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Téma 2: Hogyan foglalkozzunk bűnesetek áldozataival
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Oktatási célok

Téma 2: Hogyan foglalkozzunk bűnesetek áldozataiva
• 1-10. diák bemutatása
• Csoportos beszélgetés az előadásról és annak jelentőségéről a
szakemberek (11. dia)
• Szünet
• 12-18. diák bemutatása
• Kérdések & Válaszok
2-2,5 óra (a csoport létszámától függően)
• 45 perc prezentáció (1-10. diák)
• 20-30 perc csoportos beszélgetés (11. dia)
• 15 perces szünet
• 30 perc prezentáció (12-17. diák)
• 15 perc kérdések & válaszok
• 2. Témához tartozó PPT bemutatása
• Képzők tájékoztatása (e jegyzet és a PPT diákhoz tartozó
jegyzetek)
• Résztvevőknek kiosztandó nyomtatott anyag
• PPT prezentáció a 2. Témáról nyomtatva (4 dia/oldal)
• Függelék 1: Áldozatokkal való kommunikáció
• Függelék 2: A stressz és trauma hatásai
• Függelék 3: Technikák szexuális erőszak áldozatainak
kihallgatására
• Függelék 4: WHO javaslatok emberkereskedelem női
áldozatainak kihallgatására
• Függelékek
• A prezentációban hivatkozott irodalom és függelékek
• Függelékek
• A prezentációban hivatkozott irodalom és függelékek
• Legfőbb kihívások és kérdések beazonosítása és ezek
figyelembevétele bűnesetek áldozatainak nyomozási és
bírósági eljárása folyamán
• Alapvető tudás a traumáról és jelentőségéről az eljárások
folyamán
• A PTSD tünetei beozonosításának képessége
• Olyan attitűdök elvetése, amelyek negatívan befolyásolhatják
a szakemberek hatékonyságát traumatizált áldozatokkal való
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munkájuk során (pl. ahelyett, hogy egyből igaztalannak
tekintenék a traumatizált áldozatok vallomásait és
megkérdőjeleznék őszinteségüket, megpróbálják felfedni az
események időrendi sorrendjét és a trauma okozta
zavarodottság tekintetbe vételével alternatív kommunikációs
és kérdezési technikákat alkalmaznak).
A bűnesetek áldozataival, különösképp a traumatizált
áldozatokkal való kihallgatási technikák irányelveinek és
módszertanának ismerete
Alapvető képesség ezen irányelvek mindennapi alkalmazására
Minden képző adaptálja és formálja a képzés anyagát a saját
közönségére és annak igényei szerint. A PPT prezentáció és a
diákhoz tartozó jegyzetek egy jó alapként szolgálnak,
amelyekre a képzők támaszkodhatnak egy olyan képzés
tervezése során, amely saját közönségük szükségleteinek felel
meg. Az utóbbihoz nem szükséges ezek pontos követése.
A diákhoz tartozó jegyzeteken néhány praktikus példát
jelenítetttünk meg. Bátorítjuk azonban a képzőket arra, hogy
az előadás készítése során emeljenek be saját gyakorlatukból,
kutatásukból szerzett példát (figyelembe véve a hazai
körülményeket és forrásokat).
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