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modUlvázlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fEldolgozáS ElőKéSzíTéSE

I/a Ráhangolás

A Az osztály az „Adj tovább egy mozdulatot!” játét-
kot játssza. 
A tanulók körben állnak. A pedagógus elindít egy 
mozdulatot, melyet mindenkinek követnie kell, 
amint észreveszi. Majd a következő csoporttag 
mutat egy másik mozdulatot, és így tovább.

10 perc

Egymásra hangolódás Egész osztály együtt – 
mozgásos játék

B Az osztály az „Adj tovább egy hangot!” játékot 
játssza.
A pedagógus valamilyen lágy hangot ad (pl. susot-
gás), melyet mindenkinek követni kell. A mellette 
álló más hanggal (pl. csepp) folytatja a játékot, és 
így tovább.

10 perc

Egymásra hangolódás Egész osztály együtt 
– játék
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

C A diákok beszélgetőkör keretében elmondják, mit 
tudnak a drogokról. A beszélgetést labda segítheti: 
akihez kerül, annak kell megszólalnia. A beszélget-
tést a pedagógus indítja.

10 perc

Témára hangolódás Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör

Labda

I/b Csoportalakítás 

A Irányított csoportalakítás történik véleményvonalt-
lal. A csoportok ezután közös beszélgetést folytatt-
nak a kialakult véleményekről (pl. mi befolyásolja 
a véleményüket, mi lehet az általános következtet-
tés a véleményvonal során kialakított álláspontokt-
kal kapcsolatban).

10 perc

Véleménynyilvánítás Kooperatív tanulás – 
hajlított véleményvot-
nal

P1 (Állítát-
sok véleményt
vonalhoz)

B A tanulók véletlenszerűen csoportokat alakítanak 
a kettős kör módszerével. Beszélgetés témája: vélet-
mény a drogról.

10 perc

Önreflexió
Együttműködés

Kooperatív tanulás – 
kettős kör

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a Vélemények megismerése

A A foglalkozás résztvevői körben ülnek. A beszélt-
getés témája: „Mit tudunk a drogokról?”.

15 perc

Meglévő tudás előhívát-
sa, rendszerezése
Fogalmak tisztázása

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör

P2 (Információk 
a drogokról)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A foglalkozás résztvevői kis csoportokban helyezt-
kednek el. A beszélgetés témája: „Mit tudunk a 
drogokról?”

15 perc

Meglévő tudás előhívát-
sa, rendszerezése
Fogalmak tisztázása

Kooperatív tanulás – 
háromlépcsős interjú

P2 (Információk 
a drogokról)

II/b Magyarországi drogtörvény

A A tanulók a drogokról szóló törvény kivonatát dolt-
gozzák fel a szakértői mozaik módszerével.

20 perc

Ismeretszerzés
Együttműködés
Lényegkiemelés
Logika

Kooperatív tanulás – 
szakértői mozaik

D1 (Törvény a drot-
gokról)

II/c Civil szervezetek munkájának megismerése

A A tanulók megismerkednek néhány iskolai drogt-
megelőző programmal foglalkozó szervezet munt-
kájával, célkitűzéseivel. 
Feladat: a csoportok készítsenek figyelemfelkeltő 
és informatív plakátokat a drogmegelőzéssel fogt-
lalkozó szervezetekről. 

25 perc

A szövegek tartalmának 
ismertetése képi eszköt-
zökkel
Ismeretszerzés

Kooperatív tanulás – 
plakát

D2 (Információk 
szervezetekről)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

B A tanulók megismerkednek néhány iskolai drogt-
megelőző programmal foglalkozó szervezet munt-
kájával, célkitűzéseivel. 
Feladat: készítsenek a csoportok figyelemfelkeltő 
és informatív plakátokat a drogmegelőzéssel fogt-
lalkozó szervezetekről.
A diákok bármilyen szervezetet választhatnak, 
weblapok segítségével tájékozódnak. 

25 perc

A szövegek tartalmának 
ismertetése képi eszköt-
zök felhasználásával
Ismeretszerzés
Problémamegoldó 
képesség
Kapcsolatkezelési 
képesség

Kooperatív tanulás – 
plakát

D3 (Drogmegt-
előzésről az 
interneten)
Számítógép 
internetthozzáfét-
réssel,
csomagolópapír, 
filctollak, ragasztó

II/d Plakátok bemutatása

A A csoportok bemutatják az elkészült munkákat.
Értékelési szempontok: plakát funkciója, a bemut-
tató informatív jellege.

15 perc

Feladat ellenőrzése, szót-
beli értékelése
Ismeretek rendszerezése

Csoportmunka – 
bemutató

III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/a Vita

A Minden csoport választ egy állítást a drog témaköt-
rével kapcsolatban. A csoporttagok érveket gyűjt-
tenek az állítás mellett, majd ismertetik álláspontt-
jukat.

30 perc

Ismeretek rendszerezése
Összefüggéstkezelő 
képesség
Véleménynyilvánítás

Kooperatív tanulás – 
kooperatív vita

D4 (Állítások) P3 (Állítások)
Korongok
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III/b összefoglalás

A A diákok beszélgetőkörben összegzik a modul 
során elhangzottakat. A pedagógus a segítés lehet-
tőségeinek feltérképezése felé irányítja a beszélget-
tést (pl.: „Te hogyan tudnál segíteni barátodnak, 
ismerősödnek, ha észreveszed, hogy problémája 
van a drogokkal?”, „Mit tennél, ha barátod, ismet-
rősöd hozzád fordulna segítségért?”).

10 perc

Ismeretek összegzése
Empátia
Tolerancia
Problémamegoldó 
képesség

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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P1  
állítások véleményvonalhoz 

Az alábbi állítások mentén helyezkednek el a gyerekek egy vonalt-
ban aszerint, hogy melyik állítással értenek leginkább egyet:

A drog kifejezés számomra kizárólag a kábítószereket jelöli.

A drog fogalmába minden tudatmódosító és egészségre káros szer 
beletartozik, így a dohány és az alkohol is.

P2  
Információk a drogokról 

Mit nevezünk drognak? 
Amíg a mai magyar köznyelvben a drog szó jelentése egyenlő az 
illegális drogéval, addig az addiktológia (szenvedélybetegséggel 
foglalkozó tudomány) a következő meghatározást adja:
Drognak nevezzük azt az anyagot, amely a központi idegrendszerre 
hatva hangulati, gondolkodásbeli változásokat okoz, és hatása pot-
tenciálisan káros a szervezet testitlelki folyamataira. Ez a meghatárot-
zás magában foglalja a legális drogokat is (alkohol, nikotin, koffein).
Még tágabb értelemben: drognak nevezünk minden olyan termét-
szetes vagy mesterséges anyagot, mely a szervezetbe bekerülve 
akár pozitív, akár negatív hatást vált ki. A gyógynövények, fűszet-

rek mértékletesen alkalmazva jótékony (pozitív) droghatást eredt-
ményeznek.

Mit nevezünk dependenciának vagy szerfüggésnek? 
A szerhez való hozzászokás után a szer abbahagyása vagy a megt-
szokottnál kisebb adagja a drogra jellemző megvonási tüneteket 
vonja maga után. Ebben az esetben a szervezet „normál” működét-
séhez kell az anyag. A szer hiánya pszichológiai síkon úgynevezett 
sóvárgást okoz, míg bizonyos drogok elhagyása után jellegzetes 
testi tünetek lépnek fel. Ez utóbbit nevezzük testi vagy fizikai fügt-
gésnek. Míg lelki függést gyakorlatilag minden pszichoaktív szer 
képes kialakítani, testi elvonási tünetek csak bizonyos drogok abt-
bahagyása után lépnek fel. A dependencia kialakulását a drog típut-
sán kívül befolyásolja a szert használó egyén biológiai és pszichés 
adottsága is.

néhány gondolat a drogfüggőségről
Bár mindegyik illegális drognak ismert kulturális célú felhasználát-
sa, Európában – amely alkoholt preferáló kultúra – ezek a szerek az 
orvostudomány közvetítésével terjedtek el. Orvosi kutatásoknak 
köszönheti létét a heroin is, amely a máktejben található ópium alt-
kaloidjának, a morfinnak egy módosított változata. Mivel a morfint 
nemcsak fájdalomcsillapító, de függőségokozó hatásában is felült-
múlja, ezért a gyógyászatból kiszorult. Erős dependenciát okozó 
tulajdonsága miatt alkalmas arra, hogy az általa okozott függőség 
vizsgálata a függőség általánosabb, többi szerre is alkalmazható 
modelljeként szolgáljon.

mellékleTek
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A heroin és az ópiátok az agyi gyönyörközpontra hatnak. A herot-
in ezáltal pótolja a mindennapi élet nyújtotta örömöket, és olyan 
alapvető vágyakat szorít vissza, mint az éhség és a szexualitás. A 
kényszeres droghasználó érzelmi élete fokozatosan elsivárosodik, 
szociális élettere beszűkül. A súlyos pszichés problémákkal küzt-
dő ember eleinte a külsőtbelső szorongató élmények és a külvilág 
előli „elbújásra” használja a szert. Később a mindennapi drog megt-
szerzéséért folytatott harc és az elvonástól való félelem súlyosbítja 
meglevő szorongását, amit – más módszerek nem lévén – szintén 
droggal csillapít. Ez a vázolt folyamat a drogfüggést magyarázó önt-
gyógyítási modellbe illeszkedik, mely szerint a drogozás az egyén 
lélektani problémáinak hibás korrekciós kísérlete. Előfordul, hogy 
az addikció nem kötődik egyetlen speciális szerhez: itt az a lényeg, 
hogy mindig legyen „kéznél valami”, és ilyenkor az illető azt a drot-
got használja, amihez éppen hozzájut. Mindemellett lényeges megt-
említeni, hogy a drog kipróbálása nem egyenlő a drogfüggőség 
megjelenésével. A drogok élményt nyújtó hatása miatt az életkorra 
jellemző kíváncsiságtól amúgy is hajtva számos fiatal próbálkozik 
a „tiltott gyümölccsel”. Közülük csak igen kis százalékban válnak 
függővé. Ez nem azt jelenti, hogy a próbálkozókra nem kell figyelt-
ni. Fontos, hogy a fiatal megértse, ezek a szerek csak „pótszerek”.

Speed és Extasy
Az amfetamin a második világháborúban mint rekreációs szer bit-
zonyult hatásosnak. Szintén e hatásának köszönhette sikerét az 
USÁtban az egyetemi diákok körében. Később ismertté vált káros 
következményei miatt droglistára került. Az amfetamin tartalmú 
drog, a speed „kistestvéreként” a 80tas években ennek módosított 
változata, az extasy terjedt el, amit 1985tben szintén betiltottak. 
Hatások, amiért fogyasztják: A Speed és az Extasy feldobottságot 
okoznak és az egész éjszakán át tartó stimuláló, állóképességtjavító 
hatásuk miatt diszkódrogként terjedtek el. Alkalmankénti haszt-
nálatakor gyorsító hatása figyelhető meg, gyorsítja a beszédet, az 

asszociációt, a gondolkodást. Növeli a szexuális teljesítőképességet 
(rendszeres használatánál ez ellentétesen érvényesül). Az Extasy 
tablettáknak hallucinogén hatása is van, és használói gyakran szát-
molnak be egyfajta érzelmi megnyílásról, gátlásoldódásról. Hatót-
idejük átlagos dózis esetén 4t6 óra.
Mellékhatások, következmények: Fizikai szinten a stresszre adott vát-
laszreakciók jelennek meg, emelkedik a vérnyomás, nő a pulzust-
szám, tágul a pupilla, csökken az éhségérzet, és nő az éberség. 
Nagyobb adagok alkalmazása esetén szorongásos pánikállapot 
alakulhat ki, súlyosabb esetben pszichózis, üldöztetési téveszmékt-
kel. A szervezet folyadékvesztése miatt kiszáradás veszélye állhat 
fenn, és a szerek mérgező hatása fokozódik. A vese és a szív terhet-
lése megnő. Rendszeres használata májkárosító, emellett az extasy 
tabletták idegkárosító hatását is kimutatták. Alkalomszerű haszt-
nálat után is nyomott hangulat és fokozott alvásigény jelentkezik, 
míg rendszeres, huzamosabb idejű használat után depresszió alat-
kulhat ki.
Függőséget okozó hatás: Az amfetaminokkal szemben gyorsan kit-
épül a tolerancia. Fizikai dependenciát nem okoz, viszont pszichés 
függőséget igen. Abbahagyása esetén a szer utáni sóvárgás, letört 
hangulat, krónikus fáradtságérzés alakulhat ki. Átlagos dózisuk: 
Extasy: 80t160 mg, speed: 5t30 mg.
A szerhasználat módjai: Por alakban szippantva, szúrva (intravénát-
san), illetve tabletta formájában szájon át.

Kokain
A kokain a DéltAmerikában őshonos kokacserje leveleiből előált-
lított fehér por, melynek kristályos formáját cracknek nevezik. 
(1903tig a Cocatcola is tartalmazta). A gyógyászatban helyi érzéstet-
lenítőként, a depresszió ellen és a morfintdependencia megakadát-
lyozására alkalmazták. Az orvosi használatból erős addiktív hatása 
miatt kiszorult, bár sebészeti célokra ritkán ma is alkalmazzák. Az 
illegális piacon máig nagy a népszerűsége annak ellenére, hogy az 
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egyik legdrágább drog. Felhasználói köre jóval szélesebb, mint a 
többi illegális drogé.
Hatások, amiért fogyasztják: Intravénás alkalmazáskor intenzív 
eufóriaérzés jelentkezik, amely pár másodpercig tart. A kokain jót-
val rövidebb hatástartamú, mint az amfetamintszármazékok, hat-
tóideje a felhasználás módjától függően maximum egy óra. Gyors 
metabolizációja (anyagcseréje, lebomlása) miatt rendszeres hasznát-
lata során erős lelki függőséget alakíthat ki. A többi stimulálószerhez 
hasonlóan energetizál, fokozza a fizikai és szellemi teljesítőképest-
séget, csökkenti az éhségt és a szomjúságérzetet.
Mellékhatások, következmények: A stimulálószereknél részletezett vért-
keringési és szívhatások itt is jelentkeznek, túladagolásnál szívint-
farktus, epilepszia és pszichózis alakulhat ki. Magzatkárosító hatát-
sú, rendszeres használata után depresszió léphet fel.
Függőséget okozó hatás: Főleg intravénás használat után, illetve az elt-
füstölhető kristályos formájú crack fogyasztása kapcsán erős pszichés 
függőség alakulhat ki, fizikai függést nem okoz. A crack használatát-
nál komoly tüdőkárosodást írnak le. Átlagos dózisa: 10t500 mg.
Használat módja: Por alakban szippantva, intravénásan, crack esetét-
ben cigaretta formájában. A kokalevél rágása főleg a kokain őshat-
zájában szokásos.

LSd
A hallucinogén csoportba tartozó drog használata számos kultúrát-
ból ismert. A 60tas évekbeli hippitkultúrában az LSDthasználat a 
társadalom elleni lázadás egyik szimbólumává vált. Bár az akkori 
LSDthasználat jóval inkább pozitív értékrendbe ágyazottan történt 
(szeretet, béke, önmegismerés), mint ma, a szer rendkívül erős pszit-
chés hatása miatt számos kárt okozott. Ennek következtében a 60t
as évek végén betiltották. Manapság ismét nő a népszerűsége mint 
rekreációs, diszkódrog. Az úgynevezett bélyeg – az LSDtvel impt-
regnált papír – a 60tas évek LSDts tablettáinál kisebb hatóanyagt
tartalmú, változó minőségű kiszerelési forma.

Hatások, amiért fogyasztják: Az LSD hatása a többi szernél jóval int-
kább dózisfüggő. Kis adagban inkább a hangulatot befolyásolja, 
nagyobb adagoknál tudatmódosító hatása a jellemző, mely az ért-
zékelés megváltozásában jelentkezik. Ilyenek a vizuális illúziók, 
szinesztéziák, az idő múlása érzékelésének megváltozása. Gyakran 
tapasztalják fogyasztói azt, mintha megállna az idő. A domináns 
balféltekei működést, a racionális gondolkodást felváltja egy jobbt-
féltekei, hangokban, képekben, érzetekben, szimbólumokban való 
gondolkodás, melyhez az egyén hangulatától, fantáziáitól függő 
érzelmek társulnak.
Mellékhatások, következmények: Mivel az LSDthatást az egyén beállít-
tottsága, hangulata és a környezeti hatások nagymértékben befot-
lyásolják, az átélt élmények (az úgynevezett trip vagy utazás) igen 
kellemetlenek lehetnek. Szorongótdepresszív, pánikállapot alakult-
hat ki. Ez az úgynevezett rossz utazás (bad trip) különösen azért 
kellemetlen, mert az LSD hatása hosszú, fél napig is eltart. Hatását-
nál fogva lappangó pszichiátriai betegségeket hívhat elő. Flashtback 
jelenségnek vagy „újrajátszásnak” hívják azt a távhatást, amely a 
szer vérből való kiürülése után jelentkezik, egyfajta emlékezés fort-
májában. Ez az LSDtutazás alatt átélt élmények LSD nélküli átélét-
sét jelenti, amely lehet képi, hangulati vagy akár zsigeri emlékezés. 
Mint ahogy a trip, a flashtback is lehet pozitív vagy negatív élmény. 
Összefoglalva: az eddig ismertetett szereptől eltérően az LSDtt gyat-
korlatilag nem lehet túladagolni, ugyanakkor rendkívül erős pszit-
chés hatásai miatt lelkileg labilis emberekre veszélyes lehet.
Függőséget okozó hatás: Hatásához gyorsan tolerancia alakul ki. Fizit-
kai függést nem, de lelki függőséget okoz, pótszerként való rendt-
szeres használata előfordul. Ilyenkor a pszichés problémák megt-
oldására és egyfajta fantáziavilágba való merülésre használják a 
szert.
Használat módja: Az LSDtvel impregnált papír (bélyeg) lenyalása, 
szájpadlásra helyezése, mivel az anyag a nyálkahártyáról könnyen 
felszívódik. Átlagos dózisa: 100t250 mikrogramm
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Marihuána és hasis
A marihuána az indiai kender leveléből, levélcsúcsaiból és virágt-
zatából kiszárítás után készült dohányszerű keverék. A hasis a 
kendervirágok gyantájából előállított préselt készítmény, melyben 
a hatóanyagttartalom (THC) körülbelül ötször magasabb. A negyet-
dik legnépszerűbb drog világon. 
Hatások, amiért fogyasztják: A marihuána és a hasis fogyasztása a 
hangulatra hat, általában jókedv, feldobottság, oldott hangulat jet-
lentkezik. Használói olykor kitörő jókedvről, nevetőgörcsről szát-
molnak be. Nagyobb mennyiségű vagy nagyobb hatóanyagttart-
talmú szereknél már inkább dominál az érzékelésre kifejtett hat-
tása: az érzékszervek működése kiélesedik, beszámolók szerint 
a marihuánafogyasztó egyén jobban hall, szagol, ízlel, tapint. A 
művészi és a kreatív tevékenységek kibontakozhatnak. Emellett a 
belső, saját testből érkező információk vétele is javul, az illető átéli 
felgyorsult szívdobogását. Mind a pozitív, mind a negatív érzelmek 
átélése intenzívebbé válik. Hatástartama kb. 2t3 óra.
Mellékhatások, következmények: Mivel a negatív érzések szintén felt-
erősödnek, a marihuána fogyasztása járhat szorongással, esetleg 
pánik átélésével. A testi reakciók a következők: pupillatágulat, a 
szem kötőhártyájának pirossága, pulzusszaporulat, megnövekedett 
étvágy, nagyobb adagoknál álmosság, alvás. Halálos dózisa nem 
ismert. Rendszeres, hosszan tartó használata tüdőkárosodáshoz, 
memóriazavarok kialakulásához, a gondolkodási képesség romt-
lásához vezethet, emellett a hangulati élet elsivárosodása, apátia 
jöhet létre.
Függőséget okozó hatás: Testi függőséget nem, pszichés függőséget 
ellenben okozhat.
Használat módja: A marihuánát általában cigaretta formájában haszt-
nálják, szétmorzsolás után a hasis is elfüstölhető. Mindkét szer szát-
jon át is fogyasztható, általában valamilyen süteménybe sütik bele. 
A marihuána és a hasis felhasználására számtalan recept terjedt 
el. 

Végezetül néhány további alapinformáció a köztudatot formáló ist-
meretek közül:
1. Az egyszeri kipróbálástól egyenes út vezet az elvonókúráig. Statiszt-
tikai adatok támasztják alá, hogy a kipróbálók túlnyomó többsége 
nem válik drogfüggővé.
2. A drogproblémát börtönnel vagy kényszerzubbonnyal kell kezelnn
ni. A drogprobléma elsősorban nem rendőri vagy orvosi kérdés. A 
megelőzésnek a születésnél kell elkezdődnie egy nyitott, harmot-
nikus család védőburkában. Emellett az igényes életre, értékekre 
történő oktatásban, a felelősségre való nevelésben a tanárok egyéni 
példaadása is nagyon fontos.
3. Minden drog egyformán veszélyes. A testi egészség szempontjából 
nézve igen, míg egyes drogok egyszeri kipróbálása is túladagolást-
hoz, halálhoz vezethet (heroin), más drogoknál halálos dózis nem 
ismert (marihuána). Pszichés károsodás szempontjából az egyébt-
ként kevésbé veszélyes hallucinogének egyszeri kipróbálása is vet-
szélyes lehet, különösen labilis pszichéjű egyéneknél. 

Ezeket a realitásokat szem előtt tartva, a droghasználat veszélyei 
továbbra is vitathatatlanok maradnak előttünk, ezek csupán a pont-
tos informálódást, a tényszerűséget szolgálják, melyekkel természet-
tesen nem kendőzhetők el a probléma orvosilag vagy pszichésen 
káros következményei, viszont adott esetben a helyzet megítélését 
segítheti.

P3  
állítások 

A kooperatív vita szabályai szerint a diákoknak választaniuk kell 
önállóan egy állítást – amelyikkel leginkább egyetértenek –, majd 
az így kialakult csoportok érveket gyűjtenek saját állításuk mellett.
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modulleÍrás 
Ajánlott korosztály 16-17 évesek

Ajánlott időkeret 3 × 45 perc

A modul közvetlen célja Az ombudsmani hivatal szerepének megismertetése a tanulókkal, gyakorlati kérdéseik megválaszolása

A modul témái, tartalma Témái: állam, intézmények, érdekérvényesítés, törvények, normák

Tartalma: az ombudsmani hivatal felépítése, az ombudsman jogköre, felelőssége, határai, az intézmény létrejött-
tének okai; mikor, hogyan és miért fordulhatunk ombudsmanhoz

Megelőző tapasztalat A diákok ismerjék és legyenek képesek kezelni a PowerPoint programot

Ajánlott továbbhaladási irány Jogi ismeretek tanítása

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság, autonómia
Önszabályozás: tekintet másokra
A szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: kreativitás

Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: társadalomismeret, történelem

Modulokhoz: Parlamenti patkó (szkc209_09)

Támogató rendszer Országgyűlési Biztos Hivatala (http://www.obh.hu)
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MódSZERTANI AjÁNLÁS

A foglalkozást három részletben és egy alkalommal is meg lehet 
tartani. Mivel a tárgyi ismeretek kooperatív csoportmunkán alat-
pulnak, a csoportok kialakításánál mindenképpen irányított cso--
portalakítás javasolt. A foglalkozás nagy részének megvalósítását-
hoz számítógépterem szükséges. A modul váza PowerPointtbemut-
tatóra épül, ezért az „Eszközök, mellékletek” rovatban nagyrészt 
internetes elérhetőségek szerepelnek. 
A modul során fontos a gyerekek önálló munkavégzésére helyezni 
a hangsúlyt. A modulban az ombudsmannal kapcsolatos informát-
ciók mellett az önálló, színvonalas, projektszerű munkavégzésre 
nevelés is nagy hangsúlyt kap. Mivel a diákok nagy teret kapnak az 
önálló kutatásra és munkavégzésre, a pedagógusnak lehetőséget 
kell biztosítania a kérdezésre, és állandó figyelemmel kell kísérnie 
a diákok munkáját. Az elkészült bemutatók akár más csoportok, 
osztályok számára tartott bemutatók segédanyagaiként is felhasz--
nálhatók.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban

A téma feldolgozása közös szóbeli értékelést kíván, a szövegek tar--
talmának ismeretét sem érdemes hagyományos értékelési rend--
szerben vizsgálni. A modul értékelése mindenképpen egyéni gont-
dolatok megfogalmazásának lehetőségében rejlik. Az értékelés sot-
rán fontos, hogy a diákok is elmondhassák véleményüket társaik 
munkájáról, illetve a csoportos munkavégzés folyamatáról.

A MOduL MELLÉKLETEI

Tanári mellékletek

P1 Feladatlista
P2 Szituációk

Diákmellékletek

D1 Források az interneten (d2)
D2 Szituációk (d2)
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modulvázlaT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fElDolgozáS ElőKéSzíTéSE

I/a Csoportalakítás

A A téma feldolgozása irányított csoportalakítást igé--
nyel: a vezető pedagógus 3 fős csoportokra osztja a 
diákokat. Minden csoportban legyen egy diák, aki 
tud PowerPoint-bemutatót készíteni; egy diák, aki 
biztonsággal kezeli az internetet; és egy diák, aki 
megfelelő előadókészséggel rendelkezik. Csoportt-
alakítási módszer: listás szerepek (szóvivő, technit-
kus, kapcsolattartó).

5 perc

Megfelelő munkaforma 
kialakítása

Kooperatív tanulás – 
csoportalakítás

A szerepek előt-
zőleg elkészített 
listája

I/b Csoportfejlesztés

A Szituációs játék: minden csoport egy-egy delegá--
ció egy képzelt nemzetközi tanácskozáson, mely 
az emberi jogokkal foglalkozik. A csoportok kitat-
lálják, milyen nemzetiségűek, milyen szervezetet 
képviselnek, logót készítenek, és bemutatkoznak.

15 perc

Együttműködés
Kreativitás

Kooperatív tanulás Papír, íróeszköz, 
ragasztó, olló stb.
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I/c A feladat ismertetése

A A tanár ismerteti a feladatot a tanulókkal: a dele--
gációknak reprezentatív anyagot kell elkészíteni--
ük az ombudsmani hivatal felépítéséről, feladatát-
ról, eseteikről stb.
A PowerPoint-bemutató maximum 7 perces legyen, 
a csoportok készítenek hozzá egy legfeljebb 5 kér--
désből álló értékelőlapot is (totó, eldöntendő kérét-
sek stb.).
A pontos feladatleírást borítékban kapják meg 
a csoportok. A tanár felhívja a diákok figyelmét 
arra, hogy a jó bemutató informatív, de nem tar--
talmaz hosszú szövegeket, ábrákkal, illusztrációk--
kal kiegészített, illetve az anyag bemutatása nem 
egyenlő a felolvasással.

5 perc

Figyelem Frontális osztálymun--
ka – feladatismertetés

P1 (Feladatlista)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTALOM FELdOLgOZÁSA

II/a PowerPoint-bemutatók elkészítése

A A tanulók felosztják a feladatokat, megtervezik a 
munkát, elkészítik a bemutató anyagát. A feladat 
elvégzéséhez szöveges dokumentumot is kapnak. 
Ezeket célszerű etmailben elküldeni. A melléklet-
tekben a honlapon szereplő esetek elérhetősége 
van feltüntetve. A feladat elvégzése előtt az osztály 
egyezteti a tanár segítségével, hogy a csoportok 
ugyanazt a szituációt vagy minden csoport más-
más esetet dolgoz fel.

40 perc

Új ismeretek feldolgo--
zása
Kreativitás
Multimédiás eszközök 
használata
Alkalmazkodás

D1 (Források az 
interneten) 
Számítógép 
internet-hozzáfé--
réssel, PowerPoint
D2 (Szituációk)

II/b Az elkészült bemutatók megtekintése

A Minden csoport bemutatja munkáját, majd a fel--
adatlapokat is kivetítik, a többiek pedig kitöltik 
azokat.

25 perc

Elkészített anyagok 
ismertetése
Ellenőrzés
Konvertáló képesség

Csoportmunka – szát-
mítógépes bemutató

Projektor, számí--
tógép

II/c Modellálás

A A kapott információk tükrében a megalakult bizott--
ságok (csoportok) saját szerepüknek megfelelően 
előzetes tanácskozás után véleményt mondanak a 
konkrét esetekről, természetesen az országgyűlési 
biztosok gyakorlatát követve. A csoportok minden 
vélemény elhangzása után értékelik az elhangzot--
takat.

30 perc

Információk rögzítése, 
adaptálása 
Kommunikációs kész--
ség
Önfejlesztő képesség

Kooperatív tanulás – 
kerekasztal, szóforgó

D2 (Szituációk) P2 (Szituációk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS

III/a értékelés

A A csoportok közösen értékelik a foglalkozást.
A tanár a következő szempontok szerint segíti az 
értékelést: informativitás, figyelemfelkeltés, hant-
gulat, produktumközpontúság, kitöltött feladatla--
pok értékelése.

10 perc

Ismeretek összegzése
Önálló vélemény kiala--
kítása

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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P1  
feladatlista 

A feladatok közül szabadon válogathat a foglalkozást vezető pet-
dagógus vagy az osztály. Minden témához szükséges egy 5 kért-
déses ellenőrző feladatlap összeállítása, melyet a bemutató végén 
vetítenek ki a diákok. Az értékelés is a bemutatót készítő gyerekek 
feladata.

Feladatlista:

Országgyűlési Biztos Hivatala hivatalos honlapjának általát-
nos bemutatása (felépítés, színvilág, szerkezet, kezelhetőség, 
informativitás)

Adatvédelmi Biztos feladatának, jogkörének bemutatása

Adatvédelmi Biztos néhány érdekes esetének, programjának, dot-
kumentumainak bemutatása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa feladatának, jogköt
rének bemutatása

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa néhány érdekes esetét-
nek, dokumentumainak bemutatása
Állampolgári Jogok Biztosa feladatának, jogkörének bemutatása

Állampolgári Jogok Biztosa néhány érdekes esetének, dokumentut-
mainak bemutatása

Oktatási Jogok Biztosa feladatainak, jogkörének bemutatása

Oktatási Jogok Biztosa néhány érdekes esetének, dokumentumait-
nak bemutatása

P2  
Szituációk

A diákok szabadon választhatnak a D1 mellékletben szereplő szitut-
ációk közül, vagy sorsolás, esetleg kiosztás után készülnek a véle--
ményezésre. Egy más változatban a csoportok kaphatják ugyanazt 
a szituációt is, de ekkor a megoldásokat érdemes összehasonlítani 
és véleményezni.
A szituációkat véleményezniük kell a csoportoknak az országgyűt-
lési biztosok munkájához hasonlóan.

melléKleTeK



SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

10. ÉVFOLYAM

A világ gyermekei 4.
Mi az ára egy gyerMeknek?

A modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva
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moDUlleÍrás 
Ajánlott korosztály 15-16 évesek

Ajánlott időkeret Kb. 3 × 45 perc

A modul közvetlen célja A figyelem felhívása a gyermekkereskedelemre, a gyermekekre leselkedő veszélyekre, például a gyermekprost-
titúcióra 

A modul témái, tartalma Témái: fizikai bántalmazás, háború, törvények, szolidaritás, érdekérvényesítés

Tartalma: gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció; önvédelem, társaink védelme; tudatosság, aktív prevent-
ció

Megelőző tapasztalat A világ gyermekei 1., 2., 3. a 7., 8., és a 9. évfolyam moduljai a Tolerancia programcsomagban

Ajánlott továbbhaladási irány Kampány a gyermekkereskedelem, gyermekprostitúció ellen

A kompetenciafejlesztés fókuszai Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia, érzelmek tudatossága
A szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: problémamegoldás
Társas kompetenciák: empátia, együttműködés

Kapcsolódási pontok A NATthoz: Ember és társadalom

Tantárgyakhoz: történelem, állampolgári ismeretek, társadalomismeret (gazdasági, társadalmi ismeretek, hazai 
és nemzetközi statisztikai adatok, nemzetközi emberi jogi, valamint gyermekjogi dokumentumok)

Modulokhoz: A toleranciára nevelés programcsomag ifjúsági szubkultúrák, társadalmi rétegek témaköreihez 
tartozó modulok
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Támogató rendszer M. Nádasi Mária: Projektoktatás. Oktatástmódszertani Kiskönyvtár. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstut-
dományi Intézet, 2003 
Mihály Ildikó: Gyermekáldozatok a politika és a háborúk világában. In: Új Pedagógiai Szemle, 2004/12. (http://
www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004t12tvttMihalytGyermekaldozatok)
Borbély Tibor: Gyermekmunka – a legmocskosabb profit (http://www.fn.hu/index.php?action=nyomtat&id=1
79&cid=78132&layout=no&id=179)
Megfélemlített gyermekkatonák (http://www.fuggetlen.hu/article.php?sid=118)
Kriminológiai Tanulmányok (http://www.okri.hu/index.php?menu=studies2)
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MódSZERTANI AjÁNLÁS

A feladatok munkaigénye miatt a produktumok befejezéséhez ist-
kolaidőn kívüli munkára is szükség lehet.
Az önálló csoportmunkában gyakorlott pedagógusok és osztályok 
számára ajánlott, más esetben alaposabb felkészülést, több időt vet-
het igénybe.
A modult 6t8 fős csoportok munkájára alkalmas berendezéssel felt-
szerelt, projektmunkához megfelelő, rugalmasan berendezhető tet-
remben érdemes megtartani.
A modulhoz szükséges eszközök: csomagolópapír, színes filctollak, 
kréta, ragasztószalag, ragasztó, színes képes magazinok, újságok, 
olló, A/4tes lapok, kartonpapír; számítógép, internetthozzáférés.
A tanulóknak szánt mellékleteket csoportmunkához használjuk. 
Annyi csoport alakul, ahány mellék van, és érdemes előre átgont-
dolni a létszámtól függően, hogy hány fő jut egy csoportba. Ennek 
megfelelően másolandók a mellékletek, lehetőség szerint minden 
tanuló kezében legyen belőle, de csoportonként legalább egy pélt-
dány szükséges.

Differenciálhatunk a forrásanyagokon keresztül. A rendelkezésre 
álló forrásanyagok kiválasztása az adott tanulócsoport sajátosságat-
ihoz, felkészültségéhez igazodjék. A téma sokféle forrásanyag alt-
kalmazását és többféle feldolgozási módot tesz lehetővé. 

Az új tartalom feldolgozásakor szükséges a tanulók érzelmeiről is 
beszélgetni, különös tekintettel az empátia és a szolidaritás érzését-
re. 
Tudni kell, hogy a téma igen érzékeny, éppen ezért senkit nem szat-
bad kényszeríteni véleménye, érzelme közzétételére. Itt a pedagót-
gus empátiája, figyelme és tapintata döntő. Véletlenül előfordulhat, 
hogy az osztályból valaki személyesen érintett a témában. A téma 
megbeszélése azonban igen fontos a prevenció érdekében (külföldi 

munkavállalás esetén például a körültekintő, kritikus gondolkot-
dás, mérlegelés, az információk ellenőrzése). Nem cél a felesleges 
bizalmatlanság vagy rémület keltése. Cél a tudatos választás, dönt-
tés előkészítése és a saját életükért érzett felelősség megerősítése.

Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban

Az értékelés – legyen az egyéni, csoportos vagy tanári – az adott 
feladatnál a pozitív vagy szokatlan megoldásokat, javaslatokat 
emelje ki. Kerülje a közvetlen negatív visszajelzést. A csoportos 
munkáknál az együttműködés és a csoportos problémamegoldás, 
közös elemzés a fő cél. 
Az értékelés legszerencsésebb formája a csoportos értékelés. Elsőt-
sorban az legyen a cél, hogy az érdeklődés, kíváncsiság és az aktív 
részvétel legyen az értékelés alapja, az új ismeretek, illetve a tanult-
tak ebből a szempontból másodlagosak.
Érdemes a foglalkozás végén egy nagy csomagolópapírt 
kifüggeszteni a falra, és megkérni a tanulókat, hogy írjanak egyt
egy mondatot, gondolatot, érzést a papírra, ami nekik személy szet-
rint a legérdekesebb, legmaradandóbb volt a foglalkozás után. 
Használhatnak szimbólumokat is rajzos formában; ezzel vizuálit-
san mindenki számára egyértelműen megjelenik a foglalkozás mit-
nősítése. 

A MOduL MELLÉKLETEI

Tanári mellékletek

P1 Tanári útmutató a témához
P2 Gyermekáldozatok a politika és a háborúk világában
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Diákmellékletek

D1 Egyezmény a gyerekmunkáról – forrásanyag (d2)
D2 Gyermekmunka – forrásanyag (d2)
D3 Gyermekt és nőkereskedelem (d2)
D4 A kiskorúak prostitúciójához (d2)
D5 Gyermekáldozatok a politika és a háborúk világában (d2)
D6 Megfélemlített gyermekkatonák (d2)
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moDUlvázlAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

I. RáhAngoláS, A fElDolgozáS ElőKéSzíTéSE

I/a A projektmunka előkészítése

A A tanár ismerteti a témát, a választható résztémat-
köröket, megbeszéli a tanulókkal a téma fontost-
ságát és a feldolgozás módját, a feladatokat és a 
segédeszközök használatát. 
Ezt követően megalakulnak a csoportok.

10 perc

Ráhangolás
Érdeklődés felkeltése
Empátia
Szolidaritás

Frontális osztálymunt-
ka – tanári magyarát-
zat, megbeszélés

Jegyzetfüzet, toll P1 (Tanári útmut-
tató a témához)
P2 (Gyermekt
áldozatok a polit-
tika és a háborúk 
világában)

I/b A résztémák és a feladatok meghatározása

A A csoportok kiválasztják a résztémát, javaslatokat 
tesznek a feldolgozására, kérdéseket vetnek fel, és 
lejegyzik a megbeszélteket, valamint projektnapt-
lót nyitnak (a csoportok jegyzőt is kinevezhetnek a 
feladatra). A csoportok személyre szabottan megt-
határozzák a feladatokat, időhatárokat, kijelölik a 
felelősöket.
Egy csoportnak egy témával érdemes foglalkozt-
ni, a tanulói mellékletekben szereplők közül kivát-
lasztva.

10 perc

Tervezés
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség

Csoportmunka – prot-
jekt tervezése

Csomagolópapír, 
projektnapló
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II. Új TARTAloM fElDolgozáSA – gyERMEKKATonáK, gyERMEKPRoSTITÚcIó

II/a forrásanyag összegyűjtése, válogatása

A A csoportok feldolgozzák a forrásokat, valamint 
önálló kutatót és gyűjtőmunkát végeznek más fort-
rásokból a rendelkezésre álló lehetőségek szerint. 
(Természetesen támaszkodhatnak csak a segédt-
anyagokra.)

30 perc

Kutatás
Kíváncsiság felkeltése
Kritikus gondolkodás
Ismeretelsajátító képest-
ség

Csoportt és önálló 
munka – kutatás, felt-
fedezés, megbeszélés

D1 (Egyezmény a 
gyerekmunkáról)
D2 (Gyermekmunt-
ka – forrásanyag)
D3 (Gyermekt és 
nőkereskedelem)
D4 (Kiskorúak 
prostitúciójához)
D5 (Gyermekt
áldozatok – részt-
let)
D6 (Megfélemlített 
gyerekkatonák)

II/b Iskolai újság vagy honlap tervezése

A A csoportok információs oldalt terveznek az iskot-
laújságba vagy az internetre a kutatott témában.

15 perc

Kreativitás
Rendszerező képesség
Együttműködés

Csoportmunka – prot-
jekt

Számítógép 
internetthozzáfét-
réssel, A/4tes papít-
rok, csomagolópat-
pír, filctollak
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja, 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök, mellékletek

diák Pedagógus

II/c cikkek írása, szemelvények, illetve jogszabályok, dokumentumok megfelelő részeinek válogatása

A A csoportok a jogszabályok és dokumentumok 
megfelelő részeinek válogatása után rövid cikket 
vagy szemelvényt írnak a témával kapcsolatban. 
Egy jegyző lejegyzi a szöveget.

15 perc

Kreativitás
Összefüggéstkezelő 
képesség

Önálló és csoportt-
munka – projekt

Számítógép 
internetthozzáfét-
réssel, A/4tes papít-
rok, csomagolópat-
pír, filctollak
Világtérkép

II/d Végső produktum (újság, honlap) előállítása

A A csoportok az elkészült és kiválasztott forrásokt-
ból összeállítják egy újság tematikus számát, illett-
ve a honlap oldalait.

10 perc

Kreativitás
Összefüggéstkezelő 
képesség
Rendszerező képesség
Esztétikai érzék

Csoportmunka – prot-
jekt

Számítógép 
internetthozzáfét-
réssel, A/4tes papít-
rok, csomagolópat-
pír, filctollak

II/e Prezentáció

A A csoportok bemutatják munkáikat a többieknek.

10 perc

Kommunikációs készt-
ség
Önbizalom
Önkifejezési készség

Csoportmunka – pret-
zentáció, magyarázat

Számítógép 
internetthozzáfét-
réssel

III. Az Új TARTAloM öSSzEfoglAláSA, EllEnőRzéS éS éRTéKEléS (20 PERc)

III/a értékelés

A A csoportok értékelik saját munkájukat és a töbt-
bi csoport prezentációját. A témával kapcsolatos 
vélemények is megjelennek az értékelési összefogt-
lalókban.

Kritikus gondolkodás
Értékítélet
Vitakészség
Saját vélemény vállalása
Konfliktuskezelés

Egész osztály együtt – 
beszélgetőkör
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P1 
Tanári útmutató a témához 

A projekt témája provokatív. A forrásanyagokból azokat adja ki a 
tanulóknak olvasásra, feldolgozásra, amelyek véleménye szerint az 
adott osztályban feldolgozhatóak. 
A téma talán szokatlan az osztályteremben, de az élet nem válogat, 
és sajnos a mi környezetünkben is előfordulhatnak sajnálatos eset-
tek a gyermekek sérelmére. A globális világban pedig a szomorú 
gyermeksorsokról a tvtből, híradásokból, dokumentumfilmekből 
értesülnek a tanulók is. A projekt során a megbeszélések alkalmát-
val a szolidaritás, az együttérzés és az empátia mellett a tudatost-
ságra, a felelősségre és a cselekvő megelőzésre érdemes felhívni a 
figyelmet. A feldolgozás mikéntje és mélysége a tanulócsoport ist-
meretében a tanár kompetenciája.

Kockázatok: esetleges szülői tiltakozás; a téma néhány tanut-
lót zavarba hoz; a téma nem megfelelő kezelése (viccek, otromba 
megjegyzések stb.); „félreértés”: pornográf oldalak keresése az 
interneten.
A projekt végeredménye: az iskolaújság különkiadása vagy honlap 
készítése a témáról.

A feldolgozás szempontjai: 
–  Az osztály összetételétől függően egy vagy több téma feldolt-

gozása. 
–  A forrásanyagokból azokat használják fel, amelyek az adott 

tanulócsoport számára megfelelnek.

–  A feldolgozás során építsék be a cikkekbe, írásokba saját vét-
leményüket, gondolataikat, kérdéseiket.

–  Keressék a jelenségek okait, körülményeit, kritikusan kezelt-
jék a véleményeket. 

–  Az írások világosak, közérthetőek legyenek. 
–  Ne féljenek a saját gondolatok, vélemények, akár érzelmek, 

érzések megosztásától.
–  A grafikus vagy tipográfiai formák a figyelem felkeltését 

szolgálják.
–  A képi illusztráció erős kontrollt igényel (nem lehet sokkoló, 

ízléstelen vagy megalázó).
–  Érdemes felhívni a figyelmet az emberi jogi és a gyermekjot-

gi nemzetközi dokumentumokra. 
–  A gyermeki sorsok különbözősége, esélyegyenlőtlenségek 

és igazságtalanságok, szerencse. 
–  Fontos, hogy szóba kerüljenek azok a veszélyek, kockázatok, 

amelyekre a tanulóknak tudatosan kell figyelniük, hogy ne 
kerülhessenek ilyen helyzetekbe. 

–  Érdemes beszélni azokról a szervezetekről, telefonos segélyt-
vonalakról, amelyek veszély vagy komoly probléma esetén 
hívhatók. 

Beszélgetést segítő kérdések: 
– Hogyan sikerült a feladatokat megosztani egymás között? 
– Elegendő voltte a rendelkezésre álló idő? 
– Mit gondoltok, mennyire érinti ez a téma a ti életeteket? 
–  Találkoztatokte új információkkal, ismeretekkel a feldolgot-

zás során? Ha igen, melyek voltak ezek? 

mellékleTek
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– Mennyire találtátok érdekesnek ezt a témát? 
– Hallottatokte már ilyen problémákról? Ha igen, honnan?
–  Szoktatokte beszélgetni ezekről a kérdésekről? Ha igen, mit-

lyen alkalmakkor? 
–  Hasznosnak tartjátokte az ilyen foglalkozásokat? Miért? Mit-

ért nem?

P2  
gyermekáldozatok a politika és a háborúk világában 

Hogyan élik meg a háborús konfliktusokat a gyerekek? Milyen 
nyomokat hagy lelkükben az átélt borzalom? Hogyan oldható meg 
a fegyverropogás, a bombázás közepette az iskoláskorú gyeret-
kek tanítása? Mihály Ildikó elemzéséből kiderül, hogy a háborúk 
súlyos, életre szóló nyomokat hagynak az ott élő gyerekekben, a 
depressziótól az agresszióig. A háború sújtotta területeken nemt-
csak a romba dőlt épületeket kell újjáépíteni, hanem a szétzilálót-
dott, agresszióra, félelmekre szocializálódott gyermeklelkeket is 
hosszú ideig gondozni kell.
2004. szeptember elsején, ÉszaktOszétia Beszlán nevű várot
sában az egyik iskola tanévnyitó ünnepségén terroristák túszul 
ejtettek több száz gyermeket és szülőt. A sok szenvedés után 
a foglyul ejtettek kiszabadítását célzó akciónak több mint 300 
halálos áldozata volt, többségük gyermek. Sajnos, nem ez volt 
az első olyan eset a világtörténelemben, amely gyermekáldozat-
tokat követelt…
1212tben húsztharmincezernyi francia és német gyermekből álló 
keresztes hadsereget indítottak a Szentföldre. Az egyház vezetői 
ugyanis – az előző keresztes háborúk sikertelenségei után – az 
„ártatlanoktól” várták annak visszafoglalását. A Marseilletből és 
Olaszországból kihajózott csapatok tagjai azonban nem érték el a 

harcok színhelyét sem; többségük már útközben rettenetes körült-
mények között elpusztult.
1655tben a svéd hadsereg livóniai ezredében 302 tizennyolc év 
alatti gyermekkatona harcolt. Magyarország török megszállása 
idejéből is fennmaradt néhány ellenálló gyermek legendája, mint 
ahogy a kis Gavroche regénybeli figurája sem csupán az író fantát-
ziájának szülötte volt: sok hasonló korú társa küzdött a felkelőkt-
kel együtt Párizs utcáin a nagy francia forradalom idejében. Nagy 
Frigyes katonái közt is százával voltak gyermekek, mint ahogy az 
1848tas szabadságküzdelmek hősei sorában is külön őrzi az emlét-
kezet a katonák harci kedvét rendületlenül ébren tartó kisdobosok 
alakját.

A 20. században azonban minden képzeletet felülmúlt a gyermekek 
háborús szerepvállalásának mértéke! Ha a két világháború adatait 
nem is vesszük számba – így például azokat a 14 év fölötti fiúkat 
és lányokat sem, akiket Hitler besorozott a reguláris német hadt-
seregbe, azokat a magyar leventéket sem, akiket a háború utolsó 
szakaszában, fiatal koruk ellenére, ugyancsak behívtak, vagy akik 
Szerbia, Montenegró, Románia, Bulgária és Görögország nemzeti 
öntudatra ébredésekor a felnőttekkel együtt a függetlenségért mat-
guk is fegyvert ragadtak –, gondoljunk legalább arra: a második 
világháború befejezése óta, 1945 és 1992 között a világban 149 nat-
gyobb háború volt, összesen 23 millió gyermekáldozattal….
Az új évezredben sem javult a helyzet. A legújabb adatok azt mut-
tatják, hogy 30 országban jelenleg is legalább 300 ezer gyermek kat-
tonáskodik (csak Libériában 15 ezer fő!). Sőt a világ 50 országában 
a gyermekektfiatalkorúak hivatalosan még ma is sorkötelesek, azaz 
fegyveres konfliktusok esetén bármikor bevethetők. Miközben a 
régebbi harcok emléke is tovább pusztít: Kambodzsában például 
még mindig 110 millió (!) akna található szerteszórva az országban, 
aminek következtében a polgári személyek is – köztük elsősorban a 
gyermekek – állandóan súlyos veszélyben vannak; az aknasérülét-
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sek 20 százaléka ugyanis halállal végződik. (S hasonlóképpen szet-
di ma is áldozatait a délszláv háború.)
S ne feledkezzünk meg a számtalan vallási konfliktusról sem…

Gyermeksorsok háborúkban és háborúk idején
Vajon miért vonják be a felnőttek időről időre – akár a hatalom, 
akár valamilyen eszmény nevében – a gyermekeket a legszört-
nyűbb harci cselekményekbe is? Valószínűleg igaza van annak 
az orvosnak, aki e kérdésre adandó válaszaként úgy gondolja: a 
háborús veszélyek vállalásához eleve „a felnőtteknek olyan gyet-
rekké kell válniuk, aki vakon engedelmeskedik az őrmesternek 
vagy a hadnagynak”. Ugyanitt olvasható ezzel kapcsolatban egy 
pszichológus magyarázata is, aki szerint: „Mivel a gyerekek sem 
a háború valóságával, sem a veszély valóságosságával nincsenek 
tisztában, kihasználják tapasztalatlanságukat…” Az elmondottak 
alapján egyértelmű: a gyermekek sokkal könnyebben manipulált-
hatók, mint a felnőttek, s ezt alaposan ki is használják parancsnot-
kaik. Ezt példázza a neveléstörténet néhány jellemző megállapítát-
sa is például a spártai és a lovagi nevelési eszményekről. Az előbbi 
kort ugyanis mindmáig a nevelési intézményekben alkalmazott 
egyoldalú katonai dresszúra időszakaként emlegetjük, Arisztotet-
lész is úgy magyarázta, hogy ezekben az iskolákban azért teszik 
szinte állatiassá a gyermekeket, „mert szerintük ez a legbiztosabb 
út a vitézséghez”…
A harci tudományok már igen korán kialakítottak a hadseregekt-
ben olyan „szerepköröket” is – a fegyverhordozókét, a küldöncöt-
két, a hírszerzőkét stb. –, melyekben a gyermekek a felnőtteknél 
sok szempontból jobban hasznosíthatók. De alkalmaztak gyermet-
keket a harctéren dolgozó szakácsok segítőjeként vagy egyszerűt-
en csak – a lelkesedést ébren tartó – kisdobosként; ez utóbbiakról 
nemcsak Pósa bácsi írt sok – külföldön, fordításokban is idézett 
– versikét, hanem festmények, zeneművek is őrzik megdicsőült 
alakjukat.

A fegyveres küzdelmekbe közvetlenül bevont gyermekek nemt-
csak állandó életveszélyben, hanem személyiségfejlődésükre sok 
egyéb miatt is rendkívüli módon ártalmas körülmények között 
élnek. Kezdeti lelkesedésük – ha volt is ilyen egyáltalán – csak adt-
dig a traumatikus „élményükig” tart, amíg környezetükben valaki 
meg nem sebesül vagy szemük láttára meg nem hal. Attól kezdve 
ugyanis mindenki másnál jobban rettegnek, s ezen a bénító, a harci 
teljesítményt kifejezetten veszélyeztető érzésen legfeljebb úgy tudt-
nak úrrá lenni, hogy maguk is hasonló félelmet keltenek – másokt-
ban. Ezért törekszenek katonai parancsnokaik arra, hogy – amint a 
spártai nevelés során is tették a gyermekekkel – a lehető legjobban 
elvadítsák őket a családjuktól, a kortársaiktól is…

A túlélők gondjairól
A háborúkat túlélő gyermekkatonák – akár reguláris hadseret-
gekből, akár különféle partizánt vagy egyéb csoportokból, akár 
túszszedő akciók menekültjeiként kerülnek ki a fegyveres konft-
liktusokból – eleve vesztesként kezdik meg további életüket. 
Többnyire elvesztették már addigra a családjukat (még ha egyikt
másik családtagnak sikerült is életben maradnia), s véglegesen 
összeomlottnak látják a számukra korábban oly szilárdnak vélt 
felnőtt világot; könnyen lehet, hogy valami súlyos – szemét-
lyes vagy személytelen – bosszúvágy is munkál bennük. Rossz 
pszichés és mentális állapotban vannak, fizikai sérüléseik vagy 
ezekből megmaradt fogyatékosságaik miatt szenvednek, emlét-
keik miatt folyamatosan szoronganak. Állandósul(hat)nak náluk 
különféle alvást és táplálkozási zavarok, mentális problémák is: 
egyebek közt az éjszakai ágybavizelés, a rendszeres éjszakai felt-
riadás, különféle rémlátomások tünetei várnak orvosok, pszichot-
lógusok gyógyító közreműködésére. Egy átfogó pszichológiai 
vizsgálat tanulságai szerint azonban a háborúk és a terrorista akt-
ciók másként hatnak a különböző életkorú gyermekekre, illetve 
későbbi életkilátásaikra.
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Azok, akik a harci események átélésekor 1 és 6 év közöttiek volt-
tak, a későbbiek során főként jellegzetes szomatikus (gyomorfájás) 
és pszichés (generalizált félelem) tüneteket produkálnak, kognitív 
nehézségeik lesznek, emiatt iskolai teljesítményük nem megfelelő; 
gyámoltalan, passzív felnőttekké válnak. A 6 és 11 év közötti élett-
korban átélt háborús élmények nyomán a direkt traumák mellett 
egyfajta bűnösség okozta szégyenérzés is szorongatja a túlélőket. 
Viselkedésüket örökös és indokolatlan hangulatváltozások jellemt-
zik, és krónikussá váló iskolakerülésük miatt semmiféle olyan tut-
dásra, kompetenciára nem tudnak szert tenni, amely felnőttkori 
boldogulásukat elősegíthetné. Akik pedig már serdülőkként, a 12. 
és 18. életévük közötti időszakban éltek át háborús eseményeket, 
azoknak nagyon gyakran alvási és étkezési zavarokkal, esetleges 
hiperaktivitással s közben az állandó fenyegetettség érzésével kell 
a továbbiakban folyamatosan együtt élniük. Jellemző rájuk egyt-
fajta, a kortársaikénál jóval nagyobb „öntudat” is, amely főként 
„háborús” tapasztalataik miatt alakult ki bennük, és sok esetben 
együtt jár az átéltek miatti megalázottság, illetve az elkövetettek 
miatti bűntudat kínzó érzésével.

Mit lehet tenni?
Ismerünk olyan kezdeményezéseket, amelyek mindennek ellenére 
megpróbálják a gyermekekkel ledolgoztatni az őket ért mulasztát-
sokat. E próbálkozások során egytegy országban, településen legt-
először is újból működőképessé teszik a lerombolt iskolaépületeket, 
pótolják a – gyermekekhez hasonlóan háborús áldozatokká vált, 
elesett, meggyilkolt – tanárokat, tankönyveket, tanári segédleteket 
készítenek, vagyis újra megszervezik az oktatást. (Irakban és Aft-
ganisztánban például ezt az országos méretű újrakezdési alkalmat 
használják fel az oktatásirányítók arra, hogy ösztönözzék a tanut-
lásból korábban teljesen kirekesztett lányok iskolai beiratkozását is 
– egyelőre még igencsak kevés sikerrel.) Láthatunk példákat egyéb, 
inkább szervezési megoldásokra is.

(Forrás: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2004-12-vt-
Mihaly-Gyermekaldozatok)




