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Szociális és érzelmi fejlődés Aktív 
Játékokkal és Sporttal fiatalkorú 
bűnelkövetőknél 

A Jelenlegi Helyzet Bemutató 
Beszámoló a 10 európai partner 
országaiban (Munkacsomag 2)

Háttér és bevezetés

A világon egyszerre több, mint 1 millió gyerek van letartóztatásban (UNICEF, 
2008). Európában évente több mint 1 millió gyermek kerül kapcsolatba 
a büntető igazságszolgáltatás rendszerével az Európai Unió (EU) 
tagországaiban (UNICEF, 2007). Ez az Erasmus + KA3 projekt Active Games 
for Change címmel (AG4C – Aktív Játékok a Változásért) célja a fiatalkorú 
bűnelkövetők támogatása (szabadságvesztés vagy alternatív szankció 
keretében) a kulcskompetenciák elsajátításában és alkalmazásában, a 
befogadás, az oktatás és foglalkoztathatóság elősegítésében, egy innovatív 
tananyag és tanulási környezet kifejlesztésével. Ezt az átfogó célt olyan 
innovatív módszerek létrehozásával és megvalósításával lehet elérni, 
amelyek elősegítik az érzelmi-, szociális és e-kompetenciák fejlesztését, 
mint a projekt fő célját. Ebben a közös munkában tíz európai partnerország 
vesz részt: Anglia, Románia, Magyarország, Törökország, Spanyolország, 
Portugália és Olaszország, részt vesz továbbá két egyetem, egy igazságügyi 
minisztérium és nonprofit szervezetek is. Valamennyi partnerszervezet 
részt vesz azon fiatalokkal kapcsolatos kutatásokban, vagy gyakorlati 
munkát végez olyan fiatalokkal, akik kapcsolatba kerültek az adott ország 
igazságszolgáltatási rendszerével.
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Céljainak elérése érdekében a projektben hét munkacsomagot 
(MCs) hoztunk létre, amelyek a következők:

 MCs 1: A projekt menedzselése, irányítása
 MCs 2: Módszertani keretrendszer
 MCs 3: Belső tesztelés
 MCs 4: Tesztelés a partnerországokban
 MCs 5: Jóváhagyás és fi nomhangolás
 MCs 6: A program értékeinek bemutatása,    

     ismeretterjesztés, elterjesztés
 MCs 7: Kiértékelés és aktív monitoring 

Ez a Jelenlegi Helyezet Bemutató Beszámoló képezi majd a 2. 
Munkacsomag egyik legfontosabb szakmai alapját.

A Jelenlegi Helyezet Bemutató Beszámoló célja, hogy 
megjelenítse a projektben résztvevő partnerországok 
legújabb kutatásait, valamint gyakorlatát arra vonatkozóan, 
hogy a fi atalkorú bűnelkövetők milyen szociális-, érzelmi-, 
állampolgári és e-kompetenciákkal rendelkeznek, valamint 
hogy ezeket a kompetenciákat hogyan lehet fejleszteni aktív 
játékok használatával. A Beszámoló I. része áttekintést nyújt a 
projekt partnerországaiban rendelkezésre álló szakirodalmakról 
és az egyes országok szakmapolitikai helyzetéről. A II. rész 
olyan elméleti és fogalmi tényeket, eredményeket mutat 
be, amelyek ezen kompetenciák fontosságát tárgyalják, 
különösen azon fi atalkorúak jellemzőit, akik összeütközésbe 
kerültek a törvényekkel a partner országokban. Bemutatásra 
kerül az a szakirodalom is, amely az aktív játékok társadalmi és 
érzelmi kompetenciák fejlesztési hatásairól szól. A III. részben 
a kompetenciák fejlődésének értékelésére szolgáló eszközök 
kiválasztásának módszertanát vizsgáljuk azon kihívásokkal 
kapcsolatban, amelyek a büntető igazságszolgáltatás 
rendszerébe került fi atalok aktív játékokba való bevonásakor 
jelentkezhetnek, akik gyakran már eleve zárt intézményben 
vannak. Ezek információval fognak szolgálni az aktív játékok és 
eszközök (például az applikáció kidolgozása) fejlesztéséhez, 
amely a kompetenciák növekedését fogják mérni.
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• A fi atalkorúak igazságszolgáltatásának 
szakpolitikája Európában

• A fi atalkorúak igazságszolgáltatásának különböző 
megközelítései Európában
• A „kockázatértékelés és kezelés” szemlélet 
• A gyermekbarát szemlélet

• Fiatalkorú bűnelkövetők a projekt 
partnerországaiban
• Büntethetőségi korhatár
• Fiatalok és fi atalkorúak zárt intézményei
• A zárt intézményekben lévő fi atalkorúak 
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A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának 
szakpolitikája Európában
Az európai ifjúsági igazságügyi szakpolitika jelentős figyelmet fordított a 
társadalmi befogadásra, az oktatásra, az ifjúság képzésére, amelyek az Európa 
2020 menetrend középpontjában állnak. Az Európa 2020 kulcseleme a polgárok 
demokratikus részvételének megerősítése, amely a részvételi és felelősségteljes 
állampolgárság jogainak és kötelességeinek nagyobb tudatosságán alapul. Az 
EU által felvetett másik vonatkozás, hogy minden európai polgár társadalmi 
befogadásának elősegítése szükséges, különös tekintettel a gyermekekre 
és a veszélyeztetett fiatalokra. A közelmúltbeli terrortámadások nyomán a 
fiatalok radikalizálódásának kockázata különösen fontos az Európai Bizottság 
számára. A fiatal elkövetők oktatása és képzése döntő lépés a radikalizálódás 
megelőzése felé, mivel ezeknél a már eleve kiszolgáltatott fiataloknál nagyobb 
a kockázata szélsőséges nézetek kialakulásának. Amint az az Európai 
Biztonsági Stratégiában (2015, 15. o.) szerepel, és amelyet a Párizsi Nyilatkozat 
(2015) megerősített: „Az oktatásnak, a fiatalok részvételének, a vallásközi és 
a kultúrák közötti párbeszédnek, valamint a foglalkoztatásnak és a társadalmi 
befogadásnak kulcsszerepe van a radikalizálódás megelőzésében, amelyet a 
közös európai értékek népszerűsítése is elősegít”. Különösen a fizikai aktivitás 
fontosságára összpontosítva és a sport mint ennek elősegítésére hívja fel a 
figyelmet az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottságának 24. Általánosa Riportja 
(2015, 52. o.). Ez a jelentés hangsúlyozza, hogy „különösen káros a fiatalkorúak 
esetében, akiknek a fizikai aktivitásra és az intellektuális stimulációra van 
szükségük ”, ha nem biztosítják számukra a „teljes oktatási, sport-, szakképzési, 
rekreációs és egyéb célzott, zárkán kívüli tevékenységeket”.

Az aktív játékok és a sport tevékenységek, mint eszköz felhasználása a fiatalkorú 
bűnelkövetők reintegrációjának támogatására az Európa 2020 menetrend 
fontos diskurzusává és törekvésévé vált. A jelen “Aktív Játékok a változásért” 
projekt Európai Bizottság általi finanszírozása a bizonyíték e cél iránti 
elkötelezettségnek. Egyre több olyan szakirodalom található, amely támogatja 
az aktív játékok és a sport használatát az fiatalkorú igazságszolgáltatásban 
a szociális és érzelmi készségek (Hellison, 2018; Parker, 2014), valamint a 
fizikai aktivitás fejlesztése érdekében. A II. rész egy szakirodalmi áttekintés 
arról, hogy a szociális és érzelmi kompetenciáknak mennyire fontos hatásuk 
van az élet későbbi pozitív eredményeire. Ezeket vizsgáljuk tovább a fiatalkorú 
bűnelkövetőkkel kapcsolatban. Azonban a fiatalkorú igazságszolgáltatás jobb 
megértése érdekében meg kell ismerni a fiatalkorú igazságszolgáltatás jelenlegi 
európai irányait, megközelítéseit.
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A fi atalkorúak igazságszolgáltatásának 
különböző megközelítései Európában
A fi atalok igazságosságának megközelítése sok nyugati országban 
általában egyrészt a jólét, másrészt az igazságosság értékei mentén 
fejlődött. Nem egyszerű állást foglalni ezzel a folyamattal kapcsolatban.
Ennek az az oka, hogy egy adott ország megközelítései gyakran egy 
komplex mátrix következményei, amelynek elemei ötvözik a történeti 
és kulturális elképzeléseket a gyerekkorról, a bűncselekményekkel 
kapcsolatos ideológiákat és elméleteket, valamint a modern globális 
megállapodások (pl. az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye /UNCRC/, a 
regionális kötelezettségvállalások (pl. Európai Unió), továbbá a politikai és 
médianyomás. Ez azt eredményezi, hogy Európában számos fi atalkorúak 
igazságszolgáltatási rendszerében örök feszültség van a jóléti és igazságügyi 
megközelítések között, amely gyakran ellentmondásos szakpolitikában 
és gyakorlatban nyilvánul meg. Azt is mondhatnánk, hogy ez tükröződik a 
büntetőjogi felelősség különböző korának megállapításában: minél fi atalabb 
ez az életkor, annál valószínűbb, hogy a büntetőjog büntető vagy igazságügyi 
megközelítést alkalmaz, és minél magasabb a büntethetőségi korhatár, annál 
valószínűbb a jóléti megközelítés. De azért ez is túlzottan leegyszerűsített 
megközelítés, mert a fi atalabb életkori büntethetőséget különböző módon 
közelítik meg (Goldson, 2018), és megfi gyelhető pl. a „kockázatkezelési 
megközelítés” és a „gyermekbarát megközelítések” közti egyensúly keresése.

A „kockázatértékelés és kezelés” szemlélet
Az 1990-es évek elején a büntetéseket gyakrabban és nagyobb súllyal 
kiszabó (Muncie, 2008) és a „kockázat értékelés, ill. kezelés” irányba mozdult 
el a fi atalkori bűnözés kezelése. A kockázatkezelési megközelítés a kockázat 
felmérésével és „számszerűsítésével” foglalkozik, hogy “megjósolja az újbóli 
elkövetés” valószínűségét és hogy „sztenderdizálja” a gykorlati szakemberek 
esetkezelését (Muncie, 2015; Case, 2018). A „kockázatkezelés” megközelítése 
az orvostudományból származik, ahol a fi zikai egészség kockázatának 
felmérésére használták, ezután az egészség védelmének tényezőit 
határozták meg, hogy csökkentsék a kockázatokat. Ez úgy valósult meg, 
hogy az embereket különböző kategóriákba sorolták az egyes csoportok 
közös jellemzői alapján. Hasonló megközelítést alkalmazva a fi atalkorú 
igazságszolgáltatásában, fejlett statisztikai technikákat alkalmaztak a 
„kockázatértékelésre”, hogy előre jelezhessék a vizsgált személyek elkövetési 
vagy bűnismétlési esélyét bizonyos tényezők alapján, pl. problémás 
gyermekkor, vagy alacsony társadalmi anyagi státusz. Azt várták, hogy 
ennek során az esetkezelés pontosabb és „bizonyítékokon alapuló” lesz, a 
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sztenderdek kifejlesztésével a fiatalkorú igazságszolgáltatás hatékonyabb 
lesz, célzottabb beavatkozásokat eredményezhet (Farrington, 2000). Ez 
a „kockázati tényező paradigma” vonzó lehet azon kormányok számára, 
amelyek bizonyítékokon alapuló megoldásokat keresnek a társadalmi 
problémákra, mint pl. a fiatalkori bűnözés; ez a megközelítés látszik számos 
mai fiatalokkal kapcsolatos intervención. 

Ugyanakkor azzal is lehet érvelni (Case, 2015), hogy a kockázatkezelési 
megközelítés túlságosan leegyszerűsíti a dinamikusságot és a sokoldalúságot, 
az interaktív tapasztalatokat mérhető statisztikává, ezáltal torzítja a valóságot. 
Továbbá, ez a megközelítés nem tudja felismerni a makro-társadalmi-
strukturális szempontokat, amelyek hozzájárulnak a pszichoszociális 
tényezőkhöz családi és helyi szinten. Ez a megközelítés szintén 
szükségtelenül mechanikus, aláássa a szakemberek professzionalizmusát 
és szakértelmét. Case (2015) szintén kritizálta a korlátozott előrejelzési 
képességét ezeknek az értékeléseknek, amelyek természetüknél fogva 
statisztikai előrejelzések és nem szükségszerűen tükrözik a valós életet. Ez 
a megközelítés vitalehetőséget teremtett, amely azt helyezte középpontba, 
hogy mely beavatkozásokat alkalmaznak, ezek ténylegesen “működnek-e”, 
ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy a beavatkozás az egyén számára 
előnyös-e vagy sem. A zárt intézményben, környezetben folytatott oktatásról 
szóló szakirodalom jelentős hányada efelé a paradigma felé hajlik. 

A gyermekbarát szemlélet
 

Ahogy a neve is mutatja, ez a mozgalom fiatalkorú igazságszolgáltatást úgy 
közelíti meg, hogy még akkor is kiemelten kezeli a gyermekek emberi jogainak 
védelmét, amikor jogszabálysértés történik, és a szabadságvesztéssel 
együtt járó büntetést csak a legvégső megoldásnak tartja (Goldson, 2014). 
A gyermekbarát ifjúsági igazságszolgáltatás megközelítése kapcsolódik 
az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez (UNCRC), és azt az elvet vallja, 
hogy nemcsak a fiatalkorú igazságszolgáltatásnak kell gyermekbarátnak 
és professzionálisnak lennie, hanem hogy ezek a gyermekek és a 
fiatalok maguk is a megoldás részét képezik. Ennek során a fiatalokkal 
dolgozó szakemberek felismerik és felhasználják azt az erőforrást, hogy a 
gyermekeknek és a fiataloknak maguknak is szerepük van saját helyzetük, 
és ennek következtében viselkedésük megváltoztatásában. Haines és Case 
(2015) véleménye szerint ezen erőforrás alkalmazása során fejlődik a bizalom 
és maga a kapcsolt is, amelyek nagyobb lehetőséget teremtenek arra, hogy 
a fiatalok jobban részt vegyenek a beavatkozásokban.

A kockázatalapú és a gyermekbarát megközelítés keretei határozták meg az 
igazságszolgáltatás és jóléti modellek egymásnak feszülését a 20. század 
második felében és a jelenlegi időkben egyaránt. Ezek a megközelítések 
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tükröződnek a partnerországok fiatalkorú igazságszolgáltatási gyakorlatában is, 
és így próbálják megvalósítani a fiatalok társadalomba való (vissza)integrálását. 
A fentiek ismerete elengedhetetlen az aktív játékok fejlesztése során az AG4C 
projektet tekintve, és amiatt is, hogy megértsük azt a kontextust, ahogyan ezek 
befolyásolhatják a beazonosított szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztését 
a partnerországokban, amikor megpróbálnak együttesen egy közös szakmai 
megközelítést kialakítani az európai körű fiatalkorú igazságszolgáltatásról.
.

Fiatalkorú bűnelkövetők a projekt 
partnerországaiban 
Ez a rész átfogó képet kíván nyújtani azokról a fiatalokról, akik a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásával kapcsolatba kerülnek a partnerországokban; teszi 
ezt annak megértése érdekében, hogy az aktív játékokat, mint eszközt 
hogyan lehet felhasználni a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztéséhez. 
Bemutatja a büntetőjogi felelősség korhatárát, a büntetések típusát és 
hosszát, valamint az igazságszolgáltatás különböző formáit, a közösségi 
szankcióktól a szabadságvesztésig. Ez a rész az AG4C partnerországaiban 
a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe bekerült fiatalok demográfiai 
jellemzőivel fejeződik be. 

Büntethetőségi korhatár
A büntetőjogi felelősség alsó kora a partnerországokban 10 és 16 év között 
mozog (lásd 1. táblázat). Tágabb európai kontextusban, az EU összes tagállamát 
tekintve, az Egyesült Királyságban és Észak-Írországban a legalacsonyabb 
büntethetőségi kor alsó határa (10 év), Belgium a legmagasabb (18 év). 
Portugáliában a büntethetőség alsó korhatára, a fiatalkorú bűnelkövetők 
többsége 16 éves, azonban a 16 és 21 év közötti fiatalokra speciális fegyelmi 
szabályok vonatkoznak (Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015).

Ország Büntethetőségi korhatár

Anglia 10

Magyarország 14

Olaszország 14

Portugália 16

Románia 14

Spanyolország 14

Törökország 12

1. táblázat: A büntetőjogi felelősség alsó korhatára az AG4C partnerországaiban
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Minden partnerországban a törvényekkel konfliktusba kerülő fiatalok 21 
éves korig a fiatalok igazságszolgáltatási rendszerébe kerülnek (Anglia, 
Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és 
Törökország), azonban Olaszországban ez kitolódhat a 25. éves életkorig 
is. Tágabb európai kontextusban Belgium közösségi szankcióit tekintve 
az „Ifjúságvédelem” szabályrendszere 20 éves korig alkalmazható. 
Görögországban a fiatalkorú igazságszolgáltatás legfeljebb 25 éves korig, 
míg Ausztriában 27 éves életkorig terjed ki. Továbbá Magyarországon, 
miközben a büntethetőség alsó korhatára általánosan 14 év, a legsúlyosabb 
bűncselekmények esetében ez alacsonyabb: 12 éves életkor. Ezek az adatok 
azt mutatják, annak ellenére, hogy számos európai ország erőfeszítéseket tesz a 
fiatalok igazságszolgáltatási rendszereinek egységesebb megközelítése felé, 
mégis Európa szerte továbbra is igen széleskörű módon kezelik ezt a kérdést. 
A partnerországokban az életkorok és a fiatalkorú igazságszolgáltatás széles 
skálája kihat az aktív játékok és a sport megvalósításának megtervezésére, mivel 
ezeknek a tevékenységeknek kor és fejlődési relevanciával kell rendelkezni 
annak érdekében, hogy támogassák a szociális és érzelmi kompetenciákat. 

Fiatalok és fiatalkorúak zárt intézményei
Két fő megközelítés létezik a fiatalkorú elkövetők kezelésénél a 
partnerországokban. Angliában, Magyarországon, Romániában és 
Törökországban ezek az intézmények az adott ország Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága alatt, vagy az Igazságügy 
Minisztérium felügyeletével működnek. Olaszországban, Portugáliában és 
Spanyolországban más hatóságok, például oktatásért, családért vagy jólétért 
felelős szervek gyakorolnak szakmai felügyeletet ezen intézmények felett 
(Aebi, Tiago & Burkhardt, 2015), az elkövető korától függően. A fiatalok és a 
fiatalkorúak igazságszolgáltatásának ezen eltérő megközelítései miatt nehéz 
egységes és összehasonlítható statisztikát készíteni bemutatása. Az alábbi 
összefoglaló bemutatja, hogy a partnerországokban a fiatalkorú elkövetők 
részére milyen intézményeket és szervezeti egységeket hoztak létre, példával 
szolgálva arra, hogy milyen színes képet mutat a fiatal bűnelkövetők kezelése.

Ország A zárt intézményi elhelyezés típusai

Anglia (és 
Wales)

Három féle intézményi elhelyezés, jellemzően 
Wéletkortól és kockázattól függően.

14 gyermekotthon (12-15 év)
  3 képzési központ (15-17 éves)

  5 fiatalkorúak intézete (15-17 és 18-21)

Magyarország
A partnerek 4, alacsony és közepes biztonsági fokozatú fiatalkorúak 

büntetés-végrehajtási intézményéről, valamint 5 javítóintézetről írtak, 
ezek összesen 688 férőhellyel rendelkeznek.
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A fiatalkorúak különböző intézményi elhelyezése jól tükrözi a partnerországok 
különböző büntetőpolitikai megközelítését. Ez hatással van a partnerek 
tevékenységére az aktív játékok tervezésével és megvalósításával kapcsolatban 
is; ezektől a különbségektől is függ, hogy milyen intézményekben érik el a 
partnerek az AG4C projekt célcsoportjait. Az alábbiakban tájékoztatásul közölt 
fiatalokra és a fiatalkorúak büntetésére vonatkozó statisztikai adatokat a 
projektpartnerek szolgáltatták, amelyek egyben azt is mutatják, hogy ezeket 
az adatok nem lehet egymással összehasonlítani (A fiatalkorú bűnelkövetők 
európai rendszereinek összehasonlítása, Parasanu, 2012).

Angliában a partnerek arról számoltak be, hogy 2019 márciusában 835, 18 év 
alatti fiatal volt őrizetben. A „Biztonságos Gyermekotthonokban” 73 fő került 
elhelyezésre, 134-en voltak „Biztonságos Képzési Központokban” és 628-an a 
„Fiatal Elkövetők Intézményeiben”. Ezek az adatok magukban foglalnak 246, 
18 éven aluli, előzetes letartóztatásban lévő (ítéletre váró) elkövetőt.

Magyarországon a partnerek jelentése szerint a fiatalkorú elkövetők számára 
kialakított javítóintézetek kapacitása 570 férőhely. Jelenleg egy új javítóintézet 
építése van folyamatban, amelyben további 108 hely létesül. A 2016-os adatok 
alapján 305 fő volt fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében.

Ország A zárt intézményi elhelyezés típusai

Olaszország

A partnerek 25 olyan intézményről számoltak be, ahol a tárgyalás 
előtti szakaszban vannak elhelyezve a fiatalok (CPA), 19 büntetés-

végrehajtási intézetet van az országban részükre (IPM), és 12 egyéb, 
elkülönített kisközösséget alakítottak ki fiatalkorúak számára.

Portugália

A Reintegrációs és Büntetés-végrehajtás Parancsnoksága 
(DGRSP) irányítja az állami büntetés-végrehajtási intézeteket 

és oktatási központokat
6 oktatási központ és 1 börtön van a 16-21 év közti elkövetők számára.

Románia
Összesen 44 fiatalkorú bűnelkövetőkkel foglalkozó intézmény van az 

országban, ezek közül 40 büntetés-végrehajtási intézet, 2 Oktatási 
Központ és 2 Fogvatartási Központ.

Spanyolország

82 fiatalkorúakkal foglalkozó intézet van, amelyek különböző zártsági 
fokkal rendelkeznek: zárt fogvatartás, félig nyitott fogvatartás, nyílt 

fogvatartás, terápiás fogvatartás és hétvégi őrizet. Vannak olyan oktatási 
közösségek is, ahol nincs szabadságkorlátozás.

Törökország

Három fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetben alkalmaznak 
nyitott fogvatartási megközelítést. A fiatalkorúak több mint felének 

ítélete felnőtt korúak bíróságain születik (Coban, 2016 szerint). Jelentős 
számú fiatal kerül úgy őrizetbe (vagy előzetes letartóztatásba), hogy 

ezek hosszabb ideig tartanak, mint az ítélet utáni büntetés időtartama.

2. táblázat A biztonságos szállás típusai a partnerországokban az AG4C-ben
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Olaszországban a partnerek arról számoltak be, hogy 2018. februárjában a 
bentlakásos intézményekben összesen 1490 fi atalkorú volt elhelyezve, míg 
a Szociális Szolgálat felügyelete alá tartozó fi atalkorúak száma összesen 
13 346 volt, közülük 105-en jártak többfunkciós nappali központokba. Ez 
összesen 14 836 kiskorút jelent, akik a fi atalkorúak igazságszolgáltatási 
rendszerében voltak.

Portugáliában az Oktatási Központokban 2014-ben 195 fi atalkorú elkövetőt 
helyeztek el, ez a szám 2018-ra 156 főre csökkent (DGRSP, 2018).

Spanyolországban a partnerek jelentése szerint 2017-ben összesen 13 643 
fi atalkorút ítéltek el, közülük 10 819 férfi  és 2824 nő volt.

Romániában 2019 januárjában 327 fi atalkorú elkövetőt helyeztek el büntetés-
végrehajtási intézetekben a partnerek információi alapján. Törökországban 
a partnerek arról számoltak be, hogy 2017-ben a fi atalkorú fogvatartottak és 
elítéltek száma összesen 2491 fő volt.

A zárt intézményekben lévő fi atalkorúak 
demográfi ai jellemzői
A zárt intézményben lévő fi atalkorúak demográfi ai jellemzőit sem gyűjtik, 
ill. nem állítják össze egységes módon a partnerországok, ezért ezek 
is eltéréseket mutatnak egymástól. Az alábbi táblázat azonban néhány 
információt nyújt a fi atalkorú bűnelkövetők életkoráról, neméről és etnikai 
hovatartozásáról az egyes partnerországokban.

Ország
Összes 

fogvatartott 
száma 

Kor Nem
Etnikum/

nemzetiség

Anglia és Wales 835 

4.5% 10-14 éves
12.5% 15 éves
29% 16 éves
54% 17 éves

97% férfi 
3% nő

50% fehér
48% (fekete, ázsiai, 

kevert)
  2% ismeretlen 

etnikumú

Magyarország 305 Nincs adat
86% férfi  
14% nő

Nincs adat

Olaszország 1,490

1% éve alatt
8% 14 éves
17% 15 éves
25% 16 éves
27% 17 éves

22% 18 év fölötti

89% férfi  
11% nő

74% olasz
26% nem olasz
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Noha az adatok közvetlenül nem összehasonlíthatóak, mivel ezek gyűjtési 
módszerei és kritériumai nem ismeretek, mégis a statisztikák szerint a 
fiatalkorú elkövetők többsége férfi, sokan közülük 15-17 évesen kimaradtak 
az iskolából és az etnikai kisebbségek felülreprezentáltak a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásában. Közülük sokaknak szociális, érzelmi, magatartási 
problémái és tanulási nehézségei vannak (lásd később a II. részben). A kutatás 
általánosságban azt jelzi, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalok szülei 
nagyobb valószínűséggel voltak szabadságvesztéssel büntetve (Farrington, 
Ttofi, Crago és Coid, 2015) és voltak kábítószer vagy alkoholproblémáik 
(Manly, Oshri, Lynch, Herzog és Wortel, 2013). Ez arra enged következtetni, 
hogy a törvénnyel összeütközésbe kerülő fiatalok általános jellemzőit 
tekintve sok hasonlóság van a partnerországok között, különösen a nemek 
közti megosztást tekintve, valamint az életkort és az etnikai/kisebbségi 
hovatartozást illetően. Számos változó azonban az egyes európai országok 
különböző, fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos megközelítésének az 
eredménye is lehet.

1A „fogvatartás” fogalma mást jelent az egyes országokban. Spanyolországban pl. számos 
szabadságvesztéssel kapcsolatos intézkedés létezik a nyílt fogvatartástól a terápiáig. A táblázat adatai 
az összes típusú fogvtartási formát magukban foglalják.

Ország
Összes 

fogvatartott 
száma 

Kor Nem
Etnikum/

nemzetiség

Portugália 195

84% 16 éves 
vagy idősebb, 

átlagos 
életkoruk 16 év

88% férfi 
12% nő

90% portugál
10% nem portugál

Románia 327 Nincs adat
95% férfi 

5% nő
Nincs adat

Spanyolország 4.152

15% 14 éves
23% 15 éves
30% 16 éves
32% 17 éves

89% férfi 
11% nő

71% spanyol
29% nem spanyol

Turkey 2,491 Nincs adat
97% férfi

3% nő
Nincs adat

3. táblázat: A fogvatartásban lévő fiatalkorúak demográfiai jellemzői az AG4C 
partnerországaiban
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• Szociális-, érzelmi-, állampolgári- és 
e-kompetenciák

• Szociális és érzelmi kompetenciák a fi atalkorú 
bűnelkövetőknél

• Szociális-, érzelmi-, állampolgári- és 
e-kompetenciák fejlesztése az aktív játékokkal

• Pozitív Ifjúságfejlesztés (PYD)
• Bűncselekmény elkövetésével veszélyeztetett 

fi atalok pozitív játékokba való bevonása

II.
 R

é
sz
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Szociális-, érzelmi-, állampolgári- és 
e-kompetenciák
A kisgyermekek szociális és érzelmi kompetenciája egyértelműen kapcsolódik 
a felnőtt élet pozitív eredményeihez és az egyén “jól lét” érzésének magasabb 
szintjéhez az általános népességen belül; ezek a kompetenciák gyakran 
eredményeznek magasabb iskolai végzettség elérését és sikeresebb karriert 
(Sklad, Diekstra, De Ritter, Ben és Gravesteijn, 2012; Klapp, Belfield, Bowden, 
Levin, Shand & Zander, 2017; Jones, Barnes, Bailey és Doolittle, 2017). Ezek a 
kompetenciák általában magukban foglalják az érzelmek szabályozásának, 
a társadalmi kapcsolatok irányításnak képességét, valamint a felelős 
döntéshozatalt, amelyek mind védelemmel szolgálnak az egyén részére 
változások kezelése esetén, egyben a tanulmányi siker előrejelzői is (Heckman 
és Kautz, 2012). Ezek a társadalmi és az érzelmi kompetenciák biztosítják a 
gyermekeknek és a fiataloknak a stabil bizalom kialakításához szükséges 
képességeket kapcsolatok kialakítására, ahhoz, hogy kitartóak legyenek, jó 
legyen a problémamegoldó képességük, fejlett érzelmi intelligenciájuk legyen, 
és megfelelő tudatossággal rendelkezzenek, amikor számukra kellemetlen 
helyzetekkel kell megbirkózniuk. (McLauglin, Aspen és Clarke, 2017). Ennek 
megfelelően egy másik szakirodalomban, Gutman & Schoon (2013) metaanalízise 
megállapította, hogy ha ezen készségek egyáltalán nem, vagy késve fejlődnek 
ki, akkor ennek következtében gyengébb tanulmányi eredmények várhatóak, 
csökken a felnőttkori pénzügyi stabilitás, valamint növekszik a bűnözői 
magatartás valószínűsége. McLauglin Aspen & Clarke (2017). szerint ezek a 
készségek általában a gyermekeknél már nagyon fiatal korban kialakulnak, akik 
gondos, odafigyelő nevelésben és oktatásban részesültek. Ilyenkor már korán 
lehetőséget kapnak, hogy megtapasztalják a motivációt, hajlandóságot, kedvet 
arra, hogy gyakorolják és fejlesszék ezeket a képességeket. 

Emellett fontos megjegyezni, hogy óvatosan kell kezelni a gondos, odafigyelő 
nevelés meghatározottságát a szociális és érzelmi kompetencia fejlődésében. 
Vaida (2016) álláspontja az, hogy az érzelmi kompetenciákat az egész élet során 
lehet fejleszteni mindaddig, amíg az egyén „képes” az érzelmek megjelenítésére. 
Vaida hozzáteszi, hogy mivel ezen kompetenciák megszerzése tanulással 
történik, ezért ennek a tanulásnak az eredményeként jelentős társadalmi 
és fizikai fejlődésen megy keresztül az egyén. Ez alátámasztja Klapp (2017) 
azon érvelését, miszerint szükséges a készségfejlesztésre összpontosítani, 
mivel amikor az érzelmi kompetenciákra összpontosul a fejlesztés 
gyermekkorban, akkor csökken annak a valószínűsége, hogy a gyermekek 
ill. fiatalkorúak olyan kockázatos tevékenységekbe kezdjenek, mint például 
erőszakos bűncselekmények, kábítószerrel való visszaélés vagy más hasonló 
cselekmények.
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A szakirodalmak széleskörűen egyetértenek abban, hogy a társadalmi és 
érzelmi kompetenciák fejlesztése területén az iskolai oktatás tud és kell is, 
hogy jelentős szerepet vállaljon. Ezek közé sorolják az érzelmi „műveltséget” 
(ideértve az öntudatot is); a szociális készségeket és problémamegoldást; 
empátiát; önszabályozást (McLauglin, Aspen & Clarke, 2017; Tarasova, 2016; 
Parhomenko, 2014; Heckman & Kautz,2012). Akfırat, Önalan, Fatma (2006) 
hangsúlyozza a kezdeti társadalmi kompetencia fontosságát a későbbi 
kapcsolatokban, állításuk szerint a jól fejlett szociális készségek lehetővé 
teszik az egyének számára, hogy pozitívan lépjenek kapcsolatba másokkal, 
így pozitív értékelést kapnak másoktól viszonzásként, ami egy pozitív 
spirálként kölcsönösen tovább erősíti a kapcsolatban résztvevő egyének 
kompetenciáit. Ezt még jobban kiemeli Vaida (2016) felvetése, miszerint 
kölcsönös, egymástól függő kapcsolat van a szociális és érzelmi kompetenciák, 
valamit az érzelmi intelligencia között. Az interakciók körüli kontextus 
jelentőségét Parhomenko (2014) hangsúlyozza, miszerint a társadalmi 
és érzelmi kompetenciák nem egymástól elkülönülten működnek; hogy 
fi gyelembe kell vennünk az intraperszonális tényezőket, például az önképet, 
az önértékelést és a vérmérséklet szerepét, valamint azt, hogy ezek miként 
befolyásolják mind a motivációt, mind pedig a társas kapcsolatokkal való 
elköteleződést. A szakirodalom tehát hangsúlyozza a társadalmi és érzelmi 
kompetenciák fontosságát, amelyek civil kompetenciákban nyilvánulhatnak 
meg korai interakciók révén. Azon fi atalok, akik összeütközésbe kerültek a 
jogszabályokkal, vagy problémáik vannak családi, társadalmi-gazdasági, 
oktatási, ill. egyéb területen, nem mindig vannak optimális feltételeik a 
tárgyalt kompetenciák fejlesztéséhez. A következő részben szakirodalmi 
összefüggések kerülnek bemutatásra a partnerországokban azon 
fi atalkorúak közös jellemzőiről, akiknek a programot ajánljuk.

Szociális és érzelmi kompetenciák a fi atalkorú 
bűnelkövetőknél
A lakosság általános populációjával összehasonlítva a bűnelkövető 
fi atalkorúak esetében a válásokat, a szegénységet, a gyakran alacsonyabb 
társadalmi osztályba tartozást és más körülményeket tovább súlyosbítja 
az is, hogy esetükben nagyobb a gyakorisága mind a kábítószer alkohol 
visszaéléseknek, mind a mentális egészségi problémáknak, továbbá a tanulási 
nehézségeknek is. (Kroll, Rothwell, Bradley, Shah, Bailey és Harrington, 2002; 
Hall, 2000; Chitsabesen, Kroll, Bailey, Kenning, Schneider, MacDonald és 
Theodosiou, 2006; Hughes, 2012; Hughes, Williams, Chitsabesan, Walesby, 
Mounce, Clasby, Jacobs, Knoppers és Webb, 2015). 

Ezeket súlyosbítják további érzelmi problémák, mint például a szorongás 
és depresszió (Abram, Teplin, McCllelland & Dulcan, 2003; Lader, Singleton 
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& Metzer, 2000), viselkedési problémák (Pliszka, Greenhill, 
Crismon, Carlson, Connors, McCracken & Tropac, 2000; Fiatal, 
Moss, Sedgwick, Fridman és Hodgkins, 2015), valamint a nyelvi 
és kommunikációs nehézségek (Snow, Woodward, Mathis 
és Powell, 2016), amelyek szintén elterjedtebbek körükben. 
E problémák előfordulása esetében magasabb az együttes 
megbetegedések aránya, amelyek általában a megszakadt 
kötődésekkel és más traumatikus életeseményekkel is 
összefüggenek (Loeber & Farrington, 2000; Gudjonsson, 
Sigurdsson, Sigfusdottir és Young, 2014). Ez azt mutatja, 
hogy azok a fi atalok, akik bekerülnek a fi atalkorú büntető 
igazságszolgáltatás rendszerbe, kevésbé valószínűsíthetően 
rendelkeznek az előző szakaszban tárgyalt, szociális, érzelmi 
vagy társadalmi kompetenciákkal. Ez magyarázatot adhat 
arra, hogy miért van nagyobb valószínűsége annak, hogy 
elkezdenek a bűncselekmények elkövetése szempontjából 
kockázatosabban viselkedni, mivel olyan hiányokkal 
rendelkeznek, mint például érzelmi műveltség, öntudat 
és önszabályozás. A szociális, érzelmi és állampolgári 
kompetenciák fejlesztése fontos, boldogulásukat segítő 
képességek lennének azoknak a fi ataloknak, akik bekerülnek 
a fi atalkorú büntető igazságszolgáltatás rendszerbe.

Emellett a szegénységen és a társadalmi-gazdasági háttéren 
kívül a fekete/roma származású fi atalok aránya is említésre 
méltó e projekt partner országaiban (lásd a 3. táblázatot). 
Az elmúlt években Angliában drasztikusan csökkent a 
szabadságvesztéssel járó büntetések száma fi atalkorúak 
esetében, viszont ez nem érintette a színes bőrű fi atalokat. 
(Muncie, 2015). Annak ellenére, hogy ezen tanulmány 
közvetlenül nem erre fókuszál, mégis fi gyelemre méltó, hogy 
a fentiekhez hasonló tanulási tapasztalatok fi gyelhetőek meg 
zárt intézményben lévők esetében is, jellemző etnikai és 
kulturális különbségek nyilvánulnak meg az aktív játékokkal 
kapcsolatos attitűdjeikben. Mindazonáltal a sport és az aktív a 
játékok alkalmazása hatékonynak bizonyult az iskolai oktatás 
keretein belül, ezért hozzájárulhat a szociális és érzelmi 
kompetenciák fejlesztéséhez.

A digitális technológiák oktatási céllal való börtönbeli 
alkalmazásával kapcsolatban a jelen projekt mobiltelefonos 
applikációját széleskörűen lehet alkalmazni. A börtönökben 
folytatott oktatás legutóbbi brit felülvizsgálatának eredménye 
(Coates, 2016) megállapította, hogy a felszerelés és az 
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információs és kommunikációs technológiák használata elavult volt. Az 
eszközök gyakran régiek voltak, és elzárva tartották őket, csak korlátozottan 
fértek hozzájuk a fogvatartottak. Ez a digitális műveltség helyzetére hívja 
fel a figyelmet, amely ugyanolyan fontos, mint az egyéb területeken való 
jártasságok; ezek megszerzése mind szükséges a szabadságvesztést 
töltőknek, mert a mindennapi élethez használatos szkillek fontosak a sikeres 
rehabilitációhoz és munkaerőpiacon való érvényesüléshez (Champion 
és Edgar, 2013). Mostanában egyre nagyobb a törekvés arra, hogy a 
büntetés-végrehajtási intézetekben az elítéltek számára is fejlesszék a 
média technológiai ismereteket annak érdekében, hogy megelőzzék 
hosszú távú és mélyreható társadalmi kirekesztődést, amely a büntetésük 
letöltése után is érintené őket (Jewkes és Reisdorf, 2016). Az AG4C projekt 
célja egy olyan applikáció fejlesztése a módszertani keret részeként, hogy 
az támogassa a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztését. A digitális 
technológiák börtönben történő alkalmazásának számos korlátja van (lásd 
Coates áttekintése, 2016) ezért az AG4C projekt csapata olyan biztonságban 
fogja működtetni a pilotokat, hogy ezen technológiák alkalmazása 
összeegyeztethető legyen a zárt környezet lehetőségeivel.

Szociális-, érzelmi-, állampolgári- és 
e-kompetenciák fejlesztése az aktív játékokkal
Fatmanur (2010) hangsúlyozza, hogy a sporttevékenység pozitív pszichológiai, 
kulturális, viselkedésfejlődési hatással van az egyénre, a gyakran elvárt fizikai 
fejlődés mellett. Más kutatások a következő területeket sorolták fel, amelyek 
szintén potencialitást hordoznak a fiatalok fejlődésében: önmaguk és mások 
tisztelete a személyes felelősség mellett, önszabályozás, kommunikációs 
készségek, motiváció és öntudat (Fatmanur, 2010; 16 Working with young 
people in conflict with the law Yıldız, Emre ve Çetin Zeynep, 2018; Ubago-
Jiménez, González-Valero, Puertas-Molero & GarcíaMartínez, 2019). Ahogy az 
előző szakaszban szerepelt, ezek mind a szociális és érzelmi kompetenciák 
körébe tartozó területek. Juval & Dandona (2012) véleménye szerint, ezek 
egyik oka, a fejlődés azért jelenik meg, mert a fizikai tevékenységek 
lehetőséget nyújtanak az interakciókra és együttműködésekre, miközben a 
résztvevők egy közös cél eléréséért dolgoznak. Továbbá azzal érvelnek, hogy 
a sport és fizikai tevékenységek során a résztvevők megtanulják fejleszteni 
az önszabályozási készségeket, valamint a sport lehetőséget biztosít, 
hogy kifejezzék és mederbe tereljék az erősebb érzelmeket (például az 
agressziót) a társadalom számára jobban elfogadott módon. Ezeket tovább 
erősíti Mehmet, Bade ve Öztürk & Musa megállapítása (2016), mely szerint 
a sportban részt vevő és a nem részt vevő gyermekek összehasonlításakor 
azoknak, akik sporttevékenységet folytatnak, magasabb az önszabályozásuk. 
Juval és Dandona (2012) ugyanakkor óvatosságra int a sport és a fizikai 
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aktivitás szociális és érzelmi fejlődésre gyakorolt hatásának csodaszerré 
nyilvánításában, amikor megállapítják, hogy bizonyos személyiségjegyek, 
például tökéletességre törekvés és a túlzott versenyzési vágy szintén 
befolyásolhatják a fi atal sportoló önképét. Ez tehát hangsúlyozza a folyamatos 
interperszonális interakciók szükségességét egy támogató személlyel, hogy 
segítsen enyhíteni az önképre gyakorolt potenciális káros hatást.

Hellison (2010) felismerte a kapcsolatot a fi zikai aktivitás és az alapvető 
szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése között a „Személyes és 
Szociális Felelősség Tanítása” modell által. A sport kulcsfontosságú szerepet 
játszhat a fi atalok számára különböző értékek elsajátításában, egyedi 
összefüggéseket kínál, mert lehetőséget ad nagyfokú szociális interakciókra 
általában motivált tanulók esetén. (Jacobs, Knoppersb és Webb, 2013). 
Számos európai intézmény elismeri a testnevelésben és a sportban lévő 
potencalitást, mint a szociális, etikai és erkölcsi kompetenciák fejlesztésének 
eszközét:

 aktív állampolgárság (Banks, 2008)
 együttműködési attitűdök (Bailey, 2005)
 személyes tulajdonságok, mint például érzelemszabályozás 

 (Hellison, 2010)
 szociális készségek, mint például csapatmunka, hűség, 

 önfeláldozás, etikus viselkedés és kitartás a célok elérése érdekében 
 (Rudd & Stoll, 2004)

Parker, Meek és Lewis (2014) tovább hangsúlyozzák a széleskörű 
szakirodalom alapján a szociális, pszichológiai, érzelmi előnyeit a sportolási 
törekvéseknek Juval & Dandona (2012) gondolataival együtt, hangsúlyozva, 
hogy a sportban lévő potencialitás az egyén számára lehetőséget biztosít 
a kockázatvállalásra, valamit a győzelem és vereség feldolgozásának 
megtanulására. A sporttevékenységben rejlő lehetőségek optimalizálása 
érdekében, hogy ezen készségeket fejleszthessük, Hellison (2018) azt 
javasolta, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, amikor a tanulókat 
fi zikai tevékenységekbe vonjuk be. Ebben a megközelítésben az oktatóknak 
biztosítaniuk kell, hogy álljon rendelkezésre „védett idő” a kapcsolatépítésre 
és refl exiókra annak érdekében, hogy a résztvevők mindig elmondhassák 
véleményüket a csoportos megbeszéléseken; világosan el legyen 
magyarázva az egyes tevékenységek kívánt végeredménye (beleértve a 
szociális és érzelmi kompetencia fejlesztését) és legyenek egyéni programok 
is, amelyek felismerik az egyes személyek egyedi igényeit.
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Pozitív Ifjúságfejlesztés (PYD)
Egy másik keretrendszer, ami az utóbbi időkben elterjedt, a Pozitív 
Ifjúság Fejlesztés (PYD). Hamilton (1999) szerint a PYD-t legalább három 
összefüggő, de különböző módon használták: mint fejlesztési folyamat, mint 
ifjúsági programozási fi lozófi a vagy megközelítés, és mint példa az ifjúsági 
programokra vagy szervezetekre, amelyek elősegítik a fi atalok egészséges és 
pozitív fejlesztését. Hamilton PYD-ről szóló keretrendszerének kidolgozását 
követő évtizedben több, különféle fejlődési folyamat modellt – amelyek 
úgy tűnik, hogy beolvadtak a PYD-be – használtak leíró vagy magyarázó 
kutatásokban a serdülőkor kapcsán (Benson et al, 2006). Mindezen fejlődési 
folyamat modellek visszatükrözik az emberi fejlődés úgynevezett úgynevezett 
kapcsolati fejlődési rendszereinek fogalmait (Overton, 2010). Ezek az elméleti 
modellek hangsúlyozzák, hogy a fejlesztés magába foglalja a kölcsönösen 
egymásra ható viszonyokat az egyének és a környezetük között. Ezekkel az 
elméleti modellekkel egy fő megközelítés a PYD-t az 5C-n (Competence, 
Confi dence, Connection, Character, and Caring, azaz Kompetencia, 
Kapcsolódás, Önbizalom, Törődés és Karakter) keresztül próbálta megérteni 
(Lerner et al, 2005). A kutatók véleménye szerint a fi atalkorúak, akiknek az 
életébe beépítették az 5C-t, olyan fejlődési pályán voltak, ami a hatodik C 
(Contributions, azaz hozzájárulás önmagához, a családjához, a közösségéhez 
és a civil társadalom intézményeihez) kifejlesztését eredményezi. Ezen felül 
azoknál a fi atalkorúaknál, akik életében az 5C alacsonyabb értéket mutatott, 
nagyobb volt a kockázat fejlődési pályájukban, amely a személyes, társas és 
viselkedési problémák területén is megnyilvánult (Lerner, 2004).

Snyder (2012) szerint viszont a PYD és a problematikus viselkedés közti 
kapcsolat nem mindig egyszerű és egységes, a fejlődés képlékenysége, 
formálhatósága miatt, mert van, hogy olyan gyerekek, akik kevés forrással 
rendelkező otthonokban, iskolákban, közösségekben nőnek fel, mégis 
rugalmasak lesznek, és ellenállóak a problémákkal szemben. A szerző 
ugyanitt hozzátette, hogy mások, akik olyan környezetből származnak, ahol 
sok a forrás és a támogatás, ennek ellenére sokféle bajba keverednek, ill. 
keverik magukat. Összességében a PYD kutatók elmélete szerint az 5C-t 
támogató tevékenységek elérhetősége segítheti a fi atalokat egy sikeresebb 
élet felé irányítani (Benson és mások, 2011).

Bűncselekmény elkövetésével veszélyeztetett 
fi atalok pozitív játékokba való bevonása
Mostanában nagy fi gyelem összpontosul arra, hogy a sportot és a 
fi zikai tevékenységeket beépítsék a büntetés-végrehajtás mindennapi 
tevékenységébe, a fi atalkorúak fi zikai, mentális egészségének és 
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jólétének elősegítése érdekében (Elger, 2009; Meek & Lewis, 2012), mert 
ezek hozzájárulnak a társas kontroll növekedéséhez és a bűnismétlés 
csökkentéséhez (Lewis & Meek, 2012). Az egyik mód, ami által a sport és 
fizikai tevékenység (SPA) bevezetése segítheti az erőfeszítéseket a visszaesés 
csökkentésére, az annak a reménye, hogy így megnő a továbbtanulás és 
munkábaállás lehetősége. (Meek, 2018). A SPA-t arra is lehet használni, 
hogy megpróbáljanak javítani azon közösség működésén, ahol a jelenlegi 
állapotok növelik a bűncselekmények elkövetésének valószínűségét; a sport 
által közbe lehet avatkozni, hogy a kockázati csoportba tartozók tényleges 
bűnelkövetése megelőzhető legyen (Nichols, 2010). Továbbá használható 
az elkövetők menedzselési eszközeként is (e.g., Martos-García, Devís-Devís, 
& Sparkes, 2009; Sabo, 2001), ami erősítheti a rehabilitációs folyamatot 
(Leberman, 2007). Ez azért van így, mert a fiatalkorúak gyakran úgy kerülnek 
be a büntetés-végrehajtási intézetbe, hogy már mentális problémákkal 
rendelkeznek és nem kaptak kezelést, ill. támogatást. Valójában “a rossz 
mentális állapot gyakran összefügg a szegénységgel, a munkanélküliséggel, 
az erőszakkal, a diszkriminációval, a stresszel, a társadalmi kirekesztéssel, a 
kábítószer függőségekkel és a testi betegséggel” (Penal Reform International, 
2018, 10. oldal). Ezáltal a sport oktatásban való alkalmazása nemcsak 
szabadidős foglalkozásként szolgál, hanem pozitív terápiás haszonnal is 
jár. Richardson, Cameron and Berlouis (2017) odáig megy, hogy kimondják, 
“a sport, mint intervenció (a börtönön belül) különösképpen a fiatalkorúak 
intézményeiben egyfajta célt ad és egy pozitív szocializációs közeget a 
másokkal való kapcsolatteremtésre, ami szintén csökkenti a visszaesés 
esélyét, ami szintén hozzájárul ahhoz hogy nagyobb eséllyel találjanak 
munkát szabadulásuk után) (42 oldal). 

Azonban azt feltételezni, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők pozitívan részt vesznek 
az aktív játékokban vagy sportokban a fiatalkorúak igazságszolgáltatási 
rendszerében, egy túlzottan leegyszerűsített elképzelés lenne. Ez azért van, 
mert a fiatalkorú bűnelkövetőknek gyakran nincs kapcsolatuk az oktatással, 
tanulással, ezért ha lehetőségük nyílik a sportolásra és aktív játékokban való 
részvételre, nem valószínű, hogy ezekben sikeresek lesznek. 
Ezért fontos az érdeklődésük újra felkeltésére koncentrálni, ami 
elengedhetetlen, a fiatalok elköteleződésének kialakítása megértésében. 
Az elköteleződés egy komplex, többdimenziós konstrukció, amely három 
fő részből áll: a viselkedésből, az észlelésből és az érzelmekből (Fredricks 
és mások, 2004). Az elkötelződés bizonyítottan védelmi faktorként működik 
a bűnelkövetés és problematikus viselkedések ellen, mint amilyen az 
iskolakerülés, a droghasználat és az elkövetői viselkedés (Hirschfield & 
Gasper, 2011; Wang & Fredricks, 2014). A bűnelkövető fiatalok számos 
jellemzője kapcsolódik az elkötelezetlenségükhöz, mint például a 
visszahúzódó, vagy a zavaró ill. zavart viselkedés (Earl et al., 2017; Graham és 
társai, 2016; Little, 2015). Ahmed Shafi (2019) szerint a fiatalkorú bűnelkövetők 
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gyakran ingadoznak az elkötelezetlenség aktív és passzív formái közt. Ezért 
szükséges egy sor stratégiát alkalmazni az elköteleződés újbóli felkeltése 
iránt, amelyek reagálnak a fiatalok szociális és érzelmi állapotára egyaránt. 
Shafi továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a biztonságos intézményi 
környezet meghatározó fontosságú volt a fogvatartott fiatalok szociális és 
érzelmi interakcióira. Ez megint alátámasztja azokat a tényeket, amelyek 
arra mutatnak, hogy a bűnelkövető fiatalkorúak szociális és érzelmi 
szükségleteit ki kell elégíteni. Ennek egyik módja az aktív játékok használata, 
amely kevésbé fenyegető, sokkal inkább nyugodtabb interakciókat biztosít. 
Azonban ezeket a játékokat be kell illeszteni az intézmények struktúrájába 
annak érdekében, hogy a biztonságos intézményi rendszer részévé váljanak. 
Tekintettel arra, hogy az elköteleződés érzelmi összetevője megjósolhatja 
a viselkedésben megnyilvánuló elkötelezettséget (Li and Lerner, 2014) 
fontos figyelembe venni az érzelmi korlátokat, amikkel a fiatal szembesül, 
ha tanulási lehetőséget kínálnak számára. A csapatsportok és játékok 
tekintetében ez például vonatkozhat az érzelmekre és önszabályozásra, 
hogy segítsük saját szorongásuk kezelésében, amikor saját teljesítményűket 
hasonlítják össze másokéval. Egy másik vonatkozás, amiben a fiatalkorú 
bűnelkövetők segítségre szorulnak az az, hogy hogyan kezeljék érzéseiket 
akkor, amikor nem sikerül elérniük a saját maguktól elvárt teljesítményt, vagy 
hogy hogyan mutassanak empátiát azok felé, akik szintén ilyen helyzetbe 
kerültek. Így a fiatalok érzelmi szükségleteinek kielégítése alapvető, 
hogy felkeltsük az érdeklődésüket az aktív játékok iránt; ez a pedagógus 
képességeinek fontosságára is utal. Hellison (2010) keretrendszere a PYD 
(Lerner, 2004) jellemzőivel együtt hasznos és praktikus eszközöket nyújt 
a személyes és társadalmi felelősség, ill. a PYD tanításának segítésében 
a fizikai aktivitásokon keresztül. Ezek fogják megalapozni az AG4C Projekt 
tevékenységeinek kifejlesztését.

Szélesebb körű támogatás
Miután megtörténik az aktív játékok és sport iránti elköteleződés abban az 
időszakban, amikor a fiatalok az igazságszolgáltatás rendszerében vannak, 
érdemes támogatni a fiatalokat, hogy szabadulásuk után is folytassák 
a választott sport vagy tevékenység gyakorlását, mert ez növelheti 
annak valószínűségét, hogy zárt intézményen kívüli támogató hálózatok, 
közösségek fejlődjenek ki, amely által szintén csökkenhet a bűnismétlés 
kockázata. (Gallant, Sherry és Nicholson, 2015). Emellett lehetőséget 
nyújt az elkövetők számára, hogy bűnelkövetés helyett idejüket pozitív 
dolgokkal töltsék (Meek és Lewis, 2014). Ehhez hasonlóan, a fiatalok számára 
létrehozott közösségi programoknál is hasznos, ha van lehetőség a választott 
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tevékenység folytatására (Bullough, Davies és Barrett, 2015) akkor is, ha már 
időközben kinőttek a program által megcélzott korosztályból, vagy ha az 
eredeti program időtartam már véget ért. Az ilyen programok szélesebb 
támogatási hálózatokat biztosítanak azoknak, akiknél fennáll a bűnelkövetés 
veszélye, és akkor a leghatékonyabbak, ha egy szélesebb stratégia részeként 
szerepelnek a fiatalok bűnelkövetésének csökkentésében (Chamberlain, 
2013). Számos esetben a sport egyfajta kezdeti gyűjtőhely, amely lehetővé 
teszi a résztvevők számára, hogy aztán átfogóbb kérdésekkel foglalkozó, 
szélesebb körű programokban vegyenek részt (Kelly, 2012).

Miközben megszületett a felismerés, hogy további kutatásokra van 
szükség a sport SPA hatásával kapcsolatban a hatékony rehabilitációra 
és a visszaesés visszaszorítására vonatkozóan (Chamberlain, 2013; Meek 
és Lewis, 2014; Gallant, Sherry és Nicholson, 2015), a börtönökben zajló 
SPA programok résztvevői arról számoltak be, hogy a programokban való 
részvételből származó előnyök hozzájárultak ahhoz, hogy elkerüljék az 
újbóli bűnelkövetést szabadlábra helyezésük után (Meek és Lewis, 2014; 
Gallant, Sherry és Nicholson, 2015). Ez a szociális és érzelmi kompetenciák 
fejlesztésének holisztikus megközelítésével érhető el, amely hosszú távon 
jelent hasznot a fiatalok számára.

A beszámoló következő része a társadalmi és érzelmi kompetenciák 
értékeléséhez szükséges eszközök kiválasztásának módszertanát, és 
későbbiekben az ezek fejlesztésére tervezett aktív játékok létrehozását 
mutatja be.
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Az AG4C által fejlesztendő szociális és 
érzelmi kompetenciák meghatározása 
A szociális és érzelmi kompetenciák értékelési eszközeinek meghatározása 
érdekében az Education Endowment Foundation (Egyesült Királyság) 
SPECTRUM (Szociális, Pszichológiai, Érzelmi, Az Én Koncepciói és a 
Rugalmasság: Megértés és mérés) értékelési eszközei lettek használva 
a feltáráshoz (Wigelsworth, Humphrey & Stephens, 2017). Ez az forrás 
Wigelsworth, Humphrey & Stephens (2017) által végzett áttekintésén és 4 fő 
hivatkozási forrás feltérképezésén alapul akadémiailag szigorú keretek között. 
Az ő beszámolójuk további információt nyújt arról, hogyan lettek a források 
létrehozva és elemezve. Összesen 86 eszköz lett beazonosítva a nem-
tudományos és alapvető készségek mérésére. Ezen eszközök mindegyike a 
gyermekek és fiatalkorúak eredményeinek mérésére összpontosított.

Az összes eszközt a következő kritériumok alapján értékelték a projektbe 
történő felvételük szempontjából: fogalmi tartomány hűség; megcélzott 
korosztály; az AG4C projektbe történő bevonásának lehetőségei és 
akadályai (pl. hozzáférhetőség; már rendelkezésre álló fordítások; költség; 
az adminisztrációhoz és a értékeléshez szükséges idő). Az 1. függelék 
részletezi az elemzett eszközöket. A lehetséges értékelési eszközök listáját 
(2. függelék) megvitatták a tágabb csoporttal mind a releváns társadalmi és 
érzelmi kompetenciák, mind pedig az AG4C populációval való felhasználás 
lehetőségeinek szempontjából. 

Meg lett állapítva, hogy a Warwick-Edinburgh jóléti skála (WEMWBS) felel 
meg a legjobban a fenti kritériumoknak. Ez egy ingyenes eszköz, amelyet 
eredetileg arra terveztek, hogy nyomon kövesse a jóléttel kapcsolatos 
programok és beavatkozások hatását. Emellett ezt a skálát már validálták 
multikulturális célokra és lefordították holland, francia, német, görög, olasz, 
japán, spanyol és portugál nyelvre, vagyis nagyban kielégíti a projektben 
részt vevő partnerek első nyelvi igényeit. Az eszköz kérdéseit összevetették 
a CASEL által beazonosított fő szociális érzelmi a kompetenciákkal: öntudat; 
önuralom;  társas tudatosság; kapcsolati készségek és felelős döntéshozatal 
(Durlak és társai, 2007) (lásd az alábbi ábrát) annak biztosítása érdekében, 
hogy minden kompetencia kapcsolódjon legalább egy kérdéshez (a 
feltérképezést lásd a 3. függelékben). További kvalitatív kérdéseket tettek fel 
annak érdekében, hogy további információt szerezzenek a társas tudatosság 
alapvető kompetenciáiról, amelyről csak egy kérdés volt a Warwick-
Edinburgh skálán. (lásd 3. függelék). A CASEL keretrendszert a kutatás, az 
eljárásmód és a gyakorlat közötti egyértelmű kapcsolat miatt választották ki, 
amelyet megerősít az együttműködő szakértői megközelítés a szakemberek, 
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az akadémikusok és a politikai döntéshozók közt. Ez a keretrendszer tükrözi 
azokat a kompetenciákat, amelyeket a szakirodalomban azonosítottak a 
fi atalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban és alátámasztja a tervezett aktív 
játékok kivitelezését ebben a projektben. Ez a keretrendszer összefüggésbe 
hoz nyolcból három olyan kompetenciát, amit az Európai Bizottság  
azonosított (2006) és 2018-ban frissített, nevezetesen a Megtanulni tanulnit, 
a Szociális és polgári kompetenciákat, valamint a Kezdeményezőkészséget 
és a Vállalkozói szellemet.

Az eszköz pozitívan megfogalmazott mondatokat is használ, amelyek 
segítenek növelni az önhatékonyságot és optimalizálni a tanulók 
elkötelezettségét. Mivel ezt az eszközt eredetileg a projektek és 
beavatkozások hatásainak nyomon követésére tervezték, bizonyítottan 
használható beavatkozások előtt és után, annak érdekében, hogy 
meg lehessen állapítani, hogy a meghatározott társadalmi és érzelmi 
kompetenciákra hatással volt-e az AG4C programban való részvétel.

Kapcsolati készségek Felelős dönté
shoza

ta
l

Tá
rs

ad
al

m
i Ö

nu
ralo

m

Öntudat

2 Lásd  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5464-2018-ADD-2/EN/pdf 

1. ábra: A CASEL öt alapvető szociális és érzelmi kompetencia a https://casel.
org/what-is-sel/ oldalról adaptálva, ami az AG4C projekt révén fejlesztendő 
társadalmi és érzelmi kompetenciák alapjául szolgál.
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Aktív játékok használata a 
szociális-, érzelmi-, állampolgári és 
e-kompetenciák fejlesztésére – 
a kontextus kihívásai

Érzelmi kérdések
Ahmed Shafi (2018, 2019) legújabb kutatásai rámutattak arra, hogy a biztonságos 
fogvatartási körülmények meghatározó szerepet játszanak a fogvatartott 
fiatalok számára. Ez alakította érzelmi reakcióikat és együttműködésüket a 
személyzettel és a társaikkal. A tanulmány megállapította, hogy a bebörtönzött 
fiatalok érzelmei összetettek. Az alábbi 2. ábra azokat a különféle tényezőket 
mutatja be, amelyek a legnagyobb hatással voltak a biztonságos fogvatartási 
körülmények alatt álló fiatalokra. Ez azt mutatja, hogy a Bezártság ténye 
mellett az érzelmek voltak a legnagyobb hatással az oktatási és tanulási 
tapasztalatokra. Ez összhangban van a részvételről szóló szakirodalommal, 
amely az érzelmeket tekinti a hatékony részvétel központi elemének.

A néprajzi kutatásból származó adatok, amelyek 16 bebörtönzött fiatal mélyreható 
kvalitatív esettanulmányából állt, megmutatta, mennyire összetettek ezek az 
érzelmek. Az alábbi ábra tovább hangsúlyozza az érzelmek összetettségét, 
amely a félelem és bizonytalanság, a neheztelés és csalódottság érzésében 
nyilvánul meg. Az érzelmek számos további reakciót is kiváltottak, amelyek 
„nem érdekel megközelítésként” fejeződtek ki, védekezőek vagy negatívak 
voltak bármely tekintély ellen.

Bezártság 
ténye

Érzelmek befolyásolják az 
oktatási tapasztalatoka

Személyzet 
befolyása a 

Reflektálás 
az elkövetett 
bűncselekményent

A bűntetés 
ideje és hossza 

Gondolás a 
családjukra

2. ábra: A bezártság, mint meghatározó jellemző a fogvatartott fiatalok számára 
(Ahmed Shafi, 2019)
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Ezen érzelmek komplexitása mutatja, hogy a biztonságos fogvatartási 
körülmények mennyire jelentős hatást gyakorolnak az érzelmi állapotra, 
és ezáltal a társadalmi interakciókra a társakkal és a személyzettel. Ezért 
fontos ezeknek a felfokozott érzelmeknek a felismerése az aktív játékok és 
sport bevezetésekor mint a szociális érzelmi kompetenciák fejlesztésének 
eszköze, és központi szerepet kell játszaniuk a játékok megtervezésében.

Fizikai korlátok
Egyéb kontextusbeli kihívások közé tartozik a rendelkezésre álló fizikai tér, 
különösen a biztonságos fogvatartási körülmények és különösen a közösségi 
büntetést szolgáló fiatalokat szolgáló aktív játékok. Az ilyen kihívások 
elemzését minden partnerország elvégezte. Minden ország elkészített egy 
sablont, amely megjelölte a rendelkezésre álló hely típusait és az általuk 
elképzelhető kihívásokat. Összességében az összes partnerország legalább 
alapszintű fizikai kültéri teret fel tudott mutatni, vagy biztosított keretek között 
környezetben vagy a közösségben. A létesítménynek olyan szempontból 
eltérek, hogy csak friss levegő és természetes napfény biztosítására 
volt-e kötelezettségük, vagy hogy tudtak-e kültéri vagy egyéb beltéri 
létesítményeket biztosítani különféle aktív játékokhoz és a sportokhoz, mint a 
biztonságos környezet és rehabilitációs tevékenységek szerves összetevője. 
A partnerek többsége arról számolt be, hogy az országuk intézményei 
biztosítottak bizonyos sportolási és aktív játék lehetőségeket, csupán az alap 
társasjátékoktól kezdve a tornatermekig vagy sportcsarnokig. Ez általában 

Érzelmek

érzelmek

reakciók

Félelem és 
bizonytalanság

Neheztelés

Frusztráció

Nem érdekli, 
érdektelen

Defenzív

Negatív reakció a 
tekintélyre

3. ábra A bebörtönzött fiatalok összetett érzelmeinek jellege 
(Ahmed Shafi (2019)
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a létesítmény méretétől, a helyi költségvetéstől és a fizikai beltéri és kültéri 
területtől függött. Az alábbi 4. táblázat a partner országonkénti hely és 
létesítmények rendelkezésre állását mutatja biztonságos környezetében.

Ország
Hely és létesítmények 

elérhetősége
WiFi vagy más elektronikus

eszközök

Anglia Jó
Nincs wifi. Az elérhető eszközök 

felügyelet mellett használhatóak-

Magyarország Korlátozott szabadtéri Nincs wifi. Eszközök limitáltak-

Olaszország Jó Nincs wifi. Eszközök limitáltak-

Portugália Jó Nincs wifi. Eszközök limitáltak-

Románia Fejlesztés alatt Nincs wifi. Eszközök limitáltak-

Spanyolország Jó Nincs wifi. Eszközök limitáltak-

Törökország Változó
Wifi egyes börtönökben és felügyelet 

mellett. Eszközök limitáltak-

4. táblázat: Az AG4C tevékenységek rendelkezésre álló terek és létesítmények.

Az AG4C partnerek által rendelkezésre álló létesítmények elemzése azt 
mutatta, hogy Portugáliában úgy tűnik, „jók az általános sportlétesítmények”, 
és mivel a tanárokat az Oktatási Minisztérium alkalmazza, hajlamosak 
oktatási szempontból tekinteni a sportra és aktív játékokra. Előfordulhat 
azonban, hogy nem mindegyik rendelkezik szabadtéri területtel az ilyen 
tevékenységekhez, bár ha az ítélet lehetővé teszi, néhány fiatal kimehet 
a fogvatartási területről sporttevékenységet folytatni. Ez a megközelítés 
visszhangzott Olaszországban és Spanyolországban is, ahol szintén oktatási 
és jóléti megközelítést alkalmaznak az őrizetben lévő fiatalokkal kapcsán. 
Az őrizetben lévő fiatalok számos sportlétesítménnyel rendelkeznek a 
helyszínen, ezért nem engedhetik meg, hogy ilyen tevékenység kapcsán 
távozzanak. Azonban nincs kutatás a bebörtönzött fiatalok szociális és 
érzelmi kompetenciáiról, sem pedig arról, hogy a sport börtönben való 
alkalmazásáról, ami azt jelzi, hogy erről a témáról nincs elég kutatás. 
Romániában a közelmúltban számos reformot hajtottak végre, és ennek 
eredményeként számos sportlétesítmény található intézményeikben, ami 
azt jelenti, hogy a fiataloknak nem kell elhagyniuk a helyszínt. A román 
börtönökben számos szakember dolgozik, köztük oktatók és pszichológusok, 
akik felmérik a fiatalokat a megérkezésükkor és támogatják szükségleteiket. 
Ugyanakkor, mint sok rendszer esetében, a reformok köre és a korlátozott 
források miatt a változások kihívást jelentenek. Magyarország jelentősen 
szigorúbb megközelítést alkalmaz, és a szabadtér nagy része a napi maximum 
egy óra friss levegőn létet szolgálja, bár ösztönzik a sporttevékenységet és a 
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szociális készségek fejlesztését. Törökország is jelentős büntetőjogi reformokon 
esett át az elmúlt években, hogy más európai rendszereket utánozzon. Most tettek 
közzé egy új irányelvet a börtönben lévő sport tevékenységekről, ami mutatja a 
politikai hajlandóságot ennek bevezetésére, és ennélfogva elkötelezettségüket 
ezzel az AG4C projekttel. Mivel ez még mind nagyon friss, a létesítmények 
elérhetősége nagyon eltér országszerte, de a cél ennek a javítása.

A jelentés szerint nincs hozzáférés a wifi hez vagy internetes szolgáltatásokhoz, 
kivéve szoros felügyelet mellett, és csak tantermekben zajló hagyományos 
oktatási tevékenységek kapcsán. Ez kihívást jelent az aktív játékokkal és a 
sporttal használatos alkalmazás megtervezése szempontjából, ami méri a 
társadalmi, érzelmi, polgári és e-kompetenciák fejlődését. Ez egy olyan terület, 
amely strukturális, innovatív és fi nanszírozási változtatásokat igényel 
a partner intézményekben. 

Az oktatók hozzáállása és készségei
Nem csak a létesítmények vagy erőforrások biztosítása a fontos, hanem a 
társadalom hozzáállása és a személyzet is fontos szerepet játszik a beavatkozások 
sikeres végrehajtásában. Ez magában foglalja annak általános megközelítését, 
hogy mi tekinthető rekreációs tevékenységnek a büntetés-végrehajtás során. 
Továbbá, a játékok és a sport státusza a partnerország oktatási és igazságügyi 
rendszereiben is hatással lehet erre. Ezek a kérdések kiegészítésként jelennek 
meg az egyes fi atalok és az ő személyes nézeteikhez az aktív játékokkal és 
sporttal kapcsolatban. A hozzáállás mellett még ott van az oktatók vagy tanárok 
készségei, tapasztalatai és hajlandósága is. Hagyományosan nagy a fl uktuáció 
a biztonságos szabadságvesztési intézményekben, így a személyzet képzési és 
fejlesztési szintje eltérő (Jeanes et al, 2009). Ez hatással van a beavatkozások 
végrehajtására és valóban a beavatkozások sikerére, különösen az őrizetben 
lévő fi atalok érzelmi igényeinek fényében (Ahmed Shafi , Templeton, Pritchard 
és Huang, felülvizsgálat alatt).

Költségvetési korlátok
Az aktív játékok és/vagy sport használata a (felnőtt) börtönökben viszonylag 
új jelenség Európában, és körülbelül 49%-a csak 2000 után lett bevezetve, 
regionális eltérésekkel egész Európában (Sempe, 2019). Ez arra utal, hogy a sport 
vagy az aktív játékok használata még nem teljesen épült be, bár bevezetését 
a „rehabilitáció” tág fogalma foglalja magába. Ez hatással van az aktív játékok 
és sportok státuszára az intézményekben, és függhet az intézmények egyéni 
kultúrájától is. Sempé (2019) részletes felmérése a sportról az európai börtönökben 
három fő sport gyakorlatot talált: a felügyeltet, az önállóan irányítottat és sokkal 
kisebb mértékben, a versenyképest. A legnépszerűbb forma a foci volt, amelyet 
a fi tnesz edzés (tornaterem), majd az asztalitenisz követett. 
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Ugyanez a tanulmány azonban megállapította, hogy a sportnak nincs külön 
költségvetési sora. Ez arra utal, hogy a projektben részt vevő partnerek bizonyos 
kihívásokkal szembesülhetnek az erőforrások és a létesítmények terén. 
Ezenkívül megelőzheti a programok előre történő megtervezésével kapcsolatos 
nehézségeket, ha a költségvetési sorokat megosztják más rehabilitációs 
beavatkozásokkal. Ez a feszültség kiterjedt a személyzet rendelkezésre állására 
és a sporttevékenységek felügyeletére is. Így a kifejlesztett játékoknak nemcsak 
a társadalmi és érzelmi kompetenciákat, de a partner országokban az ifjúság 
igazságszolgáltat fizikai aspektusait is figyelembe kell venniük.

Összefoglalás
Az aktív játékok a változásért Erasmus-projekt elemzése bemutatta a 
partnerországok ifjúsági igazságszolgáltatásának hátterét annak érdekében, 
hogy mélyebb megértést nyújtson a projekt céljainak és szándékának elérése 
során felmerülő néhány kontextusbeli kihívásról. 

Ez a jelentés kritikusan megvizsgálja a szociális és érzelmi kompetenciákról 
szóló szakirodalmat, különös tekintettel sok bűnelkövető fiatal profiljára. A 
bűnelkövető fiatalok demográfiai és háttérbeli jellemzőinek hasonlósága azt 
jelzi, hogy a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztése indokolt. A sport és 
aktív játékok ilyen kompetenciák fejlesztésére való felhasználásával kapcsolatos 
szakirodalom is vizsgálva van, és bár az ifjúsági igazságszolgáltatási rendszerben 
lévő fiatalokra kifejtett hatékonyságának kutatása korlátozott, a fennmaradó 
szakirodalom szerint a sport és az aktív játékok használata hatékony módja 
lehet a társadalmi és érzelmi kompetenciák fejlesztésének támogatására. Az 
azonban egyértelmű, hogy ez csak akkor lehet így, ha a játékok megtervezése 
nem csak az ifjúsági igazságszolgáltatásban lévő fiatalok érzelmi igényeire 
érzékeny, hanem az egyes partner országok kontextusában lévő kihívásokba 
és korlátokba is illeszkedik. A játékoknak azt is bizonyítaniuk kell, hogy 
kézzelfoghatóan jelezni tudják a kompetenciák fejlődését az AG4C csapat 
által azok értékelésére kiválasztott eszközökön keresztül. Ezáltal a elemzés 
bemutatja a játékok fejlesztésének fogalmi és módszertani alapját.
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Mellékletek

Leírás Korosztály Előnyök Hátrányok Versenyképes

Serdülő 
érzelem 

szabályozási 
kérdőív 80 

likert

Az érzelmek szabályozási 
stratégiáinak mérésére 

tervezték a kognitív, 
viselkedési, fiziológiai és 

szociális válaszok területén; 
intenzitás vagy időtartamú 

érzelmi jellemzők és 
kellemes vagy kellemetlen 

érzelmi szövet

12-17 év
Könnyűnek 

tűnik a kezelés/
pontozás?

68 USD
80 Q
Lang 

hozzáférés

Alapvető 
empátia skála

20 likert

A eszköz két alskálából 
áll, melyek az empatikus 

fogékonyság  két különböző 
alkotóelemét ismerik fel: az 
affektív empátia alskála, a 
másik ember érzelmeivel 

való egybevágás mérésére 
és a kognitív empátia 

alskála, ami egy másik 
embert érzelmeinek 

megértését méri.

9-18 év
Megfelelő 
korosztály

Csak egy 
témakör

Hozzáférés/
költségek nem 

világosak

BECK önkép 
felmérés 

fiataloknak
20 likert

Az önmegítéléssel, 
befolyással és pozitív 

önértékeléssel 
kapcsolatos észleléseket 

méri gyermekeknél és 
serdülőknél.

7-19 év
Korosztály
5-10 perc

Költség
250 GBP (25 
munkafüzet)

Igen?

Rövid kamasz 
proszociális 
észlelések 
mérlege

Egy proszocialitás 
skála amit különféle 

korosztályoknál lehet 
használni, 16 éves életkorig 

bezáróan. Számos 
beállítása van, ami magába 

foglalja az önjelentést és 
szülői jelentést is. Biztosítja 
mind a fiatalok értékelését 

az önfelfogásról és a szüleik 
felfogását arról, hogy 

milyen mértékben hajlanak 
a proszociális viselkedések 
és cselekedetek irányba.

11-16 év
10 perc

Ingyenes
Nem lehet 
megtalálni?

Kalifornia 
egészséges 

gyerekek 
felmérése 
- ellenálló 
képesség
51 likert

A RYDM mind a belső 
értékeket (személyes 
erősségek) és külső 
erőforrásokat (védő 

tényezők) is méri, amelyek 
mind összefüggésbe 
hozhatóak a pozitív 

fejlődési eredményekkel

12-17 év
20 perc
150 USD

Gyermek 
és serdülő 
társadalmi 
támogatási 

skála
40 likert

A CASSS az észlelt szociális 
támogatást méri.

8-12 vagy  
12-18 év

Ingyenes
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Gyermek 
viselkedési 

skála
38 likert

Ez az eszköz megköveteli 
a tanároktól, hogy 3 

pontos skálán értékeljék a 
gyermekek viselkedését, 
figyelembe véve minden 
elem alkalmazhatóságát  

a gyermekre.

5-13 év
Elérhető hozzá 

napló/több 
témakört lefed

Korhatár/tanári 
beszámoló

Gyermek 
önkontroll 
értékelési 

skála
33 (alternatív 

szerkezet)

EI/SE kompetencia 8-12 év
Cikkenként 30 

GBP
Hozzáférés?

Gyermek ön-
hatékonysági 
skála a kor-

társ interakci-
ókhoz

22 likert

A saját SE kompetencia 
észlelése.

Parancsok; Szabályok; 
Kérések; Alkudozás; Szóbeli 

agresszió

8-11 év
Beletartoznak 
az app téma-

körök

Korosztály
Dátum/

hozzáférés?

Kultúramen-
tes ön-meg-

becsülés 
felmérés

Akadémiai önértékelés; 
Általános ön-becsülés; 

Szülői/otthoni önértékelés; 
Társadalmi önbecsülés; 
Személyes ön-becsülés. 

Kiváltja a specifikus 
tulajdonságokkal 

kapcsolatos észlelési 
tartományokat a 

kamaszkoron belüli 
személyes és mindennapi 

tapasztalatokból.

13-18 év 
(mások is)

10 perc

34 GBP eseti 
ár?

Nincsen UK 
normatíva

Érzelmi 
szabályozási 
nehézségek 

skála
36 likert

Az Érzelmi szabályozási 
nehézségek skála egy 

jól validált és széles 
körben alkalmazott 
önjelentési eszköz a 
serdülők és felnőttek 
körében előforduló 

érzelemszabályozási 
problémák felmérésére.

11-17 év

Ingyenes? 
Egy példány 
megosztva a 

drive-on

Értékelés Igen

Elemi 
társasági 

viselkedés 
értékelés
12 likert

5-12 év Ingyenes
Rossz 

korosztály 
(Norvégia)
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Érzelmi 
tudatossági 

kérdőív

Az EAQ-t (Érzelmi 
tudatossági kérdőív) azzal 

a céllal fejlesztették ki, 
hogy meghatározza, 

hogy a gyermekek és 
serdülők hogyan éreznek 

és gondolkodnak az 
érzéseikről.

Az EAQ jelenlegi verziója 
olyan hatfaktoros struktúra, 

amely leírja a érzelmi 
működés 6 vonatkozását: 

az érzelmek közti 
differenciálást, az érzelmek 

szóbeli megosztását , az 
érzelmek testi tudatosságát 

, érzelmek eljátszását, 
az érzelmek elemzését, 

a figyelmet mások 
érzelmeire.

8-16 év Ingyenes?

Csak érzelmek 
(mi van a szo-
ciális készsé-

gekkel?)

Másikra is 
szükség lenne

EPOCH 
serdülőkori 

jóléti mérték
20 likert

Az EPOCH serdülőkori 
jóléti mérték öt pozitív 
pszichológiai jellemzőt 
értékel: elkötelezettség, 

kitartás, optimizmus, 
összekapcsoltság és 

boldogság.

11-18 év Ingyenes?

A jólét nem 
fedi le az 

összes SEC 
elemet

Lawrences 
önbecsülés

16 likert
4-13 év

Munkafüzetért 
fizetni kell

Korlátozott 
korosztály

Serdülőkori 
megküzdési 

stratégiák
34 likert

Serdülőkori megküzdési 
stratégiák: sztoicizmus/

figyelemelterelés; eljátszás; 
megfontolás; társadalmi 

támogatás keresése; 
önellátás

11-16 év

Én, mint 
tanuló

20 likert

A problémamegoldás 
élvezete; akadémiai 
önhatékonyság; az 

önhatékonyság tanulása; 
gondos tanulási stílus; 

szorongás;  szókincshez 
való hozzáférés 
és használat a 

problémamegoldásban; 
önbizalom az új munkák 
kezelésében; önbizalom 

a problémamegoldó 
képességben; verbális 

képesség/folyékonyság; 
önbizalom az általános 

képességekben

9-16 év 60 GBP Igen
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Adaptív 
tanulási 
felmérés
14 likert

Ezt az eszközt arra 
tervezték, hogy 

felmérje a tanulók tudás 
elsajátítását, a teljesítmény-

megközelítést és a 
teljesítmény-elkerülést 
célzó orientációkat. A 

különböző iskolai szintek 
számára különböző verziók 
léteznek. A fő különbség az 
általánosabb megközelítés 

az általános iskolások 
számára, hogy tükrözzék 
általános tapasztalataikat 

az azonos osztályban 
maradásról a különböző 

tantárgyak között.

5-18 év
Pár érdekes 

területet vizsgál

Nem méri az 
összes SEC 
készséget

?

Pozitív ifjúsági 
fejlesztés 

kérdőív
34 likert

A rövid PYD (Pozitív 
ifjúsági fejlődési kérdőív) 
tanulói kérdőív az 5C-t 

méri (Kompetencia, 
Kapcsolódás, Önbizalom, 
Törődés és Karakter) és a 
4-H Tanulmány a Pozitív 

Ifjúsági fejlesztés keretein 
belül volt kifejlesztve.

10-18 év Hozzáférhető?

Napló 
formában 

érhető 
el - elég 

széleskörű?

Ifjúsági élet 
Tájékozódási 

teszt; 
Életorientáció

Teszt

Az optimizmust és a 
pesszimizmust méri, és 

megbízhatóan képes 
értékelni a gyermekek 

fontos elvárásait az 
életükről.

8-12 év

Ingyenes - likert 
skála Könnyű 

adminisztráció/
pontozás Csak 

16 kérdés

Csak az op-
timizmusra/

pesszimizmus-
ra koncentrál, 

ezért nem 
biztos, hogy 
elég széles 
skálát fed le.

Weinberger 
kiigazítási 

készlet - ön-
megtartózta-

tási skála 

Mért szociális-érzelmi 
beállítás

Nézi a szorongást (12 
elem), önuralmat (12 
elem), védekezést (11 

elem), lobbanékonyságot. 
10 alskála, összesen 84 
kérdéssel. Százalékos 

beosztást ad. 30 perc a 
kitöltés. Van egy rövidebb 
változat, ami 10 percig tart.

10-17 év

Ingyenes
Likert skála

Szabványosított

Eltart egy ideig 
a kitöltése, de 
sok területet 

lefed.
www.selfdefi-

ningmemories.
com/WAI_Scor-
ing_Manual.pdf 

Igen
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Warwick-
Edinburgh 
jóléti skála

A jólét monitorozása az 
általános népességben.

13–74 év

Ingyenes 
(regisztrálni kell).
A jólétet célzó 

programok 
értékelésére 

szolgál. 
Multikulturális 

használatra 
érvényesített.

Már le van 
fordítva több 

nyelvre (holland, 
francia, német, 
görög, olasz, 

japán, spanyol 
és brazil. https://
warwick.ac.uk/
fac/sci/med/

research/
platform/
wemwbs/

researchers/
languages/ 

Szabványosítva.

Nem indul 10 
éves kortól

A kérdőív nem 
látható amíg 

nem regisztált 
valaki.

Igen

Walker-Mc-
Connell 
szociális 

viselkedési 
és iskolai al-

kalmazkodási 
skála 

A szociális készségek 
hiányosságainak 
mérésére szolgál

A tanár a Likert 
skálán jelent

6-18 év Szabványosítva.

43 elem, de 
van egy szab-
ványosított rö-
videbb változat 
is (körülbelül 5 
perc a kitölté-
se). Úgy tűnik, 
fizetős és nem 
fed le eleget a 
mi céljainkhoz

Igen

UCLA ma-
gányossági 

skála

A magányosságot 
becsüli fel

12-21 év
Túl szűk a mi 
céljainkhoz

Érzelmi 
tulajdonság 
intelligencia 

kérdőív
űrlap

Különböző társadalmi és 
érzelmi készségeket figyel; 
személyek közötti, érzelmi 
szabályozás, önértékelés, 

motiváció, stb.
153 tétel, 25 perc a kitöltés.

Ingyenes 
(de javasolja 
az önkéntes 

hozzájárulást), 
7 pontos likert 

skála, sok 
dimenziót lefed. 
Van egy rövid, 

30 elemes 
verzió is.

Be kell küldeni 
az űrlapokat 
értékelésre. 
Több, mint 

150 kérdés. Le 
van fordítva, 

de a link 
pillanatnyilag 
nem működik.

?

Szociális 
képességek

Skála

ASD, ami a gyengébben 
kifejlődött viselkedésekre 

fókuszál.
Nem

A Shapiro 
Ellenőrzési 
felmérés

Érzések/ kontrollérzet 
mérése gyerekekben

9-15 év
Szabványosítva. 

32 kérdés, 10 
perc kitölteni.

Hozzáférés 
a készlethez 
egy folyóirat 
útján, amire 

nem vagyunk 
feliratkozva.
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Ön-motiváció 
felmérés 

gyermekek

Méri az önmotiváció 
szintjét.

Különösen olyan 
körülmények között, 
ahol kevesebb külső 

megerősítés van.

Valószínűleg 
túl szűk a mi 

igényeinkhez.

Úgy tűnik,hogy 
ingyenesen 

nem 
hozzáférhető. 

Nem

Rugalmassá-
gi skála korai 
serdülőknek

“A legnehezebb 
körülmények közt 
is fennmaradok.” 
Törökországban 

szabványosítva. A tanár/
kortárs, stb. által befolyásolt 
rugalmasságra koncentrál.

Az elméleti 
keretek úgy 

tűnik, eltérnek 
a miénktől, 
ezért nem 
lényeges 

számunkra.

A hangulat 
kérdőív

A hangulat mérésére 
gyerekekben. Szomatikus 

panaszokat, valamint 
érzelmeket néz.

Ingyenes. 
Spanyol az 

eredeti design, 
úgyhogy már le 

van fordítva. 

A gyerekek-
ben kell, hogy 

legyen egy 
öntudatossági 

szint. Elég 
egyszerű: 

“boldog va-
gyok, szomorú 
vagyok…”, stb.

Az általános 
szabályozási 

fókusz 
kérdőív

Célok kitűzését és 
azokat a célokat figyeli, 
amik érdekelnének  egy 

gyereket.

14-18 év Ingyenes

A korosztály az 
általunk kijelölt 
tetején van és 
túl cél fókuszú, 
túl specifikus.

Kifejezés 
és érzelem 
értékelés 

gyerekeknek

Az érzelemtudat és a 
motiváció hiánya a negatív 
érzelmek demonstrálására

Nehéz 
hozzáférni 
egy naplón 
keresztül és 
nem egyezik 
a célcsopor-
tunk érzelmi 

profiljával.

Átfogó 
életminőség 
skála - iskola

46 kérdés, 15 perc. Az 
életminőség, egészség, 

termelékenység, intimitás, 
jólét megélését tárja fel.

11-18 év
Ingyenes. 

Likert skála. 

Nem található 
meg a link 
az online 

hozzáféréshez.

A gyermek és 
a fiatalok ru-
galmasságá-
nak mérése

Az egyén- és a 
rendszerszintű erőforrások 

mérése, amelyek 
elősegíthetik a fiatalok 

ellenálló képességének 
fejlesztését.

9-23 év

28 elem, amit 
a gyermekhez 
legközelebb 
álló felnőtt 

tölt ki. Ungars 
munkájára 

épül. Nagyon 
gyerekbarát 

önkitöltős 
elemei vannak.

Inkább az 
ellenálló 

képességre 
koncentrál, 
mintsem az 
érzésekre.

A karrier 
helyének 

ellenőrzési 
skálája 

serdülők 
számára

A kontroll faktorok külső és 
belső helyeit vizsgálja.

15-16 év
Nagyon szűk 

korosztály
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A kamasz 
önszabályo-
zási felmérés

Rövid- és hosszútávú 
szabályozás

11-19 év
Ingyen, 

szabványosított, 
likert

Csak egy vi-
szonylag kicsi 
minta alapján 
egy ország, 
egy iskolájá-

ban lett szab-
ványosítva.

Tanári 
értékelés az 
akadémiai 

teljesítmény 
motivációról

Belátás a diákok 
motivációjába.

Csak a motivációra 
fókuszál, így kevésbé 

releváns.

8-11 év Ingyenes Nem

Tangney 
önellenőrzési 

skála

Általános ön- /impulzus 
kontroll képesség

11-16 év
Likert skála
Ingyenes

Nem

Diákok élet 
elégedettségi 

skálája

Rövid általános felmérés az 
élettel való elégedettségről

11-14 év
Csak 7 elem

Ingyenes
Nem

Diák 
elkötelezettsé

g mérő 
eszköz

A kognitív és affektív 
elkötelezettséget méri

8-18 év
Ingyenes
33 elem

Likert skála

Nem, túl szűk 
körű

SDQ

Érzelmi tünetek, magatartás 
problémák, hiperaktivitás/ 
figyelmetlenség, kortárs 
kapcsolati problémák, 

proszociális magatartás

4-17 év
A diák, szülő és 

tanár tölti ki
Likert

Már le van 
fordítva több 

nyelvre 
http://www.

sdqinfo.com/py/
sdqinfo/b0.py

Igen

Stirling 
gyermekjóléti 

skála

Pozitívan megfogalmazott 
értékelés a gyermekjólétről, 
belefoglalva a személyközi 

intézkedéseket

8-15 év
12 elem

Likert skála

Az ehwb 
skálák bővebb 

áttekintése 
https://www.ucl.
ac.uk/evidence-
based-practice-

unit/sites/
evidence-based-

practice-unit/
files/pub_and_

resources_
resources_for_
profs_mental_

health_toolkit.pdf
Túl általánosan 

kapcsolódik 
az ehwb-hez, 

mintsem a 
specifikus kom-

petenciákhoz

Nem

Társadalmi 
érzelmi és 

jellem jóléti 
skála

Társadalmi érzelmi 
készségek és karakter, 
társasági viselkedés, 

tisztelet otthon és az iskola

4-11 év
Túl fiatal
Ingyenes

Nem
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Szociális 
készség 
javulási 

rendszer 
értékelő 
skálák

Akadémiai kompetenciákat, 
szociális készségeket és 

problémás viselkedést mér
4-18 év

Szülő, tanár, 
diák trianguláci-

ót használ
Akadémiai

kompetenci-
ákat, szociális 
készségeket 

és problémás 
viselkedést mér

Likert
275 GBP korlá-

tozó költség

Nem, a 
költség miatt

Társadalmi 
kompetencia 

felmérés

A szociális készségeket és 
a viselkedést méri

7-10 év
Likert

Tanár és szülő 
tölti ki Ingyenes

Nem, túl fiatal

Rövidebb 
Warwick-
Edinburgh 
jóléti skála

Pozitívan megfogalmazott 
szubjektív jóléti mérce

6-18 év
Likert

Ingyenes

Nem, mivel 
kompetencia 

alapú

2. melléklet
Eszköz Leírás

Érzelmi szabályozási 
nehézségek skála

36 likert

Az Érzelmi szabályozási nehézségek skála egy jól validált és széles körben alkalmazott 
önjelentési eszköz a serdülők és felnőttek körében előforduló érzelemszabályozási 

problémák felmérésére.

Én, mint tanuló
20 likert

A problémamegoldás élvezete; akadémiai önhatékonyság; az önhatékonyság 
tanulása; gondos tanulási stílus; szorongás; szókincshez való hozzáférés és használat 

a problémamegoldásban; önbizalom az új munkák kezelésében; önbizalom a 
problémamegoldó képességben; verbális képesség/folyékonyság; önbizalom az 

általános képességekben

Weinberger 
kiigazítási készlet - 
önmegtartóztatási 

skála 

Mért szociális-érzelmi beállítás
Nézi a szorongást (12 elem), önuralmat (12 elem), védekezést (11 elem), 

lobbanékonyságot. 10 alskála, összesen 84 kérdéssel. Százalékos beosztást ad. 30 
perc a kitöltés. Van egy rövidebb változat, ami 10 percig tart.

Warwick-Edinburgh 
jóléti skála

A jólét monitorozása az általános népességben.

Érzelmi tulajdonság 
intelligencia kérdőív 

űrlap

Különböző társadalmi és érzelmi készségeket figyel; személyek közötti, érzelmi 
szabályozás, önértékelés, motiváció, stb.

153 tétel, 25 perc a kitöltés.

SDQ
Érzelmi tünetek, magatartás problémák, hiperaktivitás/ figyelmetlenség, kortárs 

kapcsolati problémák, proszociális magatartás
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Holisztikus hallgatói 
értékelés (HSA)

Rövid változat 10 perc (hosszabb 15-20 perc)
31-60 elem

Különböző nyelveken
•● Akadémiai motiváció

•● Akcióorientáció
•● Asszertivitás

•● Kritikus gondolkodás
•● Érzelemszabályozás

•● Empátia
•● Tanulási érdeklődés

•● Optimizmus
•● Kitartás
•● Reflexió

•● Kapcsolat a társakkal
• ●Bizalom

Korosztály Előnyök Hátrányok

11-17 év
Ingyenes? Egy példány 
megosztva a drive-on

Értékelés

9-16 év 60 GBP

10 -17 év
Ingyenes

Likert skála
Szabványosított

Eltart egy ideig a kitöltése, de sok területet lefed.
http://www.selfdefiningmemories.com/WAI_Scoring_Manual.pdf

13 – 74 év

Ingyenes (regisztrálni kell).
A jólétet célzó programok 

értékelésére szolgál. 
Multikulturális használatra 

érvénWWyesített.
Már le van fordítva több nyelvre 
(holland, francia, német, görög, 
olasz, japán, spanyol és brazil.

https://warwick.ac.uk/fac/sci/
med/research/platform/wemwbs/

researchers/languages/
Szabványosítva

Nem indul 10 éves kortól
A kérdőív nem látható amíg nem regisztált valaki.

Ingyenes (de javasolja az 
önkéntes hozzájárulást), 
7 pontos likert skála, sok 

dimenziót lefed. Van egy rövid, 
30 elemes verzió is

Be kell küldeni az űrlapokat értékelésre. Több, mint 
150 kérdés. Le van fordítva, de a link pillanatnyilag nem 

működik. 

4-17 év
A diák, szülő és tanár tölti ki

Likert
Már le van fordítva több nyelvre 

http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b0.py

10-18 év

Költség? Emailt küldtünk, hogy 
megtudjuk.

Folyóirat cikk a megosztott 
drive-on
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3. melléklet
Minőségi és mennyiségi adatok feltérképezése a CASEL 
kompetenciákra AG4C

WEMWBS skála elem CASEL kompetencia

Optimistának éreztem magam a
jövővel kapcsolatban

 önszabályozás

Hasznosnak éreztem magam a Öntudatosság

Nyugodtnak éreztem magam Öntudatosság

Érdeklődtem más emberek iránt Társas tudatosság

Volt feles energiám Önszabályozás

Jól kezeltem a problémákat Felelős döntéshozatal

Tisztán gondolkoztam Felelős döntéshozatal

Jól éreztem magam önmagammal kapcsolatban Öntudatosság

Közel éreztem magam másokhoz Kapcsolati készségek

Magabiztosnak érzem magam Öntudatosság

Képes voltam egyedül dönteni Felelős döntéshozatal

Éreztem, hogy szeretnek Kapcsolati készségek

Érdekeltek új dolgok Önszabályozás

Vidámnak éreztem magam Öntudatosság

Minőségi kérdések

Hogyan segített a másokkal való 
együttműködés elérni a játékok végcélját?

Kapcsolati készségek; Szociális készségek

Hogyan győztél le bármilyen nehézséget amit 
éreztél, hogy elérd a játékok célját?

Minden terület: Önszabályozás; Felelős 
döntéshozatal; Öntudatosság; Kapcsolati 

készségek; Társas tudatosság

A CASEL honlapról: 
http://measuringsel.casel.org/assessment-guide/measure/holistic-stu-
dent-assessment-hsa/ 

Példa kérdések:
https://measuringsel.casel.org/wp-content/uploads/2018/09/HSA_
Scale_Overview_and_Sample_Items_No_SDQ.pdf

Például
Szociális és érzelmi kompetencia-felmérés a hallgatók számára (SEL-C) 
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