek teljesítésében. Ilyen iránymutató eszköz például a
gyermekek őrizetbe vételéről szóló dokumentum.
Dia 7:
Előadás



A nemzetközi dokumentumok mellett, regionális/európai jogi dokumentumok is biztosítják az
alapvető jogokat illetve a különleges védelmet biztosító gyermekjogokat. A 7 dia ezeket
tartalmazza.

Kiegészítő Hozzátehetjük, hogy a 4. Modulban részletesen foglalkozunk majd az Európa Tanács
megjegyzés „Gyermekbarát Igazságszolgáltatás” útmutatójával


Dia 8-9:
Előadás



A következő két diagram két különböző megközelítési móddal segít megérteni a gyermekek
jogairól szóló egyezményben foglaltakat. Ezen megközelítések segítenek a gyermeki jogokkal
foglalkozó különféle nemzetközi szervezetek számára az Egyezményben foglaltak megértésében
és alkalmazásában.
Az első megközelítés (8 dia, munkafüzet 6 oldal) 3P (angolul Protection-Provision-Participation)
magyarul 3 pillér: védelem, gondoskodás-ellátás, részvétel). E három terület figyelembe
vételével a résztvevők megérthetik, hogy a kormányok (és kormányzati szervek), milyen
kötelezettséget vállalnak az Egyezményben foglaltak betartására. Segít annak megértésében,
hogy az Egyezményhez csatlakozott államoknak például kötelességük megvédeni a gyerekeket a
különféle ártalmaktól, egészségügyi ellátást kell biztosítaniuk és meg kell bizonyosodniuk arról,
hogy a gyermekeknek lehetőségük van az érdemi részvételre, minden őket érintő ügyben.
A második megközelítés az Egyezményt meghatározó alapelveket veszi sorra. Ezen elveket az
ENSZ Gyermekjogi Bizottsága hivatalosan elfogadta, amelynek feladata, hogy az Egyezményben
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foglaltak megvalósítását monitorozza minden részes állam esetében. (9 dia, munkafüzet 7
oldal).
A gyermekek jogairól szóló egyezmény alapelvei a következők:
o Jog a diszkriminációmentes élethez
o A gyermek legfőbb érdeke a meghatározó, minden a gyereket érintő kérdésben
o Az élethez, az életben maradáshoz és a fejlődéshez való jog
o A gyermek joga ahhoz, hogy meghallgassák, kifejthesse véleményét, és ezt figyelembe
is vegyék, minden őt érintő kérdésben
Ezek az alapelvek teremtik meg az alapot az Egyezményben foglalt többi jog érvényesülése
számára. A következő gyakorlat az alapelvekre összpontosít, a résztvevőknek lehetőséget
teremtve azok jobb megértésére.

Dia 10:
Előadás



Megjegyzés



Ehhez az előadáshoz tartozó utolsó diagram a 10-es dia, bemutatja az Egyezményben foglalt
jogok különböző területeit. A cél, hogy a résztvevők megértsék, hogy milyen széles területet
fednek le az Egyezmény által felölelt gyermekjogok.

Az előadás végén hasznos lehet felhívni a résztvevők figyelmét a munkafüzetben megtalálható
olvasmányokra illetve időt biztosítani a felmerült kérdések megvitatására.

1.2: A GYERMEKEK JOGAIRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY MEGHATÁROZÓ ALAPELVEI
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Cél: Az Egyezményben foglalt alapelvek bemutatása
Idő: 5 perc
Eszközök: 1M munkafüzet, 1M PPT 11 dia
Magyarázat


Dia11:
Előadás



Magyarázat

Ismertessük 5 percben, hogy ennek a modulnak az alapvető célja a Gyermekjogi Egyezmény 4
alapelvének megértése. Visszatérhetünk a 9-es diához, a 4 alapelv felelevenítésének céljából.
Ismertessük, hogy ezek az alapelvek, mint meghatározó elvek hatással vannak a többi jogra az
Egyezményben.
A 11-es dia segítségével mutassuk be, hogy a képzés során hol és milyen kapcsolódások vannak
a felsorolt alapelvek megértéséhez.
 Megkülönböztetésmentes bánásmód: 1.2A foglalkozás, részletes előadás illetve
különböző gyakorlatok a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról.
 A gyermek legfőbb érdekei: 1.2B átfogó kifejtés arról, hogy mit értünk a ’gyermek
legfőbb érdekei’ kifejezés alatt, továbbá a gyakorlatok segítenek megérteni, hogy ezen
alapelvet, hogyan lehet átültetni a gyakorlatba.
 Élet, életben maradás és fejlődés: A második modul (2M) a gyerek fejlődésére fókuszál
a viselkedés és kommunikáció kontextusában. Az 1.2C gyakorlat tartalmaz egy leírást
illetve további összegző információt e területről.
 A meghallgatásához, véleménynyilvánításhoz és részvételhez való jog: a képzés
harmadik modulja több gyakorlattal kapcsolódik a gyerek véleménynyilvánításhoz
illetve részvételének biztosításához való jogához. A gyakorlatok egy része a gyerekeket
segítő kommunikáció technikájának megtanulását, fejlesztését célozza. A képzés
negyedik modulja az Európai Unió gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló
iránymutatójára összpontosít, amely elősegíti és támogatja a gyerekek
véleménynyilvánításának illetve a részvételhez való jogának érvényesítését. Az 1.2D
gyakorlat további információt és egy listát is tartalmaz az eddig elhangzottakról.
Az 1.2A-D gyakorlatok további információt adnak az eddig elhangzottakról.


1.2A: MEGKÜLÖNBÖZTETÉSMENTES BÁNÁSMÓD
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Cél: A kulcsfontosságú területek és jogok megvilágítása, a megkülönböztetéshez kapcsolódó jogokhoz társuló normák megalapozása.
Idő: 25 perc
Eszközök: 1M munkafüzet, 1M PPT 12-23 diák, Post-it lapok, flipchart papír és tollak.
Gyakorlat

A 12. dia bemutatása után mondjuk el a résztvevőknek, hogy a képzés ezen része az egyenlőség
és megkülönböztetés végiggondolását szolgálja egy gyakorlat segítségével2

Dia 12:
Előadás

A megbeszélés elősegítéséhez, kérdezzük meg a résztvevőket, hogy tapasztaltak-e már
hátrányos megkülönböztetést. Ennek megfelelően valószínűleg előkerül az előítéletesség illetve
sztereotípiák témaköre.




Felkavaró
tartalom



A következő feladatban arra kérjük a résztvevőket, hogy különböző gyermeki szerepek alapján
ismerjék meg a megkülönböztetés fogalmát. Ez néhányukat elszomoríthatja, amit megfelelően
kell kezelni.

Gyakorlati
instrukciók

Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak háttal a fal mellé egy sorba. Ismertessük a feladatot,
miszerint minden résztvevő kapni fog egy-egy szerepet. Osszuk ki a papírokat, amelyek a
különféle szerepeket tartalmazzák a résztvevők számára. Az előadónak az adott csoport
résztvevőihez kell igazítania a különböző szerepeket illetve helyzeteket. Fontos, hogy minden
résztvevőt bevonjunk ebbe a gyakorlatba.
10 perc áll rendelkezésre.

Gyakorlati
példák

8 éves vagy. Egy kertes házban élsz a testvéreddel, aminek egy úszómedencéje is van. Édesapád
annak a városnak a polgármestere ahol éltek. Anyukád otthon van és gondoskodik a családról.





Te már ebben a városban születtél, de szüleid Afrikából költöztek ide. Egy élelmiszerüzletet
üzemeltetnek, amelynek a felső szintjén éltek a nővéreddel. Mivel apukád jelenleg börtönben
van, iskola után testvéreddel ki kell segítenetek a boltban. 11 éves vagy.

2

A gyakorlatban során használt ötletek az alábbi tananyagbóll kerültek átültetésre http://www.glob-edu.net/hu/globalis-neveles-hatarok-nelkul/globalis-neveles-hataroknelkul/
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12 éves vagy. Születésed óta gyermekotthonban élsz. Nem tudod kik a szüleid.
8 éves lány vagy. Roma. Egy olyan szegregált településen élsz, ahol csak romák élnek. Nagyon
tehetséges vagy matematikából, de segítened kell anyukádnak a házkörüli munkákban. 6
testvéred van.
8 éves fiú vagy, hallókészülékkel. Anyukáddal egy társasház/panellakásban éltek.
7 éves lány vagy, aki az anyukájával él. A szüleid azért váltak el, mert apukád nagyon agresszív
volt és bántalmazta anyukádat.
Gyakorlati
instrukciók

Kérjük meg a résztvevőket, hogy amikor a következőkben felolvasott állításokat igaznak vélik az
általuk megformált szerepre lépjenek egyet előre.
Lehetséges állítások a gyakorlathoz:
1. Egy jó iskolába jársz.
2. Nem kell tartanod attól, hogy megállít a rendőrség, személyazonosságod igazolása
céljából.
3. Iskola után táncórán vehetsz részt.
4. Szüleiddel élsz, akik szeretnek téged, és a lehető legjobbat kívánják neked.
5. Nem kell tartanod attól, hogy csúfolnak a fogyatékosságod miatt
6. Sosem érezted, hogy hátrányosan megkülönböztettek.
7. A családoddal minden évben elutaztok valahova nyaralni.

Eszmecsere

Tartsunk egy értékelést és beszéljük meg a gyakorlat tapasztalatait, mennyire esett nehezére a
résztvevőknek, hogy beleéljék magukat a megformált szerepbe, hogy érezték magukat. Tud-e
bármelyik résztvevő személyes tapasztalatokra támaszkodni? Hogy érezték magukat a
résztvevők, amikor egy-egy kérdésnél előre kellett lépniük, vagy helyben kellett maradniuk?
Érezte-e valaki igazságtalannak? Rávilágított-e az egyenlőtlenségekre?




Képzési tipp



Az előadónak kifejezetten oda kell figyelnie ennél a feladatnál, és kiemelt figyelmet kell
fordítania azokra, akik “beleragadnak” a szerepbe a játékot követően. Amennyiben ilyen
történik, az előadó próbáljon meg négyszemközt beszélni az érintett résztvevővel.
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Prezentáció


Dia 13:
Előadás



Kérdés



Előadás



Mutassuk be a 13-23-as diákat, amelyek fogalom meghatározásokat és példákat tartalmaznak a
diszkriminációval kapcsolatban. 10-15 perc áll rendelkezésre.
Magyarázzuk el, hogy a diszkrimináció tilalma alapvető elve nemzetközi és a nemzeti
jogrendszereknek, és szoros összefüggést mutat az emberi méltósággal. Tegyük hozzá, hogy ez
egy kiemelkedően fontos alapelv, amikor gyerekekkel dolgozunk, nem utolsósorban azért, mert
nem minden gyereknek azonosak az esélyei, lehetőségei, ha a diszkriminációval találják szembe
magukat, és még az azonos helyzetű felnőttekénél is gyengébbek az érdekérvényesítési
lehetőségeik.

Kérjük meg a csoportot, hogy mondjanak példákat, különösen kiszolgáltatott, a diszkrimináció
különböző formáinak kitett gyerekek eseteire. Ezek a gyerekek lehetnek:
- migráns gyerekek
- etnikai kisebbségekhez tartozó gyerekek
- fogyatékos gyerekek
- menekült, menedéket kérő gyerekek
- kisebbségi vallási csoporthoz tartozó gyerekek
- kíséret nélküli gyerekek hajléktalan, utcán élő gyerekek,
- szakellátásban, intézményekben élő gyerekek
- nemük, nemi identitásuk, szexuális orientációjuk miatt, meleg, transzszexuális, biszex
gyerekek
- családi helyzetük miatt, szegény gyerekek
Tegyük hozzá, hogy egyes gyerekek többszörös diszkriminációt szenvednek el, (halmozottan,
különösen diszkriminatív helyzet) vagy ezen jellemzők kombinációja, amely meghatározza egy
adott gyerek identitását (többes, egyidejű diszkrimináció). Egy példa lehet erre, ha egy
fogyatékos lányról beszélünk, akit eltiltanak a sakkozástól, mert lány, és ugyanakkor ez a
mozgássérült lány nem jut be az iskolájába, mert kerekesszékben tud csak közlekedni, vagyis
fogyatékos.
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A többes, egyidejű diszkriminációra példa lehet, azoknak a Roma nőknek az esete, akiket azért
sterilizáltak beleegyezésük nélkül, mert Romák és persze nők is egyben, tehát egyrészt nemi
alapú, másrészt etnikai alapú megkülönböztetésről van szó egyidejűleg).

Dia 14-15:
Előadás

Hangsúlyozzuk, hogy nem kell ahhoz rasszistának, szexistának, homofóbnak lenni, hogy valaki
diszkriminációt kövessen el, ez szándékosság nélkül is előfordul, vagy anélkül, hogy valaki
tudatában lenne annak, hogy diszkriminatív módon viselkedik.
Ismertessük a résztvevőkkel, hogy a diszkrimináció tilalmának elve számtalan nemzetközi
dokumentumban megtalálható.
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Dia 16:
Előadás



Dia 17:
Előadás



Dia 18:
Előadás



A dia a közvetlen diszkriminációt vezeti fel, amikor egy személy kevésbé kedvező elbírálásban
részesül, mint egy másik, valamilyen védett tulajdonsága alapján (emlékeztessünk arra, hogy ez
lehet életkor, nemzeti, nemzetiségi, vallási hovatartozás, szexuális orientáció, stb.). A közvetlen
diszkrimináció a nemzetközi emberi jogi dokumentumok alapján tilos. Röviden utaljunk vissza
azokra a példákra, amelyeket a modul elején használtunk, és kérjük meg a résztvevőket, hogy
azonosítsanak maguk is ilyen eseteket, amelyek közvetlen diszkriminációt jelentettek.

Magyarázzuk el az indirekt/közvetett diszkrimináció fogalmát, a dián látottak szerint. Mielőtt a
következő diát megmutatnánk, utaljunk röviden vissza a modul elején mondottakra, amikor ők
gyűjtöttek példákat, és kérjük meg, hogy azonosítsák a közvetett diszkriminációs eseteket.

A zaklatás fogalmát magyarázzuk el, és mutassuk meg a diát. Kérdezzük meg a résztvevőket,
hogy a múltban a zaklatást a diszkrimináció egy formájaként értelmezték-e. Kérdezzük meg,
hogy a modul elején gyűjtött példák közül melyek szolgálnak például a zaklatásra.
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Dia 19:
Előadás

Ugyancsak magyarázzuk el a „viktimizáció”, „áldozattá válás” koncepcióját, majd mutassuk meg
a diát. Kérdezzük meg, hogy a korábbi példákból melyik illik erre.



Dia 20-23:
Előadás



Opcionális
gyakorlat

A diák a jogszerűség, jogorvoslati lehetőségek és lehetséges szankciók körét tartalmazzák. Az
előadó átugorhatja ezeket a diákat abban az esetben, ha úgy ítéli meg a csoport számára túl
technikai lenne ez a rész.

Ismertessük a részvevőkkel, hogy a következő gyakorlat az eddig ismert fogalmak köré épül. 10-
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15 perc áll rendelkezésre.
Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a munkafüzetükben egy listát találnak különféle tényekről.
Kérjük meg őket, hogy párokban, illetve kiscsoportban (attól függően, hogy mi működött jól
korábban) vitassák meg a leírt esetek összefoglalóit, és határozzák meg (1) a diszkrimináció
fajtáját, ami a legjobban írja le az adott helyzetet, és (2) a védett tulajdonságot/jellemzőt. Ha
kevés az idő, akkor csak néhányat válasszunk, ne az összeset.
Esettanulmány összefoglalók (válasszunk ki annyit, ahány pár/kiscsoport van):
1. Tény: A bírósági tárgyaló nem megközelíthető kerekesszékkel. Kulcsfogalmak: indirekt
/közvetett diszkrimináció, fogyatékosság)
2. Tény: A szakellátásban élő cigánygyerekek nagyobb arányban kerülnek gyermekotthonba
‘tanulatlanságuk, problémás viselkedésük’ miatt, míg a nem cigány gyerekek nagyobb arányban
kerülnek nevelőszülős családokhoz. Kulcs fogalmak: közvetlen/nyílt diszkrimináció, etnikai
alapon
3. Tény: A lányok ki vannak szolgáltatva egy tanár szexista megnyilvánulásainak. Kulcs
fogalmak: zaklatás, nemi alapú
4. Tény: Minden gyerek, köztük a muszlim gyerekek is disznóhúst tartalmazó ételt kapnak a
gyerekotthonban. Kulcs fogalmak: közvetett/burkolt diszkrimináció, vallási alapú
5. Tény: Hallókészülékkel rendelkező gyerekek meghallgatása nem lehetséges a helyi bíróságon,
mert nem áll rendelkezésre jelnyelvi tolmács. Kulcs fogalmak: közvetett/burkolt diszkrimináció,
fogyatékosság
6. Tény: A gyermekotthon vezetője utasításba adja az ott dolgozóknak, hogy akadályozzák meg
a roma szülők bejutását az otthonba. Kulcs fogalmak: nyílt diszkrimináció, gyűlöletkeltés
7. Tény: Egy szexuális bántalmazás vélelmezett áldozatát megbilincselik és 6 órán át fogva
tartják a rendőrségi fogdában mielőtt felvennék a vallomását. Kulcs fogalmak: Direkt/
közvetlen, nemi alapú diszkrimináció
8. Tény: Egy bűncselekményt elkövető gyerek nem volt jogosult elterelésre, alternatív
büntetésre, mert a szülők nem tudták volna kifizetni az áldozatnak járó pénzügyi kompenzációt.
Kulcs fogalmak: közvetett/burkolt diszkrimináció, pénzügyi helyzet
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1.2B: A GYERMEK LEGFŐBB ÉRDEKEI
Cél: Beszélgetés kezdeményezése ’a gyermek legfőbb érdekei’ elv jelentéséről, továbbá gyakorlati megvalósításáról
Idő: 20 perc
Eszközök: 1M munkafüzet; 1M PPT 24-29 diák
Prezentáció


Dia 24:
Előadás



Dia 25-28:
Előadás



Mutassuk be a 24-28-as diákat, melyek információkat tartalmaznak a gyerek legfőbb érdekeinek
elvéről, a nemzetközi jogi környezetről, mit jelent ez az elv, továbbá példák a gyakorlati
megvalósulásáról. Nem szükséges további információval kiegészíteni a diákon bemutatottakat,
de az előadónak érdemes meggyőződnie arról, hogy a hallottak világosak-e a résztvevők
számára.
Emeljük ki, hogy a Gyermekjogi Egyezmény 3.1 cikkelyében beszél a „gyerek legfőbb érdekei”ről, és tegyük hozzá, hogy a 14. Átfogó Kommentár további útmutatást tartalmaz ennek az
elvnek az interpretálásához. A következő diákon ezt fogjuk tovább elemezni.

Miután áttekintettük a diákat, mondjuk el, mennyire fontos ez a cikkely, különösen a
gyerekekkel folytatott kommunikáció során, mivel segít a gyerekek valamennyi jogának
védelmében és alkalmazásában. Abban is segít, hogy segítsük, hogy a döntéshozók és
szakemberek gondolkodásának és tevékenységének fókuszában az a gondolat álljon, miképpen
vehetnék minél teljesebben figyelembe az adott gyerek vagy gyerekek csoportjainak legfőbb
érdekeit és emlékeztessük a szakembereket arra, hogy milyen meghatározó hatást gyakorolnak
döntéseik az egyes gyerekre, gyerekekre.
Az is fontos, hogy megemlítsük, miszerint a gyerekek „legfőbb érdeke” időnként konfliktusba
kerülhet a gyerek vágyaival, kívánságaival és érzéseivel, és ezekben az esetekben, kiemelkedően
fontos, hogy a szakemberek tudják, hogy nekik mi a dolguk. Például, ha egy gyerek otthon
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szeretne élni a családjában, de a szülők életmódja, a helyi körülmények, az iskola
támogatásának hiánya, vagy más ok miatt ez nem lehetséges, akkor nyilvánvalóan ütközés lesz
a gyerek vágyai és legfőbb érdekei között. További példákat hozhatunk a hazai gyakorlatból, és
és résztvevők kézikönyvében is vannak ilyenek

Dia 29:
Előadás



A dia tartalmazza a főbb pontokat az ellenőrző listáról, amely a résztvevők munkafüzetében
található (lásd alább).
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Jegyzet



Eszmecsere



Első lépés: Beszéljünk a gyerekhez
 Tudunk a gyerektől közvetlenül kérdezni? Mit mond?
 Milyenek a gyerek nézetei, kívánságai, érzései?
 Meg tudjuk kérdezni, hogy szerinte mi az ő legfőbb érdeke?
Második lépés: Azokkal beszélni, akik ismerik a gyereket
 Mit mondanak a gyerek szülei, gondozói, gyámja a gyerek érzéseiről/vágyairól (vigyázzunk,
hogy ez az információ pontos legyen)
 Mit gondolnak a gyerek szülei, gondozói, gyámja arról, hogy mik a gyerek legfőbb érdekei?
 Mit gondol a gyerekvédelmi gyám, gondnok, vagy más képviselő a gyerek kívánságairól,
érzéseiről? (vigyázzunk, hogy ez az információ pontos legyen)
 Mit gondolnak a többi érintett szakemberek?
Harmadik lépés: Mit gondol, mi a gyerek legfőbb érdeke?
 Vegyük figyelembe a gyerek szükségleteit, ideértve a korát/nemét/kultúráját és minden más
szempontot, így a fogyatékosságot és a fejlődési elmaradásokat is
 Vegyük számításban a saját szakmai tapasztalatainkat, és mások tapasztalatait is, de
ugyanakkor a gyerek egyéni/egyedi szükségleteit is.
 Mik a rövid, közép és hosszútávú ismert, potenciális és lehetséges
kimenetei/következményei bármely lépésnek
Negyedik lépés: A döntést követően ne felejtsük mindezt megbeszélni a gyerekkel!
Kérjük meg a résztvevőket, hogy hozzanak példákat saját munkakörükből, szakmai
tapasztalataikból. A következő pontok ennek elősegítéséül szolgálnak:
o Van-e olyan résztvevő, akinek nehéz meghatároznia a gyermek legfőbb érdekeit a
munkája során?
o Milyen lépéseket/intézkedéseket tettek a résztvevők annak érdekében, hogy ez
megfogalmazódjék?
o Bármely döntés ellentétes volt-e a gyermek nézeteivel, kívánságaival vagy érzéseivel?
Amennyiben igen, mi történt ezt követően?
o Van-e bármilyen ötlet vagy tanács, amit a résztvevők szeretnének megosztani a csoport
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többi tagjával e témában?
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1.2C: ÉLETHEZ VALÓ JOG, ÉLETBEN MARADÁS ÉS FEJLŐDÉS
Cél: Beszélgetés kezdeményezése az élethez, életben maradáshoz és fejlődéshez való jog elvéről, továbbá arról, hogy mit is jelentenek ezek a különböző
államokban
Idő: 10 perc
Eszközök: 1M munkafüzet, 1M PPT 30-32 diák
Prezentáció


Dia 30-32:
Előadás



Mutassuk meg a 30-32-es diákat a résztvevőknek, amelyek az élethez, életben maradáshoz és
fejlődéshez való jog elvét ismertetik a következőknek megfelelően: nemzetközi jogi keretek, az
elv jelentése, néhány példa a gyakorlatban történő átültetéshez.
Az Egyezmény 6. cikke szerint minden gyereknek joga van ahhoz, hogy olyan környezetben,
közösségben, társadalomban éljen, ahol biztosítják jogát az élethez, életben maradáshoz, és a
fejlődéséhez szükséges minden feltételhez. Ezt az elvet nem mindig egyszerű megérteni, noha
nincs benne ellentmondás, ugyanakkor sokaknak nehéz értelmezni, hogy mit követel meg az
államtól ennek a jognak a biztosítása. A széles értelmezési lehetőség a gyerek holisztikus
fejlődéshez való jogát jelenti, aminek biztosítása érdekében az államnak minden segítséget meg
kell adnia, a feltételeket biztosítania, így támogató környezet aktív biztosítását és egyidejűleg a
gyerek jogainak megsértését megelőző és tiltó, büntető intézkedéseket is.
A példák, ide értve például a gyerekekkel szembeni tényleges életfogytig tartó börtönbüntetést
(37/a cikkely) a szabadságmegvonást, mint a legutolsó lehetséges, és a lehető legrövidebb ideig
tartó intézkedést (37/b cikkely) az intézményes ellátásban élő gyerekek számára biztosított
programokat és aktivitást, így a szabadidős programokat, családi kapcsolattartást, önbecsülésük
erősítését, felelősségvállalásuk kialakításának segítését, és reintegrációjuk, rehabilitációjuk
elősegítését is.
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Magyarázzuk el az 5. cikket a ’gyerek fokozatosan kibontakozó képességei’-ről. Az ENSZ
Gyermekjogi Bizottsága használja ezt a kifejezést, annak leírására, hogy az érettség, az éretté
válás egy tanulási folyamat, ahol a gyerekek fokozatosan szereznek ismereteket,
kompetenciákat, és egyre jobban megértik a világot, benne saját jogaikat, és azt is, hogy ezeket
hogyan lehet érvényesíteni. A Bizottság útmutatása3 alapján a gyerek fokozatosan kibontakozó
képességeinek elősegítése érdekében folyamatosan biztosítani kell számukra a megfelelő
támogatást, útmutatást, tiszteletben tartva a gyerek érdeklődését, kívánságait, ahogy fejlettségi
fázisát is ahhoz, hogy önálló döntéseket hozzon összhangban a saját legfőbb érdekeivel.

Kiegészítő
megjegyzés



Eszmecsere



3

A képzést vezető facilitátorok számára az 5. cikk szerint:
„Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben a helyi
szokás szerint, a nagycsaládnak vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért
törvényesen felelős személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek
az Egyezményben elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően,
iránymutatást és tanácsokat adjanak.”
A „fokozatosan kibontakozó képességek” koncepciója közvetlen összefüggést mutat a gyereki
fejlődés koncepciójával, amelyet a 2. Modulban részletesen megtárgyalunk.

Kérjük meg a résztvevőket, hogy olvassák el az ’ fejlődő képességek’ részt a munkafüzetben,
majd osszák meg észrevételeiket vagy a felmerülő kérdéseket amennyiben szükséges (figyelem:
nincs sok idő erre a témára).

. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, 7. Számú Átfogó Kommentár “A koragyermekkori jogok alkalmazása a gyakorlatban” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), 17. pont.
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1.2D: A GYERMEK VÉLEMÉNYÉNEK MEGHALLGATÁSA, TISZTELETBEN TARTÁSA ÉS A RÉSZVÉTEL
Cél: Beszélgetés kezdeményezése a gyermek véleményének tiszteletben tartásáról és a részvételről
Idő 10 perc
Eszközök: 1M munkafüzet, 1M PPT 33-37 diák
Prezentáció


Dia 33-34:
Előadás



Mutassuk be a résztvevők számára a 33-36-os diákat, amelyek a gyermek véleményének
meghallgatásához, tiszteletben tartásához és a részvételhez kapcsolódnak

A 12. cikk lényege, hogy a gyerekeknek joga van ahhoz, hogy kifejthessék véleményüket,
meghallgassák őket, és véleményüket minden őket érintő kérdésben figyelembe vegyék.
Ezt a kiemelkedően fontos jogot sokszor nem veszik figyelembe, amikor a szakemberek azt
vélelmezik, hogy a gyerekek még túl kicsik, éretlenek ahhoz, hogy koherens véleményük
lehessen. 2009-ben a Gyermekjogi Bizottság hangot adott ebbéli aggodalmának a 12. Számú
Átfogó Kommentárjában, ami a gyerek jogáról szól ahhoz, hogy hallassa a hangját. Ebben a
kommentárban a Bizottság részletesen elmagyarázta, hogy a 12. cikk szoros összefüggést mutat
a „részvétel” kérdésével, amit így írnak le:
„folyamat, amelynek része az információk megosztása, kölcsönös tiszteleten alapuló dialógus a
gyerekek és felnőttek között amelyben a gyerekek az ő általuk mondottakat és a felnőttek
nézeteit is tekintetbe veszik, és ezek alakítják az efféle folyamatok végső kimenetelét. 4
Annak érdekében, hogy a részvétel érdemi legyen, a gyerekeknek megfelelő segítséget,
támogatást kell biztosítani, hogy gyakorolhassák ezt a jogukat. Figyeljünk arra, hogy a minősítő
nyelvezet, amit használ a 12. cikk „képesek saját nézeteik kialakítására” és „megfelelő súllyal
vegyük figyelembe koruktól és érettségüktől függően”, ne vezessen a gyerekek jogának
tagadásához.

4

CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, CRC/C/GC/12 at para 3.
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Dia 35-36:
Előadás



Amikor ezeket a példákat átbeszéltük, jegyezzük meg a résztvevőknek, hogy további példákat
találhatnak a résztvevői kézikönyvben és a 3. Modulban, aminek fókuszában a gyerekek
részvétele áll, a gyerekbarát kommunikáció eszközeinek használatával.

Gyakorlat

Kérjük meg a résztvevőket, hogy gyűjtsék össze a gyermek véleményének meghallgatásához,
tiszteletben tartásához és részvételéhez való joghoz kapcsolódó kulcsszavakat.

Dia 37:
Eszmecsere

A 37-es dia segítségül szolgálhat ehhez.





Ismertessük a résztvevőkkel, hogy a képzés harmadik modulja ennek részletes kifejtéséről fog
szólni.
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1.3: GYERMEKI JOGOK ORSZÁGOS SZINTEN
Cél: A résztvevők ösztönzése arra, hogy gondolják át, hogy a bemutatott nemzetközi gyermeki jogok, hogyan illeszkednek az saját országuk jogi
szabályozásába, gyakorlatába.
Idő: 1 óra 30 perc
Eszközök: 1M munkafüzet, 1M PPT 38 dia, flipchart papír és filctollak
Helyi sajátosságok
Itt van lehetőség az adott országra jellemző helyi szabályozások és gyakorlatok
bemutatására, amennyiben a facilitátor ezt szükségesnek érzi. Egy óra áll erre
rendelkezésre, mielőtt a facilitátor kis csoportokba osztja el a résztvevőket.
Gyakorlat



Gyakorlati
instrukciók



A résztvevők alkossanak csoportokat. Ideális esetben nem több mint 4 csoport. A háromnapos
képzésen, a résztvevők számára rendelkezésre áll az ebédszünet előtti fél óra hogy csoportokat
alkossanak és készüljenek fel (lásd a teljes program).
Minden csoportnak rendelkezésére fog állni fél óra egy 10 perces prezentációra, melyet
előadnak és megvitatnak a többiekkel a plenárison. Osszuk ki az alábbi 2 leírást, hogy a
résztvevők választhassanak egyet az előadásukhoz (lásd a pontokat lejjebb). Mivel a helyzet
minden országban eltérő, és a résztvevők ismeretei, tapasztalatai is eltérőek lesznek a
különböző csoportokban, a facilitátor előre kiválaszthatja, hogy mely leírást, mely csoport
dolgozza fel.
Leírás I.: ’Gyermekjogi Beszámoló: Készíts egy előadást a csoport számára, amelyben egy olyan
gyakorlatot vagy jogi szabályozást érint, amely közvetlenül kapcsolódik a munkádhoz. Mutasd,
be hogyan valósul meg, vagy milyen kihívások, nehézségek vannak a nemzetközi gyermeki jogok
hazai megvalósítása terén. Készíts egy értékelést, (például egy osztályzatot, vagy egy 10 fokú
skála segítségével jelezd az eredményességet az országod gyakorlatában) a választott kérdéshez
kapcsolódóan.
Az előadásban érintsd a következőket:
 A választott cikk a gyermekek jogairól szóló egyezményből, amire az eset vonatkozik
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Jelenlegi helyzet a jogi szabályozásban
A jelenlegi helyzet a megvalósítás keretei (földrajzi, szakmai vagy más különbségek
jelzése)
A szabályozás és a gyakorlat közötti eltérések, miért vannak ezek, és milyen
változtatásra van szükség ezek megszüntetése érdekében.
Milyen jövőbeni változtatásokra van szükség a csoport szerint a gyermeki jogok
alkalmazásához az adott országban/szakmában a gyermekjogi egyezmény és a hazai
jogszabályok alapján
A szükséges változtatások hol jelennek meg a ’befolyásolási körök’ rendszerében és
milyen további lépéseket igényelnek ezek

Leírás II.: ’Változó jogok’: Készíts egy előadást a csoportnak egy jogi vagy a gyakorlatot érintő
nemrég történt változtatásról, ami befolyásolással van a gyerekekkel végzett, (kifejezetten a
gyermeki jogokhoz kapcsolódó) munkájuk esetén.
Az előadás során érintsék a következőket:
 Az érintett gyermeki jog az Egyezményben
 Honnan erednek a változások (például mely ‘befolyásolási kör’-ből)
 A konkrét különbség, amit ez kiváltott
 Bármely nehézség vagy kihívás a megvalósításában
 Bármely jövőbeli tevékenység, amit a csoport szükségesnek vél, akár a jobb
megvalósítás érdekében, vagy további változtatás, amely szükséges az Egyezményben
foglalt gyermeki jogok érvényesítéséhez
Gyakorlati
instrukciók



Biztosítsunk 30 percet a felkészülésre, majd kerítsünk sort az előadásokra (biztosítsunk időt
kérdések és észrevételek megvitatására)
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Dia38:
Eszmecsere



Összefoglalásképpen, kérjük meg a résztvevőket, hogy gondoljanak bármilyen változásra, ami
történt, és a lehetséges változtatásokra, annak érdekében, hogy a gyakorlatot összehangolják a
nemzetközi normákkal (ahol nem ez a helyzet), illetve gondolják át hogyan sikerült változást
elérni, (ahol sikerült), és mérlegelje, ahol ezek a változások történtek, vagy megtörténhettek
volna a bevezető modulban ismertetett a „befolyásolási körökön” belül. (38 dia)
Mely kört vagy köröket érinti a szükséges változtatás:






Az ‘Én’ kört (egyéni változás)
‘Munkatársak’ (megállapodás és konzultáció a munkatársakkal)
‘Szervezet/felettesek’ (kulturális, szervezeti vagy jóváhagyás köteles)
‘Szakmai környezet’ (szakmai útmutató vagy szabályozó módosítása)
‘Ország/kormány’ (törvényhozás, vagy más országos szintű változtatás)
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1.4: VÁLASZTHATÓ GYAKORLAT: GYERMEKI JOGOK SZAKMAI SZINTEN
Cél: A résztvevők ösztönzése arra, hogy megértsék és magukénak érezzék a gyermeki jogok érvényesítésnek fontosságát saját szakmai munkájuk során.
Idő: 1 óra
Eszközök: 1M munkafüzet; flipchart lapok, tollak
Gyakorlati
instrukciók

Osszuk a résztvevőket kisebb, ideális esetben kevesebb, mint 4 csoportra. A résztvevők olvassák
a munkafüzet 1.3 pontjához tartozó részt, amely különböző szakmai anyagok kivonatát
tartalmazza, eltérő helyzetekhez kapcsolódó gyermeki jogokról, különféle szakmai területekről,
foglalkozási csoportokról.

Gyakorlati
instrukciók

A csoportok készüljenek fel egy rövid prezentációra, a következő szempontok szerint:
o „Képzeljék el, hogy egy 10 perces beszámolót kell készíteni a tréningen részt nem vevő
munkatársaiknak, amelyben ismerteti a saját munkájához kapcsolódó gyermeki jogokról.”
o A prezentációkat mutassák be a nagycsoportban, a felkészülést követően
o Kérjük meg a csoportokat, hogy gondolják végig a következőket:
o Mi lesz a prezentáció fő témája?
o Mely jog kerül a középpontba és miért?
Biztosítsunk 20-30 percet a felkészülésre.

Gyakorlati
instrukciók

Kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a prezentációikat. Az előadások után kérdezzük
meg a csoport tagjait, hogyan készítették el az előadást, például miért azt a gyermeki jogot
választották, és mi az érzésük, hogyan sikerült.
Biztosítsunk 10 percet az előadásokra és további 10 percet az előadások átbeszélésére minden
csoport esetében

Képzési tipp

Hasznos lehet megkérdezni a csoportot, hogy érezték magukat az előadás alatt: milyen
visszajelzésekre számítottak a munkatársaiktól annak fényében, hogy munkájukban külön
figyelmet kell szentelniük a gyermeki jogok védelmére és elősegítésére?









A MODUL VÉGÉHEZ ÉRTÜNK.
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2 MODUL: BEVEZETÉS A GYERMEKI FEJLŐDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖREIBE

IDŐTARTAM: 2 óra 15 perc
Témakörök:


Bevezetés a gyermeki fejlődésbe és annak hatására a gyerekek viselkedésére és kommunikációjára



A szakemberek ismereteinek bővítése a gyermeki fejlődésnek a viselkedésre gyakorolt hatásáról és ez, hogyan jelenik meg a munkájuk során



A résztvevők képességének erősítése a gyermekkel kapcsolatos interakciósorán ezek fényében

IDŐ
30 perc

PROGRAM
2.1: Gyermeki fejlődés és kommunikáció

45 perc

2.2: Főbb tényezők a gyermek fejlődés és kommunikáció
kapcsán
2.3: Fejlődési, egyéni és társadalmi tényezők, amelyek
hatással lehetnek a kommunikációra

1 óra

ESZKÖZÖK







munkafüzet
2M PPT 1-10 dia
munkafüzet
2M PPT 11-17 dia
munkafüzet
2M PPT 18-21 dia

MÓDSZER
Előadás és megbeszélés
Előadás, gyakorlatok és
megbeszélés
Kvíz és gyakorlat
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2.1: GYERMEKI FEJLŐDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Cél: A gyermeki fejlődéshez kapcsolódó alapvető fogalmak megismertetése a résztvevőkkel. Az előadás mellett további források, irodalomjegyzék és egy a
tények tartalmazó dokumentum.
Idő: 30 perc
Eszközök: 2M munkafüzet; 2M PPT 1-10 diák
Képzési tipp


Prezentáció

Fontos felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy az előadás csupán nagy vonalakban mutatja be
a gyermeki fejlődést és kommunikációt. Továbbá, hogy ezen előadás elsődleges célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermeki fejlődés és a kommunikáció fejlődése milyen
összefüggésben van egymással. A résztvevők számára további információt tartalmaznak a
kiegészítő dokumentumok, és bátran megoszthatják saját forrásaikat a csoport többi tagjával.
Mutassuk be az 1-10 diát. 30 perc áll rendelkezésre.


Gyermeki jogok érvényesítése
2 modul:
Bevezető a gyermeki fejlődés és kommunikáció
témaköreibe
A program az Európai Unió, Alapvető Jogok és Állampolgárság Program
keretében készült

További támogatást az Allan és Nesta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott

1

Dia 2:
Előadás



A képzés első moduljában bemutatásra kerültek a gyermeki jogok. Mivel ez a képzés
gyermekjogi megközelítésű, fontos megjegyezni, hogy a gyermeki fejlődés megtalálható a
gyermekjogi dokumentumokban. A Gyermekjogi Egyezmény 6. cikk 2. bekezdése. Továbbá, a
kibontakozó fejlődés lehetőségének biztosítása megteremti a további jogok gyakorlását.
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Dia 3:
Előadás



Dia 4:
Előadás



Dia 5:
Előadás



A dia a gyermeki fejlődés legfőbb területeit mutatja be. Többek között a nyelvi, fizikai és
viselkedésbeli fejlődéstől egészen az öngondoskodás képességéig, az egészséges élet
képességének kialakulását. A munkafüzetben megtalálható olvasmánylista további
információkat tartalmaz.

Az egyik lehetséges megközelítési mód alapján 6 különböző területet különböztethetünk meg:
 Szociális (a jó kapcsolatok kialakításának megtanulása)
 Fizikai (növekedés és érés, a koordináció fejlesztése és erősítése)
 Intellektuális, szellemi (gondolkodás és tanulás a szóbeli kifejezés, szóhasználat
összefüggésében);
 Kommunikatív (a másokkal való beszélgetés és interakció megtanulása)
 Kulturális (szokások és meggyőződések, hitek fejlődése) és
 Érzelmi (az érzések és érzelmek megértésének és kifejezésük megtanulása

A dia a gyermeki fejlődés és a kommunikáció közti összefüggést mutatja be. A második modul
központi témája, hogy a gyermeki fejlődése hogyan hat a kommunikációra. Kérdezzük meg a
résztvevőket, hogy szeretnék-e kiegészíteni valamivel az 5. dián látottakat.
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Dia 6:
Előadás



A dia bemutatja a gyermeki fejlődéssel párhuzamosan lehetséges kommunikációt érintő
változásokat. Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg a csoporttal saját tapasztalataikat.
Fontos ezekkel tisztában lenni? Amennyiben nem, miért nem? Fontos kiemelni, hogy ugyan
minden gyermek különböző, némely fejlődésbeli eltérés adódhat betegségből, de a gyermek
személyiségéből is.
Mielőtt megmutatjuk a következő (7) diát, kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mit gondolnak,
mely tényezők lehetnek hatással a fejlődésre. Amennyiben időnk engedi, használhatjuk a
középen elhelyezett ’gyermek’ szót. A munkafüzet 7. oldalán megtalálható egy feladatlap ehhez
a gyakorlathoz.

Dia 7:
Előadás

A dia célja, hogy kiemelje, miért lehet fontos megérteni a gyermeki fejlődést, ez hogyan
fejlesztheti a kommunikációt a gyerekekkel.



Dia 8:
Előadás



Ez a dia bemutatja azokat a lehetséges tényezőket, amelyek hatással lehetnek a gyermekek
fejlődésének és kommunikációjának alakulására. Ezek a tényezők nem vonatkoznak minden
gyermekre, illetve minden körülményre, azonban segítenek megérteni a tényezők sokféleségét,
amelyek hatással vannak a gyermek kommunikációjára (és más fejlődési területekre).
A fejlődési hatások lehetnek szociálisak (pl. barátságok, társas kapcsolatok), fizikaiak,
intellektuálisak, érzelmiek (pl. bizalom, függetlenség, önbizalom) és viselkedési, fejlődési
lemaradások, nehézségek (pl. regresszió)
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Dia 9:
Előadás



Dia 10:
Előadás

Példákon keresztül mutassuk meg a résztvevőknek, a problémás gyakorlatot, negatív példákat:
- A „mindenki és minden egyforma” megközelítés, vagy a gyerekek sematikus leírás
szerinti kezelése
- Döntések és ítéletek formálása feltételezéseken, sztereotípiákon, vagy önkényes
kritériumok alapján (pl. a gyerek “megfelelő” korú, fejlettségű, hogy a gyereknek “mit
kellene, illene” csinálni, a koránál fogva, vagyoni vagy társadalmi státusz vagy más
önkényes szempontok) Idézzük fel a diszkrimináció mentesség elvét, amit az 1.
Modulban beszéltünk meg.

A 10-es dia bemutatja, hogy a résztvevők hogyan tudják megvalósítani a jó gyakorlatot a
gyermek fejlődésének és kommunikációjának megértésén keresztül.
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2.2: FŐBB TÉNYEZŐK A GYERMEKI FEJLŐDÉS ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ KAPCSÁN
Cél: Felhívni a résztvevők figyelmét a főbb tényezőkre, amelyek hatással lehetnek a gyermek fejlődésére: kötődés, önértékelés és ellenálló képesség,
továbbá a kockázati és védő tényezők megbeszélése.
Idő: 45 perc
Eszközök: 2M munkafüzet; 2M PPT 11-17 diák.
Prezentáció

Mutassuk be a 11-17-es diákat a résztvevőknek.


Képzési tipp


Dia 11-12:
Előadás



A résztvevők tele lehetnek előfeltevésekkel, sztereotip megközelítésekkel, vagy akár
nyíltan rasszista vagy előítéletes gondolatokat is megfogalmazhatnak az ülésen.
Próbáljunk meg nem szégyenkezni, és nem elkerülni ezeknek a megnyilvánulásoknak az
azonosítását, és reflektáljunk rájuk, elismételve a diszkrimináció mentesség fontosságát,
és vitatva az efféle feltételezéseket, sztereotípiákat és rasszizmust.
Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy van-e egyéb, a biztonságos kötődés kialakulását
gátló vagy segítő tényező, amivel ki tudnák egészíteni a felsoroltakat, kifejezetten olyan
gyerekek esetében, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek.
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Dia 13-14:
Előadás



Dia 15-17:
Előadás



Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy van-e egyéb, az önbecsülés kialakulását gátló vagy
segítő tényező, amivel ki tudnák egészíteni a felsoroltakat, kifejezetten olyan gyerekek
esetében, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek.

Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy van-e egyéb, a reziliencia, ellenálló képesség
kialakulását gátló vagy segítő tényező, amivel ki tudnák egészíteni a felsoroltakat,
kifejezetten olyan gyerekek esetében, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek.
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2.3: FEJLŐDÉSI, EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK, AMELYEK HATÁSSAL LEHETNEK A KOMMUNIKÁCIÓRA
Cél: Arra ösztönözni a résztvevőket, hogy átgondolják, a különböző tényezők hogyan befolyásolhatják a gyerekkel való kommunikációt, és hogyan kell a
különböző helyzeteket kezelni.
Idő: 1 óra
Eszközök: 2M munkafüzet; 2M PPT 18-20 diák, flipchart papír és toll.
Prezentáció

18-19 Diák


Dia 18-19
Előadás



Gyakorlat



Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolják végig, mire utal ez a példa a gyermek
kommunikációjáról. Megjegyzés: ez a példa, egy már a gyermekvédelmi gondoskodásból
kikerülő fiatal felnőttől származik.

Kérjük meg a résztvevőket, hogy töltsék ki a munkafüzet 12. oldalán található
feladatlapot. Ebben a gyakorlatban a résztvevőknek további vonalakat kell húzniuk a
dobozok között, minden főbb pont alatt.
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Dia 20:
Előadás

A dia egy példa a gyakorlat kivitelezésére. Biztosítsunk 5-10 percet a résztvevőknek, majd
beszéljük át az összegyűjtött pontokat.



Dia 21:
Előadás



Gyakorlat



Képzeljék el, hogyan fogják bemutatni az esetet a többi résztvevőnek, középpontba
helyezve az esetben megjelenő párbeszédeket. Minden esetnek tartalmaznia kell a
következőket:
o Név
o Életkor
o Nem
o Háttér
o Kivel él a gyerek? Ez változott-e a közelmúltban? Miért vesz részt a
gyerek ’jogi eljárásban’? Mi jellemzi a gyerek környezetét, életét?
o Fejlődési, egyéni és társadalmi tényezők, amelyek hatással lehetnek a
kommunikációra
o Van-e bármilyen fejlődésbeli problémája a gyereknek, amely
akadályozhatja a vele való kommunikációt? Van-e bármilyen a
kommunikációt befolyásoló magatartásbeli problémája a gyereknek,
amiről a szakembernek tudnia kell?
o Kommunikációs szükségletek
o A fentiek alapján, a gyereknek további segítségre van-e szüksége a
kommunikációt illetően? Van-e olyan kommunikációs technika, amelyik
kifejezetten fontos lehet?
Biztosítsunk 10-15 percet a feladatra.
Kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a vázlatukat a többi résztvevőnek.
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Képzési tipp


Gyakorlat



Ahogy fentebb jeleztük, elképzelhető, hogy a résztvevők előfelvetéseket, sztereotípiákat,
esetleg rasszista illetve előítéletes megnyilvánulásokat fognak tenni ebben a
gyakorlatban. Próbálj meg nem megriadni ezektől a megnyilvánulásoktól, hanem felhívni
a résztvevők figyelmét a diszkriminációmentesség fontosságára a megjelenő
feltételezések, sztereotípiák és rasszizmus esetében.
Emlékeztessük a résztvevőket, hogy munkájuk során többnyire a leghátrányosabb,
nehezebb helyzetű gyermekekkel foglalkoznak, gyakran krízis idején, ezért lényeges, hogy
gyakorolják a gyermekbarát kommunikációs készségeket, amelyek a következő, harmadik
modulban kerülnek bemutatásra.

A MÁSODIK MODUL VÉGE.

Ők úgy vélik, hogy ha mi nem beszélünk, akkor nincs
véleményünk, de gyakran nem ez a helyzet – meg kell érteniük,
hogy vannak rossz és szomorú napjaink, és nem akarunk
megnyílni akárkinek.

Nem minden gyerek kommunikál könnyedén vagy
azonos módon. Vannak gyerekek, akik például
képeken vagy smile ikonokon, mosolygós képeken
keresztül kommunikálnak.

Gyermekek és fiatalok véleménye

Azt gondolják, ha a gyerekek nem sírnak, akkor jól
vannak. Meg kellene kérdezniük, hogy érezzük
magunkat igazából, nem pedig csak megpróbálni
kitalálni.
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3 MODUL: KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK (MIKOR? MIÉRT? HOL? MIRŐL? HOGYAN?)

IDŐTARTAM:
-

Miért fontos a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel? – 30 perc
Mikor kell a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel? – 30 perc
Hol kerüljön sor a megbeszélésre? – 45 perc - 1 óra
Mit tegyenek a szakemberek a tudomásukra jutó információval? – 30 perc - 45 perc
Hogyan kommunikáljunk? – Számos gyakorlatból (összesen 7 óra 15 perc) lehet összeállítani a megjelölt időkeretben

TÉMAKÖRÖK:
-

Bevezetés a kommunikáció és az értő figyelem témaköreibe
A szakemberek készségfejlesztése a gyakorlati kommunikáció és értő figyelem területein
A szakemberek képessé tétele hogy saját stílusukat kialakítva megtervezhessék a tanult készségek alkalmazását munkájuk során

IDŐ
30 perc

PROGRAM
3.1 Miért fontos a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel?

30 perc

3.2 Mikor kell a szakembereknek beszélniük a gyerekekkel?

1 óra

3.3 Hol kerüljön sor a megbeszélésre?

45 perc
30 perc
30 perc







ESZKÖZÖK
3M munkafüzet
3M munkafüzet 1-3 dia
Flipchart papír és tollak
3M munkafüzet
3M PPT 4-5 dia

MÓDSZER
Csoportos
gyakorlat

3M munkafüzet
3M PPT 6 dia
Post-it lapok
3M munkafüzet
3M PPT 7 dia
3M munkafüzet

Gyakorlat és
megbeszélés

3.4 Mit tegyenek a szakemberek a tudomásukra jutó
információval?
3.5 Hogyan kommunikáljunk: non-verbális kommunikáció








3.6 Hogyan kommunikáljunk: a kommunikációs gátak felismerése
és leküzdése




3M munkafüzet
3M PPT 8-9 dia

Csoportos
gyakorlat

Megbeszélés

Megbeszélés
Gyakorlat
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3.7 Hogyan kommunikáljunk: gyermekbarát stílus, tónus, nyelv és
megközelítés
3.8 Hogyan kommunikáljunk: a problémás magatartású gyerekkel
való kommunikáció
3.9 Hogyan kommunikáljunk serdülő fiatalokkal









3M munkafüzet
3M PPT 10 dia
3M munkafüzet
3M PPT 11-15 dia
3M munkafüzet
3M PPT 16 dia
Flipchart papír és tollak

Gyakorlat

45 perc

3.10 Hogyan kommunikáljunk: alternatív kommunikációs
módszerek




3M munkafüzet
3M PPT 16-23 dia

Gyakorlat

1 óra / 1 óra 30
perc

3.11 Hogyan kommunikáljunk: pozitív üzenetek tervezése





3M munkafüzet
3M PPT 24-25 dia
Flipchart papír és tollak

Gyakorlat

1 óra / 1 óra 30
perc
1 óra

3.12 Hogyan kommunikáljunk: szerepjáték



3M munkafüzet

3.13 Hogyan kommunikáljunk: együttműködve a kihívások
megoldása érdekében



3M munkafüzet

Csoportos
gyakorlat
Megbeszélés

30 perc
45 perc
30 perc

Gyakorlat és
megbeszélés
Gyakorlat és
megbeszélés
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3.1 MIÉRT FONTOS A SZAKEMBEREKNEK BESZÉLNIÜK A GYEREKEKKEL?
Cél: A gyermekekkel történő kommunikáció előnyeinek hangsúlyozása
Idő: 30 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 1-3 diák; flipchart papír és tollak.
Gyakorlat



Írjuk fel a ’gyerek’ és ’szakember’ szavakat egy egy flipchart papír tetejére. Ez a gyakorlat mind
az egész csoportban, mind párokban kivitelezhető. Kérjük meg a résztvevőket, hogy a
munkafüzet 5. oldalán található ábrán gyűjtsék össze, hogy mit gondolnak a gyermek és a
szakember közötti kommunikáció milyen előnyöket hordoz magával.

A gyermeki jogok érvényesítése
3 modul: Kommunikációs készségek
(Mikor? Miért? Hol? Miről? Hogyan?)
A projekt az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság Program
keretében került megvalósításra

További támogatást az Allan és Besta Ferguson Közhasznú Alapítvány nyújtott

1

Dia 2:
Előadás

A 2. dián néhány példa található a gyakorlathoz.



Gyakorlat



Járjunk körbe a csoportban/a különböző párokat érintve és kérjük meg a résztvevőket, hogy
egymás után írjanak fel egy-egy példát a kihelyezett flipchart lapokra. Gyűjtsünk össze néhány
tényezőt a résztvevőktől (vagy kérjük meg a csoportot, hogy mondjanak példákat, amelyeket mi
írunk fel a papírra).
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Dia 3:
Előadás

A 3. dián találhatóak a kulcsfontosságú tényezők a gyermek és szakember közti kommunikáció
előnyeit tekintve. Kiegészíthetjük továbbiakkal.



Képzési tipp



Amennyiben több csoportra osztottuk a résztvevőket. Érdemes lehet a csoportokat egyenként
felkérni, hogy írják fel a kihelyezett lapra az általuk összegyűjtött tényezőket. Eközben a többi
csoportot megkérhetjük, hogy húzzák át saját listájukon a már elhangzottakat, majd egymás
után írják fel a kihelyezett lapra az újabb és újabb tényezőket. Ezzel minden tényezőt
lehetőségünk van összegyűjteni, továbbá minden csoportnak megoszthatja az általa
összegyűjtött tényezőket.
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3.2 MIKOR KELL A SZAKEMBEREKNEK BESZÉLNIÜK A GYEREKEKKEL?
Cél: Azon helyzetek kiemelése, amikor (ahol) a gyerekeknek joguk van beszélni.
Idő: 30 perc
Eszközök: munkafüzet; 3M PPT 4-5 diák.
Dia 4:
Kérdés

Mutassuk be a 4-es diát és kérjük meg őket, hogy válaszoljanak a kérdésre.



Előadás



Prezentáció


Dia 5:
Előadás


Képzési tipp



Kérdezzük meg a résztvevőket: A gyerekeknek általában mikor van lehetőségük
beszélni/véleményüket megosztaniuk a résztvevők munkája során?
Gondoljuk át a résztvevőkkel közösen, hogy miért pont ezekben a helyzetekben van erre
lehetőség (mi a célja)? Van-e lehetőség e tekintetben bármilyen rugalmasság? Dönthet-e egy
gyermek úgy, hogy máskor beszél? Mi történik, amennyiben ez felmerül? Kérjük meg a
résztvevőket, hogy gondolják végig: A gyerek helyében ők mikor, milyen körülmények között,
helyzetben szeretnének beszélni? Van-e erre lehetőség amennyiben ez felmerül? Tárjuk fel:
Miért/miért nem? Milyen feltételeket kellene megteremteni annak érdekében, hogy ez
lehetséges legyen? A résztvevői kézikönyv 6. oldalán mód van e kérdésekre adott válaszok
leírására.
Emlékeztessük a résztvevőket a gyermekjogi egyezmény 12 cikkére, majd mutassuk be az 5-ös
diát.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy van-e lehetőségük megválasztani, hogy a gyerekekkel ’mikor’
kezdeményezhetik a beszélgetést. Helyezzük el ezt a kérdés a ’befolyásolási körök’ ábra
segítségével.
Fontos ösztönözni a résztvevőket, hogy határozzanak meg új helyzeteket, amelyek alkalmasak
lehetnek a gyerekekkel történő beszélgetésre munkájuk során. Amennyiben egy résztvevő azt
állítja, hogy valami nem lehetséges, vagy ez ’nem így működik’ kérjük meg, hogy gondolja át
ennek valóban így kell-e lennie, illetve lehet-e ezen változtatni. Emlékeztessük a résztvevőket, a
gyermek részvételének és véleményének fontosságára, továbbá a különböző újabb színterekre,
helyzetekre, ahol szakmai munkájuk során erre lehetőséget teremthetnének.
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3.3 HOL KERÜLJÖN SOR A MEGBESZÉLÉSRE?
Cél: A résztvevők ösztönzése arra, hogy átgondolják mit jelent a gyermekbarát környezet a kommunikáció során. Beleértve mind a helyszín, környezet,
berendezés, jelenlévők, és más tényezők fontosságát, amelyek hozzájárulnak a gyermekbarát környezet megteremtéséhez.
Idő: 45 perc – 1 óra
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 6 dia; Post-it lapok.
Gyakorlat

Osszunk ki két eltérő színű papírlapot minden résztvevőnek. Győződjünk meg róla, hogy
mindenkinél van két különböző színű papír, amelyekre jegyzetelhetnek. Írjuk fel a ’barátságos’
illetve ’barátságtalan’ szavakat a flipchart tábla egy-egy lapjára.

Kérdés

Válasszunk egy színt – kérjük meg a résztvevőket, hogy gyűjtsék össze azokat a ’tényezőket
amelyek a kommunikációhoz kapcsolódó gyermekbarát környezet’ összefüggésében eszükbe
jutnak. A másik színű lapra pedig gyűjtsék össze azon ’tényezőket, amelyek egy barátságtalan
környezetet’ jellemeznek.
A résztvevőknek tehát a két különböző színű lapra kell összegyűjteniük ezeket a jellemzőket..
Amennyiben végeztek, kérjük meg őket, hogy helyezzék fel a megfelelő színű lapokat a
megfelelő flipchart lapra. A 6-os dia néhány példával szolgál, amely a résztvevők
munkafüzetében is megtalálható.




Dia 6:
Előadás



Gyakorlati
instrukciók



Körülbelül 15 per után olvassunk fel néhány választ és kezdjük el őket csoportosítani. Az alábbi
kategóriák nagy valószínűséggel használhatók:
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Gyermekbarát környezet
Fizikai környezet
Előkészületek
- A szoba jól szellőző és
- Megfelelő információ áll a
kényelmes
gyerek
rendelkezésére
és
- A szobában színes képek és
lehetősége van kérdezni
rajzok vannak
- Ételt és innivalót tudunk kínálni
- Különböző méretű ülések
- A gyermek megválaszthatja, ki
mellett ül, helyezkedik el
- A környezet biztonságos
- A szoba privát
Támogatás és részvétel
Logisztika
- A gyereket egy támogató szülő
- A gyereket előre értesítik a
segíti
megbeszélésről
és
annak
- A gyereket egy támogató
helyszínéről
felnőtt segíti
- A gyerek részére az utazás
- A
felnőttek
öltözéke
biztosítva van
mindennapi
- A megbeszélésre megfelelő
- A beszélgetés tekintettel van a
napszakban kerül sor, amelyet
gyerek jelenlétére
gyakori, megfelelő hosszúságú
szünetek szakítanak meg,
- A
gyerek
várakoztatása
minimális
- A gyerek szembesítése másokkal
szigorúan szervezett keretek
között történik, amennyiben
lehetséges megelőzendő
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Barátságtalan környezet
Fizikai környezet
Előkészületek
- A szoba sötét
- A gyerek nem kap előzetes információt a
- A székek túl nagyok a
megbeszélésről
gyereknek
- Nincs étel és ital
- A
gyereknek
egy
meghatározott helyen kell
ülnie/állnia
/
nem
választhatja meg, hogy ki
mellett szeretne lenni
- A szoba nyitott, könnyen
beláthat bárki
- A környezet nem biztonságos
Támogatás és részvétel
Logisztika
- A gyerek felügyelet nélkül
- A gyermek előzetesen nem tud a
van
megbeszélésről, majd nem találja a
- A
gyerek
egy
olyan
helyszínt
szülővel/felnőttel érkezik, aki
- Nem kap segítséget ahhoz, hogy
nem támogató
odajusson a megbeszélésre
- A felnőttek egyenruhában,
- A megbeszélés túl hosszú és nincsenek
talárban vannak
benne megfelelő szünetek
- A
beszélgetés
nincs
- A gyereknek várakoznia kell
tekintettel
a
gyerek
- A gyerek kénytelen személyesen
jelenlétére
találkozni a rá veszélyes felnőttel
Kérdés



Végül kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mit gondolnak, kinek kellene a gyermek mellett jelen
lennie? Beszéljük át, hogy ez mennyiben nyilvánvaló, illetve kérdéses és a résztvevők hogyan
döntenének egy kérdéses helyzetben?
Különösen hasznos lehet megkérdezni a résztvevőket arról, hogy mit tennének, ha a gyerek
ragaszkodna egy olyan felnőtt jelenlétéhez (például egy bírósági eljárás során), akiről a
szakember úgy vélekedik, hogy a gyerek érdekével ellentétes a jelenléte. Emlékeztessük a
résztvevőket arra, hogy meg kell kérdezniük a gyereket, arról, hogy mit szeretnének, azonban
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azt tisztázni kell a gyermekkel, hogy a) bizonyos helyzetekben a szakember nem fog egyetérteni
b) a gyerek kívánsága talán nem érvényesülhet.

Meg kell teremtened az alapokat. A pozitív
visszajelzések erősítik a gyerekek önbizalmát. A közös
tevékenységek során ösztönözd és bátorítsd őket.
Higgy bennük!
Tetszett, hogy a gyermekvédelmi felügyelő az irodája
helyett egy kávézóba hívott, hogy megvitassuk az
ügyemet, és jól elbeszélgettünk. Nagy terhet vett a
vállamról, mivel nem szeretem ezeket a nagy szürke
irodaházakat.

Ne vigyél át a bevásárlóközponton, mert mindenki minket figyel.
Csináld szemtől-szembe, mert ez a módja, hogy a gyerekek ne
foglalkozzanak közben mással.
Beszéljétek meg együtt a találkozó idejét, és helyszínét, de hagyd, hogy a
gyerek döntsön, hol akar veled találkozni. Még akkor is, ha a szüleim jól
ismernek engem, akkor is én szeretnék dönteni.

Gyermekek és fiatalok véleménye
Gyermekek és fiatalok véleménye
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3.4 MIT TEGYENEK A SZAKEMBEREK A TUDOMÁSUKRA JUTÓ INFORMÁCIÓVAL?
Cél: Felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy minek kell történnie a rendelkezésre jutott információkkal. Továbbá meg kell különböztetni a gyerek érzéseit
és kívánságait az érdekeitől.
Idő: 30 – 45 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 7 dia.
Prezentáció



Kiegészítő
megjegyzés



Jegyzet

Mutassuk be az 7. diát. Kérjük meg a résztvevőket, hogy nézzék meg a munkafüzet 9. oldalán
található folyamatábrát. Ez segít megérteni, hogy milyen további lépések megtétele szükséges.
Adjunk időt a felmerülő kérdések vagy észrevételek megvitatására.

Vegye figyelembe az alábbi fiatalok véleményét:
- Nekem azt mondták a befogadó otthonba, hogy csak egy hónapig leszek ott. Fél évig
maradtam és minden nap csak hitegettek. Azt is mondták: Nem jó neked itt? Hiába mondtam,
hogy én nem ezt akartam mondani, a jegyzőkönyve mégis azt írták.
- Ne hitegessenek az ígéretekkel, inkább el mondják el az igazat, még akkor is, ha rosszabb lesz
nekem.
- A gyermekotthonba, itt is, ahol most vagyok, mindenről megkérdezik a véleményünket, aztán
nem biztos, hogy úgy lesz.

A résztvevők jegyzeteljenek a munkafüzetükben található folyamatábra mellé.
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Gyakorlat



Gyakorlati
instrukciók



Gyakorlati
instrukciók



Beszéljük át a résztvevőkkel a következő kérdéseket:
o Amennyiben fel kell hívni a gyermek figyelmét a nyilvánosságra hozatal illetve a
titoktartás hiányának kötelezettségére:
 Hogyan vélekednek erről a résztvevők?
 Bármilyen ötlet vagy tipp, amit a résztvevők szeretnének megosztani
egymással?
 Hogyan bizonyosodnak meg arról, hogy a gyermek megértette az
elmondottakat?
o Amennyiben bármilyen törvény vonatkozik a beleegyezési korhatár
meghatározására (pl. bírák, orvosok). Teremtsünk alkalmat ennek megbeszélésére
a következők alapján:
 A jogszabályok mennyiben teszik lehetővé a gyerek érdemi részvételének a
jogát?
 Lehetséges-e, hogy a gyerek elmondja kéréseit, érzéseit, noha nem érte
még el a jogszabályban meghatározott meghallgatáshoz való
jog/kötelezettség alsó életkori határát?
Kérjük meg a résztvevőket, hogy párokat alkotva 5-10 perc alatt, készítsenek egy
’forgatókönyvet’ arról, hogyan magyaráznák el a titoktartás, illetve nyilvánosságra hozatal
fogalmát, továbbá mit tennének a tudomásukra jutott információval.
o Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg a csoport többi tagjával, mire jutottak
A csoport egészével ötleteljünk, hogy milyen technikákkal lehet elmagyarázni ezt a
gyerekeknek. Az alábbi pontok merülhetnek fel többek között:
o Legyünk egyértelműek/világosak
o Legyünk őszinték
o Kérdezzünk vissza, hogy megértette-e amit mondtunk, és tisztázzuk, hogy tényleg érti-e
o Készüljünk fel arra, hogy többféleképpen kell elmagyaráznunk.
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A ’Hogyan kommunikáljunk’ szakasz (harmadik modul 3.5-3.11) 6 különböző gyakorlatot tartalmaz. A csoport
összetételének megfelelően kiválaszthatjuk, hogy mely gyakorlatokat szeretnénk megvalósítani, továbbá lehetőség van a
gyakorlatok időtartamának változtatására, lehetőséget teremtve ezzel a legmegfelelőbb foglalkozás összeállítására.
3.5 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: NON-VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
Cél: A résztvevők ösztönzése a non-verbális kommunikáció fontosságának megértésére.
Idő: 30 perc
Eszközök: 3M Munkafüzet
Gyakorlat



Gyakorlati
instrukciók



Kérjük meg a résztvevőket, hogy végezzék el a non-verbális kommunikáció témaköréhez tartozó gyakorlatot, amelynek a következő
eredményei lesznek:
 A kommunikáció különböző területeinek azonosítása,
 A kommunikáció korlátainak felismerése, amikor nincs válasz a feltett kérdésre,
 Speciális kommunikációs igények/szükségletek azonosítása,
 Kommunikációs viselkedések, normák és mítoszok azonosítása.
Osszuk a csoportot párokra és minden párnak adjuk az egyes vagy kettes számot.
 Különítsük el az 1-es számmal rendelkezőket egy nagy csoportba és a 2-es számmal rendelkezőket egy másikba.
 Adjunk eltérő utasításokat a két csoportnak, ügyelve arra, hogy ne hallják egymásét.
CSOPORT 1: Minden résztvevő üljön szemben egy-egy üres székkel. A következőkben a feladatuk az lesz, hogy a velük szemben ülő
személyre figyeljenek. A gyakorlat során CSAK FIGYELHETNEK, semmilyen más módon nem kommunikálhatnak (arckifejezés, bólintás,
mosoly, stb.)
CSOPORT 2: Minden résztvevőnek ki kell találnia valamilyen érdekes vagy kedves történetet, amit szívesen megosztanának bárkivel a másik
csoportból. Ezt követően választaniuk kell valakit az első csoportból, aki elé leülnek, majd megosztják a kitalált történetet.

Eszmecsere



Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg tapasztalataikat a csoport egészével a következők alapján:
CSOPORT 1: Mik voltak a tapasztalt nehézségek, mikor meghallgatták az elmondottakat, de nem adhattak visszajelzéseket? Hogyan
érezték magukat, milyen feltételezések fogalmazódtak meg bennük és milyen hatással volt rájuk a kommunikáció egésze?
CSOPORT 2: Mik voltak a tapasztalt nehézségek, amikor nem kaptak visszajelzést azzal kapcsolatban, amit mondtak? Hogyan érezték
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Gyakorlati
instrukciók



magukat, milyen feltételezések fogalmazódtak meg bennük és milyen hatással volt rájuk a kommunikáció egésze?
TELJES CSOPORT
Milyen módszereket szoktunk használni, hogy kifejezzük figyelmünket?
- Non-verbális: bólogatás, arckifejezés, szemkontaktus, testbeszéd
- Verbális/szóbeli: kifejező hangok (mm, aha, stb.), hangsúly, nyitott és zárt kérdések, parafrázis, összefoglalás
Kérjük meg a résztvevőket, hogy beszéljék meg, milyen módon lehet megérteni a verbális illetve a non-verbális kommunikáció jeleit,
különös tekintettel, a gyerekekkel történő kommunikációra:
o Életkor/fejlődési szakasz – beszédbeli különbségek tapasztalhatók minden gyereknél
o Kulturális – a szemkontaktus hiánya bizonyos kultúrákban illetlenséget vagy az őszinteség hiányát jelentheti, testi közelség,
távolság jelentése különböző kultúrákban
o Autizmus/Asperger szindróma – hatással lehet a kommunikációra
o Kézmozdulatok – mutogatás, érintés eltérő értelmezése, jelentése
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3.6 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: A KOMMUNIKÁCIÓS GÁTAK FELISMERÉSE ÉS LEKÜZDÉSE
Cél: Felhívni a figyelmet a kommunikációs gátakra
Idő: 30 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 8-9 dia.
Prezentáció



Dia 8:
Előadás


Dia 9:
Előadás



Magyarázzuk el, hogy a csoport a harmadik modul további részében a gyerekekkel kapcsolatos
kommunikációs gátakra fog összpontosítani, azzal a céllal, hogy különböző technikákat
mutasson be a résztvevőknek, amelyekkel le lehet küzdeni ezeket az akadályokat. Kérjük meg a
résztvevőket, hogy mondjanak példákat (különös tekintettel a krízisben lévő) gyermeket
jellemző kommunikációs gátakra illetve akadályokra (segítsük a csoportot kategóriák
ismertetésével amennyiben szükséges).

A 8. dia néhány példát tartalmaz (azonban ezt ajánlatos csak a résztvevők ötleteinek
összegyűjtése után bemutatni).
Foglaljuk össze a felsoroltak a dia segítségével és egészítsük ki amennyiben szükséges.
Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy mit gondolnak, szerintünk hogyan lehet túljutni a
kommunikációs akadályokon. Használjuk a 9. diát, mely néhány példát tartalmaz.
A 9. dia néhány példát tartalmaz – kérjük meg a résztvevőket, hogy egészítsék ki továbbiakkal.
Ismertessük a résztvevőkkel, hogy a képzés későbbi szakaszában egy olyan gyakorlatra fog sor
kerülni, amely a kifejezetten nehezen kezelhető gyermekkel folytatott munkára fokuszál.
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3.7 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: GYERMEKBARÁT STÍLUS, TÓNUS, NYELV ÉS MEGKÖZELÍTÉS
Cél: Irányítsuk a helyes illetve helytelen kommunikációra a figyelmet.
Idő: 30 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 10 dia.
Prezentáció



Ismertessük, hogy a következőkben a gyerekekkel történő helyes illetve helytelen
kommunikáció bemutatására fog sor kerülni.

Dia 10:
Kérjük meg a résztvevőket, hogy olvassák el a munkafüzetben található listát, majd gondolják
Gyakorlat végig a következőket:
o A felsorolt pontok közül, melyek a legfontosabbak a gyerekekkel kapcsolatos munkájuk
során?
o Melyeket használja leggyakrabban? Hasznos? Miért?
o Melyeket használja éppen aktuális ügyeiben? Miért?
o Egyéb - a listán nem található - ötlet?



Gyakorlati
instrukciók



Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg gondolataikat a csoport egészével.
A beszélgetés irányításakor, az előadónak fontos kihangsúlyoznia a gyerek és szakember közt a
kölcsönös tisztelet fontosságát, illetve a gyerek egyéni sajátosságainak, illetve körülményeinek
és tapasztalásának figyelembevételét. Ez a véleménynyilvánítás és részvétel alapvető eleme.
Szorosan kapcsolódik ugyancsak a hátrányos megkülönböztetés elkerüléséhez, illetve a
gyermek helyzetével, nézeteivel, kívánságaival illetve érzéseivel összefüggő sztereotípiák,
feltételezések elkerüléséhez, amelyek adódhatnak a gyerek életkorából, neméből, szociális,
társadalmi helyzetéből, , etnikai hovatartozásából,, vallásából, szexuális beállítottságából, stb.
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3.8 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: A PROBLÉMÁS MAGATARTÁSÚ GYEREKKEL VALÓ KOMMUNIKÁCIÓ
Cél: A résztvevők kommunikációs készségének fejlesztése a problémás magatartású gyerek esetében, ideértve önreflexióikat arról, hogy miképpen
reagálnak, és mit tesznek, hogy segítsék ilyen helyzetben a kommunikációt.
Idő: 45 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 11-15 diák, flipchart papír.
Képzési tipp


Gyakorlat



Az előadónak megfelelően kell tudni kezelni a résztvevők gyakorlathoz kapcsolódó elvárásait és
fel kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy ez a képzés nem terjed ki az önvédelmi vagy fizikai
távoltartásra. A gyakorlat továbbá nem helyettesítheti az önmagára vagy másokra veszélyt
jelentő gyerek speciális kezeléséhez szükséges képzésen való részvételt.
Hívjuk fel a résztvevők figyelmét, a munkafüzetben található táblázatra, amely a krízisben lévő
gyerek lehetséges érzelmi, kognitív, fizikai és társas kapcsolatokban megjelenő viselkedését
mutatja be (lásd az alábbi táblázat):
ÉRZELMI
KOGNITÍV
FIZIKAI
TÁRSAS KAPCSOLATOK
Sokk
Koncentrációs
Fáradtság
Agresszió
Harag
zavarok
Álmatlanság Ellenségeskedés
Kétségbeesés /
Csökkent
Alvászavar
Bizalmatlanság
depresszió /
döntéshozatali
Hiperaktivitá Kockázatvállalás
szomorúság
képesség
s, extrém
Könnyen sírva fakad
Dermedtség
Memória zavar
izgatottság
Érzelmek hiánya
Szörnyülködés/
Zavarodottság
Fejfájás
Éberség
félelem
hamisítás/torzítá Emésztési,
Empátia hiánya
Bűntudat
s
gyomor
Hisztériás kitörések
Fóbiák
Csökkent
problémák
Megtagadja az iskolába járást, vagy
Bánat / gyász
önbecsülés
Csökkent
hazajövést, stb.
Ingerlékenység
Lelkifurdalás/ön étvágy
Szakemberekkel való kapcsolat,
Túlzott érzékenység hibáztatás
Riasztó
segítség elutasítása
/ izgatottság
Felvillanó
válaszok
Kapcsolatok, emberek
Túlzott éberség
gondolatok /
elidegenítése
Tehetetlenség /
emlékek
Visszavonulás / elzárkózás
Reménytelenség
Aggodalmak
Növekedő kapcsolati konfliktusok
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Disszociáció

Gyakorlat



Gyakorlat



Rémálmok
Flashbackek

Kábítószer/alkohol használat

Kérjük meg a résztvevőket, hogy mondjanak példákat saját munkatapasztalataik alapján, hogy
milyen problémás helyzetek szoktak felmerülni, amikor gyerekekkel dolgoznak. Írjuk fel ezeket
a példákat a flipchart táblára.
Osszuk fel a csoportot 3, 4 emberből álló kiscsoportokra és válasszunk egy-két jellemzőt a
felsorolt példákból a különböző kiscsoportoknak. Ezt követően mutassuk be a 11. diát.

Dia 11:
Kérjük meg a csoportokat, hogy beszéljék át a dián látható kérdéseket.
Kérdés Szánjunk 20 percet a csoportos gyakorlatra.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy osszák meg a többi csoporttal a kérdésekre adott válaszaikat.
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Dia 12-15
Eszmecsere

A megbeszélést követően vegyük végig a 12-13. diákon található lehetséges tényezőket, majd a
14-15. dián található lehetséges megoldási módokat.



Dia 14:
Előadás



A körülményektől függően a következő azonnali lépések segíthetnek abban, hogy
megnyugtassuk a gyereket:
o Maradjunk nyugodtak (lélegezzünk mélyeket!)
o Tartsunk szünetet
o Kínáljuk meg étellel, itallal
o Beszéljünk nyugodt hangon
o A testbeszédünk legyen nyitott, támogató
o Mondjuk neki ‘hagyj magadnak egy kis időt, vegyél néhány nagy lélegzetet, majd
mondd el, amit szeretnél megosztani velem’
o Mondjuk neki ‘szeretném tudni, hogy mindent jól értettem-e amit nekem mondtál….’
[majd összegezzük az addig hallottakat]
o Tartsunk megfelelő fizikai/érzelmi határokat
o Legyünk tisztában a tényekkel (pl. ha a gyermek irracionálisan viselkedik)
o Fejezzük ki egyértelműen, ha nem megfelelő vagy kényelmetlen a gyerek által használt
megjegyzések vagy nyelvezet. Kérjük meg, hogy ezt hagyja abba (pl. amikor a gyerek
verbálisan bántó, durva, ellenséges)
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Dia 15:
Előadás

Vizsgáljuk meg, hogy van-e bármilyen más tényező, amely akadályozhatja a kommunikációt,
nehezítheti a helyzetet. Emlékezzünk vissza a 3.6-os gyakorlatra. Gondoljuk át a következőket:
o A megbeszélés vagy interjú körülményei/ helyszíne (3.3 rész);
o Megfelelő támogató személy jelenléte (3.3 rész);
o Testbeszéd (például azonos magasságban ülni a gyerekkel, nem pedig fölé tornyosulni)
a személyes terük tiszteletben tartásával (3.5 rész);
o Nyelvezet, hang, tónus és megközelítés (3.7 rész);
o Segédeszközök és kellékek használata, amennyiben a gyermeknek szüksége van rá pl.
elutasító, kivonul a helyzetből (3.9 rész);
o További információk megosztása a gyerekkel (pl. amikor a gyerek előzetesen nem
kapott információt/ nem volt felkészítve az eljárásra);
o Bármely fejlődési területet érintő elmaradás, amely kihatással lehet a gyermek
kommunikációjára/viselkedésére (2 modul);
o Ha szükséges, gyermekvédelmi jelzés megtétele (3.4 rész);
o Egyéb?
Biztosítsunk 25 percet erre a gyakorlatra, megbeszélésre.
3.9 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK SERDÜLŐ FIATALOKKAL
Cél: A serdőlő fiatalokkal való kommunikációs készségek fejlesztése
Idő: 30 perc
Eszközök: 3M munkafüzet; 3M PPT 16 dia, flipchart papír.



Gyakorlat

Mondjuk el a résztvevőknek, hogy a szakemberek számára gyakran nehéz lehet kommunikálni serdülő gyermekekkel és fiatalok.

Képzési tipp

A képzésnek ezen a részén néhány résztvevő elképzelhető, hogy viccelni, hogy a szülők milyen nehezen kommunikálnak a tinédzserekkel.
Ezek a hozzászólások nem jelentenek feltétlenül problémát, de fontos megértetni a résztvevőkkel, hogy a serdülőket, tinédzsereket, fiatal
felnőtteket nem szabad „megoldandó problémaként” kezelni és emlékeztetni kell őket, hogy ügyeljenek a diszkrimináció elkerülésére.




Gyakorlat



A résztvevők dolgozzanak párban, és „képzeljék magukat gyereknek”. Képzeljék el, hogy ők két tinédzser barát, akik szakemberekkel
(szociális munkásokkal, bíróval, rendőrrel) folytatnak beszélgetést. A kihívást azt jelenti, hogy egy másik szerepben kell a saját szakmájukról
beszélni.
- A résztvevőknek meg kell próbálniuk ezeket a szerepeket eljátszani: „a rendőrtiszt azt mondta nekem…”
- Milyen érzés a gyermeknek a szakemberekkel beszélgetni?
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-

Mi az, ami zavarja? Mi az, ami beszélgetésre készteti? Mi az, ami jó, és mi az, ami rossz?

Gyakorlat

Kérje meg a résztvevőket, hogy egy másik párost alkossanak, és beszéljék meg, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a serdülőkkel és a
fiatalokkal. Használhatják a 2 és 3 Modulban megszerzett ismereteket.

Dia 16:
Eszmecsere

Mutassa meg a 16. diát és beszélgessen a résztvevőkkel az ezen található fogalmakról. Vegye
figyelembe, hogy a képzés során megkérdezett fiatalok ezeket a kulcsfogalmakat tartották
fontosnak a velük történő kommunikáció során.





3.10 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: ALTERNATÍV KOMMUNIKÁCIÓS MÓDSZEREK
Cél: A résztvevők számára annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy munkájuk során hogyan használhatják az alternatív kommunikációs
eszközök/készleteket.
Idő: 45 perc
Eszközök: 3M munkafüzet, 3M PPT 17-24 diák.
Prezentáció



Mutassuk be a 17-23. diákat, amelyek különböző alternatív kommunikációs módszereket
tartalmaznak.
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Dia 17:
Előadás



Ez a dia 4 különböző módszert mutat be.
- Tolmácsot és segítőt vonhatunk be különféle okokból, beleértve a különböző nyelvek és
jelnyelvek értelmezését, megtartva az eredeti tartalmat, de segítségünkre lehet a
megbeszélés könnyítésében is, amikor valamelyik résztvevő eltérő kommunikációt
használ. Például amikor a gyerek korlátozott módon tud csak kommunikálni, és a segítő
meg tudja fogalmazni azt, amit a gyerek szeretne kifejezni, és így egyértelművé válhat a
szakember számára az információ.
- Jelek és szimbólumok: különböző jelek és szimbólumok használhatók, mint alternatív
kommunikációs módszer. A makaton jelrendszer egy széles körben használt technika az
Egyesült Királyságban. A résztvevők számára elérhető egy kézikönyv amely bővebb
információt tartalmaz erről a módszerről. A makaton jelrendszer gyakran használt
módszer olyan gyerekek esetében, akiknek még fejlődik a beszédkészségük – a beszéd
folyamatos fejlődése következtében a makaton módszer csökkenő használatára kerül
sor. Forrás: https://www.makaton.org/.
- A képkártya-csere módszer (Picture Communication System) gyakran használt módszer
autista gyerekek esetében. Az Egyesült Királyságban a PECS rendszer a Pyramid Oktatási
Konzulensek szervezésében történik – honlapjuk a következő: http://www.pecsunitedkingdom.com/. A honlapon található információ alapján, “PECS 1985-ben
kidolgozott egyedi alternatív kommunikációs módszer csomag autizmussal vagy
hasonló rendellenességgel rendelkező egyének számára. Először Delaware Autistic
Programként vált ismerté, a PECS nemzetközi szinten elismert technika, amely
leginkább a kommunikáció kezdeti elemeire fókuszál. A PECS használata nem igényli
különleges vagy drága eszközök használatát. A családokra, tanárokra és
intézményekben dolgozókra szabottan dolgozták ki, így sokféle helyzetben, és könnyen
használható.”
- A kreatív kommunikációs eszközök lehetővé teszik a szakemberek számára a
kommunikáció elősegítését azon esetekben amikor a beszéddel vagy a hagyományos
eszközökkel nem lehet egyszerűen eredményt elérni. Számos alternatív módszer
bemutatására kerül sor a következő diákon.
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Dia 18-23:
Előadás



Gyakorlat



Ezek a diák további részletes információt tartalmaznak a kreatív kommunikációs eszközökről.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy gondolják végig, hogy mikor tudnák, és mikor nem tudnák a
felsorolt eszközöket használni a munkájuk során. Használhatjuk a ’befolyásolási körök’ ábrát,
amennyiben szükséges.

Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak kis csoportokat és készítsenek egy-egy ’kreatív
kommunikációs eszköztárat’ amelyet használni tudnának. A leírásnak tartalmaznia kell a
következőket:
o Használandó eszközök listája;
o A különböző eszközök funkciójának és felhasználási helyének használata;
Biztosítsunk 10-20 percet ennek kidolgozására.
80

© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Gyakorlati
instrukciók

Kérjük meg a csoportokat, hogy egymást követően mutassák be ötleteiket és adjanak
egymásnak visszajelzést.

Dia 24:
Előadás

A dia néhány példát tartalmaz, hogy mit kell egy ilyen eszköztárnak tartalmaznia.





Eszmecsere



Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy a munkafüzetben található ’További olvasmányok’
listán hasznos kommunikációs eszközök találhatók, mint például az ’útlevél a
kommunikációhoz’. Az előadók ismerkedjenek meg a képzést megelőzően ezekkel, hogy tudják,
mit tartalmaznak
Ajánlhatjuk a Coram Voice honlapját (http://www.coramvoice.org.uk/download-area) ahol
további (angol nyelvű) anyagok találhatók a gyerekekkel történő kommunikációról.
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3.11 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: POZITÍV ÜZENETEK TERVEZÉSE
Cél: A gyerekekkel történő kommunikáció gyakorlása
Idő: 1-1 ½ óra.
Eszközök: 3 M munkafüzet, 3M PPT 25-26 diák; flipchart tábla, tollak.
Dia 25:
Kérjük meg a résztvevőket, hogy kis csoportokban készítsenek egy-egy esettanulmányt a
Gyakorlat munkafüzetben található szempontok alapján (25-ös dia). Minden sorból használniuk kell egyegy szempontot.



Dia 26:
Kérjük meg a csoportokat, hogy készítsenek egy pozitív kommunikációs tervet az adott
Gyakorlat gyermekre vonatkozóan.
A tervnek tartalmaznia kell a következőket:
o Hol fog a megbeszélésre sor kerülni;
o Mikor kerül rá sor;
o Egyéb megjegyzés, tudnivaló akár a helyszínnel, akár az eseménnyel
összefüggésben
o Ki lesz jelen;
o Ha további segítség szükséges-e;
o A megbeszélés felvezetése, bevezető mondata;
o A megbeszélés általános terve;
o A megbeszélést követő visszajelzés és utánkövetés lehetséges módjai.



Kérjük meg a résztvevőket, hogy minden területet érintve készítsenek jegyzeteket a felmerülő
kérdésekről, szükséges információkról és további lépésekről, amelyekre szükségük lehet.
Biztosíts 30-45 percet a terv elkészítéséhez

Eszmecsere

Kérjük meg a résztvevőket, hogy ismertessék a tervet és adjanak visszajelzést a többieknek.
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3.12 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: SZEREPJÁTÉK
Cél: A gyerekekkel történő kommunikáció gyakorlása.
Idő: 1-1 ½ óra.
Eszközök: 3M munkafüzet
Képzési tipp


Felkavaró
tartalom

Számos különböző módon lehet egy szerepjátékok végigjátszani. Míg egyes csoportokban a résztvevők lelkesek és szívesen részt
vesznek a játékban, addig más csoportokban előfordulhat, hogy félénkebbek, szorongóbbak valamilyen más okból tartózkodnak a
játékban való részvételtől.
Az előadó az alábbi lehetőségek közül választhat, hogy melyiket találja legmegfelelőbbnek a csoport igényeinek megfelelően.

Ezek a szerepjátékok indulatokat és szorongást válthatnak ki a résztvevőkben, ezért különös figyelmet igényel a levezetése.


Opció 1

Osszuk a résztvevőket 3 főből álló csoportokra. A résztvevők felváltva legyenek a ’fiatal’, ’szakember’ és ’megfigyelő’ szerepében.
Minden résztvevő 5-5 percet töltsön a különböző szerepekben és a ’megfigyelő’ készítsen jegyzeteket.

Opció 2

Az ’1 opció’-nek megfelelően, négy fős csoportokban, ahol a plusz egy résztvevő, egy támogató felnőtt/szülő szerepét tölti be.
Válasszuk ezt az opciót abban az esetben, amennyiben vannak olyan résztvevők, akik szívesen helyezkednének ’támogató’ szerepbe,
míg a ’gyerek’ vagy ’szakember’ szerepétől ódzkodnak.

Opció 3

Kérjünk fel önkéntes jelentkezőket, hogy a csoport előtt játsszon el egy 5-10 perces ’gyerek’ illetve a ’szakember’ között lezajló
megbeszélés.
Beszéljük át a csoport egészével a látottakat.

Opció 4

Amennyiben a csoport minden tagja tartózkodik a szerepjátéktól, a trénerek mutassanak be egy esetet, ami a ’gyerek’ és a
’szakember’ között játszódhat le.
Szánjunk erre 5-10 percet, majd beszéljük meg a csoport egészével.
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Gyakorlat



Eszmecsere



A szerepjáték lehetséges témakörei:
A csoportnak megfelelő témákat készíthetünk/ajánlhatunk, de a következő néhány példa minden esetben használható:
- Lopással gyanúsított gyerekkel történő első megbeszélés
- A gyermek elhelyezéséről való döntéshez kapcsolódó megbeszélés
- Kísérő nélküli/menekült/bevándorló gyerekkel történő megbeszélés.
Egy-egy szerepjáték megterhelő lehet némely résztvevő vagy a csoport egésze számára. Ajánlatos egy-egy levezető játékkal
befejezni ezt a részt, amely kiemelni a résztvevőket a szerepjátékból. Ez olyan egyszerű játékokban is megvalósulhat, amikor
megkérdezzük a csoport résztvevőit, hogy mondják el a nevüket illetve kedvenc ételüket.
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3.13 HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK: EGYÜTTMŰKÖDVE A KIHÍVÁSOK MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN
Cél: A gyerekekkel történő kommunikáció gyakorlása.
Idő: 1 óra
Eszközök: 3M munkafüzet
Gyakorlat Osszuk a résztvevőket három fős csoportokba.



Gyakorlati
instrukciók



Kérjük meg a kiscsoportokat, hogy gondoljanak olyan esetekre amikor ’a gyerekekkel, fiatallal való megbeszélés nehézkes, illetve kihívást
jelenthet’ számukra.
 Egy-egy résztvevő figyelje az időt a csoportban (vagy szóljunk minden csoportban, amennyiben letelt a rendelkezésre álló idő)
 Minden résztvevő mondja el az általa összegyűjtötteket maximum 5 perc alatt
 A csoport többi tagjai további 5 percben tegyenek fel kérdéseket, de tartózkodjanak megoldások ajánlásától
 A rendelkezésre álló idő végén, a beszélő kérhet tanácsokat és visszajelzéseket további 5 percben
 A következő résztvevőre kerül sor és ismételjük a gyakorlatot

EZ A MODUL VÉGE.
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A hatóságok egyenlő félként bánjanak
a gyerekekkel, és ne nézzék le őket.
Legyenek megértőbbek és kevésbé
dominánsak.

Ne azzal foglalkozz, hogy mi történt,
hanem azzal, hogy azok az emberek
milyenek, akikről gondoskodni fogsz.

Az emberre koncentrálj, ne csak arra,
ami történt.

Minden szakember más beszédmódot
használ, ha gyerekekkel beszél. De a
legjobb módja a kommunikációnak, ha
nem káromkodik, mert ezzel megijeszti a
gyereket, és tisztelettel beszél vele.

Én azt mondtam neki “legyél kíméletes”,
de ez megalázó.

Gyermekek és fiatalok véleménye
Ne nézz le rám.

Légy érdeklődő a gyerekek élete iránt.
Úgy beszélj velük, ahogy ők szeretnék.

Emlékezz a gyerektől hallott személyes
információkra, amikor legközelebb
beszélsz vele.
Ha a rendőr megkéri a gyereket, hogy
üljön le, neki is le kell ülnie, hogy ne
legyen magasabb nála.
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4 MODUL: IRÁNYMUTATÓ A GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRÓL

IDŐTARTAM: 2 óra
TÉMAKÖRÖK:
-

Bevezetés ‘az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról’ című dokumentumba, a résztvevők
ismereteinek bővítése és munkájuk során történő alkalmazása érdekében

IDŐ
30 perc
1 óra 30
perc

PROGRAM
4.1: Bevezetés ’az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát
igazságszolgáltatásról’ című dokumentumba
4.2: Az Iránymutatóhoz kapcsolódó gyakorlatok





ESZKÖZÖK
MÓDSZER
4M munkafüzet
Előadás
4 M PPT 1-19 dia
4M munkafüzet
Gyakorlat
Újságok, olló, ragasztó, A3-as
papírok és tollak
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4.1: BEVEZETÉS ’AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGÁNAK IRÁNYMUTATÁSA A GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRÓL’ CÍMŰ
DOKUMENTUMBA
Cél: Bevezető információ az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatóról, annak érdekében, hogy a résztvevők tisztában
legyenek az abban foglaltakkal és munkájuk során alkalmazhassák
Idő: 30 perc
Eszközök: Munkafüzet (M4); PPT M4 1-19 dia.
Dia 1-2:
Mutassuk be a 2. diát és kérdezzük meg a résztvevőktől, hogy mi jut eszükbe, amikor
Kérdés meghallják a ‘gyermekbarát igazságszolgáltatás’ kifejezést’.



A gyermeki jogok érvényesítése
4 modul: Iránymutatások
a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

A projekt az Európai Unió Alapvető Jogok és Állampolgárság Program
Keretében került megvalósításra
További támogatást az Allan és Besta Ferguson Közhasznú Társaság nyújtott

1

Prezentáció

Mutassuk be a következő diákat (3-19).


Dia 3-4:
Előadás

Ezek a diák lehetséges válaszokat adnak (az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatás
útmutatójából) arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a ’gyermekbarát’ igazságszolgáltatás.
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Dia 5:
Előadás

[Mutassuk be az összes pontot]

Kérdezzük meg a résztvevőket, hogy szerintük fontos-e a gyermekbarát igazságszolgáltatás.
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Dia 6:
Előadás



Dia 7:
Előadás



A dia lehetséges válaszokat tartalmaz a felvetett kérdésre. A jobb /kedvezőbb eredmények
lehetnek a gyermek számára rövid távúak (például hatékony, a gyermek jogait védő eljárás) és
hosszú távúak (például csökkentheti a trauma mértékét és erősítheti a gyermeket, amely
hosszútávon pozitívabb eredményeket eredményezhet).

Mutassuk be, hogy az útmutató minden olyan körülményre vonatkozik, amikor a gyerek
bármilyen okból és bármilyen minőségben kapcsolatba kerülnek bármely, büntető-, polgári
és/vagy közigazgatási jogi végrehajtási szervvel/szolgálattal. Például:







Törvénybe ütköző magatartás (például bűncselekménnyel gyanúsított, vádolt vagy
elítélt);
Szülők válása;
Örökbefogadási eljárás;
A gyerek, mint áldozat vagy szemtanú;
Menedékkérő gyermek;
Szakellátásban élő gyerek

[További példákkal egészíthetjük ki a felsoroltakat]
Kérjük meg a résztvevőket, hogy vegyék sorra munkájuk mely igazságszolgáltatási
szervekhez/szolgálatokhoz kapcsolódhat
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Dia 8:
Előadás



Dia 9:
Előadás



Ismertessük, hogy az útmutató érinti az egyéni döntéshozatali (például, a döntés, hogy a
gyereket büntetőeljárás alá vonják-e, vagy fogvatartását elrendeljék) illetve rendszerszintű
kérdéseket, mint például a bírósági meghallgatás helyszíne illetve az igazságszolgáltatási eljárás
felépítése. Fontos megjegyezni, hogy az útmutató, az eljárás előtti, alatti illetve utáni időszakra
vonatkozóan tartalmaz ajánlásokat.

A dia a gyermekbarát igazságszolgáltatást jellemző példákat tartalmaz, amelyek az eljárási
folyamatot ’megelőzően’ valósulnak meg. Azokra az esetekre is felkészít az útmutató, amikor
még csak feltételezhető, hogy valamilyen eljárásra fog sor kerülni (pl. bírósági ügy,
esetmegbeszélés). Az eljárást megelőzően a következő gyermekbarát igazságszolgáltatási
lehetőségek állnak rendelkezésre többek között:
 A gyermeket időben értesítik és tájékoztatják az ügy előrehaladtáról (idézzük fel a
gyermek részvételhez való jogáról tanultakat, 1 modul);
 A kérdések feltétele, meghallgatás és más interakciók gyermekbarát módon történnek
(idézzük fel a csoport által kidolgozott gyermekbarát kommunikációs készségeket, 3
modul);
 Rendelkezésre állnak a gyermek legfőbb érdekeinek megfelelő alternatívák a bírósági
eljárásra (például: elterelés; mediáció; alternatív vitarendezés);
 A büntethetőségi korhatár magas;
 Jogi segítségnyújtáshoz és tanácsadáshoz való hozzáférés;
 Biztonsági / különleges védelmi intézkedések (például védelem a megfélemlítéstől,
megtorlástól, ill. másodlagos áldozattá válástól).
Egyéb? Adjunk a résztvevőknek lehetőséget arra, hogy mondjanak különböző, általuk tapasztalt
jó és rossz gyakorlatra példákat. Például találkoztak-e már olyan esettel, amikor egy gyereket
előzetesen nem (megfelelően) tájékoztattak és nem volt elegendő információja a tárgyalás
előtt? Vagy, amennyiben a képzésen rendőr is részt vesz, megkérhetjük, hogy mondja el,
hogyan történik egy gyermek maghallgatása.
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Dia 10
Előadás



A dia az eljárási folyamat alatti gyermekbarát igazságszolgáltatási eljárásra mutat be példákat.
Többek között:
 Hozzáférés saját jogi képviselethez és tanácsadáshoz az eljárás során, azokban az
esetekben, amikor összeférhetetlenség van/lehet a gyerek és szülő/más érintett
személy között;
 A gyerek meghallgatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való joga (idézzük fel a
részvételhez való jog témakörét (1 Modul) és hangsúlyozzuk, hogy a gyerek életkora
alapján nem zárható ki a meghallgatásból);
 Elhúzódó eljárási elkerülése, például:
 Megszakítások elkerülése (annak előzetes vizsgálata, hogy a tárgyalás, meghallgatás
előtt minden érintett értesítést kapjon, minden tanú és eljárásba bevont személy
megjelenjen és rendelkezésre álljon, minden szükséges dokumentum a bíróság és
az ellenérdekű fél számára);
 Amennyiben szükséges az igazságügyi hatóság megvizsgálhatja ideiglenes
határozatok vagy előzetes ítéletek meghozatalának a lehetőségét, amit
monitoroznak egy adott ideig, hogy később felül tudják vizsgálni
 Az igazságügyi hatóság azonnal végrehajtható intézkedéseket hoz olyan esetekben,
amikor ez a gyerek legfőbb érdeke
 Megfelelő kommunikációs módszerek (idézzük fel a 3-as modul során tanultakat);


Gyermekbarát környezet, például:
 Minden résztvevő azonos magasságban ül (a bíró nem egy külön, magasabb helyre
kerül);
 Bírák, ügyészek, ügyvédek és más tisztviselők tartózkodnak a hivatalos ruha, köpeny
viselésétől;
 A megbeszélést/meghallgatást megelőzően a gyereknek lehetősége van
megismerni a tárgyalótermet és a megjelentek szerepét az eljárási folyamatban;
 A gyerek az ügyvéd/jogi tanácsadó mellett ül, így lehetősége van arra, hogy a
felmerülő kérdéseit könnyen megvitathassa a tárgyalás során;
 A gyerek szülei vagy más, általa választott személy részt vehet a tárgyaláson, hacsak
ezzel ellentétes indokolt határozat nem született a személlyel kapcsolatban;
 A tárgyalás a gyermek ritmusához és koncentrációs idejéhez igazodik és számára
megfelelő időközönként, megfelelő hosszúságú szüneteket tartalmaz;
92

© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE



Dia 11-12:
Előadás

A meghallgatás illetve bizonyítási eljárásnak különösen gyermekbarát módon kell
történnie, például audiovizuális nyilatkozattétel, illetve az áldozat (gyerek) illetve
tanúk keresztkérdésekkel történő meghallgatása esetén.
A 11-es és 12-es diákon egy-egy kép kerül bemutatásra a lengyelországi gyermekbarát
meghallgató szobákról.
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Dia 13:
Előadás



Dia 14:
Előadás



A dia célja, hogy a résztvevők munkatapasztalataikból hozzanak eseteket. Van-e például
tudomása valakinek kifejezetten a gyerekek számára kialakított meghallgató szobáról? Van-e
olyan résztvevő, aki meg tudná osztani a többiekkel, hogy mitől valóban gyerekbarát a szoba, és
mik a tapasztalatok a használatával kapcsolatosan?

A 14-es dia a gyermekbarát igazságszolgáltatás eljárás utáni jellemzőit összegzi. Többek között:
 A gyerek tájékoztatást kap a folyamatban lévő eljárásról és eredményekről. Például a
gyerek képviselőjének vagy gyámjának tájékoztatnia kell a gyereket a döntésről olyan
módon, hogy a gyerek ügyvédje, kirendelt gyámja, el kell, hogy mondja, meg kell, hogy
magyarázza a gyereknek a meghozott döntést, a gyerek értelmi, érettségi szintjének
megfelelő nyelvezeten, és minden olyan információt meg kell osztania vele, ami a
további lehetséges lépéseket, mint a fellebbezést illetve a panasztétel formáit illeti
 A megfelelő hatóságok késedelem nélküli döntéshozatala és a döntés végrehajtásának
felügyelete;
 A gyermek számára elérhető szükséges tanácsadásról vagy rehabilitációs
szolgáltatásokról szóló információ, mint például egészségügyi ellátás, oktatás, közösségi
vagy terápiás programok;
 A bűncselekményt elkövető gyerekeket érintő büntetőjogi szankcióknak összhangban
kell lenniük a gyermek- és fiatalkorúakra vonatkozó nemzetközi sztenderdekkel és
bevált gyakorlatokkal.
Osszák meg a résztvevők saját tapasztalataikat ezzel kapcsolatosan, ha tud valaki példát
mondani arra, hogy hogyan lépjünk kapcsolatba a gyerekkel az eljárás lezárását követően?
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Dia 15-19

A következő diák a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló útmutató elemeit mutatják be.
További magyarázatot nem igényel.

95
© Coram Children’s Legal Centre 2016

A GYERMEKI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

4.2: AZ IRÁNYMUTATÓHOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATOK
Cél: A résztvevők segítése abban, hogy jobban megismerjék és átgondolhassák a gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló mutatót.
Idő: 1 ½ óra
Eszközök: munkafüzet 4M; PPT 4M 21 dia; magazinok, olló, ragasztó, papír, toll; flipchart papír.
Képzési tipp



Figyelem: háromféleképpen szervezhetjük meg ezt a gyakorlatot. Az előadó vagy a résztvevők maguk is megállapodhatnak abban,
hogy melyik verziót szeretnék kipróbálni
•
•

OPCIÓ 1

Osszuk a résztvevőket 5 csoportba.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy, a gyereket is érintő megbeszélést, vizsgálatot vagy más eseményt leíró tervet a
gyermekbarát igazságszolgáltatásról szóló útmutató illetve az eddig tanultak alapján. A tervet mindenki vázolja fel egy-egy flipchart
papírra.
Biztosítsunk 30 percet az előkészületekre, majd 10 percet a bemutatásra
• Kérjük meg a résztvevőket, hogy mutassák be a csoport egészének a kidolgozottakat.
• Minden előadás után biztosítsunk időt a hallottak átbeszélésére.

OPCIÓ 2

Osszuk a résztvevőket 5 csoportba.
Osszuk szét az alábbi a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó útmutató különböző részeit a csoportoknak
Csoport 1: IV. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági eljárás előtt, alatt és után, A. A gyermekbarát igazságszolgáltatás általános
elemei, 1. Tájékoztatás és tanácsadás
Csoport 2: IV. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági eljárás előtt, alatt és után, C. A gyerekek és a rendőrség
Csoport 3: IV. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági eljárás előtt, alatt és után, D. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági
eljárás alatt, 4. Az indokolatlan késedelem elkerülése
Csoport 4: IV. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági eljárás előtt, alatt és után, D. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági
eljárás alatt, 5. Az eljárás szervezése, gyermekbarát környezet és gyermekbarát nyelvezet
Csoport 5: IV. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági eljárás előtt, alatt és után, D. Gyermekbarát igazságszolgáltatás a bírósági
eljárás alatt, 6. A gyermekek vallomása / nyilatkozatai
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Képzési tipp


OPCIÓ 3 –
ÁLLAMI
SZABÁLYOZ
ÁS

Dönthetünk úgy, hogy bizonyos részeket nem használunk, vagy más részeket osztunk szét a csoport összetételének megfelelően.
A különböző területeket véletlenszerűen vagy célzottan is szétoszthatjuk (például a csoport 3 pont kifejezetten hasznos lehet annak a
kiscsoportnak, amelyben rendőrök is vannak).
Kérjük meg a résztvevőket, hogy készítsenek egy-egy posztert, amely további információt tartalmaz az érintett témakörről. A
posztereket úgy készítsék el, mintha közvetlen munkatársaik számára készülnének.
Biztosítsunk 30 percet az előkészületekre és további 10 percet a poszterek bemutatására.
Osszuk a résztvevőket 5 csoportba.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy elevenítsék fel az első modul kapcsán ismertetett „gyermekjogi jelentés kártya” gyakorlatot: minden
résztvevő mutasson be a csoporton belül egy területet/gyakorlatot vagy szabályozást a munkájához kapcsolódóan, amely összhangban,
vagy ellentmondásban van az Európa Tanács gyermekbarát igazságszolgáltatás útmutatójában foglaltakkal. Osztályozzunk le, értékeljük
(1-10-ig) egy speciális területet, ügyet, amiről beszélni szeretnénk. (például meghallgatás, nyomozás során, vagy többszöri meghallgatás
az eljárás során stb.)
Az előadás tartalmazza a következőket:
o Az útmutató azon része, amely az említett példához kapcsolódik
o A jelenlegi helyzet jogi szabályozása
o A jelenlegi helyzet a gyakorlatban (minden területi vagy szakmai eltérést figyelembe véve)
o A szabályozásban vagy a gyakorlatban tapasztalható hiányosságok, miért vannak jelen, ill. mi szükséges
megszüntetésükhöz
Minden további szükséges intézkedés, amely ahhoz szükséges, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatóban
foglaltak megvalósíthatóak legyenek.
Biztosítsunk az előkészületekre 30, míg a bemutatóra 10 percet

Képzési tipp



A különböző területeket véletlenszerűen vagy célzottan is szétoszthatjuk (például a csoport 3 pont kifejezetten hasznos lehet annak a
kiscsoportnak, amelyben rendőrök is vannak).
Kérjük meg a résztvevőket, hogy mutassák be a kidolgozottakat a többieknek.
Biztosítsunk időt kérdéseket és észrevételek megfogalmazására.
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ZÁRÓ RÉSZ
IDŐTARTAM: 30 perc
TÉMAKÖRÖK:
-

Az elsajátított ismeretek, ill. Készségek értékelése
Tanúsítványok átvétele és a képzés lezárása

IDŐ
15 perc

PROGRAM
1: Az értékelési lapok kitöltése

15 perc

2: A tanúsítványok átvétele






ESZKÖZÖK
A bevezető és záró részhez tartozó munkafüzet
Értékelési lap (résztvevő verzió)
Utólagos önértékelési lap
Tanúsítványok

MÓDSZER
Önálló munka

Előadás

1: AZ ÉRTÉKELŐ LAPOK KITÖLTÉSE
Cél: A résztvevők ösztönzése a képzés során elsajátított ismeretek, ill. készségek átgondolására.
Idő: 15 perc
Eszközök: A képzéshez kapcsolódó ’értékelési lap’, az ’utólagos önértékelési lap’ és a bevezető és záró részhez tartozó munkafüzet utolsó oldalán található
’önreflexió’-s táblázat kitöltése.
Gyakorlat

Kérjük meg a résztvevőket, hogy töltsék ki a képzéshez kapcsolódó ’értékelési lap’-ot, az ’utólagos önértékelési lap’-ot és a bevezető és
záró részhez tartozó munkafüzet utolsó oldalán található ’önreflexió’-s táblázatot. Gyűjtsük be az ’értékelési lap’-ot és az ’utólagos
önértékelési lap’-ot.

Gyakorlat

Miután kitöltötték az ’utólagos önértékelési lap’-ot, osszuk szét az ’előzetes önértékelési lap’-ot, a képzés előtti és utáni eredmények
összehasonlíthatóságára. Ezt követően gyűjtsük be a kiosztott önértékelő lapokat. (Egyedül az ’önreflexió’ marad a résztvevőknél).
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2: A TANÚSÍTVÁNYOK ÁTVÉTELE
[Előzetesen készítsük el a tanúsítványokat]
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