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Bevezetés
A „VR not bullies” projekt célja, hogy megerősítse az fiatalok körében végzett bullying-ellenes munkát
kihasználva a modern technológia által nyújtott nevelési lehetőségeket. Az ifjúság segítőknek, pedagógusoknak, iskolai tanácsadóknak szánt jelen tanterv és az ehhez kapcsolódó tananyag felkészíti Önöket
arra, hogy megvalósítsák a VR not bullies programot az iskolákban.
Ez a tanterv hat, fiataloknak szánt műhelyfoglalkozás (workshop) és egy szülőknek szánt tájékoztató
workshop leírását tartalmazza a következő szempontok szerint:
•

Célok

•

Fő üzenet

•

Tanulási célok

•

További anyagok (internetes hivatkozások, ahol több információt lehet találni a workshop alatt
tárgyalt témával kapcsolatosan)

•

Felkészülési tanácsok

•

Részletes időbeosztás minden workshop (tevekénység) megvalósításához
o

Bevezetés

o

Lebonyolítás

o

Következtetés

Általános ajánlások a megvalósításhoz
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•

A workshopok elején bemutatott VR jelentek kiindulási pontként szolgálnak a workshop témájáról folytatott elmélyítő beszélgetésekhez.

•

Ideális esetben minden wokshopon van egy vezető és egy kisegítő pedagógus/ szakember, aki
kiosztja a szükséges anyagokat, összegyűjti a papírokat, segít előkészíteni a VR szemüvegeket,
stb.

•

Egy csoport ideális létszáma 15 fő, így minden fiatal aktívan részt tud venni a tevékenységeken.
Más esetekben a csoport nagyságát befolyásolhatja az osztály létszáma (20-25 diák), de ebben
az esetben fokozottan kell vigyázni a fegyelemre és rendre.

•

A workshopok a 45-50 perces tanórák keretéhez igazodnak, de ha az iskolának szüksége/lehetősége van, akkor meg lehet hosszabbítani a tevékenységet 90 percre.

•

A beszélgetésre szánt részeknél megfogalmaztunk néhány kérdést, amelyek a tanár feltehet,
hogy ösztönözze a diákokat a beszélgetésben való részvételre és a témában való elmélyülésre.
A beszélgetés során nem kötelező kitérni minden kérdésre. A tanár felméri a rendelkezésére álló
időt, és aszerint válogatja ki a kérdéseket. Előfordulhat, hogy egyes videók olyan élénk beszélgetéseket váltanak ki, amelyeket kár lenne megszakítani – ezért az ezt követő tevekénység opcionális. Ha a tanár arra a következtetésre jut, hogy nincs elég ideje a tevékenységre, akkor a fő
témákat lehet érinteni a beszélgetés során.

•

A workshop megkezdése előtt érdemes olyan szabályokat lefektetni, amelyek mindenkire vonatkoznak, beleértve a vezetőt is, és amelyekkel mindenki egyetért.

•

Fontos a titoktartás, valamint az egymás nézeteinek és tapasztalatainak tiszteletben tartása,
illetve az, hogy mindenki számára legyenek világosak az elfogadott/ elfogadhatatlan magatartás
határai.

•

Bátorítsunk mindenkit az aktív részvételre. A visszahúzódóbb csoporttagok gyakran nem vesznek részt a beszélgetésben, mert nem tudják, hogyan reagáljanak a magabiztosabb társak megszólalásaira. Ebben az esetben néhány magabiztosabb fiatal uralhatja az egész csoportot, tehát
fontos, hogy mindenkinek biztosítsuk a hozzászólás lehetőségét, de azt is, hogy kihagyják az
olyan témákhoz való hozzászólást, amelyekről nehezükre esik beszélni.

•

Fontos kihangsúlyozni, hogy szükség esetén rendelkezésükre áll a további segítség. A diákokkal
tudatni kell, hogyan kérjenek segítséget, ha szükségük van rá.

•

Anyagok, amelyekre szükség van az workshopok során: A3-as nagyságú papír az alapszabályok
megfogalmazásához, filctollak, VR felszerelés (szemüveg, fejhallgató, telefonok), értékelő kérdőívek (az első és utolsó workshopon), kiosztandó feladatlapok és szórólapok (Lásd: Csatolmányok)

•

A VR felszerelés előkészítése – erre külön lapon fogalmaztunk meg technikai javaslatokat.

•

Megfogalmaztunk egy javaslatot arra, hogy a workshopok befejezése után tartsanak a diákok
csoportos bemutatót, ahol ismertetik az utolsó workshopon elkezdett projektjeiket. Legjobb,
ha erre a tanítási nap végén kerül sor, hogy más osztályok is részt tudjanak venni rajta. Az alsó
tagozatos osztályok esetén a szülőket is meg lehet hívni. Más esetben a végső bemutatót (hetedik) workshopként is meg lehet szervezni, ahol a diákok bemutathatják, hogy mit hoztak létre,
beszélgethetnek tapasztalataikról, következtetéseket vonhatnak le, és átvethetik a részvételi
bizonylatokat. (12-es csatolmány)

•

Át lehet olvasni a jelenetek forgatókönyvét a workshop előtt, ha szükséges a tartalom felelevenítése. (13-as csatolmány)

•

Azt javasoljuk minden ifjúsági munkásnak, hogy alaposan készüljön fel minden egyes workshopra. A képzési anyagban el lehet olvasni a legfontosabb információkat a bullyingról és a bul�lying-ellenes kezdeményezésekről. A képzési anyag mellett még ajánlunk más háttér anyagokat,
ahol a workshopok tematikájával kapcsolatos információkat lehet olvasni.

•

A támogatással és felügyelettel kapcsolatos tudnivalók a képzési anyagban találhatóak.
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A WORKSHOPOK ÁTTEKINTÉSE
WORKSHOPOK DIÁKOK SZÁMÁRA
Cím

1.

Bevezetés a
bullyingról és a VR
technológiáról

workshop

2.

Különböző szempontok

workshop
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Célok

Fő üzenetek

Tanulási célkitűzések

A program és céljainak bemutatása.
A workshopon való részvétel
alapszabályainak megállapítása.
Az elvárások tisztázása az első kérdőív
kitöltésével.
A diákok felkészítése a VR
felszereléssel való gondos
bánásmódra.
Bevezetés a virtuális valóságba.
Annak kihangsúlyozása, hogy
mindannyian úgy vagyunk jól,
amilyenek vagyunk.
A diákok felkészítése arra, hogy hol/
kitől/ hogyan lehet segítséget kérni.

Mindannyian
egyéniek és
fontosak vagyunk.
Értékes vagy úgy,
amilyen vagy, még
akkor is, ha mások
nem látják.

Megérteni, hogy
a különbségek
gazdagabbá tesznek,
és hogy senki sem
érdemeli meg, hogy
bántsák.

Megismertetni a diákokat a bullying
helyzetekre jellemző szerepekkel:
a kezdeményező, az célszemély, a
szemlélő.

Hogy éreznéd
magad, ha veled
történne meg?

Felismerni a különböző
szerepeket a bullying
helyzetekben.

Már ma
segíthetsz
megállítani a
bullyinget!

Megérteni, hogy mi az
empátia.

Kihangsúlyozni a szemlélő szerepét a
bullying megállításában.
Megmutatni, hogy néz ki a bullying
különböző szempontokból.
Az empátia felkeltése azáltal, hogy
megmutatjuk, hogy néz ki a bullying az
áldozat szemszögéből.
A szemlélők múltbeli reakcióhiányának
a normalizálása: nem tudták, hogy
érzi magát a célszemély, nem tudták,
hogyan tudnának segíteni.
A diákok tettre való bátorítása bullying
esetén. Megtanítani őket, hogy mit
lehet tenni bullying esetén.
Emlékeztetni a diákokat, hogy hol/
kitől/hogyan lehet segítséget kérni
szükség esetén.

Megérteni, hogy
hogyan tanulhatunk
egymástól a
technológia által.
Tudni, hogy hol lehet
segítséget találni.

Képes lenni empátia
által segíteni másokon
és jobb kapcsolatokat
kiépíteni. Megérteni
a szemlélők szerepét
a bullying helyzetek
megállításában.
Megtanulni, hogy
a szemlélők milyen
módon tudják
megállítani a bullyinget.

Cím

3.

workshop

Célok

Fő üzenetek

Tanulási célkitűzések

A cyberbullying hatásának szemléltetése – ugyanannyira fájdalmas, sőt
néha fájdalmasabb, mint a hagyományos bullying.

Nem vicces, ha te
vagy az áldozat.

Megismerni a
hagyományos bullying
és a cyberbullying közti
hasonlóságokat és
különbségeket.

Cyberbullying

Megmutatni, hogy ami vicc egyik személy számára, az milyen traumatikus
tapasztalat lehet egy másik számára.
Rámutatni a cyberbullying specifikus
jellemzőire (névtelenség, állandóság,
az információ vírusként terjed, az
online környezetben kevesebb az empátia)
Arra bátorítani a diákokat, hogy kérjenek felnőtt segítséget, ha cyberbul�lyinggel találkoznak. Megtanítani őket
arra, hogy van lehetőség a cyberbullying eseteket jelenteni a hatóságoknak
(akár névtelenül is).

Gondolkozz,
mielőtt
kattintanál.
Szemtől szembe
is elmondanád
ezeket a
dolgokat?

Megérteni a
cyberbullying
feljelentésének
előnyeit.

Nem kell egyedül
küzdened a
cyberbullying
ellen. Kérj
segítséget egy
közeli személytől.

Tudatosítani azokat
a közeli személyeket,
akik segíthetnek
cyberbullying esetén.

Hogy éreznéd
magad, ha ez
veled történne
meg? Szomorú
lennél? Vagy
talán… dühös?

Több megértést
biztosítani az elkövető
viselkedésének kiváltó
okai iránt.

Ismerni azokat a
segélyvonalakat, ahol
névtelenül lehet jelenti
a bullying eseteket.

Emlékeztetni a diákokat, hogy hol/
kitől/ hogyan lehet segítséget kérni
szükség esetén.

4.
Az elkövető nézőpontja

workshop

A kezdeményező nézőpontjának
megmutatása által szemléltetni azt,
hogy az agresszív viselkedés lehet
a félelem vagy a szomorúság egyik
kifejezési módja is.
A kezdeményező iránti empátia
ösztönzése és rámutatás arra, hogy
az elkövetőnek is szüksége van
segítségre.
Annak kihangsúlyozása, hogy az
erőszak soha nem lehet jogos.
Annak kihangsúlyozása, hogy bárki
válhat bullying áldozatává – senki nem
„hibás” azért, hogy vele történik.
Hatékony dühkezelési módszerek
bemutatása.
Emlékeztetni a diákokat, hogy hol/
kitől/ hogyan lehet segítséget kérni
szükség esetén.

Az agresszív
viselkedés
oka gyakran a
félelem vagy a
szomorúság. Az
erőszak soha nem
lehet megoldás.

Képes lenni
hatékonyan kezelni a
dühkitöréseket.

A bullying
esetek több
mint fele véget
ér, ha a társak
közbelépnek. Az
elkövetőnek is
szüksége van a
segítségünkre.
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Cím

5.
Állj ki önmagadért

workshop

6.

Mit tanultunk?

workshop
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Célok

Fő üzenetek

Tanulási célkitűzések

Szemléltetni, hogy egy közeli személy
hogyan viselkedhet a zaklatás
kezdeményezőjeként.

Barátaink
tétlensége
bántóbb, mint
a sértő szavak
idegenek részéről.

Megérteni, hogy
a bullying közeli
kapcsolatokban is
előfordul.

Megtanítani a diákokat, hogyan
álljanak ki magukért biztonságos
és magabiztos módon, megőrizve a
kapcsolataikat.
Megmagyarázni a passzív, agresszív és
asszertív viselkedés közti különbséget.
Az asszertív viselkedés fontosságának
kihangsúlyozása a magunkkal és a
másokkal való viszonyukban.

Állj ki
önmagadért!
Jobban fogod
érezni magad,
ha elmondod
másoknak,
hogy bánt a
viselkedésük.

Tudni, hogy miért
fontos kiállni
önmagunkért.
Elsajátítani az alapvető
kommunikációs
készségeket és tudni,
hogy hol érhetők el
más segédanyagok.

A kommunikáció alapjainak
megtanítása és egyéb segédanyagok
megismertetése a diákokkal.
Emlékeztetni a diákokat, hogy hol/
kitől/ hogyan lehet segítséget kérni
szükség esetén.
Arra ösztönözni a gyerekeket,
hogy kifejlesszék a saját bullyingellenes módszereiket: bátorítani a
kreativitásukat és a tettrekészségüket.

Mindannyian
felelősek vagyunk
a bullying
megállításáért.

Saját bullying-ellenes anyag
kifejlesztésének elkezdése, amelyet
majd ismertetnek a záró bemutatón.

Sok kis tett
összessége
jelenti az igazi
megelőzést.

A kreatív projektfejlesztés
alaplépéseinek megismertetése.
A szociális érzékenység fejlesztése
és rámutatás arra, hogyan
járulhatnak hozzá egy jobb közösség
kialakításához.
Emlékeztetni a diákokat, hogy hol/
kitől/ hogyan lehet segítséget kérni
szükség esetén.

Megérteni, hogy egy
kis erőfeszítéssel
és jóindulattal
mindannyian
hozzájárulhatunk
egy jobb társadalom
kialakulásához.
A kreatív
projektfejlesztés
alaplépéseinek
megismerése.

WORKSHOP SZÜLŐKNEK
Általános utasítások

Célok

Tanulási célkitűzések

Néhány nappal a
gyerekeknek szóló
workshop előtt kell
megtartani. A szülőknek
szóló workshop 90 percet
tart. A szülőknek alá kell
írniuk egy nyilatkozatot,
amellyel belegyeznek, hogy
a gyerekük részt vegyen a
programban.

A programnak és céljainak
bemutatása.

Tudatában lenni a bullying
jelenség elterjedtségének
és veszélyeinek, illetve
annak, hogy mennyire
fontos megtenni a
szükséges lépéseket
megakadályozására.

Ha a szülők úgy ítélik
meg, hogy túl stresszes a
gyerek számára, hogy részt
vegyen, akkor a gyerek nem
fog részt venni. A szülők
megkapják a szórólapokat
a projekt összefoglalójáról
és információkat arról, hogy
lehet segítséget kapni, ha
szükséges (segélyhálózat
azon a területen, ahol
laknak).
A végső bemutató
bejelentése. A pontos
dátumot később is lehet
pontosítani és a szülőket
értesíteni.

A bullyingról szóló alapinformációk
ismertetése (szerepek, okok
és következmények, néhány
statisztika), amelyek szemléltetik
a helyzet súlyosságát és a
közbeavatkozás fontosságát.
A modern technológia oktatásbéli
használatának előnyeinek és
kockázatának magyarázata és a
virtuális valósággal kapcsolatos
előítéletek felszámolása.
Az első jelenet bemutatása a
gyerekeknek szóló workshopok
illusztrálásaként.
Tippek az érzékeny témákról való
beszélgetésekhez.
A szülők felkészítése arra, hogyan
ismerhetik fel, hogy a gyerekük
bullying áldozata/elkövetője.
Gyakorlatias módok elsajátítása,
amelyekkel a szülők arra
ösztönözhetik gyerekeiket, hogy
használjanak erőszakmentes
kommunikációt és viselkedjenek
segítőkész szemlélőként.

Megérteni a
szülők szerepének
fontosságát a bullying
megakadályozásában.
Megtanulni érzékeny
témákról beszélni a
gyerekekkel és arra
ösztönözni őket,
hogy megosszák
tapasztalataikat.
Felismerni annak jeleit,
hogy a gyerek bullying
áldozata vagy elkövetője.
Ismerni azokat
a gyakorlatias
módokat, amelyekkel
erőszakmentes és
segítőkész viselkedésre
lehet ösztönözni a
gyerekeket.

Felkészíteni a szülőket, hogy
kérjenek segítséget, ha szükséges.
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1.

workshop

Bevezetés a bullyingről és a
VR technológiáról
Összefoglaló
Célok

A program és céljainak bemutatása.
A workshopon való részvétel alapszabályainak megállapítása.
Az elvárások tisztázása az első kérdőív kitöltésével.
A diákok felkészítése a VR felszereléssel való gondos bánásmódra.
Bevezetés a virtuális valóságba.
Annak kihangsúlyozása, hogy mindannyian úgy vagyunk jól, amilyenek vagyunk.
A diákok felkészítése arra, hogy hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni.

Fő üzenetek

Mindannyian egyéniek és fontosak vagyunk. Értékes vagy úgy, ahogy vagy, még
akkor is, ha mások nem látják.

Tanulási
célkitűzések

Megérteni, hogy a különbségek gazdagabbá tesznek, és hogy senki sem érdemli
meg, hogy bántsák.
Megérteni, hogy hogyan tanulhatunk egymástól a technológia által.
Tudni, hogy hol lehet segítsége találni.

További
anyagok

Elvek: A workshopok alapszabályai:
http://www.uml.org.cn/RequirementProject/pdf/gottesdiener06.pdf
A másság számít: Sokféleség szépsége és ereje:
https://www.pearsoned.com/diversity-matters-the-beauty-and-power-ofdifference/
Hét módszer az osztályban a sokféleség támogatására:
https://www.prodigygame.com/blog/diversity-in-the-classroom/

Felkészülés
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Készítsünk minden diák számára ragasztós cetliket, amelyekre ráírják a nevüket,
és felragasztják a szemüvegjeikre. Készítsük elő a posztert és a filctollakat
a szabályok megfogalmazásához. Készítsük elő egy kérdőívet minden diák
számára, valamint két dobozt (egyet a kérdőívek összegyűjtésére és egyet a VR
szemüvegek összegyűjtésére használat után). Készítsük elő a VR felszerelést.

Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a program céljának és módszereinek bemutatása (lehetséges forgatókönyv)
Üdvözlünk a „VR not bullies” workshopon! A következő hat hétben különböző témákat
fogunk körüljárni, amelyek a zaklatással kapcsolatosak. A bullying nagyon komoly
probléma, amely Európa-szerte sok iskolában jelen van. Amint már bizonyára hallottátok, a virtuális valóságban játszódó jeleneteket fogunk használni a beszélgetések
kiindulópontjaként. Reméljük, hogy az itt szerzett tapasztalatok és beszélgetések segítséget nyújtanak majd, hogy hatékonyan lépjetek fel, ha bántalmazást tapasztaltok
a saját környezetetekben.
Fontos tudnotok, ha az itt szóba kerülő témák kellemetlen érzéseket vagy rossz emlékeket elevenítenek fel, bármikor szólhattok az iskola alkalmazottainak. Fontos számunkra, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában, ez a célja ennek
a programnak is.
Minden workshopnak ugyanaz lesz az alapszerkezete: az első részben megnézzük a
VR jelenetet, majd beszélgetni fogunk arról, amit láttunk. Kérünk, kapcsolódjatok be a
beszélgetésekbe, és mondjátok el a véleményeteket. A legtöbb workshop keretében
a beszélgetések után lesz egy kis időnk, egy rövid feladatra is, amely érthetőbbé teszi
a témát. Ezt fogja követni a következtetések levonása, illetve a következő workshop
témájának ismertetése.
Az alapszabályok megállapítása:
Mielőtt elkezdenénk, meg fogunk állapodni néhány alapszabályban, amelyek végig
érvényben lesznek, hogy a munkánk eredményes és mindannyiunk számára kellemes
legyen. (A tanár előkészíti az A3 méretű lapot, amelyre a szabályokat írja a filctollakkal)
Van valakinek javaslata szabályra, amelyet felírhatok a papírra? (A tanár jegyzeteli a
szabályokat, miután a diákok véleményezik őket.)
Néhány alapszabály, ami felkerülhet a papírra:
1. Úgy viselkedj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled viselkedjenek.
2. Ne szólj közbe, amikor más éppen a véleményét fejti ki. Kézfelemeléssel
jelezd, ha be szeretnél kapcsolódni a beszélgetésbe.
3. Tiszteld mások véleményét. Nem kell egyetértened ahhoz, hogy tisztelettel
viselkedj.
4. Bánj gondosan a VR felszereléssel. Kövesd a tanár utasításait a szemüvegek előkészítését, használatát és tisztogatását illetően.
Jobb az, ha kevesebb szabályt írunk – olyanokat, amelyek biztosítják az eredményes tanulást és a jó együttműködést. Igyekezzünk, hogy a célok lehetőleg tiszták és érthetőek legyenek, és döntsük el, hogy milyen következményei lesznek
a szabályok megszegésének (pl. ha egy diák tiszteletlen, elnézést kell kérnie; ha
gondatlanul bánik a VR felszereléssel, többet nem használhatja azt).
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Kérdőív (1-es csatolmány):
Mit gondolsz, mit fogsz megtanulni a workshopok alatt? Milyen reményeid vagy aggodalmaid vannak a részvételt illetően? Szerinted az oktatás meg tudja-e előzni a zaklatást a jövőben? Kérünk, töltsd ki ezt a kérdőívet. Az utolsó workshopon vissza fogunk
tekinteni ezekre az elvárásokra, hogy eldöntsük, teljesítettük-e őket, vagy esetleg vannak dolgok, amelyeket részletesebben el kellett volna magyarázzunk.
(3 – 4 perc után a segéd összegyűjti a kérdőíveket, ahogy a diákok végeznek velük.)
A VR felszerelés előkészítése:
Elmagyarázzuk hogyan indítsák be a VR felszerelést, és hogyan állítsák be a
szemüvegeket. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy ragasszanak egy kis cetlit a nevükkel a szemüveg szélére, hogy következő alkalommal kevesebb időbe kerüljön a
szemüveg beállítása. Magyarázzuk el, hogy a VR szemüvegekkel gondosan kell
bánni. Ha a gyermekek a saját telefonkészülékeiket használják, elmagyarázzuk,
hogyan helyezzék be az okostelefonjaikat, és hogyan indítsák el az alkalmazást.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid VR videót fogunk megnézni, amely bullying különböző nézőpontjait fogja
megmutatni. Mivel a bullying egy érzékeny téma, lehet, hogy nehéz vagy nyomasztó
lesz végignézned egyes videókat. Ebben az esetben bármikor abbahagyhatod a videót, csak vedd le a szemüvegedet, és állítsd meg a videót. Ne habozz segítséget kérni a
tanártól, ha szükséged van rá.
Lebonyolítás
(20 perc)

Bevezetés a bullyinghez és a VR technológiához című VR jelenet
Beszélgetés levezetése (néhány javasolt kérdés alább olvasható)
Kognitív hatás: Mit láttál? Mi történt a videóban? Mit fejeztek ki a szereplők? Egyetértesz velük?
Érzelmi hatás: Hogy tetszett a VR tapasztalat?
Értékelés: Te milyen szempontból vagy egyéni? Hogy éreznéd magad, ha emiatt zaklatás áldozata lennél? Kiben bíznál meg annyira, hogy megoszd vele a tapasztalataidat? Hogyan segít a VR abban, hogy jobban megértsünk másokat?

Befejezés
(5 perc)

Bejelentés a következő workshopról. A diákok emlékeztetése, hogy ha beszélni
szeretnének valakivel, akkor az iskola alkalmazottai (tanárok, iskolapszichológus/
nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Köszönjük, hogy részt vettetek az első „VR not bullies” workshopon. Reméljük, hogy
betekintést nyertetek, abba, hogy mi fog történni a program során, és reméljük, hogy
ti is annyira várjátok a következő workshopot, mint mi. A következő workshopon a
bullying esetek szereplőiről fogunk beszélni, és megnézzük, hogy hogy néz ki ugyanaz
a szituáció különböző nézőpontokból.
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket
elevenítenek fel, akkor bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival. Ha beszélgetni szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:
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2.

workshop

Különböző szempontok
Összefoglaló
Célok

Tájékoztatjuk a diákokat a bullying helyzetek különböző szereplőiről: a kezdeményező (elkövető), az célszemély, a szemlélő (szemtanú).
Kihangsúlyozzuk a szemlélők, szemtanúk szerepét a bullying megállításában.
Megmutatjuk, hogy néz ki a bullying különböző szempontokból.
Az empátia felkeltésére törekszünk azáltal, hogy megmutatjuk, hogy néz ki a
bullying az áldozat szemszögéből.
A szemlélők múltbeli reakcióhiányát normalizáljuk: nem tudták, hogyan érzi magát a célszemély, nem tudták, hogyan tudnának segíteni.
A diákokat felelősségvállalásra bátorítjuk. Tippeket adunk arra vonatkozóan, mit
lehet tenni bullying esetén.
Emlékeztetjük a diákokat arra, hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni szükség
esetén.

Fő üzenetek

Hogy éreznéd magad, ha veled történne meg?
Már ma segíthetsz megállítani a bántalmazást!

Tanulási
célkitűzések

Felismerni a különböző szerepeket a bullying helyzetekben.
Megérteni, hogy mi az empátia.
Képes lenni empátia által segíteni másokon és jobb kapcsolatokat kiépíteni.
Megérteni a szemlélők szerepét a bullying helyzetek megállításában.
Megtanulni, hogy a szemlélők milyen módon tudják megállítani a bullyinget.

További
anyagok

Különböző szerepek a bullying helyzet során:
http://preventingbullying.promoteprevent.org/4-bullies-victims-andbystanders
A szemlélők típusai és szerepük a bullying megállításában:
http://eyesonbullying.org/bystander.html
Empátia:
https://www.youthwork-practice.com/youth-education/27-Empathy.html

Felkészülés

Készítsük élo a diákok nevével felcímkézett VR készülékeket. Vigyük magunkkal
az első workshopon készült, szabályokra vonatkozó posztert. Készítsük elő a
2-es csatolmányt (egy példány az egész osztály számára)
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Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a projekt céljainak felelevenítése, a mai workshop bemutatása
Üdvözlünk a második „VR not bullies” workshopon. Bizonyára az első találkozásunkról
emlékeztek, hogy a „VR not bullies” projekt célja a bullyinggel kapcsolatos témák kifejtése azzal a céllal, hogy több mindent megtudjatok erről a komoly problémáról, valamint olyan gyakorlati tudnivalók megszerzése, amelyekkel felléphettek az zaklatás
ellen a ti osztályaitokban. Beszélgetéseink kiindulási pontjaként VR jelenteket fogunk
használni.
A mai témánk a „Különböző szempontok”. Néha nehéz elképzelni, hogy egy másik
személy hogyan érzi magát egy bizonyos helyzetben, tehát reméljük, hogy a mai VR
tapasztalat és az azt követő beszélgetés segít megérteni, hogyan néz ki, és milyen
érzéseket vált ki ugyanaz a helyzet különböző nézőpontokból/ különböző szereplők
szemszögéből.
Fontos tudnotok: ha az itt szóba kerülő témák kellemetlen érzéseket vagy rossz emlékeket elevenítenek fel, bármikor szólhattok az iskola alkalmazottainak. Fontos számunkra, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában, ez a célja ennek
a programnak is.
A diákok emlékeztetése az előző alkalommal lefektetett alapszabályokra:
Amint bizonyára emlékeztek a múlt alkalommal megegyeztünk, hogy betartunk néhány alapszabályt, hogy a workshopunk a lehető leghatékonyabb legyen. Emlékeztek még, hogy milyen szabályokban egyeztünk meg? (A tanár szétnyitja a papírt,
amelyre fel vannak írva a szabályok és gyorsan felolvassa őket.)
A VR készülékek előkészítése:
Minden diák elveszi azt a VR szemüveget, amelyen rajta van a neve (ezt az előző
órán felragasztották). Elindítják és beállítják, ha szükséges. Emlékeztessük őket,
hogy gondosan bánjanak a VR készülékekkel. Elmagyarázzuk, hogyan indítsák el
az alkalmazást.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid VR videót fogunk megnézni, amely egy zaklatási helyzetet különböző nézőpontokból fog bemutatni. Mivel a bullying érzékeny téma, lehet, hogy nehéz vagy nyomasztó lesz végignézned egyes videókat. Ebben az esetben bármikor abbahagyhatod
a videót, csak vedd le a szemüvegedet és állítsd meg a videót. Ne habozz segítséget
kérni a tanártól, ha szükséged van rá.
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Lebonyolítás
(20 perc)

„Különböző szempontok” című VR jelenet.
Beszélgetés levezetése (néhány javasolt kérdés alább olvasható):
Kognitív hatás: Mit láttál? Mi történt a videóban? Felismerted a bullying helyzetek
három különböző szereplőjét?
A kezdeményező a célszemély, a szemlélő szerepét a beszélgetés alatt magyarázzuk el.
Érzelmi hatás: Hogy érezted magad a szemlélő szerepében? Hát a célszemély szerepében?
Emeljük ki a tapasztalatok közti különbségeket, ösztönözzük az empátiát.
Evaluation: Reagáljon a szemlélő? Hogyan reagálhatnak a szemlélők ezekben a helyzetekben? A szemlélő viselkedése változtat a célszemély helyetén? Hogyan? Hogy érzi
magát a célszemély a különböző helyzetekben? Mit szeretnél, hogyan viselkedjenek a
többiek, ha te lennél a célszemély?
A szemlélő szerepének fontosságár hangsúlyozzunk a bullying megállításában.
Miért nem reagált a tanár a bullyingre? Hogyan ismerhetjük fel, hogy osztálytársunk
rosszul vagy kirekesztve érzi magát? (empátia)
Rövid tevékenység:
A diákok színes cetliket kapnak – az osztály egyik felének kéket, a másiknak narancssárgát. A tanár a következő utasítást adja:
Mindannyiunknak van tapasztalata arról, mit jelent segíteni – vagy mi segítettünk
valakin, vagy rajtunk segített valaki. Kérlek, gondoljatok vissza egy ilyen esetre. Lehet
iskolai esemény, történhetett a családban vagy iskolán kívüli tevékenység alatt. Akik
a kék cetlit kapták gondoljanak olyan esetre, amikor valaki segített rajtuk – és írják
le hogyan érezték magukat azután. Akik narancssárga cetlit kaptak, olyan esetre
gondoljanak vissza, amikor ők segítettek valakin és írják le, hogyan érezték magukat
azután.
Az utasítások után a tanár kifüggeszti a nyomtatott kérdéseket (2-es csatolmány) a táblára, úgy, hogy mindenki lássa. Két-három perc után, amikor mindenki befejezte az írást, a diákok kicserélik a cetlijeiket. Röviden megosztják az
élményeiket.
Ha több idő áll rendelkezésére (90 perc 45 helyett), elvégezheti a következő
„fórum színház” tevékenységet:
A tanár felkér négy önkéntes jelentkezőt, hogy személyesítsék meg a VR jelenet
szereplőit: az elkövetőt, célszemélyt, a szemlélőt és a tanárt. Kiállnak az osztály
elé és eljátszódják a jelenetet. A tanár arra utasítja a többi diákot, hogy bármikor
megállíthatják a jelenetet és ötleteket adhatnak, hogy hogyan lehetne megállítani a bullyinget. A tanár utasítja a többieket, hogy bármikor „beugorhatnak”
bármelyik szerepbe, de fontos, hogy a javasolt megoldások társadalmilag elfogadhatók legyenek, az erőszak nem megoldás.
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Lehetséges ötletek:
• A személő direkt módon felléphet az elkövetővel szemben (erőszakmentes
módon).
• A szemlélő segítséget kérhet a tanártól.
• A szemlélő a célszemély segítségére siet és megkérdi, hogy érzi magát.
• A célszemély felléphet az elkövetővel szemben (erőszakmentes módon).
• A célszemély segítséget kérhet egy barátjától.
• A célszemély segítséget kérhet a tanártól.
A tanár vezeti a tevékenységet, hogy biztos legyen, hogy nem választják az erőszakos megoldást. Ha a diákoknak nem jut eszükbe ötlet, a tanár is „beugorhat”
a jelenetbe, hogy megszemélyesítse önmagát.
Befejezés
(5 perc)

A workshop fő pontjainak összefoglalása. A szemlélők esetleges múltbeli reakcióhiányának normalizálása, és arra való bátorítás, hogy a jövőben cselekedjenek.
Nos, láthattuk, hogy hányféle módon tudunk reagálni, ha zaklatást látunk. Ha ezelőtt
szemtanúja voltál egy bullying esetnek és nem tettél semmit, ne érezd rosszul magad.
Valójában, habár a szemlélőknek nagyon nagy szerepük van a bullying megállításában, a legtöbb gyerek két ok miatt nem lép közbe, ha bullying esetet lát: 1. nem tudják, hogy érzi magát a célszemély, vagy 2. nem tudják hogyan segítsenek, és félnek,
hogy bántódásuk esik, ha közbelépnek. Reméljük, hogy most már tudjátok, hogy sok
mindent tehettek, és hogy nagyon fontos, hogyan reagáltok. Már az is elég a bullying
megállításához, ha valaki jelenti az esetet.
A következő workshop témájának bejelentése. A diákok emlékeztetése, hogy
ha beszélni szeretnének valakivel, akkor az iskola alkalmazottjai (tanárok, iskolapszichológus/nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Köszönjük, hogy részt vettetek a második „VR not bullies” workshopon. A következő
workshopon a cyberbullyingről fogunk beszélni, a bullyingnek arról a formájáról, amelyik online történik.
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket
elevenítenek fel, bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival. Ha beszélgetni szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:
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3.

workshop

Cyberbullying
Összefoglaló
Célok

Szemléltetjük a cyberbullying romboló hatását: ugyanannyira fájdalmas, sőt
néha fájdalmasabb, mint a hagyományos bullying.
Megmutatjuk, hogy ami vicc egyik személy számára, az milyen traumatikus tapasztalat lehet egy másik számára.
Rámutatunk a cyberbullying specifikus jellemzőire (névtelenség, állandóság, az
információ vírusként terjed, az online környezetben kevesebb az empátia, stb.).
Arra bátorítjuk a diákokat, hogy kérjenek felnőtt segítséget, ha cyberbullyinggel
találkoznak.
Megtanítjuk őket arra, hogy van lehetőség a cyberbullying eseteket jelenteni a
hatóságoknak (akár névtelenül is)
Emlékeztetjük a diákokat, hogy hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni szükség
esetén.

Fő üzenetek

Nem vicces, ha te vagy az áldozat.
Gondolkozz, mielőtt kattintanál. Szemtől szemben is elmondanád ezeket a dolgokat?
Nem kell egyedül küzdened a cyberbullying ellen. Kérj segítséget egy közeli személytől.

Tanulási
célkitűzések

Megismerni a hagyományos és a cyberbullying közti hasonlóságokat és különbségeket.
Megérteni a cyberbullying jelentésének előnyeit.
Tudatosítani, kik azok a közeli személyek, akik segíthetnek cyberbullying esetén.
Ismerni azokat a segélyvonalakat, ahol névtelenül lehet jelenteni a bullying eseteket.

További
anyagok

A hagyományos és a cyberbullying közti hasonlóságok és különbségek:
https://onlinesense.org/5-differences-cyber-bullying-traditional-bullying/

Felkészülés

Készítsük élo a diákok nevével felcímkézett VR készülékeket. Vigyük magunkkal
az első workshopon készült, szabályokra vonatkozó posztert. Készítsük elő a
„Viselkedésem az online világban” című kérdőívet (3-as csatolmány)

17

Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a projekt céljainak felelevenítése, a mai workshop bemutatása
Üdvözlünk a harmadik „VR not bullies” workshopon. Bizonyára az előző találkozásainkról emlékeztek, hogy a „VR not bullies” projekt célja a bullyinggel kapcsolatos
témák kifejtése azzal a céllal, hogy több mindent megtudjatok erről a komoly problémáról, valamint olyan gyakorlati tudnivalók megszerzése, amelyekkel felléphettek a
zaklatás ellen a közösségeitekben. Beszélgetéseink kiindulási pontjaként VR jeleneteket fogunk használni.
A mai témánk a cyberbullying – a bullying egyik speciális formája, amely online történik. Habár nem a „valós világban” történik, a cyberbullying által okozott sérülések
nagyon is valósak. Ezt próbáljuk meg szemléltetni a VR jelenettel, és az azt követő
beszélgetéssel.
Fontos tudnotok, hogy ha az itt szóba kerülő témák kellemetlen érzéseket vagy rossz
emlékeket elevenítenek fel, bármikor szólhattok az iskola alkalmazottainak. Fontos
számunkra, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában, ez a célja ennek a programnak is.
A diákok emlékeztetése az előző alkalommal lefektetett alapszabályokra:
Amint bizonyára emlékeztek, megegyeztünk, hogy betartunk néhány alapszabályt,
hogy a workshopunk a lehető leghatékonyabb legyen. Emlékeztek még, hogy milyen
szabályokban egyeztünk meg? (A tanár szétnyitja a papírt, amelyre fel vannak írva
a szabályok és gyorsan felolvassa őket.)
A VR készülékek előkészítése:
Minden diák elveszi azt a VR szemüveget, amelyen rajta van a neve (ezt az előző
órán felragasztották). Elindítják és beállítják, ha szükséges. Emlékeztessük őket,
hogy gondosan bánjanak a VR készülékekkel.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid VR videót fogunk megnézni, amely a cyberbullying különböző nézőpontjait
fogja megmutatni. Mivel a bullying egy érzékeny téma, lehet, hogy nehéz vagy nyomasztó lesz végignézned egyes videókat. Ebben az esetben bármikor abbahagyhatod
a videót, csak vedd le a szemüvegedet, és állítsd meg a videót. Ne habozz segítséget
kérni a tanártól, ha szükséged van rá.

Lebonyolítás
(20 perc)

„Cyberbullying” című VR jelenet
Beszélgetés levezetése (néhány javasolt kérdés alább olvasható):
Kognitív hatás: Mit láttál? Mi történt a videóban?
Érzelmi hatás: Hogy érzi magát az áldozat, amikor azokat a bántó üzeneteket kapja?
Tudatában vannak az elkövetők az üzenetek negatív hatásának? A helyzet tényleg
olyan vicces, ahogy az elkövetők gondolják?
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Értékelés: Miben hasonlít és miben különbözik a cyberbullying a hagyományos zaklatástól? (elmélet)
Hogy döntjük el, hogy mit osztunk meg és mit nem osztunk meg online?
Képes az áldozat egyedül megbirkózni ezzel a helyzettel?
Miért jobb bevonni a felnőtteket?
Ki az a közeli személy, akitől te segítséget kérnél?
Mikor jó ötlet névtelenül jelenteni a bullyinget? Kinek lehet jelenteni? Az online szemlélők is jelenthetik a bullyinget? (Ismertessük a hívható nemzeti segélyvonalakat.)
Viselkedésem az online világban (3-as csatolmány):
A tanár kiosztja a rövid kérdőíveket (3-as csatolmány), amelyek segítségével a
diákok felmérhetik saját viselkedésüket az online világban. Miután az összes
diák végzett az önértékeléssel, a tanár megmutatja az értékelési kategóriákat és
felolvassa, hogy melyik mit jelent. Felolvassa a javaslatokat is, amelyek segítségével a diákok „javíthatnak” a helyezésükön, vagyis megtanulhatnak etikusabban viselkedni online környezetben
Befejezés
(5 perc)

A workshop fő pontjainak összefoglalása. Arra bátorítani a diákokat, hogy
„gondolkozzanak, mielőtt kattintanak”, és hogy viselkedjenek etikusan az online környezetben is.
Reméljük, hogy rájöttetek arra, hogy a cyberbullying ugyanolyan fájdalmas, sőt néha
fájdalmasabb, mint a hagyományos bullying. A jó hír az, hogy létezik néhány kézzelfogható mód a cyberbullying megállítására, szóval ne habozzatok segítséget kérni.
Fordulhattok akár egy közeli felnőtthöz, akár az egyik nemzeti segélyvonalhoz névtelenül. És ne feledjétek – gondolkozzatok mielőtt kattintanátok! – „vicces” bejegyzésetek a társatok nem biztos, hogy „jól” fogja érteni, inkább ne írjatok semmi félreérthető
vagy bántó bejegyzést. Talán nekem viccesnek tűnik, de hogy érezném magam, ha
rólam írná ezt valaki? Próbáld elképzelni, hogy fogja érezni magát az a személy, akiről
a bejegyzés szól – ez jó mód eldönteni azt, hogy valamit megosztasz-e vagy sem.
A következő workshop témájának bejelentése. A diákok emlékeztetése, hogy
ha beszélni szeretnének valakivel, akkor az iskola alkalmazottai (tanárok, iskolapszichológus/nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Köszönjük, hogy részt vettetek a harmadik „VR not bullies” workshopon. A következő
workshopon az elkövető szempontjával fogunk foglalkozni – mi késztet valakit arra,
hogy akarattal bántson másokat?
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket
elevenítenek fel, bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival. Ha beszélgetni
szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:
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4.

workshop

A KEZDEMÉNYEZŐ nézőpontja
Összefoglaló

20

CÉLOK

A zaklatást kezdeményező nézőpontjának megmutatása által szemléltetjük azt,
hogy az agresszív viselkedés lehet a félelem vagy a szomorúság egyik kifejezési
módja is.
Az elkövető iránti empátiát ösztönözzük, és rámutatunk arra, hogy az elkövetőnek is szüksége van segítségre.
Kihangsúlyozzuk, hogy az erőszak soha nem lehet jogos.
Hangsúlyozzuk, hogy bárki válhat bullying áldozatává – senki nem „hibás” azért,
hogy vele történik.
Hatékony dühkezelési módszereket mutatunk be.
Emlékeztetjük a diákokat, hogy hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni szükség
esetén.

FŐ ÜZENETEK

Hogy éreznéd magad, ha ez veled történne meg? Szomorú lennél? Vagy talán…
dühös?
Az agresszív viselkedés oka gyakran a félelem vagy a szomorúság. Az erőszak
soha nem lehet megoldás.
A bullying esetek több mint fele véget ér, ha a társak közbelépnek. Az elkövetőnek is szüksége van a segítségünkre.

TANULÁSI
CÉLKITŰZÉSEK

Több megértést biztosítani a zaklatást kezdeményező viselkedésének kiváltó
okai iránt.
Képes lenni hatékonyan kezelni a dühkitöréseket.

TOVÁBBI
ANYAGOK

Miért lesznek a gyerekekből elkövetők:
https://www.yalemedicine.org/stories/understanding-bullying/
https://www.crchealth.com/youth-programs/5-reasons-teens-become-bullies/
25 dühkezelési tipp:
https://www.healthline.com/health/mental-health/how-to-controlanger#25.-Find-a-creative-channel
Hogyan készítsünk nyugtató „csillám-befőttesüveget”?
https://www.happy.co.uk/blogs/why-your-emotions-are-like-a-glitter-jar/

FELKÉSZÜLÉS

Készítsük élo a diákok nevével felcímkézett VR készülékeket. Vigyük magunkkal
az első workshopon készült, szabályokra vonatkozó posztert. Készítsünk „csillám-befőttesüveget” mint a dühkezelés metaforáját.

Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a projekt céljainak felelevenítése, a mai workshop bemutatása:
Üdvözlünk a negyedik „VR not bullies” workshopon. Bizonyára az előző találkozásainkról emlékeztek, hogy a „VR not bullies” projekt célja a bullyinggel kapcsolatos témák kifejtése azzal a céllal, hogy több mindent megtudjatok erről a komoly problémáról, valamint olyan gyakorlati tudnivalók megszerzése, amelyekkel megállíthatjátok
a bullyinget a ti osztályaitokban. Beszélgetéseink kiindulási pontjaként VR jelenteket
fogunk használni.
A mai témánk „A zaklatást kezdeményező nézőpontja”. A zaklatókat gyakran gonosz,
engedetlen, rossz személyként írják le, de erőszakos viselkedésüknek okai gyakran
mélyebbre nyúlnak, mint gondolnánk. A mai workshopon megpróbáljuk az elkövető
szemszögéből nézni a világot – és rájönni, hogy egyes gyerekek miért hajlamosak a
gonosz, tiszteletlen viselkedésre. Ez alapján megtanulunk okosabb döntéseket hozni,
amikor egy elkövetővel szembeni viselkedésről van szó.
Fontos tudnotok, hogy ha az itt szóba kerülő témák kellemetlen érzéseket vagy rossz
emlékeket elevenítenek fel, bármikor szólhattok az iskola alkalmazottainak. Fontos
számunkra, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában, ez a célja ennek a programnak is.
A diákok emlékeztetése az előző alkalommal lefektetett alapszabályokra:
Amint bizonyára emlékeztek, az első alkalommal megegyeztünk, hogy betartunk
néhány alapszabályt, hogy a workshopunk a lehető leghatékonyabb legyen. Emlékeztek még, hogy milyen szabályokban egyeztünk meg? (A tanár szétnyitja a papírt,
amelyre fel vannak írva a szabályok és gyorsan felolvassa őket.)
A VR készülékek előkészítése:
Minden diák elveszi azt a VR szemüveget, amelyen rajta van a neve (ezt az előző
órán felragasztották). Elindítják és beállítják, ha szükséges. Emlékeztessük őket,
hogy gondosan bánjanak a VR készülékekkel.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid VR videót fogunk megnézni, amely a bullying különböző nézőpontjait fogja
megmutatni. Mivel a bullying egy érzékeny téma, lehet, hogy nehéz vagy nyomasztó
lesz végignézned egyes videókat. Ebben az esetben bármikor abbahagyhatod a videót, csak vedd le a szemüvegedet és állítsd meg a videót. Ne habozz segítséget kérni a
tanártól, ha szükséged van rá.
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Lebonyolítás
(20 perc)

A kezdeményező nézőpontja c. jelenet
Beszélgetés levezetése (néhány javasolt kérdés alább olvasható):
Kognitív hatás: Mit láttál? Mi történt a videóban?
Érzelmi hatás: Miért viselkedik így a kezdeményező Hogy érzi magát? Felelős a saját
viselkedéséért? Lehet az erőszak megoldás?
Értékelés: A zaklatás kezdeményezőjének szüksége van segítségre? Mit ér el azzal,
hogy így viselkedik? Hogyan támogatják a barátai a bullying viselkedést? (A beszélgetések által a tanár elmagyarázza, hogy a szemlélők társadalmi tőkét jelentenek az elkövető számára. A tanár szintén elmagyarázza, hogy az agresszív
viselkedés lehet a félelem vagy szomorúság következménye, és kihangsúlyozza,
hogy az elkövetőnek is szüksége van segítségre. Határozottan kijelenti, hogy az
erőszak semmilyen körülmények között nem elfogadható.)
Hogyan kezeljük a dühöt?
Mutassuk meg a „csillám-befőttesüveget” és ezzel szemléltessük, hogy men�nyire fontos, hogy lenyugodjunk, mielőtt reagálnánk.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy brainstorming módszerrel gyűjtsenek olyan tevékenységeket, amelyek megnyugtatják őket, amikor dühösek. Írjuk fel válaszaikat
a táblára. Ezután kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszák ki a számukra legmegfelelőbbnek tűnő tevékenységeket és jegyezzék le azokat.

Befejezés
(5 perc)

A workshop fő pontjainak összefoglalása.
Reméljük, hogy a workshop után jobban megértitek az elkövető nézőpontját. Az agresszív viselkedés gyakran a félelem vagy a szomorúság következménye – ezért az
elkövetőnek is szüksége van segítségre. Habár jobban megértjük az elkövető nézőpontját, ez még nem jelenti azt, hogy a bullying elfogadható viselkedés – az erőszak
soha nem lehet megoldás. Sok módon kezelhetjük a dühünket úgy, hogy közben nem
bántunk másokat.
A következő workshop témájának bejelentése. A diákok emlékeztetése, hogy
ha beszélni szeretnének valakivel, akkor az iskola alkalmazottai (tanárok, iskolapszichológus/nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Köszönjük, hogy részt vettetek a negyedik „VR not bullies” workshopon. A következő
workshopon meglátjuk, hogy néha barátaink is viselkedhetnek elkövetőként. Megtanuljuk, hogyan állhatunk ki önmagunkért megfelelő módon, ha valaki bántó módon
viselkedik.
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket
elevenítenek fel, akkor bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival. Ha beszélgetni szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:
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5.

workshop

Állj ki önmagadért!
Összefoglaló
CÉLOK

Szemléltetjük, hogy egy közeli személy is viselkedhet zaklatóként.
Megtanítjuk a diákokat, hogyan álljanak ki magukért biztonságos és magabiztos
módon, megőrizve a kapcsolataikat.
Megmagyarázzuk a passzív, agresszív és asszertív viselkedés közti különbséget.
Az asszertív viselkedés fontosságát hangsúlyozása a magunkkal és a másokkal
való viszonyukban.
A kommunikáció alapjainak megtanítása, és egyéb segédanyagok megismertetése a diákokkal.
Emlékeztetjük a diákokat, hogy hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni szükség
esetén.

FŐ ÜZENETEK

Barátaink hallgatása bántóbb, mint sértő szavak idegenek részéről.
Állj ki önmagadért! Jobban fogod érezni magad, ha elmondod másoknak, ha bánt
a viselkedésük.

TANULÁSI
CÉLKITŰZÉSEK

Megérteni, hogy a bullying közeli kapcsolatokban is előfordul.
Tudni, hogy miért fontos kiállni önmagunkért.
Elsajátítani az alapvető kommunikációs készségeket, és tudni, hol érhetők el
más segédanyagok.

TOVÁBBI
ANYAGOK

A barátod elkövető?
https://thoughtcatalog.com/talitha-riley/2018/01/4-signs-to-help-yourecognize-the-bully-in-your-life/
Asszertív kommunikáció:
https://www.skillsyouneed.com/ps/assertiveness.html
https://www.theexceptionalskills.com/give-3-part-assertive-message/

FELKÉSZÜLÉS

Készítsük élo a diákok nevével felcímkézett VR készülékeket. Vigyük magunkkal az első workshopon készült, szabályokra vonatkozó posztert. Készítsünk az
„Asszertív gyakorlat és szórólap” c. tájékoztatóból minden diák számára egy példányt (4-es csatolmány)
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Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a projekt céljainak felelevenítése, a mai workshop bemutatása
Üdvözlünk az ötödik „VR not bullies” workshopon. Bizonyára az előző találkozásainkról emlékeztek, hogy a „VR not bullies” projekt célja a bullyinggel kapcsolatos témák
kifejtése azzal a céllal, hogy több mindent megtudjatok erről a komoly problémáról,
valamint olyan gyakorlati tudnivalók megszerzése, amelyekkel megállíthatjátok a
bullyinget a ti osztályaitokban. Beszélgetéseink kiindulási pontjaként VR jelenteket
fogunk használni.
A mai témánk címe „Állj ki önmagadért”. Amint a mai workshop folyamán látni fogjuk
az elkövetők gyakran olyan személyek, akik közel állnak hozzánk, és akikre barátunkként gondolunk. Ha barátunk viselkedése bántó, nagyon fontos, hogy elmondjuk
érzéseinket és kívánságainkat. Így nem csak megőrizhetjük barátságunkat, hanem
javíthatunk is kapcsolatunkon.
Fontos tudnotok, hogy ha az itt szóba kerülő témák kellemetlen érzéseket vagy rossz
emlékeket elevenítenek fel, bármikor szólhattok az iskola alkalmazottainak. Fontos
számunkra, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában, ez a célja ennek a programnak is.
A diákok emlékeztetése az első alkalommal lefektetett alapszabályokra:
Amint bizonyára emlékeztek az első alkalommal megegyeztünk, hogy betartunk néhány alapszabályt, hogy a workshopunk a lehető leghatékonyabb legyen. Emlékeztek
még, milyen szabályokban egyeztünk meg? (A tanár szétnyitja a papírt, amelyre fel
vannak írva a szabályok és gyorsan felolvassa őket.)
A VR készülékek előkészítése:
Minden diák elveszi azt a VR szemüveget, amelyen rajta van a neve (ezt az előző
órán felragasztották). Elindítják és beállítják, ha szükséges. Emlékeztessük őket,
hogy gondosan bánjanak a VR készülékekkel.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid videót fogunk megnézni virtuális valóságban, amely bullying különböző nézőpontjait fogja megmutatni. Mivel a bullying érzékeny téma, lehet, hogy nehéz vagy
nyomasztó lesz végignézned egyes videókat. Ebben az esetben bármikor abbahagyhatod a videót, csak vedd le a szemüvegedet, és állítsd meg a videót. Ne habozz segítséget kérni a tanártól, ha szükséged van rá.

Lebonyolítás
(20 perc)

„Állj ki önmagadért” című VR jelenet.
Beszélgetés levezetése (néhány javasolt kérdés alább olvasható):
Kognitív hatás: Mit láttál? Mi történt a videóban?
Érzelmi hatás: Hogy érzi magát a célszemély, amikor a legjobb barátnője nem áll ki
érte a népszerű diákok csoportjában?

24

Értékelés: Itt igazi barátságról van szó? Melyek az igazi barátság jellemzői? Miért
viselkednek így a bullying elkövetői?
(A passzív, agresszív és asszertív viselkedés közti különbségek leírása.)
Páros munka: Hogyan kommunikáljuk asszertív módon? (4-es csatolmány)
Hogyan tudod elmondani egy személynek, hogy zavar a viselkedése, de meg akarod
őrizni kapcsolatotokat? Ezzel a feladattal megmutatjuk neked, hogyan lehet asszertív
módon kommunikálni, vagyis udvarias módon kifejezni érzéseidet és kívánságaidat.
Minden pár kap egy lapot, amelyen két helyzet rövid leírása található. Szintén
kapnak egy rövid tájékoztatót, amely lépésről-lépésre szemlélteti az asszertív
kommunikáció megfogalmazásának lépéseit. (4-es csatolmány). Az feladatuk,
hogy eljátszódják ezeket a helyzeteket úgy, hogy megváltoztatják az „asszertív
beszélő” szerepét.
Néhány perc után a tanár megkér egy-két párt, hogy mutassák be, hogyan fogalmazták meg az asszertív üzenetüket. Szükség esetén a tanár megjegyzésekkel segít, javít.
Befejezés
(5 perc)

A workshop fő pontjainak összefoglalása. Utalás további anyagokra, amelyek a
kommunikációs készségek fejlesztését segítik.
Remélem, hogy ez a workshop segített abban, hogy megtanuljatok jobban kommunikálni, és hogy sikeresen ki tudjatok állni önmagatokért. A jó kommunikáció fontos
készség, ezért az asszertív kommunikációt folyamatosan gyakorolni kell, és így idővel
könnyebbé válik. Emlékezz vissza, amikor tanultál biciklizni – hogy sikerült az első
próbálkozásod? Újra meg újra elestél, mire megtanultad a „trükköt” – ugyanez a helyzet a kommunikációs készséggel is. Gyakorlással az ember egyre jobb lesz, és egyre
könnyebb lesz kiállni saját magadért. A tájékoztatót megtarthatod, ha szükséged lenne emlékeztetőre – tett jól látható helyre, és próbálj meg minél gyakrabban asszertív
módon kommunikálni!
A következő workshop témájának bejelentése. A diákok emlékeztetése, hogy
ha beszélni szeretnének valakivel, akkor az iskola alkalmazottai (tanárok, iskolapszichológus/nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Köszönjük, hogy részt vettetek egy újabb „VR not bullies” workshopon. A következő
workshopon megpróbáljuk gyakorlatba ültetni, amit eddig tanultunk, és ezzel hozzájárulni a bullying megszüntetéséhez.
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket elevenítenek fel, akkor bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival.
Ha beszélgetni szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:
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6.

workshop

Én is tudok segíteni

Összefoglaló
CÉLOK

Ösztönözzük a gyerekeket, hogy kifejlesszék a saját bullying-ellenes módszereiket, bátorítjuk a kreativitásukat és a tettrekészségüket.
Saját bullying-ellenes anyag kidolgozását kezdjük el, amelyet majd ismeretnek a
záró bemutatón.
A kreatív projektfejlesztés alaplépéseit ismertetjük.
Fejlesztjük a szociális érzékenységet, és rámutatunk arra, hogyan járulhatunk
hozzá egy jobb közösség kialakításához.
Emlékeztetjük a diákokat, hol/ kitől/ hogyan lehet segítséget kérni szükség esetén.

FŐ ÜZENETEK

Mindannyian felelősek vagyunk a bullying megállításáért.
Sok kis tett összessége jelenti az igazi megelőzést.

TANULÁSI
CÉLKITŰZÉSEK

Megérteni, hogy egy ki erőfeszítéssel és jóindulattal mindannyian hozzájárulhatunk egy jobb társadalom kialakulásához.
A kreatív projektfejlesztés alaplépéseinek megismerése.
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TOVÁBBI
ANYAGOK

A sikeres tanulói projekt négy lépése:

FELKÉSZÜLÉS

Készítsük élo a diákok nevével felcímkézett VR készülékeket. Vigyük magunkkal
az első workshopon készült, szabályokra vonatkozó posztert. Készítsük elő a
„Munkalap a projekt kidolgozására” című munkalapot 4 munkacsoport számára
(5-ös csatolmány). Nyomtassuk ki a híres emberek történeteit, amelyeket a diákok inspirációként használhatnak saját projektjeik elkészítésénél. (6-os csatolmány)

https://www.topuniversities.com/blog/4-steps-successful-student-project

Tartalom
Bevezetés
(20 perc)

A diákok üdvözlése, a projekt céljainak felelevenítése, az eddig tanultak összefoglalása, a mai workshop bemutatása:
Üdvözlünk az utolsó „VR not bullies” workshopon. A program folyamán a bullyinggel
kapcsolatos különböző témákat fejtettünk ki azzal a céllal, hogy több mindent megtudjatok erről a komoly problémáról, valamint, hogy olyan gyakorlati tudnivalók birtokába
jussatok, amelyek segítenek megállítani a bullyinget az osztálytermeitekben.
A mai workshop egy kissé különbözni fog az előzőktől; ma felelevenítjük az eddig tanultak fő üzeneteit, és a tettek mezejére lépünk – kidolgozzuk a saját módszerünket
az iskolai bullying megállítására. Mindenki ki fogja választani a számár legfontosabbnak tűnő üzenetet, illetve a legfontosabb tanulságot. Majd közösen találni fogunk egy
utat arra, hogy ezeket az üzeneteket kreatív módon bemutassuk az egész iskolában a
diákok munkája által. Mindenki olyan bemutatási módot választ, amilyent szeretne:
festmény, dal, videó, fotókollázs, képregény. Esetleg egy rövid színdarab? Csoportokban fogtok dolgozni.
Rövid megbeszélés
A program melyik üzeneteire emlékeztek? Miért fontos az, hogy mindannyian cselekedjük valamit?
A diákok emlékeztetése az első alkalommal lefektetett alapszabályokra:
Amint bizonyára emlékeztek az első alkalommal megegyeztünk, hogy betartunk néhány alapszabályt, hogy a workshopunk a lehető leghatékonyabb legyen. Emlékeztek
még, milyen szabályokban egyeztünk meg? (A tanár szétnyitja a papírt, amelyre fel
vannak írva a szabályok és gyorsan felolvassa őket.)
A VR készülékek előkészítése:
Minden diák elveszi azt a VR szemüveget, amelyen rajta van a neve. Elindítják
és beállítják, ha szükséges. Emlékeztessük őket, hogy gondosan bánjanak a VR
készülékekkel.

Lebonyolítás
(20 perc)

„Én is tudok segíteni” c. VR jelenet
Tevékenység:
A workshop vezetője csoportokra osztja a gyerekeket úgy, hogy minden gyerek
kap egy számot 1-től 4-ig, amelyet meg kell jegyeznie. A gyerekek csoportokat
alkotnak a kapott számok alapján.
A tanár elmagyarázza a kreatív projektfejlesztés legfontosabb lépéseit.
A projekt az osztályteremben kezdődik: a gyerekek a Munkalap a projekt kidolgozására című (5-ös csatolmány) munkalap segítségével megtervezik a munkájukat, majd házi feladatként befejezik. A tanár elmagyarázza, hogy az elkészült
művészi alkotásokat be fogják mutatni a záró bemutatón/a következő workshopon.
A tanár megemlíti, hogy inspirációnak lehet használni azon a híres embereknek
a történeteit, akik bullying áldozatai voltak. Nyomtassuk ki néhány híres ember
történetét, hogy a gyerekek el tudják őket olvasni. (6-os csatolmány)
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Kérdőív (7-es csatolmány):
Amint tudjátok ez az utolsó workshopunk a „VR not bullies” projekt keretén belül. Itt
az ideje, hogy megosszátok velünk a véleményeteket a projektről: Mi tetszett és min
lehetne javítani? Kérünk benneteket, hogy válaszoljatok erre a rövid kérdőívre.
(3-4 perc után, amikor a diákok befejezték az írást a segéd összegyűjti a kérdőíveket)
Befejezés
(5 perc)

A workshop fő pontjainak összefoglalása.
Remélem, készen álltok arra, hogy elkészítsétek projektjeiteket a végső bemutatóra.
Fontos, hogy mindannyian tegyünk valamit – sok kis tett ér el együtt nagy hatást.
Köszönjük meg a diákoknak az aktív részvételt. Jelentsük be a záró bemutató
időpontját, ahol a diákok ismertetik az általuk készített alkotásokat. A végső bemutatón kapják meg azt a bizonyítványt, amely igazolja, hogy részt vettek a „VR
not bullies” programban.
A diákok emlékeztetése, hogy ha beszélni szeretnének valakivel, akkor az iskola
alkalmazottai (tanárok, iskolapszichológus/nevelőtanár) rendelkezésükre állnak.
Kérjük, ne felejtsétek el, hogy ha az itt tárgyalt témák rossz érzéseket vagy emlékeket
elevenítenek fel, akkor bármikor beszélhettek az iskola alkalmazottaival. Ha beszélgetni szeretnél, akkor itt érheted el az iskolapszichológust:

Adjuk át a szórólapokat a diákoknak (8-as csatolmány)

28

Workshop szülőknek

Összefoglaló
CÉLOK

A programnak és céljainak bemutatása.
A bullyingról szóló alapinformációk ismertetése (szerepek, okok és következmények, néhány statisztika), amelyek szemléltetik a helyzet súlyosságát és a közbeavatkozás fontosságát.
A modern technológia oktatásbéli használatának előnyei és kockázata és a virtuális valósággal kapcsolatos előítéletek felszámolása.
Az első jelenet bemutatása a gyerekeknek szóló workshopok illusztrálásaként.
Tippek az érzékeny témákról való beszélgetésekhez.
A szülők felkészítése arra, hogyan ismerhetik fel, hogy a gyerekük bullying áldozata/elkövetője.
Gyakorlatias módok elsajátítása, amelyekkel a szülők arra ösztönözhetik gyerekeiket, hogy használjanak erőszakmentes kommunikációt, és viselkedjenek
segítőkész szemlélőként.
Felkészíteni a szülőket, hogy kérjenek segítséget, ha szükséges

TANULÁSI
CÉLKITŰZÉSEK

Tudatában lenni a bullying jelenség elterjedtségének és veszélyeinek, illetve
annak, hogy mennyire fontos megtenni a szükséges lépéseket megakadályozására.
Megérteni a szülők szerepének fontosságát a bullying megakadályozásában.
Megtanulni érzékeny témákról beszélni a gyerekekkel és arra ösztönözni őket,
hogy megosszák tapasztalataikat.
Felismerni annak jeleit, hogy a gyerek bullying áldozata vagy elkövetője.
Ismerni azokat a gyakorlatias módokat, amelyekkel erőszakmentes és segítőkész viselkedésre lehet ösztönözni a gyerekeket.
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ÁLTALÁNOS
UTASÍTÁSOK

Néhány nappal a gyerekeknek szóló workshop előtt kell megtartani. A szülőknek
szóló workshop 90 percet tart.
A szülőknek alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amellyel belegyeznek, hogy a gyerekük részt vegyen a programban.
Ha a szülők úgy ítélik meg, hogy túl stresszes a gyerek számára, hogy részt vegyen a programban, akkor a gyerek nem fog részt venni.
A szülők megkapják a szórólapokat a projekt összefoglalójáról és információkat
arról, hogyan lehet segítséget kapni, ha szükséges (Segélyhálózat, szervezet
onnan, ahol laknak).
A záró bemutató bejelentése. A pontos dátumot később is lehet pontosítani és a
szülőket értesíteni.
Készítsük elő a beleegyező nyilatkozatokat (0-s csatolmány), a szülőknek szóló
kérdőíveket (11-es csatolmány), a mellékelt pptx bemutatókat (9-es és 10-es
csatolmányok), valamint a szülőknek szóló szórólapokat (8-as csatolmány).

TOVÁBBI
ANYAGOK

VR not bullies weboldal – további információk a projektről:
https://vrnotbullies.eu/
Hogyan beszéljük gyerekekkel nehéz témákról:
https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-to-kids-aboutdifficult-subjects
A bullying figyelmeztető jelei:
https://www.stopbullying.gov/at-risk/warning-signs/index.html
Hogyan tanítsuk meg a gyerekeket, hogy asszertívek és segítőkészek legyenek:
https://flintobox.com/blog/parenting/6-ways-to-teach-your-child-to-be-kindand-respectful
https://middleearthnj.wordpress.com/2014/04/14/5-ways-parents-canteach-assertiveness-to-teens/

Tartalom
Bevezetés
(20 perc)
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Bevezetés
(5 perc)

A szülők üdvözlése
A projekt céljainak rövid ismertetése

A bullying és a modern
technológia oktatásbeli
használatának alapjai
(15 perc)

A bullyingról szóló alapinformációk ismertetése (szerepek, okok és következmények, néhány statisztika),
amelyek szemléltetik a helyzet súlyosságát és a közbeavatkozás fontosságát.

9-es csatolmány

A modern technológia oktatásbéli használatának
előnyei és kockázata és a virtuális valósággal kapcsolatos előítéletek felszámolása.

A VR
technológia
bemutatása
(25 perc)

A VR készülékek előkészítése:

Felkészülés
(5 perc)

Elmagyarázzuk, hogyan indítsák be a VR felszerelést,
és hogyan állítsák be a szemüvegeket. Magyarázzuk
el, hogy a VR szemüvegekkel gondosan kell bánni.
Biztonsági nyilatkozat:
Egy rövid videót fogunk megnézni virtuális valóságban,
amely bullying különböző nézőpontjait fogja megmutatni. Mivel a bullying egy érzékeny téma, lehet, hogy nehéz
vagy nyomasztó lesz végignézni egyes videókat. Ebben
az esetben bármikor abbahagyhatja a videót, csak vegye
le a szemüvegedet és állítsa meg a videót. Ne habozzon
segítséget kérni, ha szüksége van rá.

VR tapasztalat
(3-5 perc)

Különböző szempontok című VR jelenet

Beszélgetés
(15 perc)

Magyarázzuk el, hogyan fognak lezajlani a VR jelenetek utáni beszélgetések, amelyeknek segíteni fognak
a gyerekeknek abban, hogy feldolgozzák a témával
kapcsolatos élményeiket
A szülők kérdéseket tehetnek fel, ha szükségét érzik
RÖVID SZÜNET, HA SZÜKSÉGES

Lebonyolítás
(40 perc)

Gyakorlati tippek arra
vonatkozóan, hogy
hogyan tudják otthon
támogatni a projekt
céljait – bemutató
(20 perc)
10-es csatolmány

Megtanulni érzékeny témákról beszélni a gyerekekkel,
és arra ösztönözni őket, hogy megosszák tapasztalataikat.
Felismerni annak jeleit, hogy a gyerek bullying áldozata
vagy elkövetője.
Ismerni azokat a gyakorlatias módokat, amelyekkel
erőszakmentes és segítőkész viselkedésre lehet ösztönözni a gyerekeket.
Felkészíteni a szülőket, hogy kérjenek segítséget, ha
szükséges.

Vége
(5 perc)

Beszélgetés
(20 perc)

A szülők kérdéseket tehetnek fel, ha szükségét érzik.

Befejezés
(5 perc)

A beleegyező nyilatkozatok aláírása.
A segélyvonalakról szóló szórólapok kiosztása (11-es
csatolmány)
Köszönjük meg a szülőknek az aktív részvételt. Ismertessük a záró bemutató időpontját, amelyen
bemutatásra kerülnek a diákok művészi alkotásai.
Hívjuk meg a szülőket a bemutatóra.
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Csatolmányok
Műhelyfoglalkozás szülőknek
A1 WP

Beleegyező nyilatkozat szülők számára

A2 WP

Bemutató PPT1 szülőknek – a bullying és a modern technológia
használatának alapjai

A3 WP

Bemutató PPT2 szülőknek – Hogyan támogassuk a projekt céljait?

A4 WP

Szórólap szülőknek – Hol találok segítséget?

A5 WP

Értékelő kérdőív szülők számára

Műhelyfoglalkozások diákok számára
A6 W1

Értékelő kérdőív a fiatalok számára – “VR not bullies” workshop előtt

A7 W2

Kérdések a rövid tevékenységhez
(egy példány az egész osztály számára)

A8 W3

Viselkedésem az online világban – kérdőív

A9 W5

Asszertivitás gyakorlat és szórólap

A10 W6

Munkalap egy projekt kidolgozására

A11 W6

Híres emberek történetei

A12 W6

Értékelő kérdőív a fiatalok számára – “VR not bullies” workshop után

A13 W6

Szórólap gyerekeknek – Hol találok segítséget?

A14

Részvételei bizonyítvány

A15

A VR jelenetek forgatókönyve

A1 WP

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT SZÜLŐKNEK

Bevezetés
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy szíveskedjen beleegyezését adni, hogy gyermeke részt vegyen a VR not bullies tevékenységeken/tanórai foglalkozásokon. Fontosnak tartjuk, hogy mielőtt
beleegyezését adná, tájékoztassuk Önt a program céljairól és a vele járó tevékenységekről. Kérjük,
olvassa el gondosan a következő tájékoztatót. A programban való részvétel önkéntes és gyerekének
joga van bármikor visszalépni anélkül, hogy döntését megindokolná. Kérjük, forduljon a program
koordinátorához, ha valami nem világos, vagy ha további információra van szüksége.
A projekt célja
A zaklatás (nemzetközi szinten használt angol szóval „bullying”) nemkívánt, agresszív viselkedés iskoláskorú gyerekek körében, amely magában foglalja a hatalmi viszonyok valós vagy képzelt egyensúlyhiányát. A viselkedés ismétlődik vagy megismétlődhet belátható időn belül A gyerekek gyakran
nem beszélnek a felnőtteknek a zaklatásról, mert szégyellik magukat, félnek, vagy úgy gondolják,
hogy senki nem tud segíteni nekik. A zaklatás, bántalmazás sajnos világszerte gyakran előfordul az
iskolákban. Az európai országokban minden ötödik gyermek vallotta azt, hogy „bullying” áldozata
volt. Mivel ennyire elterjedt, és hosszútávú következményei vannak, fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a bullying káros hatásaira, és nyíltan beszéljünk róla az osztályteremben.
A VR not bullies projekt célja az ifjúsági munka gyakorlati oldalának megerősítése olyan tevékenységek által, amelyekkel fel lehet lépni a zaklatás ellen. A program folyamán az Ön gyereke hat foglalkozáson fog részt venni. Minden workshop egy VR videó bemutatásával fog kezdődni, amelyet
egy közös beszélgetés követ majd. A tevékenység célja az, hogy empátiát ébresszen a fiatalokban
az áldozatok iránt, hogy jobban megértsék, hogy milyen következményei vannak a zaklatásnak és,
hogy merjenek szembeszállni a zaklatással a saját környezetükben.
Mivel az agresszió kényes téma, a foglalkozáson való részvétel kellemetlen emlékeket vagy bonyolult érzéseket ébreszthet egyes gyermekekben. A foglalkozások vezetői képzettek a biztonságos környezet megteremtésére, és arra, hogy észrevegyék a szorongás jeleit a gyerekeken. A tevékenységet
vezető pedagógus mindenben támogatni fogja a résztvevőket. A workshopok kis csoportokban fog
lezajlani (max. 15 gyerek), ezáltal biztosítva a beszélgetések minőségét és azt, hogy minden gyereknek alkalma legyen elmondani véleményét. A szülők is kapnak gyakorlati útmutatót arra, hogy hogyan
beszéljenek kényes témákról gyerekeikkel és hogyan ismerjék fel, annak jeleit, hogy gyerekük bullying
áldozata vagy elkövetője lett, illetve, hogy hol kaphatnak további segítséget, ha szükséges.

A részvétele által az Ön gyereke partnerünk lesz abban, hogy biztonságosabbá
tegyük az iskolai közösségeket.

A Spektrum Oktatási Központ (Kossuth Lajos u., 9.530220 Csíkszereda) gondoskodik a személyes
információi védelméről, és megvalósít minden olyan szervezeti és műszaki eljárást, amely biztosítja
személyes adatai védelmét.
Adatai kitöltésével beleegyezik abba, hogy a Spektrum Oktatási Központ felhasználja ezeket A virtuális
valóság mint eszköz a fiatalok körében zajló bullying elhárítására c. projekt keretén belül. Személyes
adatait csak erre a célra dolgozzuk fel, sem marketing sem másmilyen célra nem használjuk, harmadik
félnek nem adjuk ki. Önnek bármikor joga van hozzáférni és helyesbíteni személyes adatait, kérésére
pedig töröljük azokat.
Szakmai titokként tekintünk az Ön személyes információira és a legjobb tudásuk, illetve az érvényben
lévő (nemzetközi, európai és nemzeti) törvények rendelkezései szerint védjük azokat. Megjegyzés:
Bármikor visszavonhatja személyes adataira vonatkozó beleegyezési nyilatkozatát a következő
e-mail címen: sec@sec.ro
Az űrlap kitöltésével beleegyezik, hogy gyereke részt vegyen a VR not bullies program 6 foglalkozásán.

Gyerek család- és keresztneve:
Szülő család- és keresztneve:
E-mail cím:
Szülő aláírása:

Ha bármi kérdése van, kérjük, forduljon a projekt koordinátorához:
Lázár Csilla
Spektrum Oktatási Központ
Tel. mobil: +40 748 759 764,
+40 745 454 548.
E-mail: sec@sec.ro

A4W5

A bullying nemkívánt, agresszív viselkedés
iskoláskorú gyerekek körében, amely magában foglalja a hatalmi viszonyok valós
vagy képzelt egyensúlyhiányát. A viselkedés belátható időn belül ismétlődik vagy
megismétlődhet.
A gyerekek gyakran nem beszélnek a bul�lyingról, mert szégyellik magukat, félnek,
vagy úgy gondolják, hogy senki nem tud segíteni nekik. Fontos, hogy a szülők beszélgetést kezdeményezzenek erről a témáról,
hogy a gyerekeknek ne egyedül szembesüljenek a helyzettel.
Ha úgy gondolja, hogy gyereke érintett, akár
áldozatként, tettesként vagy szemlélőként,
kérjük a lehető leggyorsabban értesítse az
iskola felelőseit.

Abban az esetben,
ha további
segítségre vagy
tanácsadásra van,
ide fordulhat:
Zöld Vonal Gyerekeknek:
0800 800 303
S.O.S. Segélyvonal:
0800-800-808
hallgatlak.lelkisegely@gmail.com

VIRTUAL REALITY
as a tool for
COUNTERING BULLYING
amongst youth

Kiértékelő kérdőív

A5 WP

Workshop szülők
Kérjük, mondja el, mit gondol erről a workshopról
Értékelje az alábbi kijelentéseket 1-től 5-ig terjedő skálán.
1. Új információkat tanultam a bullyingról (szerepek, okok, következmények).
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

2. Megértem a VR (virtuális valóság) oktatásbeli használatának esetleges előnyeit és kockázatait.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

3. Kaptam néhány tippet arról, arról, hogy hogyan beszéljek kényes témákról a gyerekemmel.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

4. Úgy gondolom, hogy képes leszek felismerni, ha gyerekem bullying áldozata vagy elkövetője.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

5. Tanultam néhány olyan módszert, amellyel erőszakmentes kommunikációra bátoríthatom a gyermekemet.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

6. Tudom, hol kaphatok további segítséget, ha szükségem van rá.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

5

Határozottan egyetértek

7. A workshop érdekes volt.
Határozottan nem értek egyet

8. A workshop hasznos volt számomra.
Határozottan nem értek egyet

1

9. Úgy gondolom a VR videók érdekesek lesznek a gyermekem számára.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

10. Úgy gondolom, a workshopok hasznosak lesznek a gyermekem számára.
Határozottan nem értek egyet

1

2

3

4

5

Határozottan egyetértek

További megjegyzései / javaslatai vannak csapatunk számára?
Kérjük, írja őket a LAP HÁTÁRA.
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Kiértékelő kérdőív fiatalok számára
“VR not bullies” workshop előtt
1. Most, hogy röviden elmagyaráztuk, hogy miről fog szólni ez a workshop sorozat,
szeretnénk megtudni az elvárásaidat.
(Karikázd be a megfelelő számot vagy emojit.)

a.

Nem fog tetszeni

Nagyon fog tetszeni.

1

b.

e.

4

5

Szerintem nagyon érdekes lesz.

2

3

4

5

Szerintem nem lesz hasznos.

Szerintem nagyon hasznos lesz.

1

d.

3

Szerintem nem lesz érdekes.

1

c.

2

Szerintem nem fogja
megváltoztatni, amit a bullyingról
gondolok.

Szerintem nem fogja
megváltoztatni a viselkedésem
bullying helyzetekben.

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Szerintem meg fogja változtatni,
amit a bullyingról gondolok.

Szerintem meg fogja változtatni
a viselkedésem bullying
helyzetekben.

2. Van valamilyen javaslatok a tanár/a foglalkozás vezető/ a társaid számára?
Töltsd ki a táblázatot a javaslataiddal!

LEGYEN AZ, HOGY…

NE LEGYEN AZ, HOGY…

Dolgok/magatartás, amelyeket szeretnék látni a
workshop alatt.

Dolgok/magatartás, amelyeket nem szeretnék
látni a workshop alatt.

A7 W2

Emlékezz vissza egy
esetre, amikor valaki
segített neked – hogy
érezted magad utána?

A7 W2

A7 W2

Hogy érezted
magad, miután
segítettél valakin?
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VISELKEDÉSEM AZ ONLINE VILÁGBAN
Kérdőív
Olvasd el az alábbi mondatokat, és válassz egy számot (0-3) az online
szokásaid alapján: megörtént már veled, ami a mondatban szerepel?
És ha igen, milyen gyakran?
A számok jelentése:
0 – soha

1 – csak egyszer 		

2 – ritkán		

3 – gyakran

Közösségi hálózatokban másnak adtam ki magam vagy más
felhasználónevével léptem be.

0

1

2

3

Megfenyegettem valakit az interneten keresztül.

0

1

2

3

Sértő üzenetet küldtem valakinek az interneten vagy
magánüzenetben. (Akár akarattal, dühből, viccből vagy
meggondolatlanul.)

0

1

2

3

Továbbküldtem egy képet vagy információt valakiről az ő tudta
nélkül.

0

1

2

3

Hamis információt jelentettem meg valakiről az interneten.

0

1

2

3

Weboldalt/profilt hoztam létre valakiről az ő tudta nélkül.

0

1

2

3

Ijesztő, durva üzeneteket küldem valakinek.
(Akár komolyan vagy viccből.

0

1

2

3

Káromkodtam és durva nyelvezetet használtam az interneten
vagy a telefonon.

0

1

2

3

Rosszindulatú, hamis dolgokat írtam másokról az interneten vagy
magánüzenetekben.

0

1

2

3

Kihívó hirdetést csináltam valakiről, amelyben megadtam
telefonszámát és/vagy címét.

0

1

2

3

Eredmények
Zöld fény
0–3

Gratulálunk! Biztonságos módon használod a közösségi
hálózatokat és a telefonodat!

Sárga fény
4–8

Valószínűleg nem okoztál nagy kárt, de vigyázz! A viccek is
tudnak fájdalmat okozni.
Vörös fény

8 felett

Úgy tűnik, olyan dolgokra használod a netet, ami igen veszélyes
rád nézve. Tetteid károsak, veszélyesek és büntethetők.
Változtass a viselkedéseden! Gondolkozz, mielőtt kattintanál…
Gondolj arra, hogy akár egy kattintással vagy egy üzenettel is
helyrehozhatatlan károkat lehet okozni.

*A kérdőív az Unicef Break the chain kézikönyve alapján készült.

Asszertivitás gyakorlat
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Az asszertivitás a kommunikáció hatékony és tiszteletteljes módja. Azt a képességet jelenti, hogy őszinte és tiszteletteljes módon kiállunk magunkért. Mindennap kerülhetünk olyan helyzetekbe, amelyekben javunkra válik, ha tudunk as�szertív módon kommunikálni – például, ha randira hívunk valakit, vagy éppen randi
kérést szeretnénk sértés nélkül visszautasítani, vagy ha kérdezni akarunk valamit
egy tanártól, ha félreértést szeretnénk tisztázni.
Az asszertivitás nem természetes mindenki számára. Néhány ember kommunikációs stílusa túl passzív, nem mondják el, ami nekik nem esik jól, amitől szenvednek. Mások túl agresszív módon kommunikálnak, mindenért másokat hibáztatnak. Az asszertív stílus a kettő között helyezkedik el.
Asszertívnek lenni a következőket jelenti
•

Képes vagy elmondani a véleményedet vagy azt, hogyan érzed magad.

•

Képes vagy megkérni az embereket arra, amire szükséged van.

•

Képes vagy tiszteletteljes módon kifejezni egyet nem értésedet.

•

Képes vagy közölni ötleteidet és javaslataidat.

•

Képes vagy lelkiismeretfurdalás nélkül nem-et mondani.

•

Képes vagy felszólalni mások helyett, mások érdekében.

Ha többet szeretnél megtudni az asszertivitásról, elolvashatod a következő könyvet:
Sue Hadfield - Gill Hasson:
Asszertivitás - Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket?

Linkek:
•

https://kidshealth.org/en/teens/assertive.html

•

https://www.theexceptionalskills.com/give-3-part-assertive-message/

Hogyan fogalmazzunk asszertív üzenetet?
Amint az alábbi ábra is mutatja az asszertív üzenetnek 3 része van:

“Amikor az történt,
hogy...” [Ítélkezéstől
mentes hangnemben
mondd el a helyzetet.]

“... úgy éreztem....”
[Számolj be
érzéseidről.]

“...mert...”
[Pontodítsd a rád
gyakorolt hatást.].

Az első részben ítélkezéstől mentes hangnemben ismerteted a helyzetet. Nem vádaskodsz vagy támadsz, csak elmondod, hogy mit tett a másik személy.
Amikor nem mosogatsz el evés után…
A második részben elmondod, hogy hogy érzed magad.
… frusztráltnak érzem magam…
A harmadik részben elmondod, hogy milyen hatással van ez az életedre.
… mert plusz munkát kell végeznem.

Gyakorlat
Fogalmazz meg egy asszertív üzenetet, amelyben a videóban látott lány
elmagyarázza a barátnőjének, hogyan érezte magát, amikor az semmibe
vette a barátai előtt.
Fogalmazz meg egy olyan asszertív üzenetet, amelyben Judit megvédi
barátnőjét a videó első jelenetében.
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FELADATLAP A PROJEKT MEGTERVEZÉSÉHEZ – CSOPORTMUNKA

Projektcsapat:
Általunk választott fő
üzenet(ek):
Általunk választott
módszer (művészeti
alkotás típusa):
A projekt célja:
A várt eredmény:

Tervezett tevekénységek:
Dátum:

A csoporttagok feladatai:

Helyszín:

Tennivalók:

Forgatókönyv

(ahogyan a projektünket be szeretnénk mutatni):
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Híres emberek történetei

Demi Lovato
A platina lemezes előadóművész
és az X-Faktor legfiatalabb zsűritagja a bullying-ellenes kampány
egyik legaktívabb tagja. Bevallotta, hogy az iskolában gyakran
bántották a testsúlya miatt. Egyaránt szenvedett bulimiában és
anorexiában. A legutolsó interjújában megosztotta a bullyinggel
kapcsolatos tapasztalatait: „Ruhát cseréltem a tornaóra után, és
egy idősebb lány azzal vádolt meg,
hogy elloptam a ruháit, amit nem
tettem. Még több lány jött, „bully
típusú” lányok, akik nagyobbak voltak, mint én és harcra készek. Kiszaladtam az öltözőből és elrejtőztem

a mosdóban, de a lányok továbbra
is üldöztek. Szerencsére volt nálam
mobiltelefon és fel tudtam hívni
anyukámat, hogy jöjjön értem.” Felhívja a figyelmet arra, hogy a cyberbullying még rosszabb, mert
ott nincsenek tanárok vagy szülők, akik segíthetnének. „Ezeket a
dolgokat szülői felügyelettel vagy
akár manuálisan kellene ellenőrizni.”
Szerinte a legtöbb áldozatnak az
a segítség, ha meghallgatják, és
támogatják őket. Azt is mondta,
hogy bárki, aki kiáll egy áldozat
mellett a valós vagy az online
világban, az illető személy hőse
lehet.

Miley Cyrus
A botrányairól ismert híres színésznő/énekesnő ugyanannyira,
vagy még talán jobban szenvedett a bullyingtől, mint más gyerekek.
Azt mondja: „Volt egy olyan időszak, amikor nagyon depressziós
voltam, bezárkóztam a szobámba
és az apámnak be kellett törnie az
ajtót.” Azt is bevallotta, hogy a
bántalmazói lányok voltak, akik
lökdösték és sértegették, hogy
így késztessék verekedésre.
Most sokat tesz azért, hogy „A
Twitter egy jobb közösségi mé-

dia legyen a hírességek számára,
és hogy megállítsa a negativitást, amely a cyberbullying következménye. Azt is elmondta,
hogy habár egyetért azzal, hogy
nem lehet komolyan venni, azokat, akik a számítógép képernyője mögé rejtőznek, de akkor is
meg kell őket akadályozni. Miley
nem fél fölemelni a szavát, habár
sokan bántották. A „Miles to Go”
c. könyve által, amelyben az iskolaéveiről és a bullyinggal kapcsolatos tapasztalatairól mesél,
sikerült elkerülnie a negatív gondolkodást.

Híres emberek történetei

Justin Bieber
A tinisztár, énekes, táncos és
bullying-ellenes aktivista. Első
alkalommal 2010-ben az Ellen
Showban emelt szót a bullyinggal és a cyberbullyinggal kapcsolatos problémák kapcsán.
Azt mondta: „Meg kell állítani,
mert akár te is lehetsz a következő.” Bevallotta, hogy őt is bántották
az iskolában a sportteljesítménye
miatt: „Ha jobb voltam valamiben,
mint többiek, zaklattak és nagyképűnek neveztek. Úgy emlékszem,
hogy soha nem volt sok barátom.
Támogatni kell másokat, nem szabad félrenézni, ha észreveszed,
hogy valakit bántanak, hanem ki
kell állni érte.”

Justin koncertjeinek nagy részét
a fiatalok problémáinak szenteli.
Egyszer megkérte Justin Hayest,
egy YouTube hős, aki Ausztráliában szembeszállt bántalmazóival, hogy csatlakozzon hozzá
a színpadon. Justin bevallotta,
hogy még ma is tapasztalja a
bullying különböző formáit, legutóbb a Men’s Health c. magazin
részéről, amelynek címlapján is
szerepelt. A róla szóló cikk első
mondata szerint Justin azért híresebb, mint egyes lányok, mert
ő is „elnőiesedett”.

Selena Gomez
Selena színésznő és énekesnő,
aki sok személyes sztorit osztott meg a bullyingről és a cyberbullyingről. Elmesélte, hogy
már gyerekként is bántották az
idősebbek, mert a szórakoztatóiparban dolgozott. A dolgok még
rosszabbá váltak, amikor randizni kezdett Justin Bieberrel – a tini
lányok kedvencével, akik gyűlölték Selenát és féltékenyek voltak
rá. Sokkoló üzeneteket kapott.
A legutolsó üzenet, amelyet egy
lánytól kapott a Twitteren, így
szól: „Gyűlöllek téged, és remélem,

hogy te és a családod is meghaltok rákban.” Más sztárokkal ellentétben, akik szintén bullying
áldozatai voltak Selena szerint
nem szabad visszavágni, hanem
megértően kell bánni a bántalmazókkal.

Híres emberek történetei

Christian Bale

Megan Fox

„Néhány fiú évekig vert.
Az ütéseik és rúgásaik
miatt megjártam a poklot.”

Victoria Beckham

„Általában az elkövetők a legbizonytalanabbak. Engem is zaklattak, és nehéz volt, mert az ember úgy
érzi, hogy a középiskolának soha nem lesz vége. De
ez csak négy év az életedből, és csak arra kell gondolnod, hogy annak a személynek, aki piszkál téged,
szintén megvan a maga gondja. A végén minden
rendben lesz.”

Eminem

„Ők [a bántalmazók] szó szerint a pocsolyából vettek
fel dolgokat, és azzal dobáltak meg, én meg csak álltam
ott teljesen egyedül. Senki nem volt velem. Nem voltak
barátaim. Szórakoztak velem, azt mondták, hogy meg
fognak verni suli után, megkergettek. Az egész iskola idő
alatt rettenetesen éreztem magam. Próbáltam összebarátkozni emberekkel, de nem tudtam beilleszkedni.”

Gyermekként
Marshall Matherst
(Eminem) olyan durván bántalmazták,
hogy zúzódásokkal
kórházba került és
ideiglenesen megvakult.

Híres emberek történetei

Eva Mendes

Jackie Chan

„Bullying áldozata lettem. Esetlen, vékony lány
voltam, nagy fogakkal és
így könnyű célpont voltam. Volt két bully (elkövető), akik végig kínoztak
a középiskola alsó tagozatán.”

Jessica Alba

„Elég sokat bántottak, amikor a Peking Opera
School tagja voltam. Megengedtem, hogy ez történjen, mert féltem, és nem tudtam, hogyan védjem
meg magam. Addig bántottak, amíg megvédtem
egy új diákot a támadástól. Azáltal, hogy kiálltam
érte, megtanultam kiállni magamért.”

Jennifer Lawrence

„Olyan sokat bántottak, hogy az édesapámnak kellett
elkísérnie az iskolába, hogy ne támadjanak meg. Az
orvosi nővérek szobájában fogyasztottam el az ebédemet, hogy nem kelljen a többi lánnyal ülnöm. Amellett,
hogy sötétebb a bőrszínem a szüleimnek nem volt elég
pénzük, tehát soha nem voltak csinos ruháim vagy vagány hátizsákom.”

„Gyakran váltottam iskolát, amikor elemista
voltam, mert néhány
lány gonosz volt velem.
Középiskolában kevésbé
voltak gonoszok, mert
igyekeztem mindent jól
csinálni, habár egyszer
egy lány megkért, hogy
osszak szét meghívókat
egy olyan szülinapi bulira, amelyikre engem nem
hívtak meg… .”

Híres emberek történetei

Lady Gaga

Justin Timberlake

„Nem tudtam beilleszkedni a középiskolában,
olyan akartam lenni,
mint Boy George és
szörnynek éreztem magam. Sok időbe került,
amíg kibékültem saját
magammal.”

Sandra Bullock

„Tennessee-ben nőttem fel, ahol puhánynak számít
az, aki nem játszik amerikai focit. Folyton becsméreltek, mert engem a zene és a művészetek érdekeltek … sok tekintetben kívülálló voltam … De minden,
amiért beléd kötnek vagy amitől furcsának tűnsz,
szexivé tesz, amikor felnőtt leszel.”

Robert Pattinson
„Visszamenten iskolába Európából és a többi diák külsejével és öltözködésével összehasonlítva úgy néztem
ki, mint egy bohóc. Szóval néha elfenekeltek … A gyerekek gonoszak, és az a szomorú, hogy még mindig emlékszem az összes olyan gyereknek a kereszt- és vezetéknevére, aki bántott engem.”

„Elég sokan megvertek,
amikor fiatal voltam. Egy
kissé különc voltam, de
mindig úgy gondoltam,
hogy ezek a támadások
indokolatlanok voltak. Miután elkezdtem színészkedni és úgy viselkedni,
mint egy színész, vagy
ahogy elképzeltem, hogy
egy színésznek viselkednie kell, sok embert provokálva érezte magát arra,
hogy megüssön. ”

Híres emberek történetei

Taylor Swift

Tom Cruise

„Az életem minden részét
felboncolták – a választásaimat, a tetteimet, a szavaimat,
a testemet, a stílusomat, a
zenémet. Amikor ennyire
szemügyre vesznek, vagy
hagyod, hogy tönkre tegyen,
vagy megtanulsz kitérni az
ütések elől. És ha egy mégis
eltalál, akkor megtanulod kezelni a helyzetet. Én úgy kezelem az ilyen helyzeteket, hogy
lerázom magamról.”

Hayley Williams

„Gyakran a bántalmazó odajön, meglök. Érzed, hogy
ver a szíved, izzadsz és hányingered van. Nem én vagyok a legnagyobb srác, soha nem szerettem megütni másokat, de tudom, hogy ha nem ütök vissza,
akkor egész évben szívatni fog. Azt mondtam magamnak „Jobb, ha harcolsz” Egyszerűen leterítettem.
Nem szeretem a bántalmazókat.”

Michael Phelps

„Én voltam az új lány, és pont olyan volt, mint a Bajos
csajok c. filmben. A klikk kötekedett velem, és azt a hírt
terjesztették rólam, hogy meleg vagyok. Nem is tudom,
hogy miért tették. Egyik nap sírva mentem haza, és elmondtam anyukámnak, hogy nem tudok többet visszamenni oda. Így otthonról kezdtem tanulni. Úgy gondolom,
hogy fontos, hogy az ember tisztában legyen önmagával
és az legyen, aki lenni akar. Ha igazából magam vagyok,
akkor jobb barátnő leszek. Boldog vagyok, hogy az vagyok, aki vagyok.”

Michael Phelps, akit gyakran csúfoltak a szája és a
nagy fülei miatt, azt mondta egy interjúban: „Őrület.
Amikor arra járok, ahol felnőttem Baltimore most is
ugyanazokat az embereket
látom, mint akkor. Most is
ugyanott élnek, felszolgálnak vagy valami ilyesmi, és
valószínűleg a viselkedésük
sem változott. Próbálnak
szóba állni velem, és én
arra gondolok »Most miért
akarsz beszélgetni velem?
Régen csúfoltál…«”
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Kiértékelő kérdőív fiatalok számára
Az utolsó “VR not bullies” workshop után
1. Most, hogy részt vettél ezen a workshop sorozaton, szeretnénk tudni, hogy mi a
véleményed róla.
(Karikázd be a megfelelő számot vagy emojit.)

a.

Nem tetszett.

Nagyon tetszett.

1

b.

e.

4

5

Szerintem nagyon érdekes volt.

2

3

4

5

Szerintem nem volt hasznos.

Szerintem nagyon hasznos volt.

1

d.

3

Szerintem nem volt érdekes.

1

c.

2

Nem változtatta meg, hogy mit
gondolok a bullyingról.

Nem változtatta mega
viselkedésemet bullying
helyzetekben.

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

Megváltoztatta, hogy mit
gondolok a bullyingról.

Megváltoztatta a viselkedésemet
bullying helyzetekben.

2. Kérjük, írd le, melyik részek tetszetek a legjobban / a legkevésbé!

A film és a wokshop,
amelyik a legjobban
tetszett…

mert…

A film és a workshop,
amelyik a legkevésbé
tetszett…
mert…

A legfontosabb
üzenet, amelyet
megtanultam…

Amikor legközelebb
megszervezitek ezt
a workshopot, azt
tanácsolom…

Nem kell egyedül küzdened a
bullying ellen!

HÍVD
0800 800 303
vagy
0800-800-808

A1 3W6

Részvételi

bizonylat
részt vett

A VIRTUÁLIS VALÓSÁG,
eszköz a fiatalok körében zajló
bullying elhárítására
projekt keretén belül fiatalok számára
szervezett műhelyfoglalkozásokon.

Csíkszereda, 2020.
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Lázár Csilla
Spektrum Oktatási Központ

A15

A VR jelenetek forgatókönyve

1. Bevezető
1. JELENET – A szemtanú nézőpontja

Elmegy. (A jelenet vége.)

Osztályterem, 2 szék, 3 szereplő van a jelentben.

A képernyőn üzenet jelenik meg:

„Én, a néző” egy osztályteremben „vagyok”. „Ülök” egy
széken, velem szemben egy üres szék. Három gyerek
jön be (egyenként jönnek), leülnek az üres székre, és
„nekem mondják” a történeteiket. Mindegyiknek van
valamilyen sajátos helyzete, ami miatt csúfolják.
EN-IntroSc1-1 Első gyerek - lány, feltűnő,
furcsa ruhában (vidáman beszél):
Szia. Tara vagyok. Ahogy látod, szeretek szokatlan
cuccokban járni. (Mutatja a ruháit.) Pár osztálytársam szerint a stílusom fura és nevetséges, de nekem tetszik. Egyedi. A világ unalmas lenne, ha mind
ugyanolyanok lennénk, nem?
Elmegy, jön a következő gyerek.
EN-IntroSc1-2 Második gyerek – fiú: (szégyenlősen, lehajtott fejjel):
Szia. Vlad vagyok. Nemrég kerültem ebbe a suliba.
Anyukám román. Nem mondhatom, hogy befogadtak az osztályban. Mintha senki nem akarna
hozzá szólni, vagy velem dolgozni. Szerintem már
megvannak a saját bandáik, és kicsit másképp is
beszélek. Nem akarnak barátkozni. Elég félénk vagyok, nem szívesen ismerkedem, és legtöbbször
egyedül vagyok egész nap. De végül is megvagyok,
megszoktam már.
Lehajtott fejjel kimegy. Jön a következő gyerek.
EN-IntroSc1-3 Harmadik gyerek – fiú: könyvekkel jön:
Szia! Samu vagyok. Szeretem a matekot és a biológiát. És a törit. Szeretek tanulni! Általában én
kapom a legjobb jegyeket az osztályban. De a sulit utálom. Az osztályban kiröhögnek, azt mondják,
hogy nyomi vagyok, unalmas és nincs életem. Pedig
nem vagyok én unalmas. Csak más dolgok érdekelnek. … Szerintem ezért nem kéne bántani valakit…”

„MINDEN EMBER KÜLÖNLEGES ÉS FONTOS. ÚGY
VAGY ÉRTÉKES, AHOGY VAGY, AKKOR IS, HA A
TÖBBIEK EZT NEM LÁTJÁK.”

2. JELENET – A szemtanú nézőpontja
Ugyanaz az osztály. Egy lány áll a tábla előtt
EN-IntroSc2 A táblán a háttérben ez áll:
BULLYING.
Lány (magyarázó hangsúllyal):
A zaklatás az, amikor folyamatosan kötekedsz
valakivel, mert azt hiszed, te menőbb, okosabb,
erősebb vagy jobb vagy, mint ő. Az áldozat szomorúnak és kirekesztve érezni magát. Ezen a programon keresztül, azt reméljük, megérted, miért nem
érdemli meg senki, hogy bántsák, és mit tehetsz a
zaklatás ellen. Az új technológiák, mint a virtuális valóság, segítenek megérteni, hogyan néznek ki
ugyanazok a szituációk különböző nézőpontokból
és segítenek jobban megérteni a mai problémákat.
Ezen a programon keresztül bemutatunk egy pár
tipikus esetet, és próbáljuk értelmezni a különböző
szemszögekből. Minden VR film után az osztályban
átbeszélitek, mit láttatok és hogyan reagálnátok ti.
Reméljük, élvezni fogjátok a programot, tanultok
valami újat, és ti is a “VR not bullies” csapatba fogtok tartozni!
(A jelenet vége)

2. Különböző nézőpontok
1. JELENET – a szemtanú nézőpontja (M)
Osztály. Egy tanár felolvas valamit. „Én” (szemtanúként) ülök a padomban. Csengetnek. A tanár kimegy.
Az áldozatnak kiszemelt gyerek mellettem ül, olvas,
majd kiteszi a táskáját a padra. A gyermekek felállnak
a padokból, beszélgetnek, mennek szünetre. Három
gyerek bántó szándékkal közeledik a mellettem ülő
gyerekhez.
EN-Diff-Sc1-1 Tanár (felolvas):
A személyiség fejlődését nemcsak az adott személy befolyásolja, hanem a környezete és a körülötte élő emberek is. Ezért például ha egy gyereket
erőszakos család nevel, ahol semmit nem próbálnak megbeszélni, beszélgetéssel megoldani, annak
a gyermeknek sokkal nehezebb másokkal kommunikálnia. Ha azt látja, hogy minden vitának erőszak
vet véget, akkor ő nem tudhatja, hogy a vitákat
másként is meg lehet oldani, az erőszak a személyisége részévé válik. Ugyanez igaz a környezetre
is – kísérletek igazolják, ha valaki szürke, monoton,
rendezetlen környezetben él, könnyebben válik zaklatottá, depresszióssá, agresszívvá. Ok, mehetünk
szünetre.
EN-Diff-Sc1-2 Zaklató 1:
Né, a nyomi még bent van!
EN-Diff-Sc1-3 Zaklató 2:
Jesszusom, milyen egy táska! Nem megmondtuk,
többet ne gyere ezzel az ócskasággal! Büdös mint
egy kuka!
A Zaklató 2 elveszi az áldozat táskáját és odadobja
a barátjának. Nevetnek, gúnyolódnak. Az áldozat rémülten próbálja elkapni a táskáját, nem sikerül.
EN-Diff-Sc1-4 Zaklató 3:
Büdös, mint ő maga! S mint az egész koszos családja…
Odadobja a táskát a másik zaklatónak. Az áldozat rémülten próbálja elkapni a táskáját, nem sikerül.

EN-Diff-Sc1-5 Zaklató 1:
Ez tényleg büdös! Vesd a kukába, oda való!
Az áldozat a sikertelen próbálkozás után leül, feladja. A szemtanúk nézik, mi történik, de senki nem lép
avatkozik közbe. A zaklatóknak nem marad idejük a
táskát kivinni a kukába (vagy meggondolják magukat),
a Zaklató 2 ledobja a táskát az áldozat előtti padra, és
fenyegető hangsúllyal mondja:
EN-Diff-Sc1-6 Zaklató 2:
Holnap téged vetünk a kukába!
(A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
„HOGY ÉREZNÉD MAGAD, HA EZ VELED
TÖRTÉNNE?”

2. JELENET – Az áldozat nézőpontja (M)
Ugyanaz a jelenet, mint előbb (ugyanaz a helyszín,
szereplők, ugyanaz az eseménysor) az áldozat (M)
perspektívájából filmezve. (A jelenet vége.)
A képernyőn üzenet:
„HOGY REAGÁLSZ, HA ZAKLATÁST LÁTSZ?”

3. JELENET – Ismét a szemtanú perspektívája (M)
Vége az órának. Az 1. és 2. jelenetben szereplő tanár
kimegy az osztályból. Minden gyermek kimegy, csak
az áldozat maradt bent, lassan csomagol. „Én” mint
szemtanú ülők mellette, és „mondom”:

2. Különböző nézőpontok
EN-Diff-Sc3-1 Tanár:
Azt feltételezzük, minél gazdagabb egy személy ismereteinek és készségeinek a tárháza, annál nyitottabb a személyisége is, nagyobb hajlandóságot
mutat újabb ismeretek befogadására. Ha például
valaki szívesen tanul új dolgokat, akkor az emberi kapcsolatok szintjén is nyitottabb, szívesebben
kommunikálnak másokkal, akiktől új dolgokat tanulhatnak. Az ilyen emberek általában a tetteik jelentőségét és következményeit tekintve is tudatosabbak. Köszönöm szépen!
EN-Diff-Sc3-2 „Én” (szemtanú):
Ez nem OK. Soha nem állnak le, ha nem csinálunk
valamit. Gyere, mondjuk el egy tanárnak.
EN-Diff-Sc3-3 Áldozat (beletörődve):
Nem-nem… Megoldom. Csak rosszabb less, ha elmondom.
EN-Diff-Sc3-4 „Én” (szemtanú):
Ez már nem lehet rosszabb.… Valaki felnőttnek muszáj tudni, mi történik, segítség kell. Van olyan tanár,
akiben megbízol?
EN-Diff-Sc3-5 Áldozat (bizonytalanul):
Talán Simon tanárnő…
Simon tanárnő a folyosóról meghallja a nevét. Belépik
EN-Diff-Sc3-6 Tanár 2 (Simon tanárnő):
Mi a helyzet?
EN-Diff-Sc3-7 „Én” (szemtanú):
Simon tanárnő, szeretnénk segítséget kérni…
A tanár közelebb lépik. (A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
“YOU CAN HELP TO STOP THE BULLYING TODAY.”

3. Cyberbullying
1. JELENET – Az áldozat nézőpontja (F)
Szobabelső. „én” mint áldozat vagyok egyedül az
amúgy üres szobában.
Az ágyamban vagyok. A szoba elég sötét. Üvegajtó,
mögötte fény. „Hallom” a telefonom értesítés hangjait. Mellettem a telefonom. Ránézek, valaki új csoportot hozott létre: “Mindenki utálja Emmát” névvel. Sorra
jönnek az üzenetek:
Üzenet 1:
illetlen kép

Egy lány ül a gép előtt, két másik lány a közelében,
„én” (vagyis a kamera) közöttük, látom a többiek arcát, ha megfordulok, és látom a képernyőt is. A gép
előtt ülő lány „fotoshoppol” egy képet, a többiek biztatják.
EN-CyberSc2-1 MIND: hahahahaha
EN-CyberSc2-2 Lány 1
Most megfizet, hogy nem segített a dolgozat íráskor! Csináld nagyon undorítóra. Kövérre és szőrösre!!

Üzenet 2:
Hahaha (emoji)

EN-CyberSc2-3 Lány 2
Rajzol, kiküldi az üzeneteket
Igen-igen, abszolút!

Üzenet 3:
(hányó emoji)

EN-CyberSc2-4 Mind: haha

Üzenet 4:
Milyen ronda! Minek jár pont a mi sulinkba?
Üzenet 5:
eltorzított kép
Üzenet 6:
LOL!!!! (síró, nevető emojik)
Üzenet 7:
Olyan, mint egy majom! (síró, nevető emojik)
Üzenet 8:
Kurvás is. Tudod, azzal a hájas végzős sráccal jár.
Milyen „széééép“ pár! Hahah!! Hahah!
Üzenet 4:
(emojik)
(Jelenet vége)
Üzenet a képernyőn:
“NEM VICCES, HA TE VAGY AZ ÁLDOZAT.”

2. JELENET – A zaklató nézőpontja (F)
Emma osztálytársai egyikük szobájában. Három lány
a jelentben (F), egy számítógép körül ülnek.

EN-CyberSc2-5 Lány 3: Hát ez jó lett!!
EN-CyberSc2-6 Lány 1:
Rajzolj még szőrt a lábára és a kezére!
EN-CyberSc2-7 Lány 2: OK
EN-CyberSc2-8 Lány 3 Na, most már mehet a
Snapchatre. Ez lesz a szöveg “Ki szeretne egy majommal randizni???”
EN-CyberSc2-9 Mind: hahahaha
Lány 2 matat a képernyőn a fotóval, a többiek a mobiljukon követik, kommentálják..
(A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
„GONDOLKODJ, MIELŐTT ÍROGATSZ. SZEMTŐL
SZEMBE IS UGYANÍGY MONDANÁD?”

3. Cyberbullying
3. JELENET – Az áldozat perspektívája
újra (F)
Az áldozat szobája ugyanúgy, pár perccel később..
„Én” mint áldozat + 1 idősebb lánytestvér alakja az
üvegajtón keresztül.
Értesítés hangok a telefonból.
Az áldozat-„én” szipog. Az üvegajtó mögött megjelenő alakot szólítja:
EN-CyberSc2-1 Áldozat (szipogva):
Tesó?? Bejönnél?
Az idősebb lány kinyitja az ajtót:
EN-CyberSc2-2 Lánytestvér:
Minden rendben?
EN-CyberSc2-3 Áldozat:
Nem. Tudsz segíteni? (sírva)
EN-CyberSc2-4 Lánytestvér:
Mh? (érdeklődő, segítőkészt gesztust tesz, leül
az ágy szélére)
(A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
„NEM KELL EGYEDÜL MEGKÜZDENED AZ ONLINE
ZAKLATÁSSAL. KÉRJ SEGÍTSÉGET VALAKITŐL, AKI
KÖZEL ÁLL HOZZÁD”.

4. Bárkivel megtörténhet
1. JELENET – A zaklató perspektívája (M)
Lakás. 3 szereplő a jelenetben : egy gyerek („én, azaz
a kamera, ez a gyerek lesz a következő jelenetben a
zaklató, itt áldozat), két felnőtt, szülők, (M&F). Veszekednek.
EN-ItCanSc1-1 Apa (egy papírra mutogat az
asztalon, az anyával veszekszik):
Nézd meg, nézzed ezeket a jegyeket! Ne másfelé
nézz, ezt nézzed! Meg fogsz bukni! Egy semmirekellő vagy, mit fogok én veled kezdeni?
EN-ItCanSc1-2 Anya (az apával kiabál):
Hát te éppenséggel jó példát mutatsz neki. Olyan
a fia, amilyen az apa! Az alma nem esik messze a
fájától!
EN-ItCanSc1-3 Apa (még jobban kiabál):
Mit okoskodsz itt?! Így neveled a fiad??? Fogd be!
Fogd be! (odafordul a gyerekhez, azaz „hozzám”,
a nézőhöz) Te meg mit hallgatsz?? Semmi mondanivalód? Takarodj ki a házból, látni se bírlak! Haszontalan pancser!
EN-ItCanSc1-4 Az anya valamit még mondana,
az apa rákiált: „Fogd be! Fogd be!”
A képernyőn üzenet:
„HOGY ÉREZNÉD MAGAD, HA EZ VELED
TÖRTÉNNE? SZOMORÚ LENNÉL? VAGY INKÁBB…
DÜHÖS?”

2. JELENET – A zaklató nézőpontja (M)
Sportpálya. 3 lány ül a pálya szélén. (Fiúk labdáznak.
A zaklató „Én”, azaz a kamera közeledik a pálya széléhez egy másik fiúval. Kigurul a pályáról a labda, „én”
azaz a zaklató elkapja.
EN-ItCanSc2-1 Zaklató (“én” azaz a kamera
„hangja”):
Ne is kispöcs – nem kell neki a labda
A két nagyobb fiú (egyik a kamera) egymásnak dobálják a labdát, a kicsi fiú nem éri el.
EN-ItCanSc2-2 A zaklató barátja: haha! jéé!
Az áldozat hasztalan próbálja elérni a labdát.

EN-ItCanSc2-3 Áldozat:
Kérlek, add vissza a labdát! Kérlek!
EN-ItCanSc2-4 Zaklató (“kamera” hang):
Ha adsz öt lejt, visszakapod. Na akkor gyere vedd
el, kispöcs!
EN-ItCanSc2-5 Áldozat:
Kérlek, na, játszunk!
EN-ItCanSc2-6 Zaklató (“kamera” hang):
Na, gyere na, vedd csak el!
A zaklató messzire hajítja a labdát.
A képernyőn üzenet:
“AZ AGRESSZIVITÁS SOKSZOR FÉLELEMBŐL VAGY
SZOMORÚSÁGBÓL ERED. AZ ERŐSZAK SOHA NEM
MEGOLDÁS.”

3. JELENET – A szemtanú perspektívája
(F)
Az előző jelent folytatódik, de a pálya szélén ülő lányok perspektívájából..
3 lány a pálya szélén, egyik „én”, azaz a kamera. A
pályán zajló jelenet kapcsán beszélgetnek:
EN-ItCanSc3-1 Lány 1:
Ahh! Megint dühöng.
EN-ItCanSc3-2 Lány 2:
Tudod, hogy a szülei rettenetesek. Folyton csak ordítanak vele..
EN-ItCanSc3-3 Lány 1:
Tudod mit, beszélni kéne az oszival – hátha tudna
valamit kezdeni vele.. és a szüleivel.
EN-ItCanSc3-2 Girl 2:
OK
(A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
“A ZAKLATÁSI ESETEK TÖBB, MINT FELE
MEGSZŰNIK, HA EGY KORODBELI KÖZBELÉP. A
ZAKLATÓNAK IS SZÜKSÉGE VAN A SEGÍTSÉGRE.”  

5. Állj ki magadért!
1. JELENET – A szemtanú perspektívája
(F)
Iskolai folyosó. Szünet. 4 személy a jelenetben: 2 zaklató, 1 szemtanú („én”, azaz a kamera), 1 áldozat.
Három „menő” lány az iskola folyosóján beszélget arról, hogy mit fognak iskola után csinálni. (Egyikük „én”,
azaz a „szemtanú” kamera.).
EN-StandUpSc1-1 Zaklató 1 (a „szemtanúhoz,
azaz a kamerához beszél):
Jó ez a felső! Új?
Tetszik. Hol veszed ezeket a menő cuccokat? Nekem is kell! Tényleg, elmegyünk ma a mall-ba suli
után? Hatalmas leárazás van!
EN-StandUpSc1-2 Zaklató 2:
Én nem bánom! Legalább csinálunk valamit végre,
s hátha tényleg lehet kapni valami menő cuccokat.
Katának pénteken szülinapja, az sincs, mit felvegyek!
Egy negyedik lány (a leendő áldozat) közeledik a csevegőkhöz.
EN-StandUpSc1-3 Áldozat (a „szemtanú” kamerához, „hozzám” beszél):
Szia Judit!
EN-StandUpSc1-4 Én („szemtanú”, azaz kamera) (bizonytalankodva, visszafogottan):
Hello.
EN-StandUpSc1-5 Áldozat (vidáman, a kamerához):
Csak azt akarom, hogy akkor ma tényleg eljössz
hozzánk? Anya megígérte, süt palacsintát. Jó idő
van, kint is játszhatunk a kutyával…
EN-StandUpSc1-6 Zaklató 1 (a kamerához):
Te egyáltalán szóba állsz ezzel a senkivel? Nem látod, hogy néz ki? Még az hiányzik, más is meglássa,
hogy ezzel barátkozunk! Hát ez nagyon ciki!
EN-StandUpSc1-7 Zaklató 2 (nevetve, az áldozathoz):
… Na, tűnj el innen!… Judit magasról tesz a palacsintádra.. fontosabb terveink vannak mára…

A csevegők csoportja elfordul az áldozattól, „kizárják”
őt a körükből, az áldozat szomorú, megbántott. „Én”,
azaz a szemtanú nem teszek semmit, nézem, ahogy
az áldozat elmegy.
(A jelenet vége)
A képernyőn üzenet:
„HA A BARÁTOD NEM ÁLL KI MELLETTED, JOBBAN
FÁJ, MINT AMIKOR EGY IDEGEN BÁNT.”

2. JELENET – Az áldozat perspektívája (F)
Tömbház előtt a parkban. 2 személy a jelenetben, az
előző jelenetből a szemtanú „én” itt most konkrét
személy, látható, illetve az áldozat, akit most a kamera jelenít meg. Az áldozat (most kamera „én”) egy
kutyát tart pórázon.
‘’Én” (áldozat) ülök a padon, mellettem a kutyám. Az
előző jelenetből a szemtanú (Judit, aki nem védett
meg engem, amikor a többi lány kinevetett) közeledik
felém
EN-StandUpSc2-1 Judit (vidáman integet, mintha mi sem történt volna korábban):
Szia! Milyen volt a napod, mi újság? , Gyere, mesélj!
És van még a palacsintából? Farkaséhes vagyok…
Judit megsimogatja a kutyát. „Én”/ a kamera által
megjelenített áldozat megszólal számokérő hangsúllyal:
EN-StandUpSc2-2 Áldozat:
Miért teszel úgy, mintha semmi sem történt volna?
Hogy beszéltek ezek ma velem? S te csak álltál ott,
és egy szót sem szóltál! Azt hittem, barátok vagyunk!
Judit lehajtja a fejét, nem tudja, mit mondhatna.
(A jelenet vége.)
A képernyőn üzenet:
„ÁLLJ KI MAGADÉRT! JOBBAN FOGOD ÉREZNI MAGAD ATTÓL, HA SZÓVÁ TESZED, HOGY BÁNTANAK
MÁSOK TETTEI.”

6. Én is tehetek valamit!
1. JELENET – Szemtanú perspektíva
Iskola udvar. 10 gyerek áll körben. Az első jelenetben
a bullyingról magyarázó lány jön ki az iskolából.
“Én”, azaz a kamera a körben áll. A gyermekek körülöttem transzparenseken mutatják az előző jelenetekben látott feliratokat, üzeneteket.
(Körül kell forognom, hogy minden gyereket lássak,
minden üzenetet elolvashassak.)
A gyermekek körülöttem semleges arccal néznek,
tartják a transzparenseket.

HU-M8 “ HOGY ÉREZNÉD MAGAD, HA EZ VELED
TÖRTÉNNE? SZOMORÚ LENNÉL? VAGY INKÁBB…
DÜHÖS?”

HU-M9 “AZ AGRESSZIVITÁS SOKSZOR
FÉLELEMBŐL VAGY SZOMORÚSÁGBÓL ERED. AZ
ERŐSZAK SOHA NEM MEGOLDÁS.”

HU-M10 “A ZAKLATÁSI ESETEK TÖBB, MINT FELE
MEGSZŰNIK, HA EGY KORODBELI KÖZBELÉP. A
ZAKLATÓNAK IS SZÜKSÉGE VAN A SEGÍTSÉGRE.”

Üzenetek a képernyőn/lapokon:

„MINDEN EMBER KÜLÖNLEGES ÉS FONTOS. ÚGY
VAGY ÉRTÉKES, AHOGY VAGY, AKKOR IS, HA A
TÖBBIEK EZT NEM LÁTJÁK.“

„HOGY ÉREZNÉD MAGAD, HA EZ VELED
TÖRTÉNNE?”

„HOGY REAGÁLSZ, HA ZAKLATÁST LÁTSZ?”

„SEGÍTHETSZ, HOGY MEGÁLLÍTSD A ZAKLATÁST
MÉG MA.”

„NEM VICCES, HA TE VAGY AZ ÁLDOZAT.”

„GONDOLKODJ, MIELŐTT ÍROGATSZ. SZEMTŐL
SZEMBE IS UGYANÍGY MONDANÁD?”

„NEM KELL EGYEDÜL MEGKÜZDENED AZ ONLINE
ZAKLATÁSSAL. KÉRJ SEGÍTSÉGET VALAKITŐL, AKI
KÖZEL ÁLL HOZZÁD”.

„HA A BARÁTOD NEM ÁLL KI MELLETTED, JOBBAN
FÁJ, MINT AMIKOR EGY IDEGEN BÁNT.”

„ÁLLJ KI MAGADÉRT. JOBBAN FOGOD ÉREZNI
MAGAD ATTÓL, HA SZÓVÁ TESZED, HOGY
BÁNTANAK MÁSOK TETTEI.”

Pár perc múlva jön a magyarázó lány az első jelenetből, és ezt mondja „hozzám” szólva:

EN-HelpSc1 lány:
Mindannyiunk felelőssége véget vetni a zaklatásnak. Sok kicsi segítség sokra megy.
Te mit fogsz tenni?
(A jelenet vége.)

Jegyzetek

Jegyzetek

Jegyzetek

