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Bevezetés a Projektbe

A nemi alapú erőszak az egyik legsúlyosabb és legelterjedtebb emberjogi jogsértés, mely
nemcsak az áldozatok személyes biztonságát érinti, hanem megakadályozza azok egyéni és
társadalmi fejlődését is. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) arról számol be, hogy
az Európai Unióban három nőből egy (185 millióból 61 millió) tapasztalt valamilyen fizikai
vagy szexuális erőszakot, esetleg mindkettőt 15 éves korától számítva.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Transznacionális Fenyegetések
Osztálya/Stratégiai Rendőrségi Ügyek Szervezeti Egysége (TNTD/SPMU), a Linnaeus
Egyetem Rendőri Oktatási Intézményével együttműködve, valamint az EBESZ Gender
Szakterületének és az EBESZ, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának
(ODIHR) koordinációjában hozta létre a „Hatékony büntető igazságszolgáltatási stratégiák
és gyakorlatok Kelet-Európában a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben” elnevezésű
projektet, melynek célja, hogy a nemi alapú erőszak (GBV) elleni küzdelem kapcsán
Bulgáriában, Magyarországon és Romániában felmerülő közös kihívásokkal foglalkozzon.
A projekt célja, hogy fokozza a büntető igazságszolgáltatás területén dolgozók, a nyomozók és
ügyészek, valamint az elsőként a helyszínre érkező rendőrök érzékenységét, szakmai tudását,
felkészültségét és technikai kapacitását a GBV kezelésében, ezáltal hozzájárulva a büntető
igazságszolgáltatási rendszer iránti bizalom növeléséhez, aminek következtében a GBV esetek
bejelentésének száma várhatóan emelkedni fog.
E célkitűzés elérése érdekében a projekt az információcsere előmozdítására és a legjobb
gyakorlatok megosztására összpontosít a GBV ügyek vizsgálata és a büntetőeljárások során,
valamint hozzá kíván járulni az összes érintett ügynökség közötti hatékony együttműködés
erősítéséhez. A célt a három kedvezményezett országban működő nemzeti Irányító
Bizottságok, munkacsoportok és referencia csoportok létrehozásával, a trénerek
regionális képzésének megvalósításával, valamint a büntető igazságszolgáltatással
foglalkozó szakemberek nemzeti speciális képzésével érik el. A figyelemfelkeltő kampány a
büntető igazságszolgáltatási rendszer szereplőit és a GBV potenciális áldozatait egyaránt
célozza.
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A. KÉPZŐK KÉPZÉSE KURZUS
I.

Bevezetés a képzésbe és a tananyagba

Az Alapjogi Ügynökség (FRA) EU-szintű, a nők elleni erőszakkal foglalkozó felmérése szerint
az áldozatok 67%-a nem jelentette a rendőrségnek a vele történt esetet. Az FRA egyik ajánlása,
hogy a bűnügyi igazságszolgáltatásban dolgozó gyakorlati szakemberek, valamint az
áldozatsegítési szolgálatban érintettek kapjanak képzést és olyan felkészítést, melynek
segítségével el tudnak jutni az áldozatokhoz és biztosítani tudják azt, hogy a GBV valamennyi
formáját felismerik, nyilvántartásba veszik és reagálnak rá.
A rendőrök és az igazságszolgáltatásban dolgozók képzése nagyban hozzá tud járulni az
intézményi kultúra formálásához és az olyan gyakorlatok alakításához, amelyek a múltban nem
bizonyultak hatékonynak. A szakemberek készségeket sajátítanak el, érzékenyebbé válnak, így
a GBV esetekre megfelelő módon tudnak reagálni.
A Megfelelő és hatékony válaszok a nem alapú erőszakra elnevezésű, regionális képzők
képzése programot az EBESZ TNTD/SPMU a bolgár, magyar és román nemzetközi képzési
központokkal együttműködésben szervezte. A képzési tananyag és az egyéb anyagok az
intézmény szakemberei munkájának az eredménye. A képzést is ezek a szakemberek tartják.
A Képzők képzése tevékenység célcsoportja a három kedvezményezett országban a bűnügyi
igazságszolgáltatás területén tevékenykedő rendőrökből, nyomozókból, ügyészekből áll. A
képzés elősegíti az áldozat-központú megközelítés alkalmazását a GBV esetek kezelésében.
A képzést kiegészítendő bírák és szociális munkások részvételével egy workshop kerül
megrendezésre. Ez a tevékenység fog rávilágítani a koordinált és integrált megközelítés
fontosságára a GBV esetekkel kapcsolatosan. A rendészeti és igazságügyi szektornak együtt
kell működnie az ilyen típusú bűncselekményekre adandó hatékony reagálás biztosítása
érdekében.
A képzés eredménye
Ennek a képzési programnak az eredménye egy olyan informális, regionális háttér létrejötte
lesz, melyben a trénerek rendelkeznek a megfelelő oktatási képességekkel, elméleti tudással és
gyakorlati tapasztalattal ahhoz, hogy ők maguk is nemzeti képzési programot alakítsanak ki,
illetve hajtsanak végre a helyszínekre elsőként érkező rendőrök és a GBV esetekkel foglalkozó
ügyészek számára.
A Képzők Képzése program résztvevői nemzeti trénerekké fognak válni, és országaikban
kollégáik számára fognak képzéseket nyújtani.
Módszertan
A tanulás tutori, előadás formában, megbeszélések, beszélgetések, gyakorlatok, tanulmányok
végrehajtásában, gyakorlatok és reflexiók alapján történik egyénileg és csoportban.
Monitoring és értékelés
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A résztvevőket a képzést megelőző, majd az annak befejezését követő kérdőívek segítségével
vizsgáljuk, mérjük hozzáállásukat, felkészültségüket és a GBV esetek proaktív beazonosítására
és nyomozására vonatkozó tudásukat illetően. A tréninget követő értékelési kérdőívekben
mérjük a hallgatók teljesítményét, a tananyag megértését és a képességet a tudás átadására.
A TNTD/SPMU és az EBESZ Gender Területének szakértői kísérik figyelemmel.
II.

A tananyag vázlata

Tanterv
Ref

5

6

Tanterv tartalma (Modul)
A GBV okai és tényezői, különös tekintettel a férfiak által nőkkel szemben alkalmazott
erőszakra
Viktimológia és válságfejelődés, áldozati megközelítés, viszonyulás az áldozatokhoz, az
áldozatok támogatása (soft skills)
Az áldozatok jogai, 2011/99; 2013/32; 2012/29 számú irányelvek, valamint az EU 606/2013
számú rendelete
Az áldozatok, a tanúk és a gyanúsítottak esetében alkalmazandó, e célra adaptált modern interjú
technikák és kommunikációs készségek
Alapvető veszély és kockázat-értékelések; segítségnyújtás az áldozatok számára további
erőszak megelőzésére irányuló biztonsági tervek kidolgozása során
Együttműködés a civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel

7

Pedagógia, tanfolyamtervezés és képzési módszertan fejlesztése

1
2
3
4
5

A tanfolyam célja
A tanfolyam célja, hogy fokozza a büntető igazságszolgáltatás terén dolgozók, különösen az
elsőként a helyszínre érkező rendőrök és ügyészek tudását és készségeit, hogy azok
megfelelően és hatékonyan tudjanak reagálni a GBV esetekre.
E képzés végén a résztvevők képesek lesznek:
 A nemek közötti egyenlőtlenség és a GBV közötti kapcsolat ismertetésére,
 A GBV okainak és következményének felsorolására - hatalom és kontroll
 Az erőszak ciklusának leírására
 A GBV esetek bejelentésének hiánya okainak felsorolására és annak ismertetésére, hogy
ezen a helyzeten, hogy lehet változtatni
 Modern interjú technikák alkalmazására a nyomozások során
 A korszerű felnőttképzési módszertan alkalmazására más szakemberek képzésében.
1. modul:



A GBV okai és tényezői

A modul végén a résztvevők:
Érteni fogják az Agenda 2030-at és az Isztambuli Egyezményt
Meg tudják határozni a GBV fogalmát és annak formáit
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Felismerik a nemek közötti egyenlőtlenség és a GBV közötti kapcsolatot
Le tudják írni a GBV okait és körülményeit - hatalom és kontroll
Le tudják írni az erőszak ciklust
Fel tudják sorolni a bűnmegelőzési intézkedéseket

A modul leírása: A GBV-nek nincs egyetlen meghatározott „oka”. Bármely nő, függetlenül
életkorától, fajától, etnikai hovatartozásától, iskolai végzettségétől, kulturális identitásától,
társadalmi-gazdasági státuszától, foglalkozásától, vallásától, szexuális irányultságától, fizikai
vagy szellemi képességeitől, ki lehet téve az erőszaknak. A GBV okainak és dinamikájának
jobb megismerése segíthet az első reagálóknak az áldozatok támogatásában. Fontos, hogy az
első reagálók ismerjék és értsék a GBV okait és következményeit, ciklusát és dinamikáját
ahhoz, hogy hatékony és megfelelő módon tudjanak reagálni.
Javasolt első tevékenység:
1.1. Kitalált esettanulmány (lásd alább) segítségével legfeljebb nyolc fős csoportokban
olvassák át az esettanulmányt, majd határozzák meg, hogy mely részek felelnek meg a
következő fázisoknak.
a) Kontrolláló viselkedés
b) Elszigetelés
c) Traumatikus kötődés
d) Erőszak, mint folytonosság
e) Alkalmazkodási stratégia
1.2. Ugyanezekben a csoportokban adják meg a választ a következő kérdésekre:
a) Mikor és kinek kellene véget vetnie a kapcsolatnak?
b) Ön, mint gyakorlati szakember vagy barát/rokon beavatkozna?
ESETTANULMÁNY
Egy nagy bulin találkoznak és olyan szenvedélyesen egymásba szeretnek, hogy amikor mások
látják őket egyszerűen irigykednek rájuk. A lány furcsán érzi magát, amikor a fiún a
féltékenység jeleit tapasztalja, ugyanakkor úgy érzi, hogy ettől igazán fontos a fiú számára. Jól
érzik magukat együtt, és a kívülállók nagyszerű párnak látják őket.
A fiú kezdeményezésére négy hónapi randizás után a lány hozzáköltözik. Az elkövetkező nyári
hónapok során nagyon kevés kapcsolatot tartanak fenn másokkal. A fiú, úgy tűnik, törődik a
lánnyal és igen nagyvonalú vele. Drága ruhákat vásárol neki és egy mobiltelefont. A nyári
szünetet követően naponta elmegy a lány elé a munkahelyére. Ez egy olyan gesztus, ami miatt
a kollégák először irigyek, de aztán elkezdi zavarni őket, mert a lánynak mindig időben le kell
mennie a parkolóba.
Amikor a lány fel szeretné újból venni a kapcsolatot az ősz folyamán barátaival, a fiún az
érdektelenség, vagy az irritáció jelei mutatkoznak. Azt állítja, hogy a lány nem tartja eléggé
fontosnak a kapcsolatukat, és egy, a barátokkal eltöltött este után furcsának tűnik számára,
amikor a lány túlságosan fáradt ahhoz, hogy újból elmenjenek vagy szexeljenek egymással. Ha
a lány beleegyezik, hogy lemond egy partin való részvételről azért, hogy a fiúval lehessen,
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romantikus este a jutalma. A lány úgy gondolja, hogy a fiú ugyanezt megtehetné érte, de
kiderül, hogy a fiú barátai nagyon fontosak a számára és nem teszi meg ugyanezt.
Az is aggasztja a fiút, hogy a lány barátaival vagy rokonaival esetleg beszél kapcsolatukról.
Megpróbálja a lánnyal megszüntettetni a kapcsolatait másokkal. A veszekedések elkerülése
érdekében a lány ebbe beleegyezik. Egyre inkább függővé válik a fiútól. Ettől függetlenül
kapcsolatuk még mindig szép, esténként eljárnak moziba vagy buliba.
Idővel egyre inkább korlátozónak érzi a fiú magatartását. Rájön, hogy nincs már többé kivel
beszélnie. Úgy dönt, hogy ezen a helyzeten változtat, és néhány munkatársával részt vesz egy
konferencián, jóllehet ez azt jelenti, hogy a hétvégére el kell utaznia. Bár kapcsolatuk már több
mint egy éve tart, a fiú megpróbálja meggyőzni, hogy ne menjen el a konferenciára, de a lány
ragaszkodik ehhez. Ebből veszekedés kerekedik. A fiú elveszíti önuralmát, mivel rájön, hogy
nem tudja a lányt többé kontrollálni. Az arcába üt.
Rögtön ezután bocsánatot kér, és megígéri, hogy ez többé nem fordul elő. Megengedi, hogy
elmenjen a konferenciára, ha az annyira fontos a számára. A reggeli során a fiú elmondja,
hogy sok stressz érte őket, kettőjüket, és erre az időre közösen kellene reflektálniuk. Este
kedvenc virágait hozza el a lánynak, aki megbocsájt neki és úgy dönt, hogy mégsem megy el a
konferenciára.
A következő veszekedés során az erőszak emléke még mindkettőjük számára friss. A lány
számára ez olyasvalami, amit a fiú újból megtehet vele, a fiú számára pedig olyasmi, amit újból
megtesz. A lány megijed a fiú összeráncolt homlokától és megpróbál alkalmazkodni. Ez
azonban már túl késő, mert már el is csattan az első pofon. A fiú ismét bocsánatot kér, újból
ígérget és ajándékokat hoz. Ezt a krízist is túlélik, a kapcsolat folyamatosan a pokol és a
mennyország között ingadozik.
Az elkövetkező hónapok során minden jól megy, egészen addig, amíg a lány egy este későn tér
haza egy partiról. A fiú agresszív módon kérdezgeti, és végül újból megüti. Ez alkalommal azt
állítja, hogy a lány tehet az ő erőszakosságáról, mert provokálta.
Ettől kezdve bármit tesz a lány, a fiú negatív módon kommentálja azt. A lány egyre rosszabbul
és rosszabbul érzi magát és egyre több kérdést tesz fel önmagával kapcsolatban. Munkáját még
mindig nagyra értékelik a munkahelyén, de az önértékelése jelentősen lecsökken.
A boldog kapcsolat illúziója egyre inkább elszigetelődik. Teherbe esik, de nem tudja eldönteni,
hogy megtartsa-e a babát vagy sem. A fiú nagyon örül a terhességnek és arra kényszeríti, hogy
tartsa meg a babát, miközben megígéri, hogy soha többé nem fog vele erőszakosan viselkedni.
A példa a "Kvinnofrid” című képzési anyagból származik, melynek témája a férfi erőszak nőkkel szemben.

Javasolt 2. tevékenység
Két csoportban egy „pro” és egy „kontra” csoportban (az instruktorok felosztása alapján)
érveljenek a következő állítások mellett, vagy ellen.
a) Az Ön országában egyenlőség van?
b) Az egyenlőség a nők számára kérdés.
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Hasznos kérdések a vita és a megbeszélések céljából:
 Jobban odafigyel arra, amit a férfiak mondanak, mint amit a nők?
 A munkahelyen ki (melyik nemhez tartozó) beszél többet egy-egy megbeszélésen?
 Ki szakít félbe kit?
 A nők és a férfiak ugyanolyan elismerést kapnak?
 Mikor kap dicséretet egy nő azért, amit tett?
 Mit tenne, ha a kollégái megalázó módon viccelődnének egy nővel kapcsolatban?
 Amit általában arról gondolunk, hogy nőnek, vagy férfinak való, hogyan hat azzal
kapcsolatos álláspontunkra, hogy mely állások valók férfiaknak, és melyek nőknek?
Érvek ellene és mellette
c) A férfiak már csak azért is kapnak magasabb beosztást, mert férfiak.
d) Egy férfinek könnyebb karriert csinálni, mint egy nőnek.
Hasznos kérdések a vita és a megbeszélések céljára.
 Mi a jellemzője egy jó vezetőnek?
 Mit gondol, amikor ezt a kifejezést hallja: „Ő, egy hölgy, jó vezető”?
 Mások az elvárások egy női vezetővel szemben, mint egy férfi vezetővel szemben?
 Nehezebb egy nő számára kivívni, hogy jó vezetőnek lássák?
 Mit tennél akkor, ha a lányodat „lekurváznák” az iskolában?
 Mit tennél akkor, ha a fiad egy iskolatársnőjét „lekurvázná”?
 Mi a szülő, illetve az iskola felelőssége akkor, ha a gyerekek nemek közötti
egyenlőségével kapcsolatos tudásáról van szó?
 Miért kiáltják ki „kurvának” azokat a nőket, lányokat, akiknek néhány fiúval, férfivel van
szexuális kapcsolata, miközben ha egy férfinak, fiúnak szexuális kapcsolata van néhány
nővel, lánnyal, nőcsábásznak nevezik (pozitív értelemben)?
Érvek ellen és mellette:
e) A nők jobb szülők, mint a férfiak.
f) A nő természetéből adódóan jobb szülő
g) Az ember szexuális orientációja kihat a szülői képességekre
h) A férfiak nőkkel szembeni erőszakoskodása egy nemi egyenlőséggel kapcsolatos
probléma.
i) A nőknek magukat kell okolniuk, amikor megverik, vagy megerőszakolják őket.
További kérdések a vita és a megbeszélések céljára:
 Mit tehetnek a férfiak azért, hogy a nőkkel szembeni erőszaknak véget vessenek?
 Melyik az a legfontosabb intézkedés, amelyet meg kell tenni annak érdekében, hogy a
nyilvános helyeken a nők bizonytalansága csökkenjen?
 Ön szerint hogy lehet növelni az emberek rendőrségbe fektetett bizalmát és a jelentett
esetek számát?
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2. modul
Viktimológia és válságfejelődés, áldozati megközelítés, viszonyulás az
áldozatokhoz, az áldozatok támogatása (soft skills)
A modul végén a résztvevők
 Fel tudják sorolni a krízis különböző szakaszait és formáit
 Fel tudják ismerni, le tudják írni a másodlagos viktimizáció, az újbóli viktimizáció és
az ideális áldozat elméletét
 Fel tudják sorolni az áldozatok hibáztatásának okait és annak megelőzési módszereit.
A modul leírása: Az áldozatközpontú megközelítés elfogadásával az áldozatok tiszteletben
tartásával és az előítélet nélküli hozzáállással a szakemberek nemcsak a munkájuk
hatékonyságát javítják, hanem az áldozatoknak is fontos támogatást nyújtanak az
erőszakmentesség elérésében. Az áldozatok úgy fogják érezni, hogy őket megértik, hisznek
nekik, segítenek nekik és támogatják őket, és így erősebbé tesszük őket, valamint segítünk
csökkenteni félelmüket attól, hogy az erőszakos eseteket jelentsék, hogy együttműködjenek a
rendészeti szervekkel és elkerüljék a másodlagos viktimizációt.
Javasolt tevékenység: Az alábbi kitalált esettanulmányt felhasználva, kis, hat-nyolcszemélyes
csoportokban olvassák át az esettanulmányt és elemezzék azt három elmélet szempontjából: az
ideális áldozat, az újbóli áldozattá válás és a másodlagos viktimizáció
ESETTANULMÁNY
Rosita élete nem volt könnyű. Nagy, de nagyon szegény családba született a város egyik legrosszabb
környékén. 13 éves korában egy idősebb rokon prostitúcióra kényszerítette. Amikor a fájdalom és a
megaláztatás már elviselhetetlenné vált, a többi lány megismertette a heroinnal és attól kezdve annak
rabjává vált. Rosita most 35 éves, fiatal teste már a múlté, egyre több perverz és szadista ügyfelet kell
kiszolgálnia.
Ez alkalommal az ügyfél - egy 60 éves férfi, halálra rémítette. A közösülés során hirtelen elkezdte
fojtogatni. Rosita elájult. Amikor magához tért rettenetes fájdalmat érzett, le volt kötözve, mint egy
kutya, és egy éles tárggyal erőszakolták. Újból elájult, és három nappal később tért magához a helyi
kórházban. Három hétig maradt a kórházban elfertőződött sebei miatt. Azóta Rosita súlyos
posztraumatikus stressztől szenved.
Mivel azonban még mindig erősen heroin függő volt és nem volt jövedelme, visszatért a prostitúcióhoz.
A Rosita ellen elkövetett bűncselekményeket a kórház jelentette a rendőrségnek. Az első kihallgatásán
a kihallgató tiszt megalázó megjegyzéseket tett. Rosita megértette, hogy a rendőr őt hibáztatja
megerőszakolásáért. Rosita tudta az elkövető nevét, de a rendőr megkérdőjelezte szavahihetőségét és
az ügyet nagyon gyorsan lezárták.

3. modul:

Az áldozatok jogai a 2011/99; 2013/32; 2012/29 EU irányelvek és az EU
606/2013 számú rendelete

Ennek a modulnak a végén a résztvevők érteni és alkalmazni tudják az 2011/99; 2013/32;
2012/29 EU irányelveket és a 606/2013 számú rendeletet
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Értik azt a kötelezettséget, amelynek alapján biztosítani kell valamennyi áldozat számára a
támogató szolgálatokhoz való hozzáférést
Érteni fogják az áldozatnak a jogi rendszerhez, az információhoz és a támogatáshoz való
hozzáférésének, az elegendő forrás biztosításának fontosságát
Az európai védelmi határozat fontosságát is le tudják írni

A modul leírása: A GBV áldozatait tisztelettel kell kezelni, tájékoztatni kell őket jogaikról,
tiszteletben kell tartani a jogaikat és meg kell hallgatni őket. Az áldozatoknak nyújtott segítség
révén az állam garantálja emberi jogaik védelmét. Ebben az összefüggésben az 2011/99;
2013/32; 2012/29 EU irányelvek és a 606/2013 számú rendelet kötelező érvényűek.
Javasolt tevékenység: Hat-nyolc fős csoportokban, az 2011/99; 2013/32; 2012/29 EU
irányelvek és a 606/2013 számú rendelet alapján vitassák meg a következőket: milyen módon
lehet biztosítani, hogy valamennyi áldozat jogát garantáljuk (például a 2012/29/EU irányelv
62. paragrafusa a következőt mondja: Az áldozatokat segíteni kell abban, hogy megtalálják az
illetékes hatóságokat és elkerüljék az ismételt ide-oda küldözgetést. Mi, mint első reagálók
felvehetjük a kapcsolatot az áldozatsegítő szolgálatokkal az áldozatok helyett és így
csökkenthetjük az áldozatra nehezedő terhet, amit a történet újbóli elmesélése jelent a
számukra?
4. modul:

Az áldozatok, a tanúk és a gyanúsítottak esetében alkalmazandó, e célra
adaptált modern interjú technikák és kommunikációs készségek

A modul végén a résztvevők
 Tudni fogják alkalmazni a releváns nemzetközi és nemzeti jogszabályokon, valamint a
legjobb gyakorlatokon, beleértve a verbális és nem-verbális kommunikációt, alapuló
alapvető interjú technikákat
 Képesek lesznek érzékenységgel végezni az interjúkat
 Megértik az emberi memória és felfogás alapjait
 Képesek alkalmazni az alapvető kognitív interjú módszereket és technikákat olyan
áldozatok esetében, akik nem akarják tapasztalataikat másokkal megosztani
 A bírósági meghallgatások során képesek lesznek a nyilatkozatok hitelességét értékelni.
A modul leírása: Az igazságügyi szakértői interjúzás a szilárd lábakon álló ügy kialakításának
előfeltétele. Ezen túlmenően ez a folyamat az áldozatok számára döntő fontosságú a
másodlagos viktimizáció előfordulása miatt. Ez a modul az áldozatok, a tanúk és a
gyanúsítottak számára kialakított modern és bizonyítékokon alapuló interjútechnikákra
összpontosít, valamint jogi folyamatok megbízhatóságának értékelésére szolgáló módszereket
tanulmányoz.
Javasolt tevékenység: Kis csoportokban gyakorolják a kognitív interjúkészítésre vonatkozó
tudásukat és készségeiket az áldozat, illetve az interjúkészítő szerepének eljátszásával.
Cseréljék meg a szerepeket.
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5. modul:

Alapvető veszély és kockázatértékelés és segítségnyújtás az áldozatoknak a
biztonsági tervek kialakításában

A modul végén a résztvevők
 Fel fogják tudni ismerni az előzetes vagy kezdeti kockázatértékelés fontosságát.
 Ismerni fogják a veszély és/vagy kockázatértékelés elvégzésének alapjait
 Képesek lesznek az áldozatok számára biztonsági tervet felvázolni
A modul leírása:
A kockázatértékelés elsődleges célja az erőszak megelőzése. Az elsőként helyszínre érkező
rendőrök és ügyészek hatékony, dinamikus és gyakran változó kockázati tényezők
felismerésével képesek hatékonyan beavatkozni úgy, hogy azzal megakadályozzák az erőszak
ismétlődését (újbóli áldozattá válás). Ezen túlmenően a kockázatértékelés csökkenti az
áldozatra nehezedő terhet, mivel a szokásosnál kevesebb kérdést tesznek fel nekik és ezzel
csökken az áldozat hibáztatásának esélye, miközben jobban bevonódik a feljelentés és a
nyomozás folyamatába.
Javasolt tevékenység 1.: Hat-nyolc fős csoportokban térjenek vissza az első fiktív
esettanulmányhoz, amely bemutatja az erőszak normalizálódásának folyamatát (I. számú
kiadott dokumentum). Ebben a gyakorlatban vegyék figyelembe a következőket: …a nő
elhatározta, hogy elhagyja a barátját. Nem akarja, hogy gyermeke szülessen tőle, mert nem
tudja, hogy hihet-e neki, amikor azt állítja, hogy az erőszaknak vége most, hogy már szülők
lesznek. Ezen túlmenően a lány az egyik kollégájával kezdett randizni. Úgy határoz, hogy
feljelentést tesz, és ezért a rendőrséghez fordul. Ebben az esetben Önök az elsők, akiknek
reagálniuk kell. Értékeljék a kockázatot. Milyen lépéseket kell megtenni ebben a bizonyos
esetben?
Javasolt 2. tevékenység: Hat-nyolc fős csoportokban készítsenek biztonsági tervet az
áldozatok számára, követve a tanfolyam során bemutatott javaslatokat és stratégiákat.
6. modul:

Együttműködés a civil társadalommal és a nem kormányzati szervekkel

A modul végén a résztvevők:
 Fel tudják ismerni a GBV-vel kapcsolatos koordinált és integrált megközelítés fontosságát
és fel tudják sorolni és meg tudják nevezni a szakosított támogató szolgálatokat.
 Meg tudják nevezni a szakosított támogató szolgálatokat.
A modul leírása: A GBV bűncselekmények vizsgálata nagymértékben a megértésen és az
együttműködésen alapul mind az érintettek, mind az igazságszolgáltatási rendszer és civil
társadalom szereplői részéről. A rendőrség, az ügyészek, a bírák, és a szociális munkások
szerepe fontos az áldozatok újbóli áldozattá válásának elkerülése és a vizsgálatokban és a
bírósági eljárásokban résztvevő áldozatok biztonságának megőrzése érdekében. E szereplők
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közötti együttműködés minden szakaszban kulcsfontosságú, így lehet ítéletek meghozatalát
biztosítani és azt az üzenetet közvetíteni, miszerint az ilyen erőszak nem tolerálható.
Javasolt 1. tevékenység: Hat-nyolc résztvevőből álló csoportokban beszéljenek a civil
társadalommal és az NGO-kal való együttműködés fontosságáról a rendészet oldaláról nézve.
Hogyan biztosítja a koordinációt és az együttműködést a civil társadalommal és az NGO-kal?
Mik a felelősségei, a feladatai? Hogyan tartja fent semlegességét, amikor ezekkel a
szolgáltatókkal működik együtt? Meg tud bízni bennük?
Javasolt 2. tevékenység: Kis, hat-nyolc résztvevőből álló csoportokban azonosítsák azokat a
különböző intézményeket és szervezeteket, amelyekkel együttműködhetnek GBV ügyekben az
interakciós modell alapján (lásd lentebb).
Továbbá, ugyanezen csoportokban vitassák meg, hogy hogyan lehet együttműködni az
áldozatok védelme érdekében, valamint mit tegyenek a hatóságokba vetett közbizalom
fokozása érdekében.

7. modul:

Pedagógia, tanfolyam tervezés és képzési módszertan

A modul végén a résztvevők:
 Ismertetni tudják a probléma alapú módszertant (PBL)
 Alkalmazni tudják a hét diák aktív tanítási módszert a PBL-ben
 Ha tanítanak, tudják integrálni az elméletet és a gyakorlatot
 Képesek modern, felnőtt oktatási módszereket alkalmazni más szakemberek képzése során
A modul leírása: A résztvevők országukban trénerek lesznek és megosztják a know-how-t
társaikkal. Ez a modell felkészíti őket a pedagógia, a tanfolyamtervezés és a képzési módszerek
terén.
Javasolt tevékenység: Négy-hat résztvevőből álló kis csoportokban vitassák meg a hét tanuló
aktív tanítási módszert: esetek számba vétele, szeminárium, csoportmunka, gyakorlat,
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információ-keresés irányítással, esetlezárás és vita. Ön(ök) szerint ezek közül melyiket lehet
legjobban alkalmazni a GBV elleni harccal kapcsolatos képzés során?
III.

A képzés programja

Megjegyzés: Az alábbi program a regionális Képzők Képzése Kurzus ideiglenes programja,
amely még változhat. Nemzeti szinten ezt a programot a képzések elvégzése céljából
modellként alkalmazhatják, de a helyzetnek megfelelően adaptálni kell.
1. nap (Hétfő, 2019. március 25. )
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Üdvözlés, bemutatkozások
A GBV okai és következményei - előadás
Kávészünet
Csoportmegbeszélés az erőszakos esetek normalizációjáról és a nemek
közötti egyenlőségről
Bevezetés és csoportmunka a 2011/99; a 2013/32; a 2012/29 irányelvek
és a 606/2013 EU rendelet kapcsán
Ebédszünet
Megelőzés, védelem és támogatás, veszély és kockázatértékelés,
együttműködés a civil társadalommal és NGO-kal - előadás
Csoport gyakorlat
Kávészünet
Viktimológia és válságfejlődés, áldozat megközelítés, áldozatokkal
kapcsolatos attitűd, áldozat támogatás, másodlagos viktimizáció és
újbóli áldozattá válás - előadás
Csoport megbeszélés: Az áldozatoknak nyújtott támogatással
kapcsolatos kihívások

2. nap (Kedd, 2019. március 26.)
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

Visszatekintés
Áldozatok, a tanúk és a gyanúsítottak esetében alkalmazandó, e célra
adaptált modern interjú technikák és kommunikációs készségek előadás

10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Kávészünet
Folytatás
Ebédszünet
Csoportmunka – Szerepjáték
Kávészünet
A csoportmunka folytatása
Az áldozatok és tanúk meghallgatásának kihívásai – beszélgetés

3. nap (Szerda, 2019. március 27.)
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08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Visszatekintés
Bevezetés a pedagógiába: Mi a tudás?
Mik a tanulási folyamat legfontosabb előfeltételei?
Kávészünet
Beszélgetés a rendősi képzés trendjeiről - ma és holnap
Csoportmunka és prezentáció
Ebédszünet
Probléma-alapú tanulás és eset-összeállítás – előadás
Kávészünet
Eset példa: Viktimológia
Csoportmunka és prezentáció

4. nap (Csütörtök, 2019. március 28.)
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
erőszak esetében
15:00 – 15:15
15:15 – 17:00
17:00 – 17:30
IV.

Visszatekintés
Bevezetés a tananyagkészítésbe és a kurzusok tervezésébe
Kávészünet
Csoportmunka és gyakorlat
Ebédszünet
Bevezetés az integrált gyakorlatok tervezésébe
Példa gyakorlat: Elsőként helyszínre érkező rendőr családon belüli
Kávészünet
Csoportmunka az integrált gyakorlattal kapcsolatban
Zárás – előretekintés

Értékelés

A résztvevőket a következő módokon értékeljük:
1. Képzést megelőző, majd az annak befejezését követő kérdőívek segítségével
vizsgáljuk, mérjük hozzáállásukat, felkészültségüket és a GBV esetek proaktív
beazonosítására és nyomozására vonatkozó tudásukat illetően.
2. A tréninget követő értékelési kérdőívekben mérjük a hallgatók teljesítményét, a
tananyag megértését és a képességet a tudás átadására.
3. Visszajelzést adó kérdőív – a regionális Képzők képzése kurzushoz;
4. Visszajelzést adó kérdőív – a kapcsolódó Workshophoz.
Az értékelés célú kérdőív, melyet a regionális Képzők képzése tréning esetében kell használni
a kiadott anyagok X, XI, és XII. fejezetében található.
Megjegyzés: A nemzeti tréningek esetében használt értékelő eszközök szerkezete egyezzen
meg a regionális Képzők képzése programhoz használtakéval, de azokat a megfelelő módon
adoptálni kell.
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V.

Kiosztásra kerülő anyagok

Megjegyzés: Ezeket az anyagokat a regionális Képzők képzése kurzuson kell használni.
Ahhoz, hogy a nemzeti tréningeken is használni lehessen őket a kiképzett trénereknek
adaptálniuk kell a szükségleteknek megfelelően.
RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG I. az 1-es modulhoz
kapcsolódóan:
Az erőszak normalizációjával kapcsolatos esettanulmány és a javasolt tevékenységek
1.1. Kitalált esettanulmány (lásd alább) segítségével legfeljebb nyolc fős csoportokban
olvassák át az esettanulmányt, majd határozzák meg, hogy mely részek felelnek meg a
következő fázisoknak.
f) Kontrolláló viselkedés
g) Elszigetelés
h) Traumatikus kötődés
i) Erőszak, mint folytonosság
j) Alkalmazkodási stratégia
1.2. Ugyanezekben a csoportokban adják meg a választ a következő kérdésekre:
c) Mikor és kinek kellene véget vetnie a kapcsolatnak?
d) Ön, mint gyakorlati szakember vagy barát/rokon beavatkozna?
ESETTANULMÁNY
Egy nagy bulin találkoznak és olyan szenvedélyesen egymásba szeretnek, hogy amikor mások
látják őket egyszerűen irigykednek rájuk. A lány furcsán érzi magát, amikor a fiún a
féltékenység jeleit tapasztalja, ugyanakkor úgy érzi, hogy ettől igazán fontos a fiú számára. Jól
érzik magukat együtt, és a kívülállók nagyszerű párnak látják őket.
A fiú kezdeményezésére négy hónapi randizás után a lány hozzáköltözik. Az elkövetkező nyári
hónapok során nagyon kevés kapcsolatot tartanak fenn másokkal. A fiú, úgy tűnik, törődik a
lánnyal és igen nagyvonalú vele. Drága ruhákat vásárol neki és egy mobiltelefont. A nyári
szünetet követően naponta elmegy a lány elé a munkahelyére. Ez egy olyan gesztus, ami miatt
a kollégák először irigyek, de aztán elkezdi zavarni őket, mert a lánynak mindig időben le kell
mennie a parkolóba.
Amikor a lány fel szeretné újból venni a kapcsolatot az ősz folyamán barátaival, a fiún az
érdektelenség, vagy az irritáció jelei mutatkoznak. Azt állítja, hogy a lány nem tartja eléggé
fontosnak a kapcsolatukat, és egy, a barátokkal eltöltött este után furcsának tűnik számára,
amikor a lány túlságosan fáradt ahhoz, hogy újból elmenjenek vagy szexeljenek egymással. Ha
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a lány beleegyezik, hogy lemond egy partin való részvételről azért, hogy a fiúval lehessen,
romantikus este a jutalma. A lány úgy gondolja, hogy a fiú ugyanezt megtehetné érte, de
kiderül, hogy a fiú barátai nagyon fontosak a számára és nem teszi meg ugyanezt.
Az is aggasztja a fiút, hogy a lány barátaival vagy rokonaival esetleg beszél kapcsolatukról.
Megpróbálja a lánnyal megszüntettetni a kapcsolatait másokkal. A veszekedések elkerülése
érdekében a lány ebbe beleegyezik. Egyre inkább függővé válik a fiútól. Ettől függetlenül
kapcsolatuk még mindig szép, esténként eljárnak moziba vagy buliba.
Idővel egyre inkább korlátozónak érzi a fiú magatartását. Rájön, hogy nincs már többé kivel
beszélnie. Úgy dönt, hogy ezen a helyzeten változtat, és néhány munkatársával részt vesz egy
konferencián, jóllehet ez azt jelenti, hogy a hétvégére el kell utaznia. Bár kapcsolatuk már több
mint egy éve tart, a fiú megpróbálja meggyőzni, hogy ne menjen el a konferenciára, de a lány
ragaszkodik ehhez. Ebből veszekedés kerekedik. A fiú elveszíti önuralmát, mivel rájön, hogy
nem tudja a lányt többé kontrollálni. Az arcába üt.
Rögtön ezután bocsánatot kér, és megígéri, hogy ez többé nem fordul elő. Megengedi, hogy
elmenjen a konferenciára, ha az annyira fontos a számára. A reggeli során a fiú elmondja,
hogy sok stressz érte őket, kettőjüket, és erre az időre közösen kellene reflektálniuk. Este
kedvenc virágait hozza el a lánynak, aki megbocsájt neki és úgy dönt, hogy mégsem megy el a
konferenciára.
A következő veszekedés során az erőszak emléke még mindkettőjük számára friss. A lány
számára ez olyasvalami, amit a fiú újból megtehet vele, a fiú számára pedig olyasmi, amit újból
megtesz. A lány megijed a fiú összeráncolt homlokától és megpróbál alkalmazkodni. Ez
azonban már túl késő, mert már el is csattan az első pofon. A fiú ismét bocsánatot kér, újból
ígérget és ajándékokat hoz. Ezt a krízist is túlélik, a kapcsolat folyamatosan a pokol és a
mennyország között ingadozik.
Az elkövetkező hónapok során minden jól megy, egészen addig, amíg a lány egy este későn tér
haza egy partiról. A fiú agresszív módon kérdezgeti, és végül újból megüti. Ez alkalommal azt
állítja, hogy a lány tehet az ő erőszakosságáról, mert provokálta.
Ettől kezdve bármit tesz a lány, a fiú negatív módon kommentálja azt. A lány egyre rosszabbul
és rosszabbul érzi magát és egyre több kérdést tesz fel önmagával kapcsolatban. Munkáját még
mindig nagyra értékelik a munkahelyén, de az önértékelése jelentősen lecsökken.
A boldog kapcsolat illúziója egyre inkább elszigetelődik. Teherbe esik, de nem tudja eldönteni,
hogy megtartsa-e a babát vagy sem. A fiú nagyon örül a terhességnek és arra kényszeríti, hogy
tartsa meg a babát, miközben megígéri, hogy soha többé nem fog vele erőszakosan viselkedni.
A példa a "Kvinnofrid” című képzési anyagból származik, melynek témája a férfi erőszak nőkkel szemben.
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Résztvevők megjegyzései:

RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG II. az 1-es modulhoz
kapcsolódóan:
A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos javasolt tevékenységek
Két csoportban egy „pro” és egy „kontra” csoportban (az instruktorok felosztása alapján)
érveljenek a következő állítások mellett, vagy ellen.
a. Az Ön országában egyenlőség van?
b. Az egyenlőség a nők számára kérdés.
Hasznos kérdések a vita és a megbeszélések céljából:
 Jobban odafigyel arra, amit a férfiak mondanak, mint amit a nők?
 A munkahelyen ki (melyik nemhez tartozó) beszél többet egy-egy megbeszélésen?
 Ki szakít félbe kit?
 A nők és a férfiak ugyanolyan elismerést kapnak?
 Mikor kap dicséretet egy nő azért, amit tett?
 Mit tenne, ha a kollégái megalázó módon viccelődnének egy nővel kapcsolatban?
 Amit általában arról gondolunk, hogy nőnek, vagy férfinak való, hogyan hat azzal
kapcsolatos álláspontunkra, hogy mely állások valók férfiaknak, és melyek nőknek?
Érvek ellene és mellette
a. A férfiak már csak azért is kapnak magasabb beosztást, mert férfiak.
b. Egy férfinek könnyebb karriert csinálni, mint egy nőnek.
Hasznos kérdések a vita és a megbeszélések céljára.
 Mi a jellemzője egy jó vezetőnek?
 Mit gondol, amikor ezt a kifejezést hallja: „Ő, egy hölgy, jó vezető”?
 Mások az elvárások egy női vezetővel szemben, mint egy férfi vezetővel szemben?
 Nehezebb egy nő számára kivívni, hogy jó vezetőnek lássák?
 Mit tennél akkor, ha a lányodat „lekurváznák” az iskolában?
 Mit tennél akkor, ha a fiad egy iskolatársnőjét „lekurvázná”?
 Miért kiáltják ki „kurvának” azokat a nőket, lányokat, akiknek néhány fiúval, férfivel van
szexuális kapcsolata, miközben ha egy férfinak, fiúnak szexuális kapcsolata van néhány
nővel, lánnyal, nőcsábásznak nevezik (pozitív értelemben)?
Érvek ellen és mellette:
a. A nők jobb szülők, mint a férfiak.
b. A nő természetéből adódóan jobb szülő
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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c. Az ember szexuális orientációja kihat a szülői képességekre
d. A férfiak nőkkel szembeni erőszakoskodása egy nemi egyenlőséggel kapcsolatos
probléma.
e. A nőknek magukat kell okolniuk, amikor megverik, vagy megerőszakolják őket.
További kérdések a vita és a megbeszélések céljára:
 Mit tehetnek a férfiak azért, hogy a nőkkel szembeni erőszaknak véget vessenek?
 Melyik az a legfontosabb intézkedés, amelyet meg kell tenni annak érdekében, hogy a
nyilvános helyeken a nők bizonytalansága csökkenjen?
RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG III. a 2-es modulhoz
kapcsolódóan:
A viktimológiával kapcsolatos esettanulmány és a javasolt tevékenységek
Az alábbi kitalált esettanulmányt felhasználva, kis, hat-nyolcszemélyes csoportokban olvassák
át az esettanulmányt és elemezzék azt három elmélet szempontjából: az ideális áldozat, az
újbóli áldozattá válás és a másodlagos viktimizáció
ESETTANULMÁNY
Rosita élete nem volt könnyű. Nagy, de nagyon szegény családba született a város egyik legrosszabb
környékén. 13 éves korában egy idősebb rokon prostitúcióra kényszerítette. Amikor a fájdalom és a
megaláztatás már elviselhetetlenné vált, a többi lány megismertette a heroinnal és attól kezdve annak
rabjává vált. Rosita most 35 éves, fiatal teste már a múlté, egyre több perverz és szadista ügyfelet kell
kiszolgálnia.
Ez alkalommal az ügyfél - egy 60 éves férfi, halálra rémítette. A közösülés során hirtelen elkezdte
fojtogatni. Rosita elájult. Amikor magához tért rettenetes fájdalmat érzett, le volt kötözve, mint egy
kutya, és egy éles tárggyal erőszakolták. Újból elájult, és három nappal később tért magához a helyi
kórházban. Három hétig maradt a kórházban elfertőződött sebei miatt. Azóta Rosita súlyos
posztraumatikus stressztől szenved.
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Mivel azonban még mindig erősen heroin függő volt és nem volt jövedelme, visszatért a prostitúcióhoz.
A Rosita ellen elkövetett bűncselekményeket a kórház jelentette a rendőrségnek. Az első kihallgatásán
a kihallgató tiszt megalázó megjegyzéseket tett. Rosita megértette, hogy a rendőr őt hibáztatja
megerőszakolásáért. Rosita tudta az elkövető nevét, de a rendőr megkérdőjelezte szavahihetőségét és
az ügyet nagyon gyorsan lezárták.

Résztvevők megjegyzései:
19

RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG IV. a 3-as modulhoz
kapcsolódóan:
Javasolt tevékenységek és beszélgetés az EU irányelvekről és szabályokról
Hat-nyolc fős csoportokban, az 2011/99; 2013/32; 2012/29 EU irányelvek és a 606/2013 számú
rendelet alapján vitassák meg a következőket: milyen módon lehet biztosítani, hogy
valamennyi áldozat jogát garantáljuk (például a 2012/29/EU irányelv 62. paragrafusa a
következőt mondja: Az áldozatokat segíteni kell abban, hogy megtalálják az illetékes
hatóságokat és elkerüljék az ismételt ide-oda küldözgetést. Mi, mint első reagálók felvehetjük
a kapcsolatot az áldozatsegítő szolgálatokkal az áldozatok helyett és így csökkenthetjük az
áldozatra nehezedő terhet, amit a történet újbóli elmesélése jelent a számukra?
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Résztvevők megjegyzései:
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG V. a 4-es modulhoz
kapcsolódóan:
Javasolt szerepjáték tevékenység
Kis csoportokban gyakorolják a kognitív interjúkészítésre vonatkozó tudásukat és készségeiket
az áldozat, illetve az interjúkészítő szerepének eljátszásával. Cseréljék meg a szerepeket.
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Résztvevők megjegyzései:
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG VI. a 5-ös modulhoz
kapcsolódóan:
Javasolt tevékenység
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Hat-nyolc fős csoportokban térjenek vissza az első fiktív esettanulmányhoz, amely bemutatja
az erőszak normalizálódásának folyamatát (I. számú kiadott dokumentum). Ebben a
gyakorlatban vegyék figyelembe a következőket: …a nő elhatározta, hogy elhagyja a barátját.
Nem akarja, hogy gyermeke szülessen tőle, mert nem tudja, hogy hihet-e neki, amikor azt
állítja, hogy az erőszaknak vége most, hogy már szülők lesznek. Ezen túlmenően a lány az
egyik kollégájával kezdett randizni. Úgy határoz, hogy feljelentést tesz, és ezért a
rendőrséghez fordul. Ebben az esetben Önök az elsők, akiknek reagálniuk kell. Értékeljék a
kockázatot. Milyen lépéseket kell megtenni ebben a bizonyos esetben?
Résztvevők megjegyzései:

RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG VII. a 5-ös modulhoz
kapcsolódóan:

This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
it contains.

22

Javasolt tevékenység
Hat-nyolc fős csoportokban készítsenek biztonsági tervet az áldozatok számára, követve a
tanfolyam során bemutatott javaslatokat és stratégiákat.
Résztvevők megjegyzései:

23
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG VIII. a 6-os modulhoz
kapcsolódóan:
Javasolt tevékenység
Hat-nyolc résztvevőből álló csoportokban beszéljenek a civil társadalommal és az NGO-kal
való együttműködés fontosságáról a rendészet oldaláról nézve.

24
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Hogyan biztosítja a koordinációt és az együttműködést a civil társadalommal és az NGO-kal?
Mik a felelősségei, a feladatai? Hogyan tartja fent semlegességét, amikor ezekkel a
szolgáltatókkal működik együtt? Meg tud bízni bennük?
Résztvevők megjegyzései:
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG IX. a 6-os modulhoz
kapcsolódóan:
Javasolt tevékenység
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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Kis, hat-nyolc résztvevőből álló csoportokban azonosítsák azokat a különböző intézményeket
és szervezeteket, amelyekkel együttműködhetnek GBV ügyekben az interakciós modell
alapján (lásd lentebb).
Továbbá, ugyanezen csoportokban vitassák meg, hogy hogyan lehet együttműködni az
áldozatok védelme érdekében, valamint mit tegyenek a hatóságokba vetett közbizalom
fokozása érdekében.
26

Résztvevők megjegyzései:

RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG X:
Képzést megelőző értékelés
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
it contains.

Jelen kérdőív célja a képzés előtt a résztvevők tudásának és attitűdjének megismerése. Az
értékelés célja egy összehasonlítási alap megteremtése a képzést követő értékelés céljából.
Együttműködését köszönjük.
Résztvevő száma (a képzést követő értékelésnél is használandó):
1) Bármely olyan ártalmas cselekedet, amit egy személy akarata ellenére hajtanak végre
és melynek alapja a férfiak és nők közötti társadalmilag meghatározott (pl., gender)
különbség meghatározása a következő:
a. Erőszak túlélője
b. Nemi alapú erőszak
c. Szexuális úton átadott fertőzés
d. Nők elleni erőszak
2)
a.
b.
c.

A nemi alapú erőszak közvetlenül kapcsolódik a nemek egyenlőségéhez, mivel:
A GBV megelőzése az egyenlőség megvalósulásának alapkövetelménye;
Nincs világos kapcsolat a két koncepció között;
GBV csak a szexuális támadásról és erőszakról szól, nem kapcsolódik a nemek
egyenlőségéhez.

3)
a.
b.
c.

Egyedül a rendőrség felelős a bűnmegelőzésért:
Igen;
Nem;
Nem biztos.

4) A másodlagos viktimizáció meghatározása:
a. Az áldozatot hibáztató attitűd, viselkedés és gyakorlat a szolgáltatók részéről további
traumát okoz a túlélőknek;
b. Az a szerencsétlen helyzet, melyben az áldozat ugyanazt a traumatikus élményt éli át,
anélkül, hogy jelentené a szakosított szervezeteknek;
c. Pszichológiai erőszak, melyet az áldozat a fizikai erőszak megtörténtét követően tapasztal
meg.
5) A GBV áldozatainak csak akkor vannak jogai, ha az erőszakos cselekmény saját
országukban történik velük. Egyébként nincsenek olyan regionális, vagy nemzetközi
mechanizmusok, melyek megvédenék őket.
a. Igaz. Az erőszak áldozatai külföldön nem férnek hozzá az igazságszolgáltatási rendszerhez.
b. Hamis. Vannak jogi mechanizmusok (pl., irányelvek, rendeletek), melyek biztosítják a
védelmet és azt, hogy az EU területén az erőszak áldozatai hozzáférjenek az
igazságszolgáltatási rendszerhez.
c. Nem tudom.
6) A nemi alakú erőszak az utolsó probléma, amivel a büntető igazságszolgáltatásnak
foglalkoznia kell.
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a. Igaz. Vannak fontosabb problémák, mint például a kíberbűnözés, vagy a terrorizmus;
b. Hamis. Ez a probléma ugyanolyan fontos, mint bármelyik más – mivel az egyén biztonságát
érinti;
c. Nem tudom.
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG XI:
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Képzést követő értékelés
Jelen kérdőív célja a képzés előtt a résztvevők tudásának és attitűdjének megismerése a
tréninget követően, valamint az összehasonlítás az alapot jelentő értékelés eredményeivel.
Együttműködését köszönjük.
Résztvevő száma (a képzést megelőző értékelésnél is használandó):
1) Bármely olyan ártalmas cselekedet, amit egy személy akarata ellenére hajtanak végre
és melynek alapja a férfiak és nők közötti társadalmilag meghatározott (pl., gender)
különbség meghatározása a következő:
a. Erőszak túlélője
b. Nemi alapú erőszak
c. Szexuális úton átadott fertőzés
d. Nők elleni erőszak
2)
a.
b.
c.

A nemi alapú erőszak közvetlenül kapcsolódik a nemek egyenlőségéhez, mivel:
A GBV megelőzése az egyenlőség megvalósulásának alapkövetelménye;
Nincs világos kapcsolat a két koncepció között;
GBV csak a szexuális támadásról és erőszakról szól, nem kapcsolódik a nemek
egyenlőségéhez.

3)
a.
b.
c.

Egyedül a rendőrség felelős a bűnmegelőzésért:
Igen;
Nem;
Nem biztos.

4) A másodlagos viktimizáció meghatározása:
a. Az áldozatot hibáztató attitűd, viselkedés és gyakorlat a szolgáltatók részéről további
traumát okoz a túlélőknek;
b. Az a szerencsétlen helyzet, melyben az áldozat ugyanazt a traumatikus élményt éli át,
anélkül, hogy jelentené a szakosított szervezeteknek;
c. Pszichológiai erőszak, melyet az áldozat a fizikai erőszak megtörténtét követően tapasztal
meg.
5) A GBV áldozatainak csak akkor vannak jogai, ha az erőszakos cselekmény saját
országukban történik velük. Egyébként nincsenek olyan regionális, vagy nemzetközi
mechanizmusok, melyek megvédenék őket.
a. Igaz. Az erőszak áldozatai külföldön nem férnek hozzá az igazságszolgáltatási rendszerhez.
b. Hamis. Vannak jogi mechanizmusok (pl., irányelvek, rendeletek), melyek biztosítják a
védelmet és azt, hogy az EU területén az erőszak áldozatai hozzáférjenek az
igazságszolgáltatási rendszerhez.
c. Nem tudom.
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6) A nemi alakú erőszak az utolsó probléma, amivel a büntető igazságszolgáltatásnak
foglalkoznia kell.
a. Igaz. Vannak fontosabb problémák, mint például a kíberbűnözés, vagy a terrorizmus;
b. Hamis. Ez a probléma ugyanolyan fontos, mint bármelyik más – mivel az egyén biztonságát
érinti;
c. Nem tudom.
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RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA KIOSZTÁSRA KERÜLŐ ANYAG XII: Visszajelzést adó
kérdőív (csak a képzéshez)
Köszönjük, hogy 2019. Március 25-29. között részt vett a regionális Képzők képzése
programban, melynek címe Megfelelő és hatékony válaszok a nemi alapú erőszakra. A program
értékelése és az elkövetkező programok jobb megtervezése és végrehajtása érdekében kérjük,
adjon visszajelzést számunkra. Köszönjük együttműködését.
Személyes adatok

31

Teljes név:
Nem:
Ország és intézmény:
1) Összességében hogyan értékelné az esemény előkészítését és megszervezését?
o Kiváló

o Jó

o Megfelelő

o Gyenge

2) Mukája szempontjából mennyire volt releváns ez a képzés?
o Nagyon
releváns

o Releváns

o Nem
releváns

annyira

o Egyáltalán
releváns

nem

3) A képzés tartalmának hány százaléka volt új az Ön számára?

o 100%

o 75%

o 50%

o 25%

4) Az írásos anyagok segítettek az előadások megértésében és abban, hogy

aktívan részt vehessen a beszélgetésekben?
o Hasznos

o Részben hasznos

o Nem hasznos

5) Hogyan értékelné a következőket:
A képzés segítése
(facilitálás)
Előadások és beszélgetések
aránya
Csoportmunkák

o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

o
o
o

Jó
Jó
Jó

o
o
o

Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő

o
o
o

Gyenge
Gyenge
Gyenge

6) Hogyan értékelné a következőket:
Helyszín
Technikai felszerelés
Vendéglátás

o
o
o

Kiváló
Kiváló
Kiváló
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7) Kérjük, értékelje a trénerek felkészültségét:
Tudás
Érthető előadás
Jó segítés (facilitálás)
Alkalmazott módszerek

o
o
o
o

Kiváló
Kiváló
Kiváló
Kiváló

o
o
o
o

Jó
Jó
Jó
Jó

o
o
o
o

Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő

o
o
o
o

Gyenge
Gyenge
Gyenge
Gyenge

8) Kérjük, adja meg, mely modulok voltak Ön szerint a leghasznosabbak napi

munkájához és miért.

Kérjük, adja meg, mely modulok voltak Ön szerint a legkevésbé hasznosak napi
munkájához és miért.
10) Melyik modul esetében lett volna jó többet beszélgetni a témáról?
9)

11) Milyen egyéb témákat lehetett volna, Ön szerint képzésbe foglalni?
12) Kérjük, ha vannak, írjon további megjegyzéseket a képzéssel kapcsolatban és írjon

arról, hogy hogyan tudnánk a további képzéseket jobbá tenni.

13) Kérjük, adjon átfogó értékelést a regionális Képzők képzése programmal

kapcsolatban
o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT KÖVETŐEN
KÉRJÜK, ADJA AZT ÁT A FŐ SZERVEZŐNEK
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK VISSZAJELZÉSÉT!
KAPCSOLÓDÓ WORKSHOP
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I.

Koncepció

Az oktatók regionális képzése utolsó napján kerül sor a több ügynökségi együttműködéssel és
koordinációval foglalkozó workshopra. Ez az egy napos workshop azoknak a rendőröknek és
ügyészeknek szól, akik korábban már trénerekként végeztek a három kedvezményezett ország
bíráival és szociális munkásaival együtt. A kérdést kiegészítve a workshop hangsúlyozza a
koordinált és integrált megközelítés fontosságát a GBV ügyekben.
A multidiszciplináris együttműködés és interakció GBV ügyekben elengedhetetlen ahhoz,
hogy az áldozatok segítséget kapjanak és mindazt a szolgáltatást biztosítsák részükre, melyekre
jogosultak. A bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak együtt kell működnie a
gyermekvédelemmel, az egészségügyi, oktatási, szociális szolgálatokkal épp úgy, mint a nem
kormányzati szervekkel annak érdekében, hogy integrált választ tudjanak adni a GBV-re.
Ahhoz, hogy az áldozatok, a tanúk, az elkövetők szükségleteit minél jobban ki tudják elégíteni,
az ügynökségeknek együttműködési protokollokat kell kialakítaniuk, amik lehetővé teszik az
erőfeszítésekkel kapcsolatos információk megosztását és a koordinációt.
II.

Módszertan

A résztvevőket három, legfeljebb tizenkét főből álló csoportra osztjuk. A csoportoknak
multidiszciplinárisnak kell lenniük, rendőrök, ügyészek, bírák és szociális munkások azonos
országból. Minden csoportot egy moderátor vezet és minden csoport külön teremben dolgozik.
A résztvevők megkapják a szervezőktől a csoportbeosztást tartalmazó listákat.
Amint a csoportok megalakultak, a moderátorok előadják a történet első szakaszát és felteszik
az első két leglényegesebb kérdést, illetve ismertetik a vitapontokat. A résztvevőknek
körülbelül másfél óra fog rendelkezésére állni a történet első szakaszának átolvasására,
megbeszélésére és a megadott két kérdésre az összehangolt módon történő válaszok
megadására. Kérdésenként és csoportonként egy válaszra lesz csupán szükség. Ezen túlmenően
a résztvevőknek beszélniük kell jó néhány dilemmáról és a legjobb gyakorlatokról, ahogyan
azt a moderátorok elővezetik és összefoglalókat kell készíteniük ezekről a vitákról, amelyet a
plenáris ülésen kell előadniuk. A moderátoroknak biztosítaniuk kell, hogy a csoportok
tiszteletben tartsák az időkorlátokat és minden kérdésre választ adjanak.
A történet második és harmadik szakaszában ugyanezek a lépések ismétlődnek, a
moderátoroknak gondoskodniuk kell arról, hogy a résztvevőknek legyen idejük áttekinteni a
legfontosabb kérdésekre adott válaszokat és meg is tudják beszélni azokat. Ezen túlmenően
időt kell hagyni számukra, hogy eldöntsék, a plenáris ülésen ki fogja az eredményeket
prezentálni.
Azt tanácsoljuk, hogy az alapvető kérdésekre, dilemmákra és a legjobb gyakorlatra adott
válaszok bemutatását négy résztvevő/csoport (egy rendőr, egy ügyész, egy bíró és egy szociális
munkás) prezentálja, ezzel aláhúzva újból a GBV esetekhez kapcsolódóan szükséges
multidiszciplináris együttműködés és kooperáció szükségességét.
III.

Esetleírás és alapvető kérdések
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A történet első fázisa:

Elizabeth (35, egy gyermekkel) három éve ment hozzá Aaronhez (40). Egy kis faluban laknak,
körülbelül 150 kilométerre Elizabeth szülővárosától, ahol családja él. Elizabeth a házasságot
viharosnak és diszfunkcionálisnak írja le és azt állítja, hogy Aaron ellenőrző magatartása nem
tette számára lehetővé, hogy munkát vállaljon és barátai legyenek. Eddig számos komoly
verbális harc zajlott közöttük. Ez pár hónappal ezelőtt tovább fokozódott, amikor Elizabeth
teherbe esett második gyermekükkel; egy nem tervezett terhességről volt szó. Egy napon a
szülőknél tett látogatás alkalmával az anyja szeme láttára pofozta meg, mert azt hallotta, hogy
panaszkodik házasságukról és róla. Elizabeth anyja sírni kezdett, és aztán dühbe gurult, akarta
hívni a rendőrséget, de az apa, aki azon az estén együtt ivott Aaronnal, Aaron oldalára állt és
megakadályozta az anyát ebben, mondván, hogy a szennyesruhát a családon belül kell kimosni
és a „gyerekeknek” maguknak kell a problémájukat megoldani. Ettől kezdve az erőszakos
cselekmények rendszeressé váltak, különösen akkor, amikor Elizabeth felfedezte, hogy
férjének viszonya van egy másik nővel, és ezt férje elé tárta. A férfi méregbe gurult, felpofozta
és a hasába öklözött, jóllehet ekkor már az ötödik hónapban volt. Elizabeth féltette az életét és
a terhességet és elkezdett lerohanni az épület lépcsőin Egy szomszéd, aki hallotta ezt a
veszekedést, hívta a rendőrséget és kinyitotta Elizabeth számára a lakásának ajtaját, ahova
Elizabeth sírva, zúzódásokkal és vérrel az arcán beszaladt.
Alapvető kérdések:
1. Határozza meg, hogy milyen bűncselekményről van itt szó, ha ez egyáltalán
bűncselekmény. Szakemberként milyen alapon próbálja megítélni, hogy ez a helyzet
GBV vagy sem? Másrészről, hajlandó-e ebbe az esetbe valahogy belefolyni?
2. Milyen lépéseket kell tenni az első válaszadó rendőrtisztnek és a második vagy vizsgáló
tiszteknek? Átadna-e Ön információt az áldozat beleegyezése nélkül a releváns
hatóságoknak és intézményeknek? Ha nem, mi tartaná ettől vissza?
Beszéljék meg és összegezzék:
1. Gyakorlati és szakmai dilemmák: A bejelentés kockázata, az erőszak felismerésének
könnyűsége, a beavatkozás következményei.
2. Etikai dilemmák: Az áldozat autonómiája, szemben a beavatkozással járó
felelősséggel, az áldozat otthon tartása, szemben egy biztonságos házba történő
költöztetésével.
3. A legjobb gyakorlatok: Azonosítsa be a legjobb 2-3 gyakorlatot, melyek a történetnek
ebben a fázisában alkalmazhatóak.
A történet második fázisa:

A szomszéd lakásából Elizabeth meghallotta fia sírását, aki utána sírt és hallotta a férjét
kiabálni és fenyegetni a gyereket. Elhatározta, hogy visszatér a lakásba és szembeszáll a
férjével. A férje, aki rájött, hogy közben a feleség hívta a rendőrséget, hibáztatta őt, mondván,
hogy annyira hülye, hogy kételkedik a hűségében, valamint megpróbálta a feleség arcát
megmosni és a keletkezett zúzódásokat kezelni. Ugyanekkor megkérte a feleségét, hogy
bocsásson meg neki, és megígérte, hogy ez soha többé nem fordul elő, különösen nem most,
amikor második közös gyermeküket várják. Kérte feleségét, hogy bocsásson meg neki.
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Időközben a rendőrség a helyszínre érkezett. A szomszéd elmondta, hogy hallotta az asszonyt
segítségért kiabálni, és látta, hogy csupa vér és zúzódás, de Elizabeth férje azt állította, hogy
felesége a lépcsőn esett el, miközben a kisgyerek után szaladt. Miközben fia még mindig a
másik szobában sírt, Elizabeth beleegyezően bólintott férje állítására, és úgy döntött, hogy nem
tesz feljelentést a rendőrségen.
Alapvető kérdések:
1. Megindítaná a következő erőszak elleni védelmet az áldozat kívánsága ellenére is?
Milyen aggályok határozhatják ezt meg, illetve mi az, ami miatt ön nem tud dönteni?
2. Milyen azonnali szükségletei vannak az áldozatnak és hogyan lehetne ezeket a
legjobban kielégíteni?
Beszéljék meg és összegezzék:
4. Gyakorlati és szakmai dilemmák: Az erőszak felismerésének egyszerűsége, hogyan
és mikor kell beavatkozni?
1. Etikai dilemmák: az áldozat autonómiája szemben a beavatkozási felelősséggel. Az
áldozatot otthon tartsuk, vagy költöztessük egy biztonságos házba?
2. A legjobb gyakorlatok: Azonosítsa be a legjobb 2-3 gyakorlatot a történet ezen
szakaszához kapcsolódóan.
A történet harmadik fázisa:

Az erőszak egy ideig megszűnt. Elizabeth újból konfrontálódott Aaronnal annak szeretője
miatt. Ezúttal nem ütötte meg, de megalázta azzal, hogy többé már nem nő és ez az oka annak,
hogy egy külső kapcsolatot kezdett. Azzal is megfenyegette, hogy kirúgja a lakásból, mert az
az ő nevén volt, elveszi tőle a gyerekeket és a szeretőjét beköltözteti a lakásba, hogy lakjon
velük együtt. Azon a héten, amikor a második gyereket kellett volna megszülnie, Aaron késő
este tért haza és néha részeg is volt. Kihasználva a lehetőséget, hogy az első gyerek a
nagyszülőknél volt, Elizabeth elhatározta, hogy újból konfrontálódik Aaronnal a szeretője
miatt. A férfi olyan erősen megütötte, hogy a földre esett, és az asztal sarkába ütötte a fejét.
Mivel terhes volt, vérezni kezdett, Aaron a kórházba vitte. A doktor megvizsgálta Elizabethet,
aki megszülte a gyereket. Ezenközben a doktor hívta a rendőrséget. A rendőrség távoltartási
határozatot hozott. A férjnek 48 órán keresztül távol kellett tartania magát feleségétől és a bíró
ezt maximum 10 napra hosszabbíthatja meg. A szociális szolgálat felajánlotta támogatását és
segítségét. Elizabeth el is fogadta volna ezt, de családja, különösen az apja, azt kérte, hogy
maradjon minden a családban, egyébként az emberek beszélnének róluk. Felajánlotta, hogy
beszél Aaronnal, hogy újból összejöjjenek.
Most Elizabeth nagyon aggódik, hiszen két gyereke van, nincsen semmilyen ingatlana, nincs
állása és ráadásul még szereti is Aaront, akit vissza szeretne kapni a gyerekei érdekében, mert
azt kívánja, hogy azok kétszülős családban nőjenek fel.
Alapvető kérdések:
1. Amennyiben bűncselekményről van szó, sorolja fel, hogy a rendőröknek milyen
bizonyítékot lehet összegyűjteniük arra, hogy később azt a bíróság előtt is be tudják
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mutatni? Hogy tudnák ezeket a bizonyítékokat összegyűjteni, dokumentálni és
megfelelően tárolni a bíróság előtti későbbi bemutatás céljából?
2. Mit fog tenni a jövőben az erőszak kockázatának csökkentésére ebben az esetben,
milyen más ügynökségek segíthetnek és kivel venné fel a kapcsolatot annak érdekében,
hogy az erőszak a jövőben többé ne ismétlődjön meg?
Beszéljék meg és összegezzék:
1. Gyakorlati és szakmai dilemmák: Hogyan és mikor kell beavatkozni, mik a
beavatkozás következményei; koordinált intézményi kapacitás hiánya;
2. Etikai dilemmák: Az áldozat autonómiája szemben a beavatkozási felelősséggel; az
elkövető büntetése szemben a tanácsadással/gyógyítással;
3. A legjobb gyakorlatok: Azonosítsa be a történet ezen fázisához kapcsolható 2-3
legjobb gyakorlatot.

IV.

Workshop Program (előzetes):

Megjegyzés: Az alábbi program a regionális workshop ideiglenesen érvényes programja, a
nemzeti szinten szervezett workshopok esetében ezt a programot modellként lehet használni,
de megfelelő módon kell adaptálni.
Péntek, 2019. március 29.
08:30 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
16:30
17:00

Üdvözlés
Bevezetés a Workshop módszertanába
Kávészünet és csoportok szervezése
Csoportmunka: Alapvető kérdések
Csoportmunka: A történet 2. fázisa és alapvető kérdések
Ebéd és kávészünet
Csoportmunka: A történet 3. fázisa és alapvető kérdések
Prezentációk elkészítése csoportonként
A legfontosabb kérdésekre adott válaszok prezentációja
(csoportonként)
Csoportbeszélgetés a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban, etikai
problémák és dilemmák
Összefoglalás és zárás
Fogadás
A bolgár résztvevők elutazása (járat indul 18:40)
Román résztvevők elutazása (járat indul 19:30)
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V.

Elégedettségi kérdőív

Az értékelési kérdőív célja a résztvevőktől származó visszajelzések összegyűjtése a workshop
által alkalmazott módszerek, megközelítések és munkamódszer tárgyában.
Megjegyzés: A nemzeti workshopok esetében a kérdőívet adaptálni kell. .
Köszönjük, hogy részt vett a Hatékony büntető igazságszolgáltatási stratégiák és
gyakorlatok Kelet-Európában a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben workshopon,
melyre 2019. március 29-én került sor Budapesten. A jelen workshop munkájának
értékeléséhez, illetve a jövőbeni workshopok jobb tervezéséhez és végrehajtásához kérjük,
hogy adjon visszajelzést számunkra. Együttműködését köszönjük.
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Személyes adatok
Teljes név:
Nem:
Ország és intézmény:
1. Összességében hogyan értékelné az esemény előkészítését és szervezését?
o Kiváló
o Jó
o Megfelelő
o Gyenge
2. Mennyire releváns volt ez a workshop munkája szempontjából?
o Nagyon
o Releváns
o Nem
annyira o Egyáltalán
releváns
releváns
releváns

nem

3. Az írásos anyagok hasznosak voltak-e az esettanulmány megértéséhez és a
beszélgetésben való aktív részvételhez ?
o Hasznos
o Nem annyira hasznos
o Egyáltalán nem hasznos
4. Hogyan értékelné a következő szempontokat?
Facilitálás
Alkalmazott módszer
Megbeszélések
A legjobb gyakorlatok
cseréje
Hálózatépítés

o
o
o

Kiváló
Kiváló
Kiváló

o
o
o

Jó
Jó
Jó

o
o
o

Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő

o
o
o

Gyenge
Gyenge
Gyenge

o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

o
o
o

Jó
Jó
Jó

o
o
o

Megfelelő
Megfelelő
Megfelelő

o
o
o

Gyenge
Gyenge
Gyenge

5. Hogyan értékeli a következőket:
Helyszín
Technikai felszerelés
Vendéglátás

o
o
o

Kiváló
Kiváló
Kiváló

6. Kérjük, értékelje a moderátorokkal kapcsolatos tapasztalatait:
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it contains.

Kommunikáció
Felhasznált módszer

o
o

Kiváló
Kiváló

o
o

Jó
Jó

o
o

Megfelelő
Megfelelő

o
o

Gyenge
Gyenge

7. Kérjük, írja le, hogy a workshop mely részét találta a leghasznosabbnak és miért?
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8. Kérjük, írja le, hogy a workshop mely részét találta a legkevésbé hasznosnak és
miért?
9. Kérjük, ha vannak, írjon további megjegyzéseket a workshoppal kapcsolatban és
írjon arról, hogy hogyan tudnánk a további workshopokat jobbá tenni

10. Kérjük adjon általános értékelést a workshopról:
o

Kiváló

o

Jó

o

Megfelelő

o

Gyenge

A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT KÖVETŐEN
KÉRJÜK, ADJA AZT ÁT A FŐ SZERVEZŐNEK
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK VISSZAJELZÉSÉT!
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