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Iskolai cyberbullying-intervenció rövid- és 
hosszútávú eredményessége a segítségkérés és 

a programmal való elégedettség dimenziójában1

A TANTUdSZ ifjúsági egészségnevelési program tapasztalatai általános 
iskolások körében

1 A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program keretein belül 
valósult meg.

ÖSSZEFOGLALÁS

A cyberbullying elterjedtsége és mentális egészségre gyakorolt hatásai miatt kulcsfontossá-
gú, hogy az intervenciók különféle formái minél szélesebb körben elérjék a diákokat 
(Cassidi és mtsai, 2013; Kowalski és mtsai, 2014; Gaffney és mtsai, 2018). 

Tanulmányunk célja, hogy a kortársoktatással megvalósuló TANTUdSZ internet-
biztonság- és anticyberbullying-pilotprogramunk rövid és hosszú távú eredményességét 
bemutassuk.

A mintába 536, intervenciós programban részt vett diák került, 36%-uk alsó, 64%-uk 
pedig felső tagozatos volt. A résztvevők ismereteit és segítségkérési hajlandóságát önkitöltős 
kérdőívvel mértük fel a program előtt, a program után közvetlenül, majd fél évvel később.

A TANTUdSZ program pozitív hatása kimutatható volt a részt vevő diákok tudásválto-
zásában és a segítségkérési hajlandóságuk növekedésében, azonban a hatás nem volt tartós, 
a hat hónappal későbbi visszamérésre elhalványult. A kisiskolás résztvevők tudásának és 
hozzáállásának változása nagyobbnak és valamelyest tartósabbnak bizonyult a felső tagoza-
tosokénál, emellett jóval nagyobb nyitottságot mutattak a program iránt.

Eredményeink megerősítik, hogy a hosszútávú intervenciós hatás eléréséhez hosszabb 
ideig tartó és ismétlődő egészségfejlesztési programok szükségesek (Gaffney és mtsai, 2018).

Kulcsszavak: cyberbullying, kortársoktatás, hatékonyság-vizsgálat, egészségfejlesztés
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BEVEZETÉS

A cyberbullying jelensége a kétezres évek 
után került a kutatók érdeklődésének hom-
lokterébe, a digitalizáció térhódításával pár-
huzamosan pedig egyre inkább növekszik 
a kérdéssel foglalkozó kutatások és tanulmá-
nyok száma (Tokunaga, 2010; Cassidi, 
Faucher és Jackson, 2013; Kowalski, 
Giumetti, Schroeder és Lattanner, 2014; 
Bauman és Bellmore, 2015; Smith, 2016; Do-
monkos, 2017). A burjánzó cyberbullying-
szakirodalom ellenére a jelenség a mai napig 
konceptualizációs bizonytalansággal küzd 
(Menesini és Nocentini, 2009; Englander, 
Donnerstein, Kowalski, Lin és Parti, 2017). 
A leginkább elterjedt fogalommeghatározás 
a cyberbullyingot ismétlődő, szándékos, ag-
resszív cselekedetként definiálja, amely 
elektronikus térben valósul meg (Smith és 
mtsai, 2008; Tokunaga, 2010). Willard 
(2007) hét megnyilvánulási formáját írja le, 
hangsúlyozva, hogy az egyes típusok között 
gyakoriak az átfedések: 

• lángháború (flaming; 
indulatos, vulgáris 
komment- vagy üze-
netháború), 

• támadássorozat 
(harassment; ártó, in-
zultáló, ismétlődő üzenetek), 

• befeketítés (denigration; titkok, pletykák 
online terjesztése, amely csorbítja az áldo-
zat hírnevét), 

• kiközösítés (exclusion; online csoportból 
való szándékos, kegyetlen kizárás), 

• kibeszélés és „trükközés” (outing és 
trickery; titkok, kínos információk csellel 
való kiszedése online terjesztés céljából), 

• személyiséglopás (impersonation; zavarba 
ejtő, az áldozat nevében írt posztok és 
üzenetek), és 

• online zaklatás (cyberstalking; intenzív tá-
madássorozat és befeketítés, amely fenye-
getéssel jár, vagy félelmet generál az áldo-
zatban; Willard, 2007; Domonkos, 2014, 
2017). 

A lista folyamatosan bővül, például 
az ún. „happy slapping”-gel, amely során 
az áldozat bántalmazását videóra veszik, 
majd interneten terjesztik (Campbell, 2006). 

A cyberbullying esetében négy sze-
repkört különböztet meg a szakirodalom: 
áldozat, elkövető, szemtanú, valamint áldo-
zat-elkövető, ugyanis az áldozatokból gyak-
ran válik elkövető és fordítva (Kowalski 
és Limber, 2013). A cyberbullyingot 
az elektronikus közegen túl több szem-
pont is speciálissá teszi a tradicionális 
bullyinghoz képest (Patchin és Hinduja, 
2006). Gyakori, hogy a zaklatás szemtanúk 
nélkül valósul meg, így a közbelépés, külső 
segítségnyújtás sem lehetséges, de az is elő-
fordul, hogy a közösségi média publicitása 
hatalmasra növeli a szemtanúk számát, 
fokozva az áldozat distresszét (Pieschl, 
Kuhlmann és Porsch, 2015). Ráadásul 
a cyberbullying áldozatok ritkán kérnek 

segítséget, egyrészt, mert 
szégyellik, amit tettek 
velük, másrészt, mert fél-
nek a következményektől 
(gyermekek esetében 
ilyen például a szülők 

internetkorlátozása), harmadrészt úgy gon-
dolják, a felnőttek úgysem tudnának tenni 
semmit (Smith és mtsai, 2008; Dooley, 
Gradinger, Strohmeier, Cross és Spiel, 2010; 
Spears, Taddeo, Daly, Stretton és Karklins, 
2015). Bizonyos esetekben az elkövető ano-
nim marad, sőt, az áldozat nem is feltétle-
nül ismeri őt személyesen. A cyberbullying 
specifikuma, hogy – tekintettel arra, hogy 
az elkövető nem látja az áldozatot és annak 
reakcióját – az empátia kevésbé fogja 
vissza előbbit. Míg a tradicionális bullying 

áldozat, elkövető, szemtanú, 
valamint áldozat-elkövető
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fogalmának egyik dimenziója a rendsze-
resség, a cyberbullying esetében egyetlen 
cselekmény is súlyos következményekkel 
járhat az áldozat szempontjából, hiszen 
az interneten többnyire visszavonhatatlanul 
megmaradnak a zaklatás nyomai, ebből 
kifolyólag bármennyiszer ismétlődő hatást 
fejthet ki (Slonje és Smith, 2008). Szintén 
fontos megjegyezni, 
hogy a tradicionális 
bullyinghoz képest 
a cyberbullying nem ér 
véget az iskolából való 
kilépéssel, adott esetben 
folyamatosan jelen lehet 
(Slonje és Smith, 2008). 

A cyberbullying körüli konceptuali-
zációs bizonytalanság miatt a jelenséggel 
kapcsolatos statisztikák összehason-
lítása is nehézkes (Modecki, Minchin, 
Harbaugh, Guerra és Runions, 2014). 
A becslések alapján nagyjából 30%-ra 
tehető a cyberbullyingban érintett fiatalok 
száma, azonban fontos hangsúlyozni, hogy 
a korcsoport szignifikánsan meghatározza 
a prevalenciát (Modecki és mtsai, 2014; 
Brochado, Soares és Fraga, 2017; Kowalski, 
Limber és McCord, 2019). Az ugyanakkor 
bizonyos, hogy a digitalizáció előtérbe 
kerülésével – amelyen a pandémiás helyzet 
feltehetően csak erősített – a cyberbullying-
érintettség növekedni fog. 

A magyarországi felmérések eredmé-
nyei a módszer és a vizsgált korcsoport 
függvényében eltérő cyberbullying-
prevalenciáról tudósítanak. Parti és kollégái 
2011–2014-es adatgyűjtés (N=902) alapján 
egyharmadra (33,4%) mérték a 11–19 éves 
diákok cyberbullying-érintettségét egy 
öt itemes skála alapján, amely a felmérést 
megelőző négy hónap tapasztalataira 
vonatkozott (Parti, Schmidt és Néray, 
2018). A cyberbullying leggyakrabban 
előforduló formája a bántó, sértő üzenetek 
küldése (flaming, 32,3%), titkok és pletykák 

terjesztése (denigration, 6,0%), valamint 
az online csoportból való kiközösítés 
(exclusion, 5,9%) volt a vizsgálatba bevont 
diákok körében. A Digitális Állampolgárság 
Kutatócsoport 2013-as felmérésében 10–27 
éves fiatalok (N=407) körében 57,7% 
volt a cyberbullying-áldozatok, 54,3% 
a cyberbullying-elkövetők aránya kilenc 

cyberbullying-szituáció 
objektív gyakorisági 
átlaga alapján, a vizsgá-
latot megelőző egy évre 
vonatkoztatva (Ollé és 
mtsai, 2013; Domonkos, 
2017). A 2015-ös ESPAD 
vizsgálat magyarországi, 

a 15–22 éves korosztályra reprezentatív 
mintájában (N=6237) 3,66% volt 
a cyberviktimizáció aránya, vagyis azoké, 
akik a felmérést megelőző néhány hónapban 
legalább havi 1-2 alkalommal tapasztaltak 
cyberbullyingot lángháború, illetve kínos 
fénykép engedély nélküli megosztása 
formájában (Zsila, 2018). A 2017/18-as 
HBSC kutatásban részt vevő (N=6003) 
5–11. évfolyamos diákok körében 18,9% 
volt a cyberbullying-áldozatok (a felmérést 
megelőző néhány hónapban legalább 
havonta 1-2 alkalommal lángháború, illetve 
kínos fénykép engedély nélküli megosztása 
formájában cyberbullyingot tapasztalók), 
és 21,1% a cyberbullying elkövetők aránya 
(Várnai, 2019). Margitics és munkatársai 
az internetes áldozat (CVS) és internetes 
zaklató (CBS) skála alapján azt találták, 
hogy a felső tagozatosok 63,4%-a vett 
már részt aktívan internetes zaklatásban 
és 68,9%-uk volt már áldozat (N=461). 
A középiskolások körében mindkét arány 
értelemszerűen magasabb, 68,7%-uk volt 
zaklató, 72,4%-uk pedig áldozat (N=421). 
A leggyakoribb cyberbullying típus mindkét 
korcsoportban a kirekesztés, valamint a mo-
biltelefonon való zaklatás volt (Margitics, 
Figula és Pauwlik, 2020).

a digitalizáció előtérbe 
kerülésével  

a cyberbullying-érintettség 
növekedni fog
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A cyberbullying jelenségének erősödé-
sével párhuzamosan számos intervenciós 
kezdeményezés jött létre, amelyek jellem-
zően a cyberviktimizáció és az elkövetővé 
válás csökkentését tűzték ki célul (Fülöp 
és mtsai, 2012; Hutson, Kelly és Militello, 
2017; Gaffney, Farrington, Espelage és Ttofi, 
2018; Hajnal, 2020). A cyberbullyinggal 
foglalkozó intervenciós programok több-
sége a tradicionális bullying csökkentésére 
kidolgozott sikeres programok elemeiből 
építkezik, azok kiegészítéseként született, 
pl. a finn KiVa antibullying program 
(Williford és mtsai, 2013). A cyberbullying 
kezelésére irányuló intervenciók jellemzően 
a felső tagozatos, középiskolás korosz-
tályra koncentrálnak, bár a fiatalabb, 
alsó tagozatos gyermekek egyre nagyobb 
hányada kapcsolódik közösségi médiához, 
amellyel együtt várhatóan cyberbullying-
érintettségük is nő (Cantone és mtsai, 2015; 
Ey, Taddeo és Spears, 2015). A szinte kivétel 
nélkül iskolai keretek között megvalósuló 
programok nagyon széles skálán mozognak 
időtartam és gyakoriság szempontjából, 
az egy alkalmas foglalkozásoktól kezdve 
a teljes tanévet átölelő beavatkozásokig. 
Az intervenció formái között az előadás, 
a csoportos beszélgetés, a dramatikus 
játékok és a projektmunka egyaránt megje-
lennek. A prevenciós foglalkozások elemeit 
a cyberbullyinggal kap-
csolatos tudásátadás, 
a coping stratégiák, 
empátia, kommunikáci-
ós és szociális készségek 
fejlesztése adják, emellett 
a programok a jelenség 
természetéből fakadóan 
gyakran összefonódnak az internetbizton-
ság témakörével (Hutson, Kelly és Militello, 
2017; Gaffney és mtsai, 2018). 

2  https://unicef.hu/nemvagyegyedul-kampany
3  http://tabby-hun.weebly.com/

Gaffney és munkatársai (2018) 
metaanalízise szerint a cyberbullying 
programok átlagosan 10-15%-kal csök-
kentik a cyberbullying érintettséget, 14%-
kal a viktimizációt, azonban hosszú távú 
hatásuk megkérdőjelezhető. Az eddigi 
eredmények alapján azok a programok, 
amelyek az intervenciót kiterjesztik a szü-
lőkre illetve az egész iskolai közösségre, 
eredményesebbek, hiszen a jelenség 
maga is egy tágabb – az egyén, a család 
és az iskolai közösség alkotta – rendszert 
érintő probléma (Cantone és mtsai, 2015, 
Hutson és mtsai, 2017). Lévén, hogy 
a cyberbullying-áldozatok gyakran bará-
taikhoz fordulnak segítségért (Dooley és 
mtsai, 2010; Spears és mtsai, 2015), azok 
a programok, amelyek nem csupán az ál-
dozatra, hanem a szemlélőkre, a körülötte 
lévő hálózatra együttesen koncentrálnak, 
sokkal eredményesebbek lehetnek (Cassidi 
és mtsai, 2013). 

Magyarországon az utóbbi években 
több cyberbullyinggal foglalkozó inter-
venciós program is megvalósult (Fülöp 
és mtsai, 2012; Hajnal, 2020). Az UNI-
CEF Magyarország 2018-ban kezdte 
#nemvagyegyedül2 című kampányát, amely 
az áldozattá vált gyermekek számára hozott 
létre egy olyan honlapot, ahol különböző 
– előzetesen felkészített – hírességektől 

kérhettek tanácsot. Az öt 
európai ország részvé-
telével megvalósuló, 
online felületen működő 
T.A.B.B.Y. projekt3 
(Threat Assessment of 
Bullying Behaviour) célja 
az internetezés során 

fellépő kockázatok tudatosítása, ideértve 
a cyberbullyingot is. Az online felületen 
a gyermekek egy virtuális világban, saját 

a fiatalabb, alsó tagozatos 
gyermekek egyre nagyobb 

hányada kapcsolódik 
közösségi médiához
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karakterrel próbálhatják ki magukat külön-
böző szituációkban (Parti, Schmidt, Néray 
és Virág, 2015). 

A Magyar Tudományos Akadémia által 
támogatott TANTUdSZ (Tanulj! Tanítsd! 
Tudd!) ifjúsági egészségnevelési program 
célja a gyermekek egészségtudatosságának 
növelése egy kortársoktatásra épülő speciális 
pedagógiai modell kidolgozásán keresztül. 
A TANTUdSZ program az oktatási rendszer 
három szintjét köti össze. Az egészségtudo-
mányi és pedagógia szakos hallgatók közép-
iskolás diákokkal kiegészülve általános és 
középiskolás diákok számára tartanak egész-
ségfejlesztési foglalkozásokat különböző 
témákban (kézhigiéné, folyadékfogyasztás, 
újraélesztés), többek között internetbiztonság 
és cyberbullying témakörben is (Ábrám és 
mtsai, 2018; Feith és mtsai, 2018; Kolosai és 
mtsai, 2018; Lehotsky és mtsai, 2018; Fritúz 
és mtsai, 2019; Szőke és 
mtsai, 2019). A hallgató-
kat egészségtudományi és 
pedagógiai felsőoktatás-
ban oktató szakemberek 
készítik fel és tutorálják 
az egészségfejlesztési folyamat során. 

CÉLKITŰZÉS

Tanulmányunk célja, hogy a kortársoktatás-
sal megvalósuló internetbiztonság- és 
anticyberbullying-pilotprogramunk rövid és 
hosszú távú eredményességét bemutassuk. 
Jelen közleményben az alábbiakra kerül sor:

1. Az intervenciós programban részt vevő 
diákok szociodemográfiai háttértényezői, 
digitális eszközellátottsága, 
internetfogyasztási szokásainak leíró be-
mutatása;

4  A kisiskolásokon/alsó tagozatosokon a programban részt vevő 8–11 éves korosztályt értjük.

2. A TANTUdSZ programban résztvevő 
diákok cyberbullyinghoz kapcsolódó 
segítségkérésre vonatkozó tudásának, 
segítségkérési hajlandóságának, illetve 
ezek változásának vizsgálata, tekintve, 
hogy a cyberbullying áldozatok ritkán 
kérnek segítséget (Smith és mtsai, 2008; 
Dooley és mtsai, 2010; Spears és mtsai, 
2015);

3. A TANTUdSZ programmal való elége-
dettség vizsgálata.

Mivel a cyberbullying intervenciók 
kevésbé koncentrálnak a kisiskolás4 korú 
gyermekekre, a program eredményességé-
nek különbségeit külön vizsgáltuk az alsó 
és felső tagozatos résztvevők között. 

2019-ben a TANTUdSZ program 
az internetbiztonság témájában tartott 
egészségfejlesztési foglalkozásokat. A négy 

tanórás program célja 
a résztvevők biztonságos 
internethasználattal 
való megismertetése 
volt, különös tekintettel 
az internetfüggőség és 

a cyberbullying témakörökre. Az egész-
ségfejlesztési alkalmaknak nem volt célja 
az internethasználat visszaszorítása, in-
kább a minőségi, tudatos internethaszná-
lat szempontjaira szerettük volna felhívni 
a figyelmet. A cyberbullying témakörén 
belül a jelenség életkorspecifikus defini-
álása mellett az internetes bántalmazás 
következményeinek tudatosítására és 
a jelenséggel kapcsolatos érzékenyítésre 
helyeztük a hangsúlyt. Cyberbullying-
esetek dramatikus feldolgozásán keresztül 
a lehetséges megoldási, kezelési módokat 
beszélték át a résztvevők. A diákok 
érzékenyítésével közvetett célunk 
a cyberbullying következményeinek 
mérséklése volt a résztvevők körében: 

kortársoktatásra épülő 
speciális pedagógiai modell 
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az áldozatokat segítségkérésre biztatni 
(ehhez kapcsolódóan tudásukat szélesí-
teni), a megfigyelőket aktív, proszociális 
közbeavatkozásra bátorítani; az elkövetők 
esetében pedig attitűdjük megváltozását 
szerettük volna elérni.

2019 őszén a Semmelweis Egyetem Egész-
ségtudományi Karának és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző 
Karának hallgatói középiskolás, közösségi 
szolgálatot végző diákokkal kiegészülve 
tartottak négy tanórás, interaktív foglalko-
zást öt fővárosi iskola 8–15 éves diákjainak. 
Jellemzően két-két egészségtudomány és pe-
dagógia szakos hallgató 
és egy középiskolás diák 
alkotott egy kortársokta-
tói teamet, és általában 
20-25 fős csoport számá-
ra terveztek és vezettek 
foglalkozást egy tutor szupervíziója mellett.

A TANTUdSZ program sajátossága, 
hogy a kortársoktatók egy, a téma szem-
pontjából releváns, előre meghatározott, 
jól definiált tudásanyag és egy közvetlen és 
közvetett célgyűjtemény (pl. tudásátadás, 
érzékenyítés, tudatosítás) alapján tervezik 
meg saját egészségfejlesztési foglalkozásukat 
egy 24 órás felkészítő kurzus keretein belül, 
amelynek egyes elemeit a kurzus során is 
van alkalmuk kipróbálni. Az egészségfej-
lesztési program standard kereteinek bizto-
sítása mellett a hallgatóknak így lehetősége 
nyílik kreativitásuk kibontakoztatására 
a tervezési szakaszban, emellett sokkal 
inkább sajátjuknak érzik a programot. 
Az egészségfejlesztési programok során 
a kortársoktatók interaktív, játékos felada-
tokat dolgoztak ki és alkalmaztak, az adott 
célcsoport életkorához 
szabva azokat.

MÓDSZER

A diákok tudását és cyberbullying hozzáál-
lását egy önkitöltős kérdőív segítségével 
mértük fel, amit a kutatás előtt alsó és felső 
tagozatosok körében pilot vizsgálat kereté-
ben teszteltünk. A kérdőív az alapvető 
szociodemográfiai jellemzők mellett 
az internetfogyasztási szokások egyes vo-
natkozásait (gyakoriság és minőség), 
a cyberbullyinggal kapcsolatos segítségké-
réshez kapcsolódó tudást és hajlandóságot, 

valamint a TANTUdSZ 
programmal való elége-
dettséget mérte.

Mivel a program 
hatékonyságát szerettük 
volna megvizsgálni, 

a résztvevőket három alkalommal mértük: 

1. egy héttel a TANTUdSZ program előtt, 
2. közvetlenül a négy tanórás TANTUdSZ 

program után, majd 
3. hat hónappal a TANTUdSZ program 

után. 

A részt vevő diákok osztálytermi 
körülmények között, önállóan töltötték ki 
a kérdőívet, az első és harmadik adatfelvétel 
esetében az osztályfőnök, a program után 
közvetlenül a kortársoktatók és a tutor 
jelenlétében. 

A szülők számára papíralapon juttattuk 
el a tájékoztató beleegyező nyilatkozatokat. 
A szülők gyermekeik részvételét bármikor 
visszavonhatták. A kutatást a Semmelweis 
Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos 

és Kutatásetikai Bizott-
sága engedélyezte (SE-
RKEB 63/2019.). 

az áldozatokat  
segítségkérésre biztatni

osztálytermi körülmények 
között, önállóan töltötték ki  

a kérdőívet
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Az adatokat a lábjegyzetben ismertetett 
statisztikai módszerekkel elemeztük.5

MINTAJELLEMZÉS, DIGITÁLIS 
ESZKÖZELLÁTOTTSÁG ÉS 
INTERNETFOGYASZTÁSI 
SZOKÁSOK 

A COVID-19 pandémia sajnos meghiúsí-
totta az adatfelvétel harmadik hullámát két 
iskolában, ezért az elemzést végül három 
(budai) iskola eredményei alapján végeztük 
el (N=536 diák). A TANTUdSZ program-
ban részt vevő diákok átlagéletkora 11.2 év 
volt (min. 8, max. 15, SD=1.57), 36.4%-uk 
(195 fő) alsó tagozatos (harmadik és negye-
dik osztályos), 63.6%-uk (341 fő) felső ta-
gozatos (ötödik-nyolcadik osztályos), és ki-
csivel több mint a megkérdezettek fele lány 

5  A statisztikai elemzés során a leíró statisztikák, illetve a különbség- (független mintás t-teszt, hatásnagyság: Cohen d) 
és kapcsolatvizsgálatok (kereszttábla-elemzés Pearson-féle khi-négyzet statisztikával, hatásnagyság: phi/Cramer-féle V) 
mellett a TANTUdSZ program hatékonyságát faktoriális ismételt méréses varianciaanalízissel mértük (within-subjects: 
a TANTUdSZ program előtti, utáni és 6 hónappal későbbi mérés; between-subjects: iskolai tagozatok – kisiskolás vs. 
felső tagozatos – között). A hatásnagyságot parciális éta négyzettel vizsgáltuk. Az elemzéshez az IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 23.0. (IBM Corp. Released 2015. Armonk, NY: IBM Corp.) programot használtuk.

(54.7%, 293 fő). A diákok többsége 
(78.7%, 417 fő) jó vagy kiváló tanulónak 
tartja magát, 19.1% (101 fő) közepesnek, és 
csak 2.2% (12 fő) rossznak. Fontos megje-
gyezni, hogy a diákok túlnyomó része ma-
gas státuszú családból származik, 80.8%-
uk (354 fő) esetében mindkét szülő 
rendelkezik diplomával, és további 13.1%-
ban (58 fő) az egyik szülő diplomás.

Az alapvető szociodemográfiai változók 
mellett vizsgáltuk a programban részt 
vevő diákok digitális eszközellátottságát és 
internet fogyasztási szokásait is. A digitális 
eszközellátottság esetében érdemes meg-
jegyezni, hogy a kisiskolások 80 százaléka 
rendelkezik valamilyen saját digitális 
eszközzel, amellyel kapcsolódni tud a világ-
hálóhoz. Mindkét korcsoportban a legnép-
szerűbb az okostelefonok használata, mely 
jellemzően tablet és PC/laptop használattal 
egészül ki (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT

Digitális eszközellátottság alsó és felső tagozatosok körében

  Alsó tagozatosok Felső tagozatosok
  fő % fő %
egyik sincs 37 20,1 10 3,0
csak okostelefon 34 18,5 68 20,5
okostelefon + tablet 33 17,9 63 19,0
okostelefon + laptop/PC 9 4,9 73 22,0
okostelefon + tablet + laptop/PC 30 16,3 107 32,2
csak tablet 28 15,2 4 1,2
tablet + laptop/PC 10 5,4 1 0,3
csak laptop/PC 3 1,6 6 1,8

Forrás: saját szerkesztés
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Egy átlagos hétköznapon az alsós diá-
kok többsége egy óránál kevesebbet, a felső 
tagozatosok fele egy-két órát tölt internete-

6  Kutatásunkban csak a személyes felügyeletet vizsgáltuk, a kérdőív a szülői mediáció egyéb, online formáira nem tért 
ki.

zéssel, hétvégeken az online aktivitás mind-
két korcsoportban emelkedik (1. ábra). 

1. ÁBRA

Internetezéssel töltött idő hétköznap és hétvégén korcsoportok szerint
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Forrás: saját szerkesztés

Az alsó tagozatosok döntő többsége 
ugyan nem mindenhol, de engedély/
felügyelet6 nélkül internetezik, a felső ta-
gozatos diákok több mint fele pedig bárhol 
és bármikor csatlakozni tud az internetre 
(2. táblázat). A leggyakoribb online teve-
kénységek a kisiskolások körében a játék 

és a videók nézése, továbbá a zenehallgatás 
és a baráti beszélgetés. A felső tagozatosok 
esetében a videónézés a legnépszerűbb on-
line tevékenység, de szintén gyakori a ba-
ráti beszélgetés, a zenehallgatás, valamint 
a játék, a filmnézés és a közösségi oldalak 
használata (2. táblázat).  

2. TÁBLÁZAT

Internetelérés korcsoport szerint Alsó tagozatos
 (n=189)

Felső tagozatos 
(n=332)

fő % fő %

Bárhol bármikor (iskolában és otthon) 18 9,5 180 54,2

Nem mindenhol, de engedély nélkül 132 69,8 147 44,3

Felügyelettel/engedéllyel 39 20,6 5 1,5



45
TANULMÁNYOK

Iskolai cyberbullying-intervenció rövid- és hosszútávú eredményessége a segítségkérés és a programmal...

Online tevékenységek
(gyakran/nagyon gyakran)

Alsó tagozatos
 (n=189)

Felső tagozatos 
(n=332)

fő % fő %

tanuláshoz, házi feladathoz 16 8,6 57 17,1

zenehallgatás 69 36,1 223 66,3

videók nézése 97 50,5 234 72,2

filmnézés 51 26,7 163 48,7

játék 110 57,0 169 49,9

baráti beszélgetés 65 34,0 225 66,8

közösségi oldalak 19 10,0 161 48,1

hírek 8 4,1 47 14,0

Forrás: saját szerkesztés

A PROGRAM EREDMÉNYEI

Tudás

A TANTUdSZ program előtt összességében 
a diákok csupán 15.7%-a (76 fő) ismert 
olyan honlapokat, telefonos szolgálatokat, 
akikhez/amelyekhez interneten elkövetett 
bántalmazás esetén fordulni lehet. A felső 
tagozatosok nagyobb hányada, több mint 
egyötöde (21.9%, 66 fő) bírt ilyen ismeret-
tel, a kisiskolások körében ennek aránya 
csupán 5.5% volt (10 fő); 
χ2(1,N=485)=23.164, p<0.001, Φ=0.22. 
A leggyakrabban említett telefonos szolgá-
lat az általános segélyhívó számon (112) kí-
vül a Kék vonal, a honlapok közül pedig 
a yelon.hu volt.

Korosztálytól függetlenül statiszti-
kailag szignifikáns mértékben változott 
az olyan honlapok, telefonos szolgálatok 
ismerete, amelyekhez interneten elkö-
vetett bántalmazás esetén fordulni lehet 
(F(2,966)=264.753, p<0.001, η2

p=0.35). 
Mind az alsósok, mind a felsősök körében 
a programot követően jelentős mértékben 
javult ezek ismerete (p<0.001), viszont 6 
hónappal később határozott tudáscsökke-
nés volt tapasztalható (p<0.001). Ugyan-
akkor, azok aránya, akik emlékeztek ilyen 
segélyszolgálatok nevére, még mindig 
nagyobb maradt (p<0.001) a bemeneti 
méréshez képest. A változás mértékét 
vizsgálva megállapítható, hogy jelentősebb 
változás volt tapasztalható az alsósok 
(F(2,364)=148.613, η2

p=0.45), mint 
a felsősök (F(2,602)=130.157, η2

p=0.30) 
körében (2. ábra). 
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2. ÁBRA

Segélyszolgálatok ismerete a program mérései során korcsoportok szerint
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Forrás: saját szerkesztés

Segítségkérési hajlandóság

A megkérdezett diákok 1-től 5-ig tartó 
skálán (1: biztosan nem kérne segítséget; 
5: minden esetben kérne segítséget) jelöl-
hették, kérnének-e segítséget interneten 
elkövetett bántalmazás esetén. Érdemes 
megjegyezni, hogy összességében a beme-
netkor a diákok többsége úgy válaszolt, 
hogy ’ igen, minden esetben kérne segítséget’ 
(52.9%, 270 fő), illetve ’ inkább kérne se-
gítséget’ (22%, 112 fő); korcsoporttól füg-
getlenül (χ2(1,N=510)=3.124, p=0.537). 
Összességében a diákok döntő többsége 
szüleikhez fordulna segítségért, ez – 
az életkori sajátosságoknak megfelelően – 
nagyobb arányban volt jellemző a kisisko-

lásokra. Csaknem 40%-uk fordulna 
a barátaihoz, a felső tagozatosok lényege-
sen nagyobb arányban, mint a kisiskolá-
sok. További közel negyedük a testvérét 
jelölte, ez a korcsoporttal nem mutatott 
kapcsolatot, valamint több mint ötödré-
szük a tanárát, amely jellemzőbb volt 
a kisiskolások, mint a felső tagozatosok 
körében. Végül a segélyszolgálatokat ösz-
szességében alig több mint 10%-uk jelölte 
korcsoporttól függetlenül (3. táblázat). 
Érdemes a táblázatban azt is megfigyelni, 
hogy korcsoportok szerint erősen eltérnek 
a preferenciák: míg az alsó tagozatosoknál 
a szülő-tanár-barát-testvér-segélyszolgálat, 
a felsősöknél a szülő-barát-testvér-
segélyszolgálat-tanár sorrendet láthatjuk.
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3. TÁBLÁZAT

A segítségkérés alanyai az egyes korcsoportokban

Teljes  
minta

Alsó  
tagozatos

Felső  
tagozatos χ2 p Φ

fő % fő % fő %
Szülő 460 89,3 175 95,1 285 86,1 10,055 0,002 0,14
Barát 198 38,4 52 28,3 146 44,1 12,551 < 0,001 0,16

Testvér 123 23,9 42 22,8 81 24,5 0,176 0,746 –
Tanár 112 21,7 68 37 44 13,3 38,912 < 0,001 0,28

Segélyszolgálat 68 13,2 23 12,5 45 13,6 0,124 0,787 –
Forrás: saját szerkesztés

A program során mért segítségkérési 
hajlandóság statisztikailag szignifikáns 
változást mutatott (F(2,1016)=18.835, 
p<0.001, η2

p=0.04), ugyanakkor e változás 
jelentősen különbözött a korcsoportok 
függvényében (F(2,1016)=18.096, p<0.001, 
η2

p=0.03). 
Kisiskolások körében a bemenetkor 

mért segítségkérési hajlandóság szignifikáns 

mértékben növekedett a program után, és ez 
a hat hónappal későbbi mérés során is meg-
maradt. Felső tagozatosok esetében a beme-
neti méréshez képest a program után szintén 
szignifikáns növekedés volt tapasztalható, 
ugyanakkor a segítségkérési hajlandóság hat 
hónappal később szignifikáns mértékben 
csökkent, a bemeneti méréshez képest 
kisebb értéket mutatott (3. ábra).

3. ÁBRA

Segítségkérési hajlandóság a program mérései során, korcsoportok szerint
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Forrás: saját szerkesztés
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Feltételezzük, hogy a program ered-
ményességével áll összefüggésben, hogy 
a segélyszolgálatok esetében a segítségkérési 
hajlandóság szignifikáns változást mutatott, 
amely korcsoporttól nem volt független. 
A kisiskolások 12.5%-a fordulna segélyszol-
gálathoz, ez jelentősen nőtt a programot 
követően (53.3%), hat hónappal később 
csökkent (24.5%), de az arány így is a be-
menet kétszerese volt. Felső tagozatosok 
körében a bemeneti méréshez képest 
(13.6%), a programot követően szintén 
jelentős növekedés tapasztalható (30.5%), 
ám ennek aránya hat hónapot követően je-

lentősen csökkent (18.7%), visszaesett a be-
menetkor tapasztalt arányra (4. táblázat). 

Fontosnak tartottuk, hogy külön 
elemezzük a pedagógusok szerepét 
a cyberbullyinggal kapcsolatos segít-
ségnyújtás terén. Azok aránya, akik 
tanáraiktól kérnének segítséget, jelentősen 
változott a program során, kisiskolások 
és felső tagozatosok körében egyaránt. 
A bemeneti méréshez képest, a program 
után jelentősen nőtt a segítségkérők aránya, 
hat hónappal később azonban csökkenést 
mutatott a program utáni arányhoz képest 
(4. táblázat). 

4. TÁBLÁZAT

Segélyszolgálatoktól, illetve tanároktól való segítségkérési hajlandóság a program 
mérései során

Bemenet Program 
után 

6 hónappal 
később F p η2

p

M% M% M%

segélyszolgálat

alsó tagozat 12,5 53,3 24,5 60,945 < 0,001 0,25

felső tagozat 13,6 30,5 18,7 21,341 < 0,001 0,06

tanárok

teljes minta 21,7 31,7 18,4 24,220 < 0,001 0,05

Forrás: saját szerkesztés

A TANTUdSZ programmal való 
elégedettség

A cyberbullyinggal kapcsolatos változások 
elemzése mellett azt is vizsgáltuk, hogy ho-
gyan értékelik a diákok a TANTUdSZ prog-
ramot, valamint részt vennének-e további 
programokon és ajánlanák-e barátaiknak. 

A kortársoktatók egészségfejlesztési fog-
lalkozását a résztvevők egy 16 itemes skála 
segítségével értékelték (Cronbach α=0.897). 

Egy 18-tól 80-ig tartó skálán a résztve-
vők átlagosan 67.03 pontra értékelték 
a TANTUdSZ programot. A kisiskolások 
szignifikáns mértékben elégedettebbek vol-
tak a programmal, mint a felső tagozatosok 
(5. táblázat).

Összességében a diákok több mint két-
harmada jelezte, hogy szívesen venne részt 
hasonló programokon, elutasító választ 
csupán 5%-uk adott. A kisiskolások na-
gyobb arányban jeleztek későbbi részvételi 
szándékot a felső tagozatosokhoz képest. 
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Végül a diákok szintén több mint két-
harmada ajánlaná barátainak a programot. 
A korcsoport ennek megítélésével szintén 
statisztikailag szignifikáns kapcsolatot 

mutatott: a kisiskolások nagyobb aránya 
ajánlaná a felső tagozatosokhoz képest (5. 
táblázat). 

5. TÁBLÁZAT

TANTUdSZ programmal való elégedettség, részvételi szándék és a program ajánlása

Teljes minta Alsó  
tagozatos

Felső  
tagozatos t p d

M SD M SD M SD

Program 
értékelése 67,0 10,4 71,9 9,0 64,4 10,1 8,085 < 0,001 0,78

Részvételi 
szándék fő % fő % fő % χ2 p V

nem 26 4,9 4 2,1 22 6,5

18,040 < 0.001 0,18igen 349 65,2 149 76,4 200 58,8

nem tudom 160 29,9 42 21,5 118 34,7

Program 
ajánlása fő % fő % fő % χ2 p V

nem 31 5,8 6 3,1 25 7,4

18,138 < 0.001 0,18igen 358 67,2 153 78,5 205 60,7

nem tudom 144 27,0 36 18,5 108 32,0

Forrás: saját szerkesztés

ÉRTELMEZÉS

Tanulmányunkban a TANTUdSZ ifjúsági 
egészségnevelési kezdeményezés internetbiz-
tonság- és anticyberbullying-
pilotprogramjának rövid és hosszú távú 
eredményességét elemeztük a kisiskolás és 
felső tagozatos diákok körében. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy egy egyszeri és rövid 
(négy tanórás) intervenció nem elégséges ah-
hoz, hogy hosszú távú hatást gyakoroljon 
a résztvevők segélyszolgálatokkal kapcsola-

tos tudására, valamint a segítségkérési haj-
landóság növelésére. Ugyanakkor érdemes 
vizsgálni, hogy milyen változás mérhető gy 
egyszeri, négy tanórás, a kortársoktatás 
módszerét alkalmazó foglalkozást követően, 
és mely résztvevői csoportokat szólíthatjuk 
meg eredményesebben egy ilyen beavatkozás 
során. A program eredményességét a diákok 
cyberbullying esetén való segítségkéréshez 
kapcsolódó tudásának és hajlandóságának 
változásán keresztül ragadtuk meg, életkori 
dimenzióban. 

Összességében a négy tanórás kortárs 
intervenció hatása kimutatható volt 
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a tudásváltozásban és a segítségkérő haj-
landóság növekedésében, azonban a hatás 
nem volt tartós, a hat hónappal későbbi 
visszamérésre elhalványult. TANTUdSZ 
pilot programunk eredményességének 
vizsgálata is megerősíti a korábbi kutatások 
eredményeit, miszerint a hosszú távú hatás 
eléréséhez hosszabb ideig tartó, ismétlődő 
programok szükségesek, lehetőség szerint 
a pedagógusok, illetve a tágabb szociális 
környezet (kortársak, család) bevonásával 
(Gaffney és mtsai, 2018).

Eredményeink azt mutatják, hogy a kis-
iskolás résztvevők esetében mind a segítség-
kéréshez kapcsolódó tudás, mind a hajlan-
dóság nagyobb mértékben változtatható, 
és valamelyest tartósabbnak is bizonyult 
a felső tagozatosokhoz képest. A kisisko-
lások a program után fél évvel négyszer 
akkora arányban tudtak cyerbullying 
segítségnyújtással foglalkozó szervezeteket 
említeni, mint a bemeneti méréskor, a felső 
tagozatosoknál ugyanez a hatás másfélsze-
res volt, azaz a kisiskolások jóval nagyobb 
hányada őrizte meg hosszútávon a program 
során szerzett tudást. Ehhez hasonlóan 
a kisiskolások megőrizték segítségkérési 
hajlandóságukat a visszamérés eredményei 
alapján, és sokkal nagyobb mértékű válto-
zást mutattak a segélyszolgálatoktól való se-
gítségkérésben a bemeneti eredményeikhez 
képest, mint a felső tagozatosok.

Annak ellenére, hogy 
a kisiskolás korosztályt 
kevesebb cyberbullying-
intervenciós kezde-
ményezés célozza meg 
(Cantone és mtsai, 2015), 
eredményeink felhívják 
a figyelmet arra, hogy e korcsoport körében 
egy egyszeri beavatkozással (TANTUdSZ 
program) is nagyobb hatás érhető el, még 
akkor is, ha ez a hatás fél év elteltével 
gyengül. A programra való nyitottságot 
megerősíti, hogy a kisiskolások jelentősen 

elégedettebbek voltak a programmal, na-
gyobb arányban vennének részt hasonlón, 
és ajánlanák barátaiknak a felsősökhöz 
viszonyítva. Valószínűsítjük, hogy ennek 
oka egyrészt az alsó tagozatos korosztály 
általában vett nagyobb nyitottsága a meg-
ismerésre, megértésre (amelyet a többi 
TANTUdSZ program esetében is tapasz-
taltunk), másrészt, a kisebb cyberbullying-
érintettség miatt a témához való könnyebb 
viszonyulás. A nagyobb és tartósabb 
változás hátterében feltételezésünk szerint 
az áll, hogy az alsó tagozatosok esetében 
az érdekes, új, jellemzően személyes érin-
tettség nélküli téma érdeklődést fenntartó, 
motiváló erő a további tanulásra, illetve 
élményeik környezettükkel (kortársak, 
szülők, pedagógusok) együtt való tovább-
gondolására. (Ez a feltételezés egyúttal azt 
is felveti, hogy a felső tagozatos diákok erő-
teljesebb érintettsége ellenállást válthat ki 
hasonló intervenciós programokkal szem-
ben, amely fontos üzenet a cyberbullying-
foglalkozásokat tervezők számára.)

Eredményeink is alátámasztják, 
hogy a kisiskolások döntő hányada szá-
mára az online tér könnyedén elérhető 
okoseszközeik révén, mindennapi életük 
részévé vált (Cantone és mtsai, 2015; Ey, 
Taddeo és Spears, 2015). Éppen ezért kulcs-
fontosságú már ezt az életkori csoportot 
megcélozni a cyberbullying-intervenciós 

programokkal, amelyek 
így csökkenthetik az in-
ternetes bántalmazás 
felső tagozatos, és későb-
bi életkorban megjelenő 
nagyobb prevalenciáját 
(Domonkos, 2017).

A korábbi kutatási eredmények rávi-
lágítanak arra, hogy azok az intervenciós 
kezdeményezések tudnak igazán hatékonyak 
lenni, amelyek nem csupán az áldozatra és 
az elkövetőre koncentrálnak, hanem tágabb 
környezetüket célozzák meg (Cantone és 

a felső tagozatos diákok 
erőteljesebb érintettsége 

ellenállást válthat ki
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mtsai, 2015; Hutson és mtsai, 2017), beleért-
ve ebbe azokat is (szülő, pedagógus, kortárs), 
akik segítséget nyújthatnak az áldozatnak 
(Grünfeldner és Holló, 
2019). A TANTUdSZ 
program éppen ezért 
teljes évfolyamokat, és 
amennyiben lehetőség 
van rá, teljes iskolai 
közösségeket céloz meg. 
Annál is inkább, mert elemzésünk a korábbi 
kutatási eredményekkel összhangban rá-
mutatott arra, hogy a diákok a szüleik után 
barátaikhoz fordulnak legnagyobb arányban 
cyberbullying esetén (Dooley és mtsai, 2010; 
Spears és mtsai, 2015). A kortárs kapcso-
latoknak, az általuk nyújtott társas támo-
gatásnak lényegi szerep jut a cyerbullying 
szituációk kimenetelében, illetve következ-
ményeik intenzitásában (Pozzoli és Gini, 
2010; Burton és mtsai, 
2013). Fontos kiemelni, 
hogy a kisiskolások 
szüleik után legnagyobb 
arányban tanáraikhoz 
fordulnának segítségért 
internetes zaklatás esetén, és ez a bizalom 
egyértelműen mutatja a pedagógusok 
súlyponti szerepét a cyberbullying jelenség 
kezelésében.

KONKLÚZIÓ

Tanulmányunkban a TANTUdSZ inter-
netbiztonság- és anticyberbullying-

pilotprogramunk eredményességét vizsgál-
tuk. A részt vevő diákok cyberbullyinghoz 
kapcsolódó segítségkérési tudása és hajlan-

dósága is pozitívan vál-
tozott a program után 
közvetlenül, azonban ez 
a hatás a fél évvel későb-
bi visszamérésre mérsék-
lődött. Ugyanakkor itt 
kell megjegyeznünk, 

hogy a TANTUdSZ egészségfejlesztési al-
programjai (kézhigiéné, folyadékfogyasz-
tás, újraélesztés, internetbiztonság) közül 
összességében az internetbiztonsággal és 
cyberbullyinggal foglalkozó aratta hosszú 
távon a legkisebb sikert, amelynek magya-
rázata további vizsgálatok tárgyát képezi. 
Eredményeink azonban azt feltétlenül 
megerősítik, hogy az egészségfejlesztési 
programok hosszú távú hatásának zálogát 

a hosszabb ideig tartó, 
ismétlődő programok 
jelentik (Gaffney és 
mtsai, 2018). Az alsó ta-
gozatos résztvevők köré-
ben nagyobb és valame-

lyest tartósabb változást tapasztaltunk, és 
jelentősen nagyobb nyitottságot a program 
iránt a felső tagozatosokhoz képest. 
A cyberbullying tapasztalatok elterjedtsége 
és a mentális egészségre gyakorolt hatásai 
miatt kulcsfontosságú, hogy 
a cyberbullying intervenciók minél széle-
sebb körben elérjék a diákokat (Cassidi és 
mtsai, 2013; Kowalski és mtsai, 2014; 
Gaffney és mtsai, 2018). 
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