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Versengés vagy 
bántalmazás?

BALÁZS BRIGITTÁT, a Juventutti Ala-
pítvány munkatársát, prevenciós fog-
lalkozásvezető trénert arra kértük, 
mutassa be, miből is áll az Erőd – Is-
kolai erőszakmegelőző program, me-
séljen a kezdetekről, valamint arról, 
hogyan zajlik egy-egy iskolai látoga-
tás. Kértük, meséljen arról is, az eddi-
gi munka fényében hogyan látják, mi-
lyen hatása van a gyerekekre nézve?

 Az Erőd – Iskolai erőszakmegelő-
ző programot 2019-ben indítottuk el 
Csíkszeredában és környékén. A téma 
mindig is közel állt hozzánk, és tud-
tuk, hogy fontos foglalkozni ezzel a 
területtel, de úgy igazán 2018 végén 
kapott erőt és irányt, Hasenec Tímea, 
alapítványunk elnökének bátorításá-
ra és kezdeményezésére. Jelenleg 21 is-
kolában vagyunk jelen a programmal, 
16 településen, több mint 750 ötödikes 
(most már lassan hatodikos) gyermek-
kel dolgozunk havi rendszerességgel. 
Vagyis dolgoztunk, a koronavírus-jár-
vány miatt félbeszakított iskola végé-
ig, de amint stabilizálódik ez a helyzet, 
folytatjuk a hagyományos formájában 
a közös munkát.

Az előzetes elképzeléseink szerint 
négy éven át fogunk együtt dolgozni a 
gyerekekkel, tehát ameddig nyolcadiko-
sak lesznek. A tevékenységeket teljesen 
ingyenesen kínáljuk fel a bekapcsolódó 

iskoláknak, éppen emiatt fontos azt is 
elmondanom, hogy független alapít-
ványként a támogatókra mindig szük-
ségünk van, és ezt a területet fontosnak 
tartó nagylelkű vállalkozók megkeresé-
sének mindig nagyon örülünk. 

Jelen pillanatban egy alternatív 
megoldáson dolgozunk, ami által a 
gyerekekkel kapcsolatban maradha-
tunk, és a munka folytatódhat mind-
addig, amíg a személyes találkozás-
ra, a foglalkozás eredeti formájában 
való megtartására újra lehetőségünk 
lesz. A megtervezett foglalkozásaink 
ugyanis tele vannak játékokkal, cso-
portmunkával, élménypedagógiai gya-
korlatokkal és eszközökkel, amelyek 
használata közben nem tartható a je-
lenleg szükséges iskolán belüli szemé-
lyek közötti távolság és szabályok. De 
nem csüggedünk, hanem máris dolgo-
zunk a kreatív, jelen helyzetben is al-
kalmazható megoldásunkon.

A foglalkozások 90 percesek, és nor-
mális körülmények között minden be-
kapcsolódó osztályban hat vagy nyolc 
foglalkozás zajlik egy tanévben. Jelen-
leg ketten, Tankó Emőke kolléganőm 
és én tartjuk ezeket a foglalkozásokat 
a programban részt vevő iskolákban, 
összesen 34 osztályban. A foglalkozá-
sok mindegyike konkrétan megfogal-
mazott cél mentén épül fel, a csapat-
összetartás erősítése és az önrefl exió 
fejlesztése mellett mindig egy-egy, az 
erőszakmegelőzés területén fontos 
készség fejlesztésére fókuszálnak. Van 
tehát olyan foglalkozás, amely kifeje-
zetten a dühkezelést vagy épp az ön-
kontrollt célozza, ilyenkor dühkezelési 

módszereket vagy relaxációs techni-
kákat alkalmazunk, gyakorlunk. Van 
foglalkozás, amely az empátiára vagy 
a toleranciára fókuszál, de az érzelmek 
felismerése, a térbeli tudatosság, a csa-
patépítés is külön-külön refl ektorfény-
be kerül egy-egy tevékenységen. 

Gördülékenyebb 
együttműködés

 A gyerekek élményeken keresztül 
sajátítják el a tudást, és a feldolgozá-
si forma segít nekik, hogy könnyebben 
fel tudják idézni vagy nehéz helyzetek-
ben alkalmazni tudják a foglalkozáso-
kon tapasztaltakat. A foglalkozások 
mindig teret hagynak a beszélgeté-
seknek: fontos a gyerekek vissza-
jelzése, tanulunk egymásra fi gyelni, 
egymást meghallgatni, érzéseinket 
kifejezni. A tevékenységek magukkal 
hozzák azt, hogy nagyon sok helyzet-
ben együtt kell működjenek, problé-
mákat, helyzeteket kell megoldjanak, 
akarva-akaratlanul is jobban megis-
merik egymást, s ezáltal már hatal-
mas lépést teszünk annak érdekében, 
hogy egy elfogadó, az egyéneket tisz-
telő közösséggé alakuljanak. 

Célunk tehát a csapat építése, a cso-
portösszetartás erősítése és ezzel pár-
huzamosan az egyéni készségfejlesz-
tés, amelyek elengedhetetlen részei 
az iskolán belüli bántalmazás meg-
előzésének. Tanári kérdőíveink alap-
ján elmondhatjuk, hogy amiben a leg-
nagyobb pozitív változás történt több 
osztály esetében is, az a gyerekek ön-
refl exiós készségének fejlődése és a 
csoportösszetartás, együttműködés 
erősödése. Foglalkozásvezetőként mi 
is ezt tapasztaltuk: a gyerekek egy-
re nyitottabbak elmondani, kifejezni 
érzéseiket, meghallgatni egymást, és 
az együttműködés, egy-egy csoportos 
feladat megoldása is sokkal gördüléke-
nyebb, mint a legelején.

Az iskolai bántalmazás 
formái
 A programunk neve Erőd – Isko-

lai erőszakmegelőző program, hiszen 
tudjuk, hogy az iskolán belül az erő-
szak számos formában jelen lehet és 
számos szereplőt érinthet. Mi jelen-
leg az iskolai erőszak egy területé-
vel, az iskolán belüli bántalmazással 
vagy iskolai zaklatással (ahogy a ma-
gyar szakirodalomban leggyakrabban 
fellelhető), angol nevén a bullyinggal 
foglalkozunk, amely diák-diák között 
történik, de a jövőre nézve nem kizárt, 
hogy a jelenség más területei is hang-
súlyt kaphatnak.

Az iskolai bántalmazás meghatáro-
zása és maga a jelenség is nagyon ösz-
szetett, de ha egyszerűsítve próbáljuk 
összefoglalni, akkor olyan ismétlődő, 
több időn át elkövetett, szándékos sé-
relemokozásról, agresszív viselkedés-
ről beszélünk, amelynek célja a másik 
feletti dominancia megszerzése. Ami 
segíthet felismerni, hogy egy adott 
helyzetben bántalmazásról vagy konf-
liktusról van-e szó, az a hatalmi egyen-
súly hiánya: a bántalmazás során az 
egyik fél, akit mi a bántalmazás kez-
deményezőjeként említünk, általában 
valamilyen erőfölénnyel rendelkezik, 
ez nemcsak fi zikai erőfölényt jelenthet, 
lehet szó kapcsolati, kommunikációs 
vagy más jellegű „hatalomról” is. Tehát 
ha két egyformán erős gyerek vetélke-
dik, verseng egymással vagy gyakran 
verekszik, amikor az erőszakoskodás 
oda-vissza alapon zajlik, akkor valószí-
nűleg konfl iktusról van szó. 

Az is megnehezítheti a felismerést, 
hogy a jelenség több formájával talál-
kozhatunk, vannak direkt és vannak 
rejtett, indirekt bántalmazási formák 
is. A fi zikai bántalmazást szoktuk a 
leggyorsabban észrevenni, hasonlóan 
fi gyelmet érdemes fordítani a verbális 
agresszióra, gúnyos megnyilvánulá-
sokra, gúnynevekre is. 

Iskolai erőszakmegelőző program a Juventutti Alapítvány keretében

Zaklatás, bántalmazás, bullying 
Az iskolán belüli erőszak számos formában jelen lehet, és számos szereplőt 
érinthet. A csíkszeredai székhelyű Juventutti Alapítvány jelenleg az iskolai erő-
szak egy területével, az iskolán belüli bántalmazással vagy iskolai zaklatással, 
angol nevén a bullyinggal foglalkozik. Az Erőd – Iskolai erőszakmegelőző prog-
ramot 2019-ben indították el Csíkszeredában, és jelenleg tizenhat település hu-
szonegy iskolájában dolgoznak a diákokkal a programon, terveik szerint négy 
éven át. Az alapítvány munkatársa mesél a program célkitűzéseiről, a megvaló-
sításról, s arról, mit is nevezünk iskolai zaklatásnak. Simó Irma pszichológus ar-
ról ír, milyen hatása van az erőszakmegelőző programnak a gyerekekre, illetve 
milyen lelki nyomai vannak a bántalmazásnak. 

A bántalmazás, legyen az fi zikai, lelki-érzelmi, 
verbális, szexuális vagy gazdasági, hosszú távon 
nyomot hagy a lélekben.
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Célunk a csapat építése, a csoportösszetartás 
erősítése és ezzel párhuzamosan az egyéni 
készségfejlesztés, amelyek elengedhetetlen részei 
az iskolán belüli bántalmazás megelőzésének.
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Beszélhetünk bizonyos esetekben pszi-
chológiai bántalmazásról, amely leg-
gyakrabban kényszerítés, zsarolás, 
megfélemlítés formájában nyilvánul 
meg, és mivel a bántalmazás kezdemé-
nyezője mindent megtesz, hogy rejtve 
maradjon a dolog, és fi zikai jeleit sem 
egyértelmű beazonosítani, sajnos na-
gyon gyakran rejtve marad. 

Beszélhetünk még a szociális bán-
talmazásról is, amikor a cselekvés nem 
közvetlenül a bántalmazás célpontjára 
koncentrál, sokkal inkább kapcsolatai 
ellen irányul, vagy a csoportban elfog-
lalt helyét veszi célba. Ott van még az 
online bántalmazás is, amely a digitá-
lis eszközök segítségével, indirekt mó-
don történik, számos formában. Csak 
külön az utóbbiról is, de egyébként 
bármely bántalmazási formáról renge-
teget lehet és kell beszélni, hogy alapo-
san megismerjük, és amikor szükséges, 
fel tudjuk ismerni.

Beavatkozás? Hogyan?
 Minden sérelem, erőszak vagy konf-

liktus valamilyen szintű fi gyelmet ér-
demel a felnőttek részéről, viszont nem 
minden helyzetben szükséges beavat-
kozni rögtön, hiszen számtalan szitu-
ációt a gyerekek maguk is megfelelően 
tudnak kezelni. Ha viszont azt észlel-
jük, hogy bántalmazás történik, akkor 
nagyon határozottan, egyértelmű ál-
lásfoglalással kell fellépnünk, ami nem 
az egyik vagy másik félről szól, hanem 
az erőszak, a bántalmazás határozott 
elutasításáról. Meg kell találni azt a 
módját a helyzet kezelésének, amely 
mindkét, illetve mindhárom fél számá-
ra megfelelő segítséget nyújt, ugyanis 
a bántalmazás kihat mindenkire: nem-
csak a bántalmazás kezdeményezője 
és a bántalmazás célpontja, hanem a 
szemlélők is nagyon súlyos következ-
ményeknek vannak kitéve. 

Mivel hatalmat, erőt, erőszakot a 
középpontjába helyező folyamatok-
ról beszélünk, nagyon fontos, hogy a 
bántalmazás kezelését ne ezekre ala-
pozzuk: a bántalmazási helyzetet, úgy 
vélem, csak felületesen kezeljük, hogy-
ha a megoldásunk az iskola vezetősé-
gének, tanárainak, a szülői közösség-
nek hatalmi döntéseiről, a büntetés 

kiszabásáról szól, és hatalmas problé-
ma az is, amikor maga a megoldásnak 
szánt módszer is erőszakhoz folyamo-
dik. Ilyen esetekben továbbra is csak 
az erősödik az érintettekben, hogy az 
életben csak az erő, a hatalom, az erő-
szak visz előre. Ha kiderül, hogy bán-
talmazás van jelen az iskolában, igen, 
természetesen fontos, hogy az iskolai 
szabályzatot fi gyelembe véve, ne ma-
radjon következmények nélkül, de ne 
felejtsük el megkeresni a legkompe-
tensebb embert, iskolapszichológust, 
iskolai tanácsadót, aki valamilyen al-
ternatív technikát segítségül híva tud 
dolgozni az érintettekkel.

A bántalmazás 
lelki nyomai

SIMÓ IRMA pszichológust arra kér-
tük, írjon arról, milyen lelki hatá-
sai vannak a bántalmazásnak. Mivel 
szakemberként közelről ismeri az 
Erőd – Iskolai erőszakmegelőző prog-
ramot, mesél arról is, hogyan látja, 
milyen hatása van a programnak a 
gyerekekre nézve. 

 A bántalmazás, legyen az fi zikai, lel-
ki-érzelmi, verbális, szexuális vagy 
gazdasági, hosszú távon nyomot hagy 
a lélekben. Egy olyan tapasztalat véső-
dik mélyen a pszichébe, amikor a gye-
rek azt érzi, nem fontos az ő méltósá-
ga, tárgynak nézik vagy használják. 
Az ilyen bizarr szeretetviszonyulás 
lesz ismerős számára felnőttkorban, 
és emiatt gyakran olyan partnert vá-
laszt, aki hasonlóan működik. Csak ak-
kor van esély a másfajta boldogulásra, 
ha tudatosítja a régi jó és rossz tapasz-
talatokat, a bántalmazott működésmó-
dot, és megpróbálja felülírni új és más 
bensőséges találkozásokkal egy szá-
mára biztonságos közegben, közösség-
ben. Ha szükségét érzi, akkor szakmai 
segítséget is kér. 

Áldozathibáztatás

 A hibáskereséssel vagy áldozathi-
báztatással nem jó irányban keresünk 
megoldásokat. A bántalmazót első lé-
pésként szembesíteni kell tettei követ-
kezményével, viszont jó, ha magunk-
ba is tekintünk, mindnyájan lehetünk 
bántalmazók is, a hatalom gyakorlásá-
val, a manipulációkkal, a túlzott kont-
rollgyakorlással egymás felett, hiszen 
vannak árnyaltabb megnyilvánulásai 
is a bántalmazásnak, amelyek esetében 
senki nem mondhatja, hogy én minden 
helyzetben csak áldozat vagyok. 

A komplex megoldások, mint példá-
ul egy bántalmazásmegelőzésre irá-
nyuló program a teljes személyiség-
fejlődést, új kompetenciák kialakítását 
célozza meg. Emiatt kevesebb szó esik 
a bántalmazásról, de az érzelmi in-
telligencia fejlesztésével, a jó konfl ik-
tuskezelési kompetenciákkal éppen a 
bántalmazásmegelőzést segíti mind az 
iskolában, mind a baráti vagy családi 
környezetben.

A program hatása 

 A gyerekek nagyon nyitottak az ilyen 
jellegű prevenciós órákra és foglalko-
zásokra. Az elején talán egy kicsit fél-
nek a témától, érthető módon, tartóz-
kodóbbak, de amikor megérzik, hogy 
róluk van szó ezeken a foglalkozáso-
kon, támpontokat, segítséget kapnak 
abban, hogyan tudják magukat és egy-
mást megvédeni, nagyon megrendül-
nek, és azt kérik, hogy más gyerekhez 
is el kell vinni ezt az üzenetet. Fontos-
nak érzik másokkal is tudatni, hogy a 
bántalmazásra vannak megoldási mó-
dok, és vannak szervezetek, ahol se-
gítséget lehet kérni, kapni. Csak aján-
lani tudom ez alkalommal is az Áradat 
egyesület által működtetett telefonos 
és internetes szolgálatunkat, ahová a 
gyerekek, fi atalok és felnőttek is be-
telefonálhatnak, hogyha kérdéseik és 
gondjaik vannak ilyen témában: hív-
hatják a 0754-800808-as telefonszá-
mot vagy írhatnak a hallgatlak.lelkis-
egely@gmail.com e-mail címre. 
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Tanári visszajelzések 

 „A program segít abban, hogy jobban megértsék a társaikat és tolerál-
ják egymást. Amióta a gyerekek részt vesznek a programon, kevesebb a 
konfl iktushelyzet az osztályban, és ha van is, megpróbálják önmaguknak 
megoldani. Nagyon sokat tanultak az eddigi két alkalomból.” | LÁZÁR ANITA, 
ZÖLD PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA, MADÉFALVA |
 „Ráirányítja a fi gyelmet az egymásra fi gyelésre, segít a csapatszellem 

alakulásában, egyéni problémák megoldásában is útmutató (…) Rengeteg 
új játékkal, foglalkozással ismerkednek meg a gyerekek, amelyek hosz-
szú távon biztosan hasznukra válnak a problémák megoldásában, konfl ik-
tuskezelésben, az erőszakos tettek leküzdésében.” | BIRTALAN RÉKA, BOGA 

ALAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, CSÍKKOZMÁS |
 „Az Erőd-program számunkra, mint kezdő ötödikeseknek, jó indítás volt 

a csapatösszerázásban és a csapatépítésben. Hatékony, mert a gyerekek 
a játékok során könnyen felszabadultak és mindenki önmagát adta. Meglá-
tásom szerint bátran ki merték fejezni érzéseiket, és nem tapasztaltam ki-
közösítést a tevékenységek során. A játékok jobban összekovácsolták őket, 
és úgy gondolom, hogy jobban tudnak egymásra fi gyelni és így tiszteletben 
tartják egymást. A program folytatása fontos, hogy valamilyen mérték-
ben tudjuk kezelni, megelőzni, elkerülni az iskolai erőszakot.” | KURKÓ ERIKA, 
MÁRTON ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA, CSÍKSZENTDOMOKOS |

(…) hatalmas lépést 
teszünk annak 
érdekében, hogy egy 
elfogadó, az egyéneket 
tisztelő közösséggé 
alakuljanak.

A foglalkozások mindig teret hagynak a beszélgetéseknek: tanulunk egymásra 
fi gyelni, egymást meghallgatni, érzéseinket kifejezni.

| ÖSSZEÁLLÍTOTTA: M. GÁL KATALIN |


