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A gyermekek és a fiatalok számára az az iskola olyan tanulási hely, ahol szaktudást, társas
viselkedést és konfliktuskezelést sajátíthatnak el. Képzési és nevelés megbízatásuknak megfelelően
az a feladatuk, hogy hozzájáruljanak a gyermekek és a fiatalok átfogó személyiségfejlesztéséhez,
amelyen belül különösen olyan személyes és a szociális kompetenciákat kell felébreszteni és
közvetíteni, mint
• önállóság, öntudatosság, önértékelés
• értékrend felépítése
• felelősségérzet, felelősségtudat és képesség a közösségi létre
• kommunikációs-, kooperációs- és konfliktustűrő képesség
• önszervezés
Az iskola azonban alkalmanként színtere is annak, amikor a gyermekek és fiatalok magaviseleti
problémái erőszakos viselkedés formájában a felszínre kerülnek. Ebből kifolyólag az iskolák egyre
gyakrabban érzik szükségét annak, hogy erőszak-megelőző tevékenységeket tegyenek elérhetővé a
diákok számára.
A párkapcsolati erőszak jelensége több szempontból is hatással van az iskola mindennapjaira. Ez a
képzés mind az egyik szülő által a másik sérelmére elkövetett párkapcsolati erőszakkal, mind pedig
a fiatalok randikapcsolataiban felbukkanó erőszakkal foglalkozik. A képzés megismerteti a
pedagógusokat a párkapcsolati erőszak természetrajzával kapcsolatos legújabb ismeretekkel,
valamint a lelki trauma okozta zavarokkal, hogy biztos alapokat nyújtson a gyakorlati munkához.

Ezen túlmenően ismertet két pedagógiai programot, és kitér azokra az esetekre is, amikor a baj már
megtörtént, és beavatkozásra van szükség. A képzés folyamatosan törekszik arra, hogy a jó
gyakorlatok bemutatása maga is minta értékű legyen, a résztvevők tanulási folyamatában
ugyanazok az értékek és megoldások domináljanak, amelyeket az osztályteremben is hatékonynak
gondolunk. Lényeges elemnek tekintjük, hogy a pedagógusok megtanuljanak olyan reflektív
technikákat is, melyek a saját gyakorlatuk későbbi elemzésében, továbbfejlesztésében sikeressé
tehetik őket.
Fenti célok elérése érdekében a tematika az alábbi területeket érinti:
- A párkapcsolati erőszak természetrajza
- A szülők közti erőszak hatása a családban élő gyermekekre
- A párkapcsolati erőszak elleni fellépés pedagógiai és gyermekvédelmi módszerei
- A poszt-traumás stressz és a PTSD (az erőszak rövid és hosszútávú pszichés hatásai, a közvetett
vagy közvetlen bántalmazás által lelkileg sérült gyermek tipikus tünetei)
- A "Beszélj velem!" és a Szívdobbanás kézikönyvek gyakorlati elsajátítása
A továbbképzés specialitásai
A tanfolyam megközelítésében speciális, amennyiben az érintett gyerekeket és azok baráti körét
nem csupán az erőszak elszenvedőiként vagy elkövetőiként tárgyalja, hanem támogatást, segítséget
nyújtani képes kortársakként is.
Az ellenőrzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei
A tanfolyamon elsajátítottak ellenőrzése folyamatos. A résztvevők résztvevőként és
gyakorlatvezetőként is lehetőséget kapnak a két kézikönyv gyakorlatainak kipróbálására. A
tanfolyam utolsó részében lehetőségük van csoportmunkában felkészülni az egyéni zárófeladatra, és
a csoportos feladat közös értékelése is segítséget nyújt a zárófeladat megfelelő minőségben történő
elkészítéséhez. A tanúsítvány kiadásának feltétele a részvétel (90%), és a záró feladat sikeres
teljesítése.

