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A BULLYING

1. A BULLYING

1.1. A „bullying”* meghatározása
A „bullying” „ártalmas, agresszív viselkedés iskoláskorú gyerekek körében,
amely magában foglalja a hatalmi viszonyok kiegyensúlyozatlanságát. A
viselkedés idővel ismétlődik vagy ismétlődhet.”1 Nyilvánvaló, hogy az erőszak egy olyan formájáról van szó, amely - bármennyire is nem szeretnénk
- mindennapjaink része.

Fontosabb jellemzői:
szándékos, ismétlődő,
hatalmi egyensúlyhiányhoz
kapcsolódik, gyakran rejtve
marad a felnőttek elől,
fontos a tanúk szerepe.

Önreflexió:
Gondoljon az elmúlt tanévre.
Gondoljon azokra az iskolai
konfliktusokra, amelyeknek
tanúja volt, és próbálja
eldönteni, ezek közül melyek
voltak bullying esetek.
A zaklatás itt felsorolt
jellemzői közül melyek
voltak tettenérhetők
ezekben az esetekben?

A bullying legfontosabb jellemzői:
{{

Szándékos viselkedési forma: a kezdeményező szándéka a kiszemelt
célszemély bántása vagy megfélemlítése, hogy ezáltal demonstrálja
a kettejük hatalmi egyensúlyának hiányát.

{{

Az áldozattal szembeni agresszió ismétlődik.

{{

A kezdeményező és az áldozat között létezik egy valós vagy képzelt
hatalmi egyensúlyhiány, amelyet a kezdeményező fizikai, kognitív,
szociális, érzelmi vagy másfajta felsőbbrendűségként értelmez.

{{

A bullying leginkább egymással közvetlen kapcsolatban levők között
fordul elő (pl. iskolatársak között), de a cyberbullying olyan személyek
között is előfordulhat, akik nem ismerik egymást, vagy akiknek nincsenek is közös ismerőseik.

{{

A bullying legtöbb esetben rejtve marad a felnőttek elől. Az érintettek
ritkán kérnek segítséget felnőttől, leginkább csak akkor, ha az eset elfajul, vagy veszélyessé válik.

{{

Jellegzetesen társas viselkedés, amelynek egyik célja éppen az, hogy
mások is lássák, hogy legyenek szemtanúi.2

1.2. Közhiedelmek a bullyinggal kapcsolatosan
Önreflexió:
A zaklatással nehéz megbirkózni. Bizonyára Ön is találkozott olyan helyzetekkel,
amikor a tanúk megpróbálták alábecsülni a zaklatás
súlyát. Milyen kifogásokat
használtak fel érveléseikben? Mit mondana a kollégáinak, mely téveszmékre
figyeljenek leginkább?

Sok téveszme terjedt el a bullyinggal kapcsolatosan. A Wellbeing@School3
weboldal, amelynek a célja az iskolák támogatása, a következő hiedelmeket
azonosította:
{{

„A bullying egy elszigetelt, egyéni agresszív tett”, illetve „A zaklatás csak a
megfélemlítő és az áldozat között zajlik.” A valóságban a bullying szándékos és ismétlődő, és csak nagyon ritkán egyedi eset. Egy olyan társadalmi interakció, amely legtöbbször mások jelenlétében zajlik, és
amely megerősíti a kezdeményező és az áldozat között fennálló hatalmi egyensúlyhiányt. Nagyban befolyásolják a társak, a családban
vagy az iskolában uralkodó hangulat, illetve a tágabb közösségek hangulata. Emellett az érintettek szerepet is változtathatnak a bullying
helyzetekben.

* A bullying kifejezést magyarul zaklatás, molesztálás, erőszakoskodás, pszichoterror
kifejezésekkel fordítják. Ebben az anyagban az angol kifejezést, illetve a magyar
szakirodalomban leginkább meghonosodott „zaklatás” megnevezést fogjuk használni.
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{{

„A zaklatás a felnőtté válás »normális« velejárója.” Valójában a bullying
nem normális jelenség, vagy nem elkerülhetetlen része a gyermekkornak, sok gyerek szerencsére nem is tapasztalja meg, sem mint áldozat, sem mint kezdeményező. Emellett a zaklatás változó gyakorisággal fordul elő különböző iskolákban, és sok olyan iskola és osztály is
létezik, ahol alig fordul elő. A hatalmi egyensúlyhiánnyal és a különbözőségekkel való erőszakmentes megbirkózás valójában a gyermekkor
szabályos velejárója és a gyereknevelés része kellene, hogy legyen.

{{

„A fizikai erőszak károsabb, mint a társadalmi vagy a verbális zaklatás,
megfélemlítés.” A bullying más formái ugyanolyan károsak lehetnek,
mint a fizikai bántalmazás, de a felnőttek gyakran nem szereznek tudomást a társadalmi, verbális vagy az internetes zaklatásról. Sok esetben a nem-fizikai zaklatás hatásai tovább tartanak – lásd A bullying
következményei című fejezetet.

{{

„Lehetetlen megállítani a zaklatást.” „A bullying megelőzését célzó, illetve a
beavatkozó kezdeményezések bonyolultak és költségesek.” Valóban több,
a zaklatás megelőzését célzó kezdeményezés hatástalannak bizonyult,
különösen igaz ez egyes elszigetelt kezdeményezésekre. Jól összehangolt erőfeszítésekre van szükség a bullying megállításához. A zaklatást
megelőző és a kezelő intézkedések kiindulópontja az egészséges társadalmi kapcsolatok kialakítása kellene, hogy legyen. Tudjuk, hogy nehéz
elérni, hogy egy iskola személyzetének minden egyes tagja azonnal lépjen közbe, ha zaklatást észlel, különösen, ha a felnőttek maguk is folyamatosan feszültek és túlterheltek. De minden felnőttnek tudatosítani
kell a felelősségét: azonnal állást kell foglalni, ha zaklatást észlelünk a fiatalok között, mert különben a gyerekek nem érzik biztonságban magukat az iskolában, és ez a veszélyeztetettség-érzés nemcsak a tanulást
lehetetleníti el, de egy életen át tartó pszichés sérüléséket is okozhat. A
tanároknak, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, iskolai tanácsadóknak ezért azonnal közbe kell lépniük, ha zaklatást észlelnek, egyébként
hitelét veszíti a zaklatás ellenes munkájuk.

{{

„A bullying-ellenes rendelkezések, szabályok nem hatékonyak” és „bonyolult kitalálni, hogyan lehet értékelni a bullying-ellenes intézkedések hatékonyságát”. Valójában a törvényi rendelkezések, szabályok felhívják a
figyelmet az elvárt társadalmi viselkedésre, és megalapozzák a változást. De nyilván nem lehet változást előidézni szándék és tervezés
nélkül, ahogyan az érintett személyek beleegyezése nélkül sem. Az
iskola képzett szakemberekhez fordulhat, hogy kezdeményezze az
intézményi szintű változást, szabályalkotást, intézkedési tervek kidolgozását, de ajánlott a tervezésbe bevonni a diákokat is.

A hatalmi
egyensúlyhiánnyal
és az eltérésekkel,
a sokféleséggel
való erőszakmentes
megbirkózás az oktatás
egyik fő célja kellene,
hogy legyen.

Összehangolt
erőfeszítésre van szükség
a bullying megállításához.

A támogató törvényi
háttér felhívja a
figyelmet a helyes
szociális viselkedésre,
és megalapozhatja a
változást.

A jó minőségű iskolai
megelőző programok
20-50%-kal csökkentik
a zaklatást.

A bullying-ellenes beavatkozások hatékonyságáról szóló tanulmányában
P. K. Smith4 (University of London) kijelenti, hogy „Tofi és Farrington (2011)
44 magas színvonalú megelőző iskolai intézkedést vizsgált meg, és arra a
következtetésre jutott, hogy a beavatkozások áltagban 20–23%-kal csökkentették a zaklatást, és 17–20%-kal az áldozattá válás valószínűségét.
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A büntetés csak
ideiglenes megoldást
jelent, amely feldühíti
a kezdeményezőt,
és arra tanítja meg,
hogy megengedett az
erőszak alkalmazása a
gyengébbel szemben.

Önreflexió:
Gondoljon az ön által
tapasztalt zaklatási
helyzetekre. A felsoroltak
közül melyek fordulnak
elő leggyakrabban az ön
környezetében? Találkozott
a zaklatás olyan formájával,
amely nem illik bele ezen
kategóriák egyikébe sem?

Bizonyos önálló programok (pl. OBPP Norvégiában, KiVa Finnországban)
40–50%-os csökkenést értek el. Ez bizonyíték arra, hogy érdemes a bul�lying ellen küzdeni.
Más, Yeong, D. K. et al.5 (2018) által azonosított közhiedelem, amelyet érdemes itt kiemelni: „Az áldozatok megtanulnak a saját lábukon állni miután
átesnek a bullying játékokon”, és „a zaklatók megbüntetése az egyetlen mód
arra, hogy megállítsuk a bullyinget”. Nyilvánvaló, hogy az áldozatok ritkán
tudnak saját lábukra állni miután átesnek egy súlyos zaklatáson, még akkor is, ha ez kívülállók számára csak „játéknak” tűnt. A zaklatás társas jelenség, amiben a kapcsolat dinamikája a hatalmi egyensúly hiányára alapul: a zaklató célja a hatalom demonstrálása, őt „segédek”, megerősítők és
más tanúk támogatják (ha hallgatólagosan is), miközben a célszemély legtöbbször egyedül van, és bénító félelmet, kínt és szorongást érez. A büntetés pedig legfeljebb csak ideiglenes megoldást jelent, amely feldühíti a
kezdeményezőt, és arra tanítja meg, hogy megengedett erőt alkalmazni a
gyengébbel szemben. Aligha képzelhető el, hogy egy megbüntetett gyerek
arra tudjon összpontosítani, hogy az ő viselkedése hogyan hatott másokra.

1.3. Forms of bullying
A szakirodalom általában a bullying három formáját említi:
- A fizikai zaklatás során fizikai erőszakot használnak, hogy hatalmat
szerezzenek valaki fölött. Értelemszerűen ez az egyetlen olyan zaklatási forma, amely nem fordulhat elő az interneten.

Önreflexió:
Mi gondol ön a "self-bullying"
("önzaklatás") fogalmáról?

- A verbális bullying azt jelenti, hogy olyan dolgokat írnak vagy mondanak (ismétlődően), amelyek bántóak vagy sértőek mások számára (pl.
kötekedés, beszólások, fenyegetések).
- A kapcsolati vagy társas zaklatás során alattomos módon manipulálnak egy személyt azzal a céllal, hogy megakadályozzák, hogy csatlakozzon egy csoporthoz, pl. hamis hírek terjesztésével, az önbizalom
megtörésével, kiközösítéssel stb.
Egyes források a bullying más formáit is említik. Az ENABLE6 kutatási anyagban
önálló kategóriaként jelenik meg a szexuális bullying (ártalmas és lealacsonyító tettek, amelyek szexuálisan céloznak meg egy személyt), az előítéleteken
alapuló bullying (mássággal szembeni előítéletre alapul), a zsarolás (az áldozat javainak eltulajdonítása, tönkretétele vagy az ezzel való fenyegetés azzal a
céllal, hogy antiszociális, nemkívánatos tettekre kényszerítsék), a cyberbullyig,
illetve a self-bullying (önmagával szembeni bullying – bántó és kegyetlen hozzászólások, esetenként önkárosításra ösztönző posztok, amelyeknek a célja
az, hogy az illető „menőnek” tűnjön, elismerést váltson ki, de esetenként „segítségért való vészkiáltás” lehet öngyilkossági kísérlet előtt). Vitatható, hogy
az önmagával szembeni bullying valójában bullying-e. Mi inkább a bántalmazás következményének, az áldozattá válás egyik jelének tartjuk.
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1.4. Cyberbullying
A bullying összes formái közül a digitális eszközök használatával való zaklatás (cyberbullying) kiemelt helyet érdemel, mert az internet központi helyet
foglal el a fiatalok életében, akik gond nélkül váltanak az online és az offline
környezet között. Cyberbullying7 alatt azt értjük, amikor „valaki ismételt módon gúnyt űz egy személyből online, bántó üzenetekkel zaklatja, vagy a beleegyezése nélkül megszégyenítő információkat, képeket oszt meg róla.” Cyberbullying gyakori formái:8 a „flaming” („lángháború” – döhödt veszekedés,
negatív, lealacsonyító hozzászólások özöne), a befeketítés (online rágalmazás), a kiközösítés (online csoportokból, közösségekből), a személyiséglopás
(az elkövető online másnak adja ki magát), kibeszélés (kipletykálás online),
trükközés személyes adatok megszerzésére, továbbadására, sexting (meztelen vagy provokatív képek továbbítása), zaklató tartalmú anonim üzenetek
és fenyegetőzés. A cyberbullying több okból kifolyólag is károsabb lehet:
{{

A digitális technika által lehetővé tett névtelenség gyakran vezet
zaklatáshoz, pl. a magánjellegű, gyakran szexuális tartalmú képek
megosztása, bullying csoportok alakítása a közösségi hálókon, sértő
üzenetek küldése, mások személyazonosságának ellopása, mások
adataival való visszaélés. A névtelenség lehetőséget ad a támadóknak arra, hogy bűntudat, lelkiismeret-furdalás nélkül cselekedjen. Ha
lehetetlen megtalálni egy kép vagy üzenet szerzőjét, akkor az internet
a névtelenség által tulajdonképpen bátorítja a zaklatást.

{{

A cyberbullying leginkább „messziről” történik, a támadók nem látják a
célszemély azonnali reakcióját, és a serdülők gyakran nincsenek tudatában annak, hogy mit okoz a viselkedésük másokban.

{{

Bármilyen digitális eszközről küldött üzenet mindaddig elérhető, amíg
valaki ki nem töri az összes másolatát, de az is előfordulhat, hogy soha
nem sikerül teljesen eltüntetni.

{{

Az online világ napi 24 órában működik és az áldozat hiába kapcsolja ki a
gépét, a zaklatás továbbra is hat. A cyberbullying „határtalan”, az üzenetek
gyorsan és automatikusan terjednek, könnyen elérthetők és egyidőben
több felületen megjelenthetnek. A cyberbullying szinte vírusként terjedhet, és elég néhány kattintás ahhoz, hogy a résztvevők (lehetséges célszemélyek, kezdeményezők és tanúk) száma megsokszorozódjék.

{{

A „digitális bennszülött” fiatalok szülei és tanárai gyakran nem rendelkeznek a megfelelő technikai tudással vagy idővel, energiával, hogy
kövessék, mit csinálnak a serdülők az online környezetben. Így a cyberbullying rejtve marad a felnőttek szeme elől és következmények
nélkül a bántalmazók és tétlen szemtanúk számára. Sőt, még ha fel
is ismeri az internetes zaklatást, a felnőtt gyakran nincs felkészülve a
válaszra, és ezért sok gyerek azt hiszi, hogy online tetteik következmény nélkül maradhatnak.

Döhödt online
veszekedés; lealacsonyító
hozzászólások;
befeketítés; kiközösítés;
személyiséglopás;
kipletykálás; trükkös
adatlopás; sexting;
fenyegetőzés stb.

Önreflexió:
A cyberbullying minden új
média és új alkalmazás
megjelenésével újabb és
újabb alakot ölt. Beszéljen
a diákjaival az online „életükről”, és az ebből adódó
veszélyekről, visszaélési
lehetőségekről. Próbáljanak
meg közösen megfelelő
reakciót/megelőzési módot
találni a már megtapasztalt
vagy előrelátott helyzetekre.

Cyberbullying...
yy összefügg a technika
fejlődésével;
yy gyakran névtelen, a
bántalmazók bűntudat
nélkül cselekedek;
yy örökre nyoma maradhat;
yy az ártalmas tartalmak
gyorsan, „vírusként”
terjednek, könnyen
elérhetőek;
yy rejtve marad a felnőttek
szeme elől;
yy gyakran következmények
nélkül marad az elkövetők
számára.
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cyberstalking
rágalmazás

A cyberbullying jellemzői megmutatják, hogy miért nehezebb a cyberbullying kezelése, mint más zaklatási formáké, habár a statisztikák azt mutatják, hogy ritkábban fordul elő, mint a zaklatás más formái. A Cyberbullying:
Resources for Intervention and Prevention10 c. 2013-ban készült tanulmány a
következő súlyos cyberbullying típusokat különbözteti meg:
{{

Cyberstalking: zaklató (fenyegető, megfélemlítő) üzenetek ismételt
küldése az interneten vagy mobiltelefon segítségével.

{{

Rágalmazás: online „cikizés”, pletykák vagy híresztelések küldése,
megosztása azzal a céllal, hogy tönkretegyék az áldozat hírnevét és
kapcsolatait.

flaming

{{

Kiközösítés /Pletykacsoportok: kiszemelni és kiközösíteni valakit egy
csoportból.

álcázás

{{

Hamis személyazonosság: a támadó feltöri az áldozat fiókját, és olyan
tartalmakat vagy képeket posztol, amelyeknek az a célja, hogy megszégyenítsék az áldozatot vagy rontsák a hírnevét.

{{

Flaming: chatszobákban, emailen vagy azonnali üzenetküldő alkalmazásokban folytatott ellenséges üzengetés, kommentháború, amelyet
jellegzetes képek és durva nyelvezet egészít ki.

{{

Álcázás és személyiséglopás: amikor a támadó hamis személyazonosságot hoz létre és zaklat valakit, másvalakinek adja ki magát. Az álcázás vagy személyiséglopás történhet mások bejelentkezési adatainak az eltulajdonításával, azzal a céllal, hogy egy harmadik személyről
zaklató vagy megalázó üzeneteket terjesszen.

{{

Online „megkörnyékezés” vagy csábítás: amikor a támadó online kapcsolatot létesít valakivel (leginkább egy kiskorúval), bizalmába férkőzik, együttérzést színlel azzal a céllal, hogy később visszaéljen a bizalmával.

{{

Outing: valaki bizalmas információt oszt meg online a „barátaival”, akik
ezt elterjesztik az interneten.

{{

Adathalászat: kísérlet arra, hogy a személyes adatok birtokába jussanak azáltal, hogy ismert weboldalnak álcázzák magunkat, amelyben a
felhasználó megbízik.

{{

Sexting: félreérthetetlenül szexuális tartalmú üzenetek küldözgetése
(és eltérítése) mobiltelefonon, azonnali üzenetküldő alkalmazásokban,
főleg tinédzserek körében.

{{

Trükközés: rávenni valakit, hogy online feltárjon titkokat, intim képeket
és információkat.

kiközösítés/ pletyka
hamis
személyazonosság

online csábítás
outing
adathalászat
sexting
adatcsalás
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1.5. A bullying előfordulása
A következőkben néhány idevágó statisztikát közlünk az iskolai zaklatásra
vonatkozóan, de a szakirodalomban még számos hasonló adat érhető el.
A bullying világszerte előfordul az iskolákban. Az európai országokban
majdnem minden ötödik diák vált zaklatás áldozatává.
Az OECD által végzett legfrissebb (2018-as) Programme for International
Students Assessment (PISA)11 felmérés szerint, amelyen a világ 79 országából vettek részt 15 éves fiatalok, a bullying jelenség a 2015-ös adatokhoz képest mintegy 4%-kal nőtt. Minden ötödik diák számolt be arról, hogy
havonta többször bántalmazzák a társai, gúnyolják, kibeszélik, kirekesztik
őket. A megkérdezett fiatalok ugyanakkor igénylik a segítséget, több mint
80% „rosszul érzi magát, ha mások zaklatásának szemtanúja”, és 85% „örül,
ha azt látja, hogy valaki kiáll a bántalmazott személy mellett”.

Önreflexió
Tudva, hogy a zaklatás
gyakran rejtve marad
a felnőttek elől, milyen
lépéseket lehetne
tenni, hogy jobban
felmérjék elterjedését
és gyakoriságát az ön
iskolájában?

Egy másik felmérés szerint, amelyet az UNICEF végzett 2016-ban 18 országban, a megkérdezett több mint 100 000 fiatal kétharmada állítja azt,
hogy zaklatás áldozata volt. E közvéleménykutatás további megállapításai
felhívják a figyelmet a bullying romboló következményeire:
-

A válaszadók egyharmada azt gondolta, hogy a zaklatás elkerülhetetlen jelenség, és nem mondták el senkinek.

-

A válaszadók többsége, akik zaklatás áldozatai voltak, azt mondták,
hogy külső tulajdonságaik miatt bántalmazták őket.

-

A zaklatás egyéb kiváltó okai a nem, a szexuális irányultság és az etnikum voltak.

-

A válaszadók negyede azt mondta, hogy nem tudta, kihez fordulhatna.

Tíz válaszadóból több mint nyolc úgy gondolja, hogy a zaklatás jelenségének tudatosítása fontos a megelőzés és kezelés szempontjából, hogy a tanárokat alaposan fel kellene készíteni ahhoz, hogy a gyerekek bizalommal
tudjanak hozzájuk fordulni zaklatás esetén.
Az Európai Tanács weboldala12 egy 2010-ben készült tanulmányt idéz,
amely rámutat arra, hogy „minden ötödik gyerek valamilyen módon volt
már cyberbullying áldozata, és a gyerekek szerint a cyberbullying az internet egyik legnagyobb veszélye.”
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1.6. A résztvevők szerepei és viselkedésük háttere

Önreflexió:
Milyen kérdéseket tesz fel
diákjainak annak érdekében,
hogy azonosítani tudják az
érzéseiket?
Milyen játékokkal/
tevékenységekkel fejleszti
a fiatalok empátiáját?
Készítsen egy listát ezekről
a tevékenységekről.

A beavatkozások eredményessége érdekében hasznos, ha különbséget
teszünk a szerep és a viselkedés között, és a szerepet úgy határozzuk
meg, mint az ismételt módon előforduló viselkedés kulturális rögzülését.
Ha valakire rásütik a „bántalmazó” vagy az „áldozat” bélyegét, sokkal nehezebben szabadul meg ettől a szereptől, mintha azt mondanánk róla,
hogy „bántalmazott valakit egy bizonyos helyzetben, helyzetekben”, vagy
„célpontja volt bizonyos ártalmas viselkedésnek”. A zaklatás elleni beavatkozás sikere nagymértékben függhet a végrehajtó személy által használt
nyelvezettől. A megbélyegzés elveszi annak a lehetőségét, hogy a személy
kilépjen a szerepéből, vagyis konzerválja az adott szerepet, míg a konkretizálás nyitva hagyja a szerepből való kilépés lehetőségét, és módot ad
az adott szereptől független, viselkedésre. Tehát jobb, ha nyelvi szinten is
elválasztjuk a tettet a tettestől.
Alapjában véve a bullying helyzeteknek három szereplője van:
{{

a bullying kezdeményezője (legtöbbször „elkövetőnek” vagy „bántalmazónak” nevezik, de ezek megbélyegző fogalmak, ezért megfelelőbbnek tartjuk a „kezdeményező”-t),

{{

a célszemély, aki elszenvedi a folyamatot (itt is megfelelőbbnek tartjuk a „célszemély” megnevezést, mint az „áldozat”-ot, hogy elkerüljük
a megbélyegzést),

{{

szemlélő, vagy aki tanúja a zaklatásnak

Samivalli et al.13 (1996) a finn KiVA kezdeményezés keretén belül végzett
vizsgálatukban azt találták, hogy a gyerekek a következő arányban részesei a bullying helyzeteknek:
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A holisztikus megközelítések, amilyen például a resztoratív14 („helyreállító”) szemlélet, fontosnak tartják, hogy zaklatás esetén más személyeket
is megszólítsanak, és kérjék, hogy beüljenek a zaklatás feldolgozásával
foglalkozók körébe. Ezek olyan személyek, akiket valamilyen módon érint
ez a jelenség, akik nem kezdeményezők, célszemélyek vagy szemlélők, de
hatással vannak rájuk a történtek, például a zaklatás kezdeményezőit támogató személyek, a célszemélyt támogató személyek vagy a tágabb közösség tagjai, akik tudomást szereztek a zaklatásról. A részvétel feltétele
az, hogy az illető személy beleegyezzen, és elfogadja a csoportvezető által
felállított szabályokat, és legyen felkészítve a beavatkozás vezetője által.
Ezek a személyek, mint például más diákok, szülők, tanárok, iskolavezetők
vagy az iskola más alkalmazottai, azért vesznek részt ebben a folyamatban, mert közösen szeretnének állást foglalni a bullying ellen. Részvételük
biztosítja a beavatkozás hatékonyságát.
Azon képességünk, hogy bizonyos mentális állapotokat (például meggyőződés, szándék, vágy, színlelés) felismerjünk magunkban és másokban,
a gyerekkor és a serdülőkor idején alakul ki. Akárcsak az a képességünk,
hogy különbséget tudjuk tenni saját és mások mentális állapota között.
Ezen képességek kialakulását támogatni kell a gyermekkor és a serdülőkor
alatt, hogy a fiatalok tudják azonosítani saját érzéseiket, hogy különbséget
tehessenek a tettes és a tett között, és hogy megfelelően válaszoljanak az
őket érő társadalmi kihívásokra. Gyakran találkozunk azzal, hogy a fiatalok
nem tudják azonosítani az érzéseiket, szándékaikat vagy kívánságaikat, és
azt feltételezik, hogy mások is csak ugyanazt akarhatják és gondolhatják,
amit ők. Ha a pedagógiai folyamatban résztvevők tudatában vannak mindennek, akkor hozzá tudnak járulni e képességek fejlesztéséhez, és így elkerülhetők lesznek a zaklatás egyes negatív következményei.

1.6.1. A kezdeményezők
A zaklatás kezdeményezője káros viselkedések sorozatát követi el. A kezdeményezők nem érzékelik az áldozat mentális állapotát (érzéseit, szándékait, kívánságait, meggyőződését), csak a saját nézőpontjuk szerint cselekednek, és a hatalomvágyukat igyekeznek érvényre juttatni. Ha éreznek
is bűntudatot, az mindig csak utólag, a tett végrehajtása után jelenik meg,
soha nem a végrehajtás közben. A bűntudat, a szégyen fontos kapaszkodó
a kezdeményező és a célszemély közti kapcsolat visszaállításához, ha szeretnék újraépíteni a kapcsolatukat. De ez mindig hosszú folyamat.
Bármi is a tettének az oka, a bullying kezdeményezője agresszív módon
próbál megbirkózni saját helyzetével. Gyakran azért cselekszik agresszívan, mert ezáltal próbálja saját önértékelését növelni, így reagál arra, hogy
más kapcsolataiban (különösen súlyos esetekben a saját családjában) ő is
erőszak vagy bullying szenvedő alanya. Az agresszív viselkedés a negatív érzések egyik kifejezési módja, mint például a félelem, szorongás, kín,
bánat vagy szégyen. A kezdeményező, aki erőszakos vagy bántó módon

Azon képességünk,
hogy bizonyos mentális
állapotokat (például
meggyőződés, szándék,
vágy, színlelés) felismerjünk
magunkban és másokban,
a gyerekkor és a serdülőkor
idején alakul ki. Akárcsak
az a képességünk, hogy
különbséget tudjuk tenni
saját és mások mentális
állapota között. Ezen
képességek kialakulását
támogatni kell a gyermekkor
és a serdülőkor alatt.

Az agresszív viselkedés
a negatív érzések egyik
kifejezési módja (pl.
félelem, szorongás, kín,
bánat vagy szégyen).

Önreflexió:
Az ön gyakorlatában,
az ön által azonosított
zaklatások esetén mi volt
a kezdeményezők legfőbb
motivációja? Az ő helyzetük,
hátterük megértése
mennyiben járult hozzá a
helyzet megoldásához?
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Önreflexió:
Milyen mondatokat/
szófordulatokat használ a
mindennapi gyakorlatában,
amelyekkel az tudja
közölni, hogy a bántalmazó
tettet utasítja el, és nem a
bántalmazó személyét?

viselkedik, lehet, hogy ugyanazt érzi, mint tettei célpontja: csak úgy tud kifejezni valamit az érzéseiből, hogy támad másokat, szabadulni akar ezektől az érzésektől, vagy esetleg megérteni valamit belőlük. Ezáltal azonban
ördögi körbe lép, amelyben tovább gyűrűzik a zaklatás. Tehát a kezdeményezőnek ugyanúgy szüksége van segítségre, mint a célszemélynek abban, hogy kezelni tudja indulatait.
A legkevesebb, amit ilyen esetben tenni lehet az, hogy határozottan, de
nem támadó módon megállítjuk a zaklató viselkedést. Ezt a támadó egyik
társa is megteheti. Az asszertív közbeavatkozás, akár egy társ, akár egy
felnőtt részéről jön, nemcsak az áldozat érdekeit védi, hanem mindenkiét, beleértve a kezdeményezőét is. Később el lehet dönteni, hogy szükségesek-e a további lépések. Mindenesetre, fontos, hogy a kezdeményezők
tudatában legyenek annak, hogy értékes személyek, de az éppen itt tanúsított viselkedésük nem elfogadható.

1.6.2. A célszemélyek
Önreflexió:
Az ön gyakorlatában kik
tartoznak a leginkább a
veszélyeztetettek közé?
Mit tesz/ tudna tenni,
hogy előre lássa a bullying
helyzeteket, és megvédje a
veszélyeztetett gyerekeket?

Fontos tudni, hogy
bárki válhat bullying
áldozatává anélkül,
hogy bármit is
elkövetne.

A célszemélyekről az a kép alakult ki, hogy valamilyen módon „mások”,
az átlagostól eltérőek, fogyatékkal élők, romák, az LGBT közösség tagjai, bevándorlók, szociálisan sérült fiatalok stb. Azonban különböző, szubjektív szempontok alapján bárkit lehet „másnak”, „eltérőnek” ítélni. Nem
föltétlenül kell valakinek fizikailag különbözőnek lenni ahhoz, hogy bullying áldozatává váljon. Az Új-Zélandban szerkesztett Wellbeing@School15
összefoglalja a fiatalok azon kategóriáit, akik a bullying szempontjából veszélyeztetettebbek:
-

a szerények vagy visszahúzódók,

-

akik nem tartoznak a többségi kultúrához (etnikai vagy vallásos
háttér, illetve a szexuális irányultság tekintetében),

-

akiknek sajátos tanulási igényeik vannak,

-

akik nemrég váltottak iskolát/ közösséget.

A zaklatás célszemélyei aktív módon kellene, hogy reagáljanak az őket
érő zaklatásra: azonnal megoldást kellene keresniük a problémára. De a
tapasztalat az, hogy legtöbbször passzívak maradnak (nem akarnak tudomást venni a zaklatásról, relativizálják a jelentőségét) vagy éppen agresszíven viszonyulnak (próbálnak bosszút állni az elkövetőn).16 Mindkét
esetben ugyanaz a következmény: a zaklatás folytatódik.
Fontos tudni, hogy bárki válhat áldozattá, anélkül, hogy bármit is elkövetne. És fontos, hogy a célszemélyek tudják, hogy nem ők a hibásak, ha ez
megtörténik velük (nem szabad, hogy ők saját magukat „áldozatnak” lássák). A célszemélyeknek (és a lehetséges áldozatoknak) fontos, hogy megtanuljanak aktív és asszertív módon kiállni magukért.
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Egy fontos dolog, amit a gyerekeknek meg kell tanulniuk: függetlenül attól, hogy mennyire érzik
magukat bántva, nem érdemes a dühüket vagy elkeseredésüket abban a helyzetben kimutatniuk,
hanem meg kell próbálniuk önuralmat gyakorolni, és ezáltal azt üzenni a tettesnek, hogy „nem érted
el a célod”. Így valószínűbb, hogy a kezdeményező fel fogja adni. A második lépés az, hogy valakinek,
akiben megbíznak, minél hamarabb mondják el, hogy mi történt velük.
Természetesen nem lehet csak a célszemély belső erejére hagyatkozni,
nem lehet őt ebben a helyzetben egyedül hagyni, mivel a bullying eleve
csoportos jelenség. Ennek ellenére érdemes felkészíteni a gyerekeket arra,
hogy megértsék egy zaklatás dinamikáját. Arra is fel tudjuk készíteni őket,
hogy eldöntsék, hogy milyen szerepet szeretnének betölteni, ha zaklatást
látnak, mert ez valóban egy belső döntés.

1.6.3. A szemlélők
A szemlélők tanúi vagy megfigyelői a zaklatásnak anélkül, hogy föltétlenül
tudatában lennének annak, hogy milyen jelenséget látnak. Azáltal, hogy
nem lépnek közbe, a szemlélők bátorítják az agresszív viselkedést. Leg�gyakrabban az történik, hogy a szemlélők egyáltalán nem reagálnak, és így
maguk is a probléma részévé válnak. A szemlélőket segítenünk kell annak
tudatosításában, hogy nem feltétlenül „gonoszság” részükről, ha nem léptek közbe: lehet, hogy csak egyszerűen nem ismerték a zaklatás hatását az
áldozatra és másokra, vagy pedig féltek attól, hogy bántódásuk esik, illetve
nem tudták, mit tehetnének.
A szemlélők különböző szerepeket tölthetnek be zaklatás esetén: lehetnek a tettesek segédei (ha aktívan csatlakoznak a zaklatáshoz), lehetnek
támogatók (ha nevetnek vagy tétlen nézik az esetet), lehetnek az áldozat
védelmezői (ha szóban vagy tettekkel támogatják a célszemélyt), vagy lehetnek elkülönülők (ha elmennek az eset színhelyéről, és megtagadják a
cinkosságot a tettessel). A legtöbb esetben az elkövetők társas tőkét nyernek a szemlélőktől17. Ha a szemlélők elhagyják a bullying helyszínét, már
azzal segíthetnek, hiszen megtagadják a kezdeményezőtől, hogy ebből a
társas tőkéből profitáljon.
Rendkívül fontos tudni, hogy a bullying eseteknek több mint fele véget ér, ha
egy kortárs határozottan, de nem támadó módon közbelép. Mindez lehetséges úgy is, hogy a közbelépő kapcsolata a célszeméllyel és a kezdeményezővel nem sérül. A bullying megállításának ez az asszertív módja nemcsak
az áldozatnak jelent segítséget, hanem a kezdeményezőnek is azáltal, hogy
nem ad lehetőséget arra, hogy a támadó belépjen a bullying ördögi körébe,
ezzel önmagának is komoly károkat okozva. A „VR not bullies” projekt egy
immerzív („belemerítő”) VR18 eszközt kínál, amely segítségével a zaklatást
három szemszögből lehet megtapasztalni: a célszemély, a kezdeményező
és a szemlélő szemszögéből. Ez az eszköz segíteni fogja a fiatalokat abban,
hogy jobban megértsék a bullying okozta károkat, és megerősíti őket abban,
hogy érdemes és szükséges leállítani a kezdeményezőket.

Önreflexió::
Gondoljon egy bullying
helyzetre, amely az
iskolában történt. Hogyan
viselkedtek a szemlélők, és
mi volt a motivációjuk?

A szemlélők különböző
szerepeket tölthetnek be:
yy segédek, amikor a
zaklató „pártján” lépnek a
konfliktusba,
yy támogatók, amikor nevetnek
vagy nézik az esetet,
yy védelmezők, amikor szóban
vagy tettekkel támogatják az
áldozatot,
yy elkülönülők, amikor elhagyják
az incidens színhelyét és
megtagadják, hogy a tettes
„közönségévé” váljanak.
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1.7. A bullying következményei
Önreflexió:
Gondoljon azokra a bullying
helyzetekre, amelyekkel
mindennapi gyakorlata
során találkozott. Melyek
voltak a probléma rövid
távú (és amennyiben
tudomása van róla) hosszú
távú következményei?

Ha egy gyereket olyan
iskolai (vagy rosszabb
esetben családi)
környezet vesz körül,
amely folyamatosan
helyteleníti őt, akkor
megtanulja elfojtani
érzéseit, amelyek
eredetileg csak
megkülönböztetik
őt másoktól. Ez
elidegenedéshez
vezet, amelynek belső
megnyilvánulási for
mái a depresszió, az
önpusztító gondolatok
és az öngyilkosság, külső
megnyilvánulásai pedig
az erőszak vagy mások
bántása.
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Káros következményeit figyelembe véve elmondhatjuk, hogy az iskolákban
zajló zaklatás sürgető társadalmi probléma. A bullying minden formája negatív hatással van a gyerekek testi és pszichoszociális fejlődésére, illetve
az iskolai teljesítményükre. A rövid távú negatív hatások között gyakran
előfordul, hogy az érintettek szándékosan késnek az iskolából (hogy ne találkozzanak az osztálytársaikkal a tanítás előtt), ellógnak az iskolából, tanulási nehézségeik vannak. Vannak azonban hosszú távú negatív hatások
is, amelyek befolyással vannak a többi tanulóra, a családjaikra és a tágabb
környezetükre. Az olyan extrém esetek következményeit, mint például az
iskolai lövöldözések vagy az öngyilkossági esetek, nemcsak a diákok, a
családjaik és a tanáraik érzik meg, hanem a média közvetítésének köszönhetően világszerte ismertté válnak. Megszokottabbak és gyakoribbak az
olyan esetek, amelyek nem vezetnek végletes viselkedéshez, de gondot
okozhatnak felnőttkorban (depressziót, szorongást, kapcsolati problémákat).
Érdemes itt megemlíteni ennek a helyzetnek az egyik legalapvetőbb tényezőjét:19 az elfojtott dühöt, amely gyűlöletté, bosszúvá fajulhat, és igen
romboló hatású. Ha egy gyereket olyan iskolai (vagy rosszabb esetben családi) környezet vesz körül, amely folyamatosan helyteleníti őt, akkor megtanulja elfojtani érzéseit, amelyek eredetileg csak megkülönböztetik őt
másoktól. Ez elidegenedéshez vezet, amelynek belső megnyilvánulási formái a depresszió, az önpusztító gondolatok és az öngyilkosság (self-bullying, ahogy a formákról szóló fejezetben neveztük), külső megnyilvánulásai
pedig az erőszak vagy mások bántása. Ha nincs hatékony beavatkozás, akkor mindkét formának „fertőző” következményei lehetnek: mind a befele,
mind a kifele irányuló agresszió elterjedhet, és az adott személy számára
alapvető problémamegoldó módszerré válhat. Ehelyett érdemes megtanulni, hogy építő, asszertív módon fejezzük ki a negatív érzéseket.
Világszerte számtalan tanulmány foglalkozik a bullying következményeivel, és mind egyetértenek abban, hogy a zaklatás következményei egyaránt ártalmasak a gyerekek egészségére, jólétére és tanulására.20 A zaklatás leggyakoribb következményei a gyerekek és a serdülők körében a
következők:21
-

A zaklatás eltereli a figyelmüket, és lefoglalja az energiáikat azzal,
hogy olyan megoldásokat próbáljanak kitalálni, amelyekkel elkerülhetik a zaklatást.

-

Elveszítik az érdeklődésüket és a motivációjukat a depresszió és
szorongás következményeként.

-

Késnek órákról, kerülik az iskolát, rendszeresen betegségről panaszkodnak, vagy lógnak órákról, mert bántják őket, és el akarnak
rejtőzni.

-

A bullying olyan személyes és intenzív, hogy tönkreteheti egy sze-
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mély egóját, identitástudatát és arra való képességét, hogy felépüljön a következményekből.
-

Az érintett személy szorongást, pánikrohamot, depressziót, félelmet érezhet, értéktelennek, bizonytalannak, dühösnek érezheti
magát, bántani akarhat másokat, és az a kérdés járhat a fejében,
hogy „mi az értelme ennek az egésznek?”

-

A cyberbullying bármikor és bárhol érheti a gyermeket, ezért sok
fiatal számára az otthon sem jelenthet már biztos menedéket.

-

Azok a gyerekek, akik bullying tanúi lesznek, ugyanúgy megszenvedhetik a bullying következményeit, mint a célszemélyek. Érzéketlenné válhatnak, és elveszíthetik azt a képességüket, hogy felismerjék a káros és agresszív viselkedést.

Tehát hosszú távon a bullying célszemélye is, kezdeményezője is káros következményekkel számolhat, akárcsak a szemlélők, főleg azok, akik támogatják az elkövetőt vagy csatlakoznak azaklatáshoz.22

Önreflexió:
Mi működött, illetve mi
nem működött azokban
a bullying-ellenes
kezdeményezésekben,
amelyekben ön is részt vett?
Mit csinálna másképp a
következő alkalommal?
Ha még nem vett részt
ilyen kezdeményezésekben,
milyen nehézségek vagy
kihívások miatt tartja
fontosnak, hogy most ezzel
a témával foglalkozzon?
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2.1. A bullying-ellenes kezdeményezések irányelvei
Világszerte számos beavatkozó és megelőző programot hajtottak és hajtanak végre. Érdemes megemlíteni, hogy az első országos szintű bullying-ellenes programot 1983-ban indították el Norvégiában. Ezt a programot Dan
Olweus továbbfejlesztette, és 2001 óta országszerte nagy sikerrel használják Olweus Bullying Prevention Programme (Olweus Bullying Megelőző
Program) néven. Ennek a programnak a hatására hasonló kampányokat
szerveztek Angliában, Kanadában, Belgiumban és más államokban. Az Oslóban 2011-ben tartott magas szintű szakértői tanácskozás zárójelentésében23 hat olyan kiemelt tevékenységi területet azonosítottak, amelyek
révén biztosítani lehet a gyerekek jogát a biztonságos és erőszakmentes
tanuláshoz.
Hat kiemelt terület a gyerekek biztonságos és erőszakmentes tanuláshoz való jogának
biztosításához:
1. A leginkább célravezető út olyan holisztikus, az egész iskolát magába foglaló stratégiák
kidolgozása, amelyek alapja a párbeszéd, a kölcsönös bizalom és demokratikus részvétel.
2. Olyan iskolai rendszerek és eljárások kialakítása, amelyek szavatolják a gyerekek
partnerként való kezelését, meghallgatását.
3. Szakmai támogatás biztosítása a tanárok és a személyzet számára.
4. Figyelemfelhívó intézkedések, az emberi jogok minél korábbi oktatása, beleértve az
online jogokat és az internet, illetve a közösségi média etikus használatát.
5. Nagyobb erőfeszítések (beleértve a megfelelő költségvetési támogatást is) arra
vonatkozóan, hogy hatékonyan működjenek a panasztevési és megfigyelési eljárások a
gyerekek jogi védelmének biztosítása érdekében.
6. A bizonyítékokon alapuló kutatás és olyan programok, amelyek alapját a kutatási
eredmények és a bevált gyakorlatok képezik.
A bullying-ellenes eljárások folyamán bevált gyakorlatok ismertetésekor
minden forrás kitér a teljes iskolát bevonó és a holisztikus megközelítés
fontosságára, amely magába foglalja a különböző iskolai szereplők közötti
együttműködést (diák – tanár/iskolai alkalmazott – szülő) valamint a tágabb közösség tagjaival kötött szövetségeket. Miért fontos a teljes iskolát
magába foglaló megközelítés? Mert másképp nem lehet fenntartani a nevelési erőfeszítések következetességét: ha nem világosak a magyarázatok, az egyik tanár egyféleképpen mondja, a másik másféleképpen, és az
igazgató egy harmadik módon, akkor nehéz az elvárásokhoz igazodni. Egy
új-zélandi jó gyakorlat weboldala24 arra biztatja az iskolákat, hogy vonják
be a teljes iskolai közösséget az önvizsgálati folyamatba, és kijelenti, hogy
„Korábbi magyarázatok arra hajlottak, hogy a zaklatást egyéni vagy családi
problémának tekintsék, de az újabb kutatások kimutatták a »tágabb rendszer és a társadalmi környezet hatását a viselkedés kialakításában és befolyásolásában«.”
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További fontos tényezők, melyeket a szakirodalomban megemlített bevált
gyakorlatok kiemelnek:
-

az iskolai személyzet mint példakép,

-

az ellenállóképesség (reziliencia) kialakítása és a szociális-érzelmi
nevelés,

-

a konstruktív fegyelem, a biztonságos és pozitív iskolai hangulat,

-

az együttműködési szokások kialakítását támogató interaktív tevékenységek a frontális előadások helyett,

-

tanárok részvétele bullying- vagy erőszakmegelőző továbbképzéseken.

Az UNESCO által kiadott útmutató, az Állítsuk meg az erőszakot az
iskolákban: Útmutató tanároknak (2009)25 tíz eljárást lát szükségesnek az iskolai erőszak megszüntetése érdekében:

Önreflexió
Van-e a teljes iskolai kultúrát
érintő zaklatás-ellenes
intézkedési terv az ön
iskolájában? Ha nincs, milyen
fórumokhoz tudna fordulni,
hogy elindítson egy ilyen
megközelítést?
Ha van, egyetért-e az
iskolájában alkalmazott
zaklatás ellenes eljárással?
Ha nem (vagy nem egészen),
min változtatna? Milyen
fórumokhoz tudna fordulni,
hogy megtörténjenek ezek a
változások?

Tíz eljárás az iskolai erőszak megszüntetéséért:
1. Holisztikus megközelítést alkalmazzunk, amely bevonja a diákokat, az iskolai
személyzetet, a szülőket és a helyi közösséget.
2. A diákokat kezeljük partnerként az erőszak megelőzésében.
3. Alakítsunk ki konstruktív fegyelmezési módokat (pozitív osztálytermi szabályok,
pozitív megerősítés, nevelő jellegű és nem büntető fegyelmezési módok stb.).
4. Lépjünk fel következetesen és hatékonyan a bullying megszüntetéséért.
5. Növeljük a diákok ellenállóképességét, és segítsünk abban, hogy konstruktív módon
reagáljanak a kihívásokra.
6. Mutassunk pozitív példát az erőszakkal szembeni következetes állásfoglalással.
7. Támogassuk az iskolai biztonsági eljárásokat.
8. Alakítsunk ki biztonságos és barátságos tereket a diákok számára.
9. Sajátítsunk el erőszakmegelőzési és konfliktuskezelési jártasságokat, és tanítsuk meg
azokra a diákokat is.
10. Ismerjük fel mielőbb a kirekesztett közösségből származó diákok elleni erőszak jeleit.
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Downes és Cefai (2016) a NESET II26 tanulmányukban a következő teendőket szorgalmazzák:
1. a bullying és az iskolai erőszak megelőzésére szolgáló átfogóbb és
holisztikusabb szemléletű országos megközelítési módok az európai országokban;
2. olyan holisztikus tantervi megközelítés, amely a társas és az érzelmi tanulásra összpontosít;
3. az egész iskolát érintő beavatkozások, demokratikus iskolai szellem
kialakítása;
4. a tanárok konfliktusmegoldó képességének előtérbe helyezése;
5. a szülők és a család bevonása;
6. a közösségi rendszerek és terek bevonása.
7. Kormányzati és rendszerszintű támogatás mindezek kivitelezésére.

Önreflexió:
Használnak az ön
iskolájában VR eszközöket
oktató célzattal?
Milyen tapasztalatai
vannak az VR eszközöket
illetően?
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2.2. A virtuális valóság mint a fiatalok körében zajló
bullying elhárítására alkalmazható eszköz
A 21. század újra fogja definiálni az oktatásról vallott nézeteinket, legalábbis a modern technológiák nyújtotta innovációs lehetőségek tekintetében. A
modern technológiák jelentik az új médiacsatornákat az új nemzedék számára, és a „digitális bennszülöttek” nagyon vonzódnak ehhez a közeghez.
Egy koppenhágai egyetemi előrejelzés szerint (2019. január 8.): „Néhány
éven belül a fiatalok világszerte virtuális tanulási környezetben fognak tanulni. VR szemüvegeket viselve a fiatalok képesek lesznek olyan háromdimenziós, szimulált helyeket és helyzeteket megtapasztalni, amelyekhez
egyébként nem lenne hozzáférésük, mert azok túl drágák, túl veszélyesek
vagy fizikailag lehetetlenek. Az utóbbi években VR technológia általi oktatás egyre inkább elterjedt, és nemzetközi tanulmányok azt jósolják, hogy
ezen eszközök forradalmasítani fogják a tanulást (…) Számos tanulmány
szerint a VR technológia alkalmazásának költségei oly mértékben csökkenhetnek a következő 2-3 évben, hogy több mint 15 millió diák számára
világszerte a mindennapi oktatás részévé fognak válni, még 2025 előtt.”
A Statista statisztikai portál azt mutatja, hogy folyamatosan nő a videójátékokat játszó gyerekek és fiatalok aránya, annak kétségtelen jeleként,
hogy a mai fiatalokat motiválják a videójátékok, és ezért azokat fel lehet,
és fel is kell használni fejlesztési célokra. Az VR rendszerek (például a VR
szemüveg) „belemerítenek” egy mesterséges, szimulált világba, miközben
kizárják a környező fizikai valóságot. A VR technológiát leginkább szórakozásra (gaming, mozi) használják jelenleg, de megjelent már az orvoslás
(pl. műtétek), társadalmi tanulmányok, gyógyászati beavatkozások, művé-
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szeti programok, múzeumok, katonai kiképzések, egészségügyi képzések
stb. területén is. Természetesen van ennek a technológiának oktatási célú
használata is, amikor a gyermekek vagy felnőttek virtuális környezetben
fejleszthetik képességeiket, és úgy tudnak tanulni a saját hibáikból, hogy
nem kell elviselniük a kudarc vagy a tévedés valós következményeit. A VR
technológia hosszas használatának veszélyeiről, egészségi és biztonsági
kockázatairól még kevés adat áll rendelkezésre, de kontrollált körülmények
között, korlátozott ideig használva előnyös tanulási eszköz lehet. G. Makransky,27 a koppenhágai egyetem professzora, azt kutatta, hogyan, miért
és milyen körülmények között jelent előnyt a VR-tanulás a hagyományos
módszerekhez és eszközökhöz képest. Egyik megállapítása, hogy a mesterségesen létrehozott valóságban való elmerülés új perspektívákat nyújt,
fejlesztheti az empátiát, támogathatja a szociális és érzelmi tanulást és a
pszichoszociális képességeket. A virtuális valóság hozzásegíti a felhasználókat ahhoz, hogy jobban beleéljék magukat egy történetbe, mintha csak
szóban beszélnék el nekik, vagy hagyományos filmen látnák.
A VR technológiának ezt az előnyét szeretné használni a projektünk. A VR
használatának egy másik előnye a „gaming” tényező, vagyis a játékosítás,
amely megerősíti a tanulók motivációját.

„A VR mellett szóló
legerősebb érv az, hogy a
mesterséges valóságban való
mély elmerülés fokozottabb
jelenléthez vezet, amelytől
az alany úgy érzi, hogy
»jelen van« a mesterséges
környezetben.”
G. Makransky

A VR technológiát ezen felül sok más célból is alkalmazzák az oktatásban:
kiterjeszteni a valóságot, virtuális osztálykirándulásokat szervezni, egyénre szabni a tanulást, szociális kompetenciákat fejleszteni, autista gyerekek
segítésére azáltal, hogy biztonságos körülmények között kísérletezhetnek,
stb.28

„A VR technológiát használva a diákok tanulhatnak az emberi testről miközben a vérkeringésben
„utaznak”, vagy „felfedezhetik” az óceánok szennyezettségi fokát. Elvégezhetnek veszélyes
kísérleteket drága felszerelésekkel és veszélyes vegyi anyagokkal, és mindehez csak annyit
kell tenniük, hogy felteszik a VR szemüveget, és elmerülnek a nagyon valóságos és életszerű
élményekben.” - írja ugyanazon cikk a koppenhágai egyetem weboldalán.
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2.3. További elméleti alapok egészséges kapcsolatok
kialakításához
A következő oldalakon néhány olyan alapelvet ismertetünk, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk dolgozni ezen a nevelési
területen. Nem technikákat mutatunk, hanem attitűdöket, amelyeket az
emberi kapcsolatokban alkalmazhatunk. Mint minden magatartásforma, az alábbiakban vázoltak is csak akkor tudnak működni, ha azok, akik
így cselekszenek, meg vannak győződve ezekről az alapelvekről és jótékony hatásukról. Az iskola évszázados hagyományainak megváltoztatása szükséges ahhoz, hogy a teljesítményközpontú szemléletről átálljunk
egy olyan szemléletmódra, ahol az emberi kapcsolatok állnak előtérben.
Mindez nagyfokú magatartásbeli változást igényel – ahogyan erre Erwin
Wagenhofer is rámutat a 2013-ban készült „Alphabet: Angst oder Liebe?”
című filmjében. A bullying prevencióval és kezeléssel foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek tudatosítaniuk kell, hogy tevékenységükkel
lépésenként fognak haladni az egészséges emberi kapcsolatok kialakítása
irányába, de ez hosszas folyamat lesz, mert a magatartásbéli változások
sok időt igényelnek. A zaklatás-ellenes munka folyamatorientált magatartást kíván. Az incidensek azonnali megállítása csak egy apró lépés, amelyet
folyamatosan és következetesen meg kell tenni abban a tudatban, hogy
ezeket a lépéseket egészségesebb emberi kapcsolatok kialakításának érdekében tesszük meg. Sok bullying-ellenes megközelítés alkalmazza az
alábbi elemeket explicit vagy implicit módon.

2.3.1. Az asszertivitás és az erőszakmentes kommunikáció
Önreflexió:
Ön milyen kommunikációt
blokkoló tényezőkkel
találkozik leggyakrabban a
munkája során?

Önreflexió
Ön milyen módszerekkel
segíti elő az erőszakmentes
kommunikációt?

Az asszertivitás29 gyakran használt fogalom a szakemberek körében, ezért
itt csak röviden ismertetjük. Ez egy szociális készség, röviden összefoglalva azt jelenti, hogy valaki magabiztos anélkül, hogy agresszív lenne. Az
asszertív kommunikáció azt a képességet jelenti, hogy valaki képes nyugodtan és határozottan elmondani, hogy mit gondol, mit akar, vagy mit
érez, érvényesíti az akaratát anélkül, hogy azt követelné, hogy minden áron
az ő akarata érvényesüljön, tisztelve mások véleményét. Segít elkerülni a
szorongást és depressziót, és sok más előnye is van: megerősíti az emberi kapcsolatokat, támogatást biztosít nehéz helyzetekben – amit nem
lehet elmondani a passzív, megalázkodó vagy az agresszív, domináns viselkedésről. Tehát követelménye és előfeltétele minden bullying-ellenes
megközelítésnek. A pedagógusoknak, segítőknek, fiatalokkal foglalkozó
szakembereknek példaképnek kell lenniük az asszertív kommunikációs
készségeket tekintve is. Az ő asszertív kommunikációs képességeik lehetőséget teremtenek a nyílt beszélgetésre, a különböző vélemények, szükségletek és választások megismerésére, amelyeket mind tisztelettel meg
kell hallgatni és tekintetbe kell venni. Ez megerősíti a kapcsolatot a pedagógusok és a fiatalok között, jobban meg fognak bízni egymásban.
Pipaș és Jaradat30 (2010) szerint az asszertivitás „viszonylag új a román
társadalomban”. A jelenlegi szokások megváltoztatása hosszas folyamat,
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amelynek célja „nem”-et mondani lelkiismeretfurdalás nélkül, elmondani,
hogy mit akarunk határozott, őszinte és nyílt módon, megőrizni a saját
méltóságunkat és jogainkat, de ugyanakkor nem megsérteni másokat. Talán nem csak a romániai társadalomra igaz ez, de minden volt kommunista
országra is, és minden közösségre, amelynek hosszú tekintélyelvű történelme van. Ezekben az országokban legelterjedtebb a passzív/megalázkodó vagy agresszív/domináns (mindkettő lehet paternalista/atyáskodó)
kommunikáció, amely gyakran abból a megszokásból táplálkozik, hogy az
emberek a hatalommal szemben elrejtik a szükségleteiket, és nem kívánják kifejezni a véleményüket.
Hasonló az erőszakmentes kommunikáció előfordulása is. A fogalmat (és
az ehhez kapcsolódó mozgalmat) Marshall Rosenberg31 indította el a 20.
század második felében. Rosenberg a dominatív struktúrák átalakítására törekedett, és különbséget tett az erő védelmező célú és büntető célú
használata között. Az erőszakmentes kommunikáció elsődleges módozatainak nevezi az önempátiát, az empatikus befogadást és az őszinte kifejezésmódot. Ezek alapvető követelmények az olyan helyzetekkel való
megbirkózásban, mint a bullying, a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek.

Önempátia: elfogadóan viszonyulunk a saját szükségleteinkhez, ahhoz, ami bennünk zajlik. Anélkül, hogy önmagunkat hibáztatnánk, egyszerűen tudomásul vesszük érzéseinket,
gondolatainkat és ítéleteinket.
Empatikus befogadás: empátiával fordulunk ahhoz, amit a másik ember kifejez. A másik
személy igényeit, kívánságait és gondolatait nem lehet megérteni csupán ésszel, „szívvel” is kell viszonyulnunk hozzá: meghallgatjuk a háttérben zajló érzéseket, kívánságokat,
gondolatokat, kéréseket, igényeket. Pontosítandó, hogy a „befogadás” nem azt jelenti,
hogy ugyanazt kell éreznünk, mint a másik személy, hanem közben önempátiát is kell
gyakorolnunk.
Őszinte kifejezésmód: rendszerint a következő elemeket tartalmazza: megfigyeléseinket a beszélgetés tényeire és kontextusára vonatkozóan; érzéseinket (a tényekkel vagy a
kontextussal kapcsolatosan), amelyek elősegítik a kapcsolatteremtést, és megvilágítják
a dolgokat a sajátunkétől eltérő nézőpontból is; szükségleteinket, amelyek megerősítik
a kapcsolatot; konkrét kéréseinket, amelyek tisztázzák, hogy milyen válaszreakciónak
örülnénk a legjobban, de nem követelnek semmit. Fontos eltérés van a kérés és a követelés között: a kérést pozitívan fogalmazzuk meg, ami által jelezzük, hogy nyitottak vagyunk
egy „nem” válaszra, miközben a követelés, még ha pozitív módon is van megfogalmazva,
nem fogadja el a „nem” választ, hanem kikényszeríti az „igen”-t.
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Rosenberg szerint az alábbi kommunikációs módok gátolják az együttérzést:
-

a moralista ítéletek, mint például a hibáztatás, a sértés, a megbélyegzés, a kritizálás, a diagnosztizálás, mely azt jelzi, hogy figyelmünk inkább a hibakeresésre fókuszál, mintsem arra, hogy mi az,
amire nekünk és másoknak szükségünk van, amit el szeretnénk
érni;

-

a felelősség elhárítása saját tetteinkre vonatkozóan olyan ködösítő mondatok használatával, mint például „Sajnos muszáj volt ezt
tennem…” (mások miatt /hirtelen fellobbanásból /tekintély elvek
miatt /csoportban elfoglalt helyemből adódóan /csoportnyomásra
/ intézménybéli szabályok miatt stb.);

-

a személyek összehasonlítgatása;

-

a követelések, burkolt vagy nyílt fenyegetések;

-

a érdemekre hivatkozás, vagyis annak az előrebocsátása, hogy
egyes tettek jutalommal, míg mások büntetéssel járnak.

Fontos, hogy az fiatalokkal foglalkozó személyek elkerüljék az együttérzést gátló kommunikációs módokat, főleg az olyan konfliktusos esetekben,
mint a bullying. A zaklatás kezelése, illetve az erőszakmegelőző beavatkozások közben gyakran találkozhatunk nyílt vagy burkolt „nem” válaszokkal.
Az emberek nem fognak a mi értékeinknek és elvárásainknak megfelelően viselkedni. Mit tegyünk ilyen helyzetekben? Ne adjuk fel azonnal, de ne
erőltessük az „igen” választ se, hanem próbáljuk meg együttérzéssel megérteni azt, hogy mi akadályozza meg a válaszadót az „igen” válasz adásában, mielőtt további döntéseket hoznánk.
Használjuk a Rosenberg által javasolt elsődleges kommunikációs módokat, és fejezzük ki magunkat őszintén,
a lehető legkonkrétabban:
• kezdjük egy megfigyeléssel, ami a beszélgetés tényeire vagy körülményeire vonatkozik: „Amikor másodszor
láttam, hogy beálltál a sor elejére …”
• folytassuk az érzéseink kifejezésével a tényekre vagy
a körülményekre vonatkozóan, önempatikusan és a
kapcsolatot megtartóan: „nagyon zavart …”
• majd fogalmazzunk meg egy igényt, amely önempatikus, kapcsolatot megtartó, és kifejezi, hogy mi
fontos számunkra: „… mert szükségem van arra, hogy
tiszteletben tartsanak.”
• Végül hangozzék el egy konkrét kérés, amely tisztázza, hogy milyen válaszra számítasz, és amely követelésmentes, például „Szeretném, ha betartanád a sort.”
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A fiatalokat bátorítani kell arra, hogy erőszakmentes módon kommunikáljanak,
de sok esetben a környezetükben lévő
példaképek (szülők, tanárok, idősebb
iskolatársak) erőszakos vagy megalázó
módon kezelik őket. Ezért fontos, hogy
azok a felnőttek, akik foglalkoznak velük,
legyenek hitelesek az erőszakmentes
kommunikáció használatában, erőszakmentes módon hívják fel a figyelmet tetteik következményeire. Az erőszakmentes kommunikáció és az asszertivitás
rokon megközelítések, alapelveik megegyeznek a resztoratív megközelítéssel,
tehát az alábbi példák mindegyikre vonatkoznak.
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A kommunikáció során kerüljük a következő mondatokat:
„Az a gond veled, hogy önző vagy.” „Ez rossz.” „XY lusta.” „Buta vagy.”
„Tuskó vagy.” (megbélyegzés és sértés)
„Ha nem segítesz nekem, én sem segítek, amikor ….”
(követelés büntetéssel)
„Szégyen lenne, ha nem jelensz meg.” (követelés hibáztatással)
„Miért nem vagy olyan, mint a testvéred?” (összehasonlítás)
„Te jótanuló vagy.” (pozitív megbélyegzés)
„Azért tettem, mert muszáj volt.” (felelősség elutasítása/ személytelen)
„Azért kezdtem el cigarettázni, mert minden barátom azt csinálja.”
(felelősség elutasítása/csoportnyomás)
„Ki kell, hogy rúgjalak, mert ez az iskolai szabályzat.” (felelősség elutasítása/ intézménybéli rendelkezések és szabályok)
„Azért tettem, mert idősebb vagyok/ mert tanár vagyok.” (felelősség
elutasítása/ társadalmi vagy életkorból fakadó szerep)

2.3.2. A resztoratív gyakorlat alapjai: a szociális fegyelmezési
séma, a resztoratív kérdések és a méltányossági eljárás
A resztoratív gyakorlatról szóló statisztikák32 rámutatnak arra, hogy azokban az iskolákban, ahol ezeket az eljárásokat alkalmazták, nagymértékben
csökkent a zaklatás mértéke.33
A világ különböző pontjain élő természeti népek közösségi szokásaiból
inspirálódó resztoratív eljárások világszerte34 használt módszertanát a
legújabb pszichológiai és társadalomtudományi eredmények is támogatják. Európában is meghonosodott ez az eljárás, elsősorban az igazságszolgáltatás területén alkalmazzák.35 A resztoratív szemlélet meggyőző
képet nyújt az emberi kapcsolatokról, és egy sor jól felépített, tudományos
megalapozottságú gyakorlati eljárást tartalmaz. Ezek hatékonynak bizonyultak az ún. strukturális erőszakkal szemben, amellyel a társadalmi intézményeink gyakran körülvesznek minket. Fontos tudni, hogy a bullying
egyik forrása az a strukturális erőszak, amellyel a fiatalok a családjaikban
vagy az iskolájukban találkoznak. Ezért is célszerűbb a teljes iskolát bevonó
megközelítéseket alkalmazni.
A resztoratív eljárások egyik központi eleme az ún. „társadalmi fegyelem ablak”. Azt a négy alapvető megközelítési módot ábrázolja, ahogyan
a viselkedési normákhoz viszonyulunk. Az ábrázolás alapja két tengely:
a kontroll és a támogatás. A büntető szemléletre jellemző a magatartás
magas kontrollja és a támogatás alacsony foka, a megengedő szemléletre
jellemző, hogy a nem alakítunk ki (pl. a felnőttek a gyermekek számára)
határozott kereteket, és megbocsátjuk, elnézzük a helytelen magatartást.
Az elhanyagoló magatartásra jellemző, hogy alacsony szinten áll mind

Önreflexió
Az ön iskolájában/
osztályában van-e az
elkövetőknek lehetősége
arra, hogy jóvátegyék
tetteiket?
Bullying esetén minden
résztvevőnek lehetősége
van arra, hogy elmondja,
mi történt, és hogyan
érezte magát?
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a kontroll, mind a támogatás (pl. a felnőttek teljesen magukra hagyják a
gyerekeket, akik emiatt gyakran a társadalom problémás tagjává válnak).
A resztoratív, azaz kapcsolathelyreállító szemléletre az jellemző, hogy a
felnőttek egyszerre alkalmaznak magas kontrollt és erős támogatást. Ha
a mások iránt tanúsított viselkedésünket mindkét tengely magas értéke
jellemzi, akkor hatékonyan tudjuk kezelni a negatív érzéseket, például a
dühöt, a szomorúságot, a szégyent stb. Az alábbi illusztráció Ted Wachtel
Defining Restorative36 című cikkéből származik.

HIGH

TO

WITH

NOT

FOR

Punitive Restorative
CONTROL
(limit-setting, discipline)

Neglectful Permissive
SUPPORT
(encouragement, nurture)

LOW

HIGH

Adapted by Paul McCold and Ted Wachtel

Amikor a problémás viselkedés gyökerét
akarjuk megérteni, az elkövetőtől a
„Miért tetted?!” szokványos kérdés
helyett ezt kérdezzük:
„Mi történt?”
„Mire gondoltál, amikor ez történt?”
„Mit gondolsz most a történtekről?”
„Kit érintett az, amit tettél? Milyen
módon érintette őket?”
„Mit gondolsz, mit kellene tenned, hogy
a dolgok rendbejöjjenek?”
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A négyféle szemlélet kulcsszavai: NOT (nem tenni), TO (ellene/
vele szemben tenni), WITH (vele együtt tenni), FOR (érte tenni). A „WITH”, azaz helyreállító megközelítés nagyban különbözik a többitől: az elhanyagoló NOT alacsony képességet mutat
az emberi kapcsolatokban való részvételre, a büntető és tekintélyelvű TO megbélyegez, a megengedő FOR korlátlan engedélyt biztosít, miközben a megerősítő WITH összekapcsolja
a támogatást az ellenőrzéssel. A büntető TO és a megengedő
FOR nem annyira hatékonyak, mint a megerősítő, együttműködő és befogadó WITH mód. A bullying kezdeményezői, az
„elkövetők” olyan agresszív problémamegoldó mechanizmusokat használnak, amelyek a TO ablakhoz tartoznak. A célszemélyek válaszai ritkán tartoznak a WITH ablakba, inkább
a FOR és a TO ablakokhoz tartoznak, ezek közül mindkettő
állandósítja a zaklatást. A resztoratív körök a WITH ablakba
helyezik a viselkedést, s így felelősségre vonják az elkövetőt a
tetteiért, arra nevelik őt, hogy helyrehozza az okozott károkat.
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A zaklatás resztoratív kezelése azt is jelenti, hogy a szokásostól eltérő módon tesszük fel a kérdéseinket. Ha lehetőséget akarunk adni a gyerekek közti kapcsolatok helyrehozatalára a zaklatást követően, akkor a keretben felsorolt
kérdéseket37 kell feltennünk nekik – más-más kérdéseket az
elkövetőknek és a célszemélyeknek.
Szintén hatékonyabban tudunk kezelni egy ilyen helyzetet,
ha figyelembe vesszük a méltányos eljárás elveit (a fogalom
Kim és Mauborgne38-tól származik):
- Elköteleződés, bevonódás: a diákokat bevonjuk az őket
érintő döntések meghozatalába, meghallgatjuk, és hitelesen figyelembe vesszük a véleményüket.
- Magyarázat: minden érintettnek elmagyarázzuk a döntések okait.

Kérdések, amelyeket fel kell tennünk a
sérelem elszenvedőinek és az érintetteknek, ahelyett, hogy mellőznénk
őket:
„Mit gondoltál, mikor rájöttél, hogy
mi történt?”
„Milyen hatással volt mindez rád és
másokra?”
„Mi volt mindebben számodra a
legnehezebb?”
„Mit gondolsz, minek kellene
történnie ahhoz, hogy a dolgok
rendbejöjjenek?”

- Tiszta elvárások: biztosítjuk, hogy mindenki világosan
megértse a vele szembeni elvárásokat.
Ezen elvek betartása a „WITH” területre helyezi a viselkedésünket mind
a saját, mind a mások autoritásával szemben, minden társas szerepünkben. Vagyis ha a tanároknak és az iskola alkalmazottainak pontos elvárásai vannak a diákokkal szemben, ha bevonják a diákokat a rájuk vonatkozó
döntések meghozatalába, és elmagyarázzák nekik a döntéseik mögött álló
érveket, akkor a diákok valószínűleg sokkal inkább meg fognak bízni bennük, és sokkal inkább együtt fognak működni velük. A resztoratív eljárások
elsődleges célja a diákokkal való egészséges kapcsolat kialakítása, hogy
biztonságban tudják magukat, és úgy érezzék, őket is tiszteletben tartják.
Ha az iskolák magukévá teszik és az egész intézmény szintjén gyakorolják a resztoratív eljárásokat, akkor képesek lesznek arra, hogy hatékonyan
szembeszálljanak a zaklatással és a kirekesztéssel. De ez egy hosszas folyamat, amely nagy változtatásokat igényel minden szinten, főleg azokban
az országokban, ahol ennek a szemléletnek kevésbé van hagyománya. Az
International Institute for Restorative Practices nevű weboldal39 számos
példát hoz arra, hogyan tudnak javítani az iskolák mindennapi életükön,
illetve arra is, hogyan használják a virtuális valóságot az oktatásban és a
nevelésben.

Önreflexió
Hogyan szokta ön a diákjai
véleményét meghallgatni egy
(őket érintő) döntés előtt?
Milyen módon szokta kikérni
a diákjai véleményét?
Úgy gondolja, hogy az
ön diákjai értik az iskolai
szabályzat és a fegyelmi
eljárások mögött lévő
indokokat? Hogyan tudnánk
a diákokkal megértetnie ezek
fontosságát?
Az ön iskolájában minden
diák tudja, hogy mit várnak
el tőlük, és milyen viselkedés
nem elfogadható az iskolai
közösségben?
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2.4. A bullying-ellenes intézkedések törvényes keretei
Horvátországban, Görögországban, Lettországban
és Romániában
2.4.1. Horvátország
A Horvát Köztársaságban A gyerekek és fiatalok körében zajló erőszak megelőzésére vonatkozó egyezmény kötelezi az oktatási intézményeket, a szociális
jóléti központokat és a rendőrséget, hogy intézkedjenek abban az esetben,
ha zaklatást tapasztalnak. Abban az esetben, ha a gyerekük bullying áldozatává válik, a szülőknek lehetőségük van arra, hogy segítséget kérjenek
az iskolában működő hivatásos szolgálattól (nevelő / pszichológus / szociális nevelő). További tanácsadásért és irányításért a szülőknek lehetőségük van, hogy olyan családi központhoz, a szociális jólléti központhoz vagy
tanácsadó központhoz forduljanak, amelyek övezetük más intézményei
keretén belül működnek (például gyermekgondozó központok, civil szervezetek).

2.4.2. Románia
Romániában a gyerekek jogainak törvényes keretét a következők biztosítják:
•

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye (amelyet Románia 1990. november 20-án fogadott el, és amelyet a 18/1990 számú törvény
léptett életbe).

•

A 49/ 2011 számú kormányrendelet, amely a családon belül erőszak, illetve a gyerekek elleni erőszak esetén alkalmazható közbelépés módszereit szögezi le.

•

A 221/2019 számú törvény, a 1/2011 számú oktatási törvény módosítása és kiegészítése. Az oktatási törvénynek ez a módosítása
az első törvényes dokumentum, amely meghatározza a bullying
fogalmát, és kijeleni, hogy a „bullying magatartás” tilos az iskolákban. Ugyanakkor előírja, hogy a tanároknak bullying esetekkel
kapcsolatos képzéseken kell részt venniük „azzal a céllal, hogy
azonosítani tudják ezeket a problémákat, és képesek legyenek a
megfelelő eljárást alkalmazni”. A törvény alkalmazását pontosító
módszertan 2020 elején fog megjelenni.

2.4.3. Görögország
Görögországban nincs olyan egyezmény, amely előírja az oktatási intézményeknek, hogy milyen lépéseket tegyenek bullying esetén. De van egy
általános bullying-ellenes irányelv, amely több múltbeli és jelenlegi megelőző beavatkozásban tükröződik, és amelyet elfogadott a görög Okta-
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tásügyi és Vallásügyi Minisztérium, és amelyet alkalmaznak az iskolákban.
Sajnos ezek a kezdeményezések nincsenek ténylegesen és rendszeresen
kiértékelve.
A görög Oktatásügyi és Vallásügyi Minisztérium igyekszik felkészíteni és
megerősíteni a tanárokat a fent említett beavatkozások kivitelezésében.
De nem létezik olyan hivatalos felügyelő szerv, amely egyszerre bátorítaná a megvalósítást, mérné az eredményességet az iskolán belül, és nyilvántartást vezetne az évente előforduló bullying esetekről. Ezért minden
iskola a saját maga által meghatározott irányelv és stratégia alapján intézkedik. Ezeket általában az iskola vezetősége/ az iskola alkalmazottai/
az oktatók vagy az oktatási körzetért felelős személyek léptetik érvénybe.
Összességében minden olyan ügy, amely a görög diákok jogaira vonatkozik, összhangban kell, hogy legyen a Gyermekek Jogairól Szóló Nemzetközi
Egyezménnyel, az Iskolavezetés Gyakorlati Útmutatója című dokumentummal, az Európai Tanács és az Európai Bizottság rendelkezéseivel.

2.4.4. Lettország
A lettországi gyerekeket a gyermekek jogait védő törvény óvja a szexuális,
fizikai és érzelmi erőszaktól. Az oktatási törvény értelmében az iskola vezetősége felelős a gyerekek biztonságáért, és szavatolja, hogy a gyerekeknek joguk van biztonságban érezni magukat az iskolában és az iskolai tevékenységek alatt. A kormány minden iskolára érvényes biztonsági
előírásokat (pl. 1338. számú intézkedés) hoz. Az iskolai rendszabályzatok
meghatározzák a viselkedési szabályokat minden nevelési tevékenységre
nézve, felelősségeket szabnak meg, illetve javaslatot tesznek arra, hogy
mit kell tenni, ha a gyerekek veszélyben érzik önmaguk vagy társaik biztonságát. Ugyancsak a kormány ír elő az iskolai erőszak ellen megelőző intézkedéseket és nevelési módszereket. Lettországban a gyerekek 14 éves
kortól büntetőjogi és adminisztratív szempontból is felelősek tetteikért.
Nevelő célzatú korlátozó intézkedések már 11 éves kortól alkalmazhatóak. A törvény azt is kimondja, hogy a szülők felelősek a gyerekek viselkedéséért nyilvános helyeken. Fennáll annak a lehetősége, hogy a szülőkre
adminisztratív (legtöbb esetben pénzbírság) büntetést szabjanak ki. Az
önkormányzatok szintén felelősek a területeiken tartózkodó gyerekek biztonságáért. Az önkormányzatok szociális javító programokat dolgoznak ki,
és valósítanak meg olyan gyerekek számára, akik már két vagy több szabálysértést követtek el. Ennek ellenére a bullying és a kortársak körében
jelenlévő erőszak megoldásának kulcsa az iskolákban van. A tanár vagy
szociális munkás szóba állhat az elkövetővel, közvetíthet az elkövető és az
áldozat között, az igazgató megfeddheti az elkövetőt, az iskola vezetőtanácsa bevonhatja az helyi rendőrséget. Az iskola vezetőtanácsa figyelmeztetheti az elkövetőt, kötelezheti, hogy kérjen bocsánatot, vagy viselkedési
korlátozásokat léptethet életbe – a szociális segítő és javító programokon
való részvétel pszichológus, orvos, vagy más szakember bevonásával történik. Az áldozat szülei beperelhetik a tettes szüleit a bíróságon.
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2.5. Horvát, görög, lett és romániai fiatalok tapasztalatai bullying-ellenes vagy más megelőző kezdeményezésekkel kapcsolatosan
Önreflexió
Mennyiben különböznek
vagy hasonlítanak
az ön tapasztalatai a
tanulmányban bemutatott
kutatási eredményektől?

Egy, a jelen projekt keretén belül elkészített kutatási dokumentumban,
amelynek a címe Tanulmány a legjobb bullying-ellenes intézkedésekről40 ös�szefoglaltuk horvát, görög, lett és romániai fiatalok tapasztalatait bullying-ellenes vagy más erőszakmegelőző kezdeményezésekkel kapcsolatosan.

A megkérdezett fiataloknak (nyolcvanhat 13 és
18 év közötti fiatal) pozitív tapasztalataik voltak
az olyan bullying-ellenes kezdeményezésekkel, amelyek párbeszéden alapuló módszereket
használtak (szerepjáték, beszélgetés egy rövid
videó megtekintése után, játékok, fórum színház,
pszichodráma, technológiai eszközök használata, mint például videók, internet, online játékok,
saját videók elkészítése). A fiatalok értékelték
azokat a programokat is, amelyek zenét és történetmesélést tartalamaztak, és amelyeket egy jól
felkészült, magabiztos szakember vezetett.

Ugyanazok a fiatalok megemlítettek néhány elkerülendő csapdát is, mint például nem interaktív
módszerek használata (előadás,
írás, olvasás), olyan videók bemutatása, amelyeknek nehéz
elolvasni a feliratát, poszterek
készítése (ami egyes fiatalok szerint unalmas) vagy olyan anyagok
használata, amelyek túl „gyerekesek” vagy túl didaktikusak, „szájbarágósak”.

Fiatalokkal foglalkozó szakemberek (iskolai tanácsadók, tanárok, ifjúsági munkások), akik részt vettek a programban arról számoltak be, hogy a
bullying-ellenes programok sikeresebbek, ha a tanulók élvezik az alkalmazott módszereket és anyagokat, ha a program során pozitív élményeket
szereznek. A szakemberek, akárcsak a fiatalok, jobban kedvelik a gyakorlatias programokat, a csoportos beszélgetést, mint a témában tartott előadásokat. A szakemberek gyakran szembesültek nehézségekkel: a fiatalok
néha figyelmetlenek vagy érdektelenek voltak, és nehéz volt felkelteni az
érdeklődésüket.
Miközben a bullying-ellenes programok sikere leginkább a szakember és a
fiatalok közti kapcsolat minőségétől függött, fontos volt a megfelelő bul�lying-ellenes oktatási eszközök és anyagok gondos kiválasztása is. A szakemberek, pedagógusok jobban kedvelik az egyszerű, könnyen alkalmazható eszközöket, felhasználóbarát anyagokat, amelyek jól szerkesztettek, és
lépésről-lépésre leírják az alkalmazási módot, ezért nem igényelnek sok
tervezési munkát. A diákok általában pozitívan viszonyultak a technikai
eszközök használatához, többek között a VR technológiához is.
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Végkövetkeztetésében a Tanulmány a legjobb bullying-ellenes intézkedésekről két sikertényezőt azonosít a bullying-ellenes eljárásokkal kapcsolatosan: (1) a tapasztalati tanuláson és a párbeszéden alapuló módszerek
sikeresebbek. Hatásuk tovább tart, és megerősítik a csoport tagjai között
fennálló kötelékeket. (2) A módszerek és eljárások önmagukban nem elegendőek, a tevékenységeket vezető szakembernek bizonyos pozitív tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hitelesnek kell lennie, önbizalommal kell
fordulnia a végrehajtandó feladat felé. A fiatalok nem fogják komolyan
venni a programokat, ha a pedagógus teherként tekint a bullying megelőző
munkára.

Minden iskolában létezniük kell olyan célzott intézkedéseknek, amelyek zéró
toleranciát hirdetnek az erőszakos magaviselettel szemben, arra bátorítják a
diákokat, hogy jelezzék a bullying eseteket, segítséget biztosítanak az érintett
diákoknak, és nyíltan viszonyulnak ehhez a problémához. A teljes iskolát bevonó,
hosszútávú megközelítések érdekében az iskolát és a szülőket is megmozgató
erőfeszítéseknek folyamatosaknak kell lenniük.

A szakemberek, pedagógusok tapasztalataiból kiindulva a sikeres bul�lying-ellenes kezdeményezéseknek van néhány nélkülözhetetlen eleme,
ezek az iskolai rendszabályzatra, illetve a bullying-ellenes beavatkozás céljaira, szerkezetére és tartalmára vonatkoznak. A kezdeményezések céljait
tekintve egyaránt hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre és a beavatkozásra. A megelőzés célja az ellenállóképesség, az empátia növelése, az
önbizalom megerősítése, bizonyos értékek (például méltóság, szolidaritás,
befogadás) népszerűsítése, a kapcsolatok, a diákok közti együttműködés
erősítése és az általános iskolai hangulat javítása kellene, hogy legyen. A
tanév kezdetén szükséges lenne egy kockázatértékelés elvégzése, hogy a
megfelelő intézkedéseket lehessen életbe léptetni.
A bullying-ellenes intézkedésekkel kapcsolatos elvárások: átlátható szerkezet, interaktív tevékenységek, könnyen alkalmazhatóság, vonzó és szórakoztató módszerek alkalmazása, technikai eszközök és a fiatalok által
kedvelt kommunikációs csatornák használata, pozitív nyelvezet és megközelítés a tiltásokra való összpontosítás helyett (például: mit tegyenek
a diákok, milyen egy biztonságos iskola). A beavatkozás részeként szükséges az empátia növelése, az áldozatok és a tettesek tapasztalatainak,
érzéseinek ismertetése. A jó program olyan eszközökkel és módszerekkel
vértezi fel a fiatalokat, amelyek képessé teszik őket arra, hogy ellenálljanak az agressziónak és a társaktól jövő nyomásnak. Minden beavatkozás
a célcsoport igényeihez, szükségleteihez szabott kell, hogy legyen (eszközök és üzenet tekintetében), a diákok tényleges (nem csupán feltételezett)
szükségletein kell alapulniuk, és ha lehetséges, olyan valós személyek tör-
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téneteit/beszámolóit is tartalmazzák, akik „túlélték” a zaklatást. Nagyon
fontos ugyanakkor, hogy minden beavatkozást kiértékeljünk. E tanulmányunk következtetései összhangban vannak a szakirodalom ajánlásaival.
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3.1. Megközelítésünk alapelvei
Amint A bullying-ellenes kezdeményezések irányelvei című fejezetben bemutattuk, léteznek olyan sikeres és hatékony kezdeményezések, amelyeket bárki felhasználhat a zaklatás megakadályozására. A „VR
not bullies” projekt amellett, hogy javasolja a VR technológia használatát, egyetért a bemutatott kezdeményezésekkel, amelyek megközelítésünk kiindulópontjaként is szolgálnak. Megközelítésünk (az előző
oldalakon részletezett) alapvonalai:
- Kisebb incidensek informális kezelése, asszertív, resztoratív és erőszakmentes kommunikáció felhasználásával.
- Pozitív, tisztelettudó és biztonságos iskolai hangulat megteremtése. Az iskolai hangulat és a bullying
kapcsolatát vizsgáló kutatások kimutatták, hogy társak közti konfliktus ritkábban fordul elő pozitív
iskolai hangulatban. A tanároknak meleg és gondoskodó iskolai légkört kell biztosítaniuk, középpontba állítva az önbecsülés megtanulását.
- Olyan környezet megteremtése, amelyben a fiatalok nem félnek beszélni a felnőttekkel a gondjaikról,
és bíznak abban, hogy a felnőttek mindent megtesz annak érdekében, hogy megoldást találjanak,
valamint hogy biztosított azt a környezetet, ahol a közösség minden tagját tisztelik és elfogadják.
- Az iskola/ tanintézmény egészét érintő megközelítés alkalmazása és minél több szereplő bevonása
(gyerekek, szülők, nevelők, tanácsadók, ifjúsági vezetők, rendfenntartó szervek, közösségi médiával
foglalkozó vállalatok, helyi közösségek).
- A bullying megelőzése azzal, hogy az iskolai közösséget folyamatosan neveljük: tudatosítjuk és dolgozunk a zaklatással, a közösséggel és a felelősségvállalással lehetőség szerint minden tantárgy
keretében. Ezen témák különösen fontosak a technológiai eszközöket használó tantárgyak, tanórák
keretében, hogy ezáltal is megelőzzük az internetes zaklatást.
- Olyan (lehetőleg a fiatalok által vagy az ő bevonásukkal készített) táblák, ábrák kifüggesztése az iskolák terültén, amelyek az elfogadható viselkedés szabályaira emlékeztetik a diákokat.
- Az iskoláknak legyen zaklatásra vonatkozó szabályzata, amelyet rendszeresen felülvizsgálnak.
- A zaklató viselkedés elítélése annélkül, hogy a gyermekeket elítélnénk, megbélyegeznénk, világos
üzenet a közösségnek, hogy a bullying elfogadhatatlan. Legyen világos mindenki számára, hogy a
zéró tolerancia elvét követjük, és minden zaklató viselkedésnek következménye lesz. Biztosítsuk,
hogy ez a következmény nem csak a tettesek számonkérését jelenti, hanem adjunk lehetőséget az
érintetteknek arra, hogy helyrehozzák a kapcsolatukat. Ne használjunk megszégyenítő, büntető intézkedéseket, mert azok csak megerősítik a zaklatást. A zéró tolerancia elve büntetéssel párosítva az
ellenkező hatást éri el, megerősíti a deviáns magatartást.
- Ha a zaklatás folytatódik az informális közbeavatkozási próbálkozások után, akkor megfontolhatjuk a
formális eljárásokat (felfüggesztés, kizárás) az iskola belső rendszabályzata szerint.
- A gyerekek figyelemmel követése, hogy időben azonosítsunk minden viselkedésbeli eltérést.
„VR not bullies” projekt célja az, hogy hatékonyan járuljon hozzá a fiatalok körében zajló zaklatás kezeléséhez, horvát, görög, lett és romániai partnerek által fejlesztett VR eszközökkel és segédanyagokkal.
A projekt honlapján található elérhetőségeken igényelhetik az érdeklődő pedagógusok, ifjúság segítők a
technikai eszközöket és anyagokat: https://vrnotbullies.eu/.
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Tapasztalatunk szerint számos tanintézmény még ma is a hagyományos oktatásszervezési formákat preferálja, azaz jellemzően tanterv- és tanárközpontú, illetve tekintélyelvű. Ezért sem a tanárok, sem a diákok
nincsenek hozzászokva ahhoz az önfegyelemhez és motivációhoz, amelyet az önállóbb, projektorientált
munka kíván, az iskolai teljesítmény fő mozgatórugója pedig a hatalommal szemben érzett félelem. Az
ebben a dokumentumban javasolt eljárások, az asszertivitás, az erőszakmentes kommunikáció, a szociális fegyelmezés és a méltányos eljárás, ha következetesen alkalmazzuk, hosszú távon segíthet az iskolai
kultúra átformálásában és a zaklatás vissszaszorításában.

3.2. Kezdjük a bizalom elnyerésével – miért és hogyan?
Nem léteznek egészséges kapcsolatok bizalom nélkül. A gyerek jóllétének biztosítása elsősorban azt jelenti, hogy olyan kapcsolatot alakítunk ki vele, ahol biztonságban érzi magát. Ugyanez vonatkozik a felnőttekkel való munkára is. A bizalom megteremtése hosszas folyamat, nagymértékben függ a pedagógusok, ifjúsági segítők hitelességétől, őszinteségétől, mindennapi elköteleződésétől. A felnőttnek csak
akkor van esélye hatni a fiatalokra, ha támogató nyelvezetet használ, ha elválasztja a tettet a tettestől, ha
soha nem a személyt támadja, hanem csak az aktuális viselkedéséről beszél. Ez a viszonyulás bizalmat
teremt. Minden gyereknek biztonságban kell éreznie magát a bullying-megelőző tevékenységek alatt. Ha
biztonságban érzik magunkat, akkor örömmel élnek a lehetőséggel, hogy kifejezzék véleményüket. Az
erőszakmentes kommunikációs szokások és a resztoratív megközelítés középpontjában a diákokkal való
egészséges kapcsolat kialakítása és az ő biztonságuk áll. A pedagógusok kedvező tanulási eredményeket
érhetnek el, ha a resztpratív gyakorlatoknál bemutatott WITH módon dolgoznak, együttműködnek a diákokkal és a szülőkkel, és őket is bevonják a döntéshozatalba.
A világos szabályok leszögezése szintén jó eszköz a bizalom kialakítására. A méltányos eljárás módszere
szerint világossá kell tenni, hogy mi megengedett, és mi nem megengedett az iskolában. Ha az iskolának
nincsenek a zaklatásra vonatkozó világos belső szabályai, akkor ez félreértésekhez és kiskapukhoz vezet,
és csökkenti a bullying-ellenes beavatkozások hatékonyságát. Ezen szabályok – diákokkal együtt történő – időnkénti áttekintése elengedhetetlen a „kiskapuk” lezárása és az új jelenségek (pl. cyberbullying)
megfékezése érdekében.
Szintén bizalmat teremt, ha elmondjuk, hogy miért fontos a bullying-ellenes munka, és ezzel is méltányosságot gyakorlunk. Ha egy felnőttnek sikerül azonnal megállítani a zaklatást, az nagymértékben meg
fogja növelni az iránta való bizalmat. Ugyanakkor hitelességet és biztonságérzetet is teremt. Az olyan kritikus helyzetekben, mint a zaklatás, a biztonságérzetet gyors beavatkozással lehet megteremteni. Gyorsan és hatékonyan, az agresszivitás elkerülésével közbeavatkozni a zaklatás megállítására leginkább egy
felnőtt tudhat.

3.3. Felnőtt szövetségesek bevonása az iskolán kívül és belül
Amint a leginkább bevált gyakorlatok mutatják, bármilyen iskolán belüli programot az iskola működéséért felelős személy (kerületi, megyei tanfelügyelő, egyes országokban a minisztérium) jóváhagyásával
lehet elkezdeni. Ahhoz, hogy biztosítsuk a projekt elfogadását, világosan ismertessük a projekt céljait és
tevékenységeit. (Ez is a méltányosság elve szerint való.) A bullying-ellenes munka sikere függ attól, hogy
mennyire tud vele azonosulni a közvetlen és a tágabb közösség, értik-e a program lényegét az iskola
alkalmazottai beleegyeznek-e az alapelvek következetes alkalmazásába. Jelentős változást csak az isko-
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lán belüli teljes támogatással lehet elérni. Hogy ez a támogatás létrejöjjön, a szakértőknek, a programok
kezdeményezőinek figyelmesen meg kell hallgatniuk a pedagógusok, szülők által kifejezett aggodalmakat
és nézetbeli eltéréseket, és nem törekedhetnek arra, hogy beszédpartnerüket minden áron meggyőzzék a
saját igazukról. Az ellenállás leküzdéséhez jó ismerni a törvényi hátteret, és képviselni, hogy a bullying-ellenes beavatkozás nem csak a diákok javára válik, hanem mindenkinek jót fog tenni: az iskolai hangulat
barátságosabb és kevésbé stresszes lesz. Fontos az is, hogy első körben motivált iskolákat és tanárokat
vonjunk be a munkába, olyanokat, akik nem eleve túlterheltek más projektekkel, és akik maguk is keresik
a zaklatás megelőzésére alkalmas megoldásokat.
Ajánlatos, hogy az iskoláknak legyenek bullying-ellenes előírásaik, vagy hogy támogatást kapjanak ezek
kialakítására. A bullying-megelőző tevékenységeket vezető pedagógus csak akkor tud szabályokat kialakítani egy-egy workshop alatt, hogyha az iskola szabályzata is támogatja őt ebben.
A szülők is lehetnek szövetségeseink a bullying-ellenes munka során. A szülőkkel való munkát is a bizalom
felépítésével kell kezdeni. A szülőket ugyanolyan tisztelettel kell kezelni, mint a gyerekeiket és az iskola
alkalmazottait, még akkor is, ha nincsenek tudatában a gyerekük viselkedésének. Ugyanolyan erőszakmentes módon kell segíteni őket abban, hogy megértsék a gyerekük viselkedését, és hogy megelőzzék a
nemkívánt a viselkedést. Gyakran a szülők értesülnek legutolsónak arról, hogy a gyerekük zaklatás áldozata, elkövetője vagy tanúja lett. A legtöbb esetben a gyerekek letagadják ezeket az eseteket, mert félnek
a büntetéstől. A szülők tudomására kell hoznunk, hogy a zaklatást névtelenül is lehet jelenteni, és azt is
el kell mondanunk nekik, hogyan tehetik meg ezt. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a szülőknek a
döntési jogát, hogy beleegyeznek-e abba, hogy a gyerekük bullying-ellenes foglalkozáson vegyen részt.

3.4. Hogyan kezeljük a gyerekek reakcióit?
Megközelítésünk célja az, hogy a lehető legjobb módon kihasználjuk a VR technológia által nyújtott lehetőségeket, és az immerzív videók által ösztönözzük a párbeszédet, tetteik, viselkedésük átgondolására
késztessük a fiatalokat. Általánosan elfogadott tény, hogy az elektronikai eszközök elválasztják egymástól az embereket és csökkentik a kommunikációt, ez azonban csak a (sajnos nagyon elterjedt) helytelen
eszközhasználat következménye. Tudjuk, hogy a modern technológia a „digitális bennszülött” fiatalok természetes közege, de így is számíthatunk néhány akadályra:
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•

Ha a gyerekek nincsenek hozzászokva a VR technológia használatához az iskolában, akkor hiányozhat a technikai eszközök gyors kiosztásához szükséges fegyelem, és erre is meg kell tanítani
őket.

•

A pedagógusoknak észre kell venniük, és közbe kell lépniük, ha a gyermekek a VR készülékeket
nem célszerűen használják. Pozitív célokat kell kitűzni az ellenségeskedés és a hatalmi harcok
helyett, mert a bullying a hatalom demonstrálása.

•

Érdemes előzőleg leellenőrizni a készülékeket, a videók elérhetőségét, és esetleges technikai
problémák elhárítására jó, ha létezik egy technikai szakértő, iskolai rendszergazda.

•

Lehet, hogy a gyerekek szórakozásra használják a VR készülékeket vagy kigúnyolják a videókat.
Egyesek csak azért kezdik használni őket, mert vagány dolognak tűnik. Tehát meg kell őket tanítani arra, hogy hogyan használják a VR készülékeket kapcsolataik javára. A videók megtekintése
előtt fontos a megfigyelendő szempontokat kijelölni.
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•

A videók amatőr színészekkel készültek Lettországban, a gyerekek magyar „hangját” Erdélyben
rögzítettük nagyon alacsony költségek mellett. Ha a gyermekek úgy vélekednek, hogy a videók
nem elég életszerűek, hogy az általuk tapasztalt hasonló élethelyzetekben másmilyen kommunikáció, viselkedés tapasztalható, ezt a „kritikát” tanulási lehetőségként, a saját bullying tapasztalataikról szóló beszélgetés kiindulópontjaként érdemes felhasználni.

A pedagógusnak tudnia kell, milyen érzéseket és szükségleteket takarnak a gyerekek reakciói (lásd a szerepekről szóló fejezetet), és hogy mikor van szükségük további támogatásra. Például a bullying áldozatainak további támogatásra lehet szükségük, mert attól tartanak, hogy beszélgetések után folytatódni fog a
zaklatás, és ezért inkább elrejtőznek. Ebben az esetben azért rejtik el félelmüket, mert nem képesek arra,
hogy érvényt szerezzenek azon igényüknek, hogy tisztelettel kezeljék őket. Másfelől az elkövetők veszélyeztetve érezhetik magukat, mert a videók rámutatnak az ő érzékenységükre is, és hajlanak arra, hogy ezt
az érzékenységet agresszió mögé rejtsék. Egyes tettesek először szembesülhetnek saját áldozat szerepükkel, és ezért is érezhetik magukat feszélyezve. Ezért nevetéssel, gúnnyal vagy csak egyszerűen dühvel
reagálhatnak ezekre a szituációkra. Ezek a reakciók a zavarodottság, a szégyen vagy a lelepleződéstől való
félelem jelei lehetnek. A gyerekek bármilyen hozzájárulását a tevékenységhez értékelni kell, még akkor is,
ha nem értenek egyet a bemutatott tartalmakkal. A zaklatás szemlélői zavart vagy szégyent érezhetnek,
miután megértik az áldozat érzéseit, mert nem reagáltak az adott helyzetben.
Bár a filmek nem tartalmaznak szélsőségesen erőszakos jeleneteket vagy nagyon durva nyelvezetet,
egyes gyerekek esetében a játék kiválthat félelmet vagy ijedtséget. A gyerekeket már előre fel kell készíteni arra, hogy vegyék le a VR szemüveget, ha félnek, szoronganak, vagy nem érzik magukat biztonságban.
Az áldozatokat és a tetteseket mélyebben érinthetik a jelenetek. A pedagógusnak támogatnia kell azokat,
akiknek támaszra van szükségük, és tájékoztatnia kell a gyerekeket arról, hogy hol kaphatnak további
segítséget. Tehát a pedagógusnak tisztában kell lennie a szociális-érzelmi tanulással és a dühkezeléssel.
A zaklatás kezdeményezőinek és áldozatainak is elsősorban a negatív érzelmeik kezelésében van szükségük segítségre. A szociális-érzelmi tanulás egyik jó módja az, ha a szakember betartja az erőszakmentes
kommunikáció és a resztoratív eljárások szabályait.
A tevékenység alatt a gyerekeket segíteni kell abban, hogy kigondolják, kihez fordulhatnak, ha bajba kerülnek, ki az a személy, aki biztonságot nyújt nekik, akiben megbízhatnak. Hatékony bullying-ellenes eszköz
segíteni a gyerekeknek, hogy azonosítsák ezt a személyt. Másfelől tudomásukra kell hozni, az iskolában
kihez fordulhatnak segítségért. Fontos, hogy az iskolában a bullying eseteket névtelenül is lehessen jelezni, és ennek konkrét módját ismernie kell minden gyermeknek.
Nem várhatjuk el, hogy néhány foglalkozás megváltoztassa az iskola hangulatát. De arra alkalmas, hogy
megmutassuk a gyermekeknek, hogyan állítsák meg azonnal a zaklatást és hogyan érthetik meg jobban
más emberek érzéseit. Minden személyt, aki részt vesz a foglalkozásokon, értékelni kell, és tudatában kell
lenniük annak, hogy részvételükkel hozzájárultak a jobb iskolai légkör kialakulásához.
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3.5. Hogyan kérjünk segítséget?
3.5.1. Segélyvonalak Horvátországban, Romániában. Görögországban és Lettországban
Horvátországban két nonprofit szervezet nyújt segítséget:
•

A Bátor telefon: Gyerekeknek és serdülőknek: 116 111, szülőknek és szakembereknek: 0800
0800. E-mail: savjet@hrabritelefon.hr, web: https://hrabritelefon.hr

•

Kék telefon: Tel: 01/48 33 888. E-mail: plavi-telefon@zg.t-com.hr, web: www.plavi-telefon.hr

Segélyvonalak Romániában, ahol jelenteni lehet a bullying eseteket, és segítséget lehet kérni:
•

Zöld Vonal Gyerekeknek: 0800 800 303 (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett közszolgálati telefon);

•

S.O.S. Segélyvonal: 0800-800-808 (közszolgálat, ingyenes hívás naponta 19.00 – 24.00 között,
standard díjak a mobilszolgáltalói hálózatokban: 0754-800808 és 0723-800808, a válaszadás
román és magyar nyelven is biztosított);

•

hallgatlak.lelkisegely@gmail.com (közszolgálati segélyvonal, amelyet a S.O.S Segédvonal által
képzett önkéntesek működtetnek, a válaszadás román és magyar nyelven is biztosított);

•

Mentsük Meg a Gyerekeket Egyesület segélyvonala: 021 321 00 50, consiliere@salvaticopiii.ro
(közszolgálat, román nyelven elérhető);

•

Cyberbullying segélyvonal: 031 – 80 80 000 (“Ora de Net” Egyesület , hétfőtől péntekig 10.00 to
17.00, e-mail: ajutor@oradenet.ro, Facebook Messenger: Ora de net (https://www.messenger.
com/t/SigurPeNet) (román nyelven elérhető);

•

Chat-ablak, amely lehetőséget nyújt a bántalmazások névtelen jelentésére (a szolgáltatás működtetője az “Ora de Net” Egyesület: https://oradenet.salvaticopiii.ro/esc-abuz) (román nyelven
elérhető).

Segélyvonalak Görögországban:
•

Nemzeti segélyvonal: 1056, amelyet a Gyerekmosoly Egyesület működtet. A 1056 segélyvonal
alkalmazottai mind szakképzett szociális munkások és pszichológusok, és a segélyvonal országszerte elérthető napi 24 órában, az év minden napján). A segélyvonal ingyenesen elérhető mind
vezetékes, mind mobil telefonról, nem szükséges kártya, ha valaki telefoncellából hívja a segélyvonalat és nem szükséges, hogy fel legyen töltve a kártya, ha valaki kártyás telefont használ.

Lettországi segélyvonal:
•
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Minden gyerek elmondhatja a történetét és segítséget kérhet, ha a nap bármelyik órájában felhívja a VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis (visu diennakti) 116111 segélyvonalat.
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3.5.2. Technikai segítség
Ha a tanárok, ifjúsági munkások olyan bullying esetekkel szembesülnek, amelyeknek közük van a digitális eszközökhöz, az információs technológiához vagy a közösségi médiához (cyberbullying), szükségük
lehet technikai segítségre. Az internetszolgáltató vagy az iskola műszaki személyzete tudnak segíteni, de
azok a tanárok, akik több információt szeretnének, megnézhetik a „Safer Internet” weboldalakat (https://
www.betterinternetforkids.eu/), amelyek elérhetőek minden európai országban, valamint az Internetes
Forródrót Szolgáltatók Nemzetközi Szövetségének weboldalát (https://www.inhope.org/). Tekintve a cyberbullying jelenség globális voltát, érdemes utánanézni az Európán kívül eső forrásoknak is. Az amerikai https://cyberbullying.org/ technikai segítséget nyújt a cyberbullying elkövetőjének azonosításában és
jelentésében, naprakész listát tartalmaz a közösségi média alkalmazások, gaming hálózatok és hasonló
cégek elérthetőségeiről, hogy az érintettek tudják, hol kérhetnek segítséget bullying, zaklatás, fenyegetés
vagy bármilyen más bántalmazás esetén41.

3.5.3. Csapatmunka és szupervízió
A zaklatás megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakemberek, pedagógusok a legtöbb segítséget a
saját, gyakorló kollégáiktól kaphatják. A csapatmunka hatékonyságának feltétele, hogy a csapat tagjai
nyitottak legyenek az együttműködésre, bízzanak egymásban, tiszteljék egymás személyét és tegyenek
különbséget csapattársaik mint személyek, valamint csapattársaik viselkedése között. A szakértőknek,
pedagógusoknak érdemes megosztaniuk egymással bevált módszereiket, de kihívásaikat is. A közös
munka és kölcsönös segítségnyújtás akkor lehet leginkább hatékony, ha mindenki ismer bizonyos, a bul�lying megelőzésében alkalmazandó alapelveket, módszereket, technikákat, eljárásokat. (Erre több forrást
is találhatnak a pedagógusok, de akár ennek a kiadványnak a közös – vagy egyéni – elolvasása is megadhatja a közös „alaphangot”.)
A támogatás egy másik módja a szakmai szupervízió. A szupervíziónak hagyománya van az olyan foglalkozások területén, mint szociális munka, nevelés, pszichológia, pszichoterápia, orvoslás, és azt jelenti, hogy támogatást lehet kérni egy tapasztaltabb személytől, aki képes kívülről szemlélni a helyzetet. A
szupervízió a saját munka értékelése, annak végiggondolása, hogy mit értünk el, mi nem működött, és
mit lehetett volna másképp csinálni. Nem jelenti azt, hogy a szupervizor felmenti a hozzá fordulót a saját
döntése felelőssége alól, hanem segít távolságból szemlélni saját döntéseinket. A szupervízió által arra
fókuszálhatunk, hogy miért és hogyan dolgozunk, és erre minden szakembernek szüksége van fejlődése
érdekében. A szupervízió nem helyettesíti a jó alapképzést, amely megtanít arra, hogy mit kell kezdeni a
gyerekek érzelmi reakcióival.
A szupervízió elérthetősége országonként változik. A bullying megelőzésében érdekelt pedagógusoknak
keresniük kell azokat az egyéni, csapatorientált vagy csoportos szupervíziós lehetőségeket, amelyek helyi
szinten elérhetőek, mert a zaklatás nagy érzelmi terhet ró a szakemberekre is. Fontos, hogy a szupervizorok is ismerjék a bullying-megelőző munka kereteit és alapelveit. Jó felismerni azokat a kritikus helyzeteket, amikor inkább érdemes szupervízióhoz folyamodni, mint hagyni, hogy a helyzet megismétlődjön.
Akkor is érdemes szupervíziót igénybe venni, ha konfliktus adódik a munkánkban vagy a csapatban.
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