
VÁLASSZATOK KI EGY MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁT!
Évente 246 millió gyermek tapasztal iskolai erőszakot. Az a probléma, hogy nem minden tanuló van biztonságban…

Iskolába menet,  
iskolából jövet... 

•  Egyes gyerekeket, különösen 
lányokat, az iskolába menet  
vagy onnan jövet ér erőszak 
vagy bántalmazás.

•  Vannak gyerekek, akik nem 
tudnak biztonságos utakon 
vagy tömegközlekedési 
eszközön iskolába menni.

•  Vannak gyerekek, akiknek 
sötétben kell iskolába 
menniük és hazamenniük, ami 
sokkal sebezhetőbbé teszi 
őket.

Az iskolában...

•  A 13-15 éves diákok közül több mint minden harmadik tapasztal 
iskolai zaklatást. 

•  A zaklatást elszenvedők 30%-a nem beszél erről senkinek.
•  Vannak diákok, akik mosdóba sem tudnak kimenni anélkül, hogy 

ne félnének attól, hogy zaklatják vagy bántják őket.
•  Vannak diákok, akiket nemük, szexuáis identitásuk, faji vagy etnikai 

hovatartozásuk, nyelvük, fogyatékosságuk, társadalmi-gazdasági 
helyzetük vagy lakóhelyük miatt rekesztenek vagy pécéznek ki a 
tanárok vagy a társaik.

•  Egyes iskolák – főleg azokon a helyeken, ahol háború van – 
fenyegetéseknek vagy támadásoknak vannak kitéve.  

•  Vannak iskolák, amelyek  fegyveres erőszak célpontjai.
•  Az iskolás korú gyerekek fele olyan országban él, ahol a gyerekek 

fizikai büntetést is kaphatnak az iskolában. 

Az iskola körül...

•  Az elmúlt években a 13-18 éves gyerekek 
15%-a szenvedett el elektronikus felületen 
történő zaklatást e-mailen, chatszobákban, 
azonnali üzenetek formájában, weboldalakon 
vagy SMS-eken keresztül.

•  A lányok több mint kétszer nagyobb 
valószínűséggel lesznek internetes zaklatás 
áldozatai, mint a fiúk.

•  Vannak diákok, akik az őket érő zaklatás 
miatt nem tudnak a szünetben vagy a 
játszótéren játszani. 

•  Vannak diákok, akiket kirekesztenek az iskola 
körüli és iskolán kívüli foglalkozásokból (a sport -
csapatokból, a klubokból, a táncórákról stb.).  

PROBLÉMÁK
Társaitokkal együtt mutassátok be az általatok kiválasztott prob lé mát.  
Mi gerjeszti ezt a problémát? Hogyan érint minket ez a probléma?

MEGOLDÁSOK
Hogyan tudjuk megoldani a problémát?
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A SZUPERHOS
Szupererő-kategóriák

•  Gondolatolvasás

•  Időutazás

•  Telepátia

•  Repülés

•  Láthatatlanság

•  Fénycsinálás

•  Érzelemkivetítés

•  Hőállóképesség

•  Emberfeletti erő

•  Energiagyűjtés

•  Szuper ráfigyelő-képesség

•  Kibékítő képesség

•  Gyógyítás

•  Gondolatbefolyásolás

•  Álcázás

•  Rugalmasság

•  Fagyasztás

•  Találjátok ki a sajátotokét!

Válasszatok ki egy SZUPERERŐT, és mondjátok el, hogyan tud segíteni  
ez a szuperképesség! 

Hogy hívják a szuperhősötöket?

Hová valósi a szuperhősötök?

Kinek vagy minek a legyőzése a küldetése? Ellenség? Ellenfél? Gazfickó?

Milyen jellemzőkkel és fizikai tulajdonságokkal rendelkezik a szuperhősötök?  
Vicces? Komoly? Okos? Alacsony?
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Beszéljetek az általatok 
kiválasztott problémáról. 

Hol történik? Kit érint?

Itt mutassátok be a szuper-
hősötöket! 

Miért szeretné megoldani  
a problémát?                           

Ki vagy mi próbálja megállítani, és 
miért?

 

Hogyan oldja meg a szuper- 
hős a prolémát?  

Hogyan teszi a szuperhős 
biztonságos hellyé az iskolát? 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy... 

Mígnem egy napon... 

 
Míg végül...

A CSELEKMÉNY
Milyen kalandban vesz részt a szuperhősötök? Írjátok le a hősötök történetének cselekményét, és 
hagyjatok időt a történet megszerkesztésére is. Lent láthattok egy ábrát, ami segít megírni  
a hősötök kalandjának elejét, közepét és befejezését. Csak töltsétek ki az üres helyeket!
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A SZUPERHOS

Mi a neved?

Hány éves vagy?

Milyen szupererővel rendelkezel?

Melyik országban laksz?

Mesélj egy kicsit magadról!

Rajzold le a szuperhősödet!  
Ne feledd, nem azt fogjuk nézni, hogy művészileg mennyire vagy ügyes. 
Érdekes, különleges és sokféle szuperhőst szeretnénk látni!
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