
II NG"-

1\1. (DCXXII) lll1. Iskolai Eröszak kezdeményezésének, valamint a
brit oktat:isi minisztériumnak a t:imogat:is:ivaI1998-ban nemzetközi "bullying"-kon
F:'1enci,ít Londonban. Mivel a konferencia nálunk kevéssé ismert,
llksU~Dllek ér/nn al olvasót némi h:ittérinformációval ellátni.
A "bullYI terminussal (al angol silmak nincs hivatalos magyar megfdeléíje: leg-

111lcíbb lakladsnak, S/J:lcílásnak, molesztálásnak, ,111andó gyötrésnek fordítható; mi
iskol;li zaklads mellett döntöttünk) azt a közismerrjelenséget jelölik, amikor

cgy rc az IskoLlban a többielz: nelTl hagyják nyugton, iirökösen
cSllfolják, elveszik a tí/óraiját, s/ünetben vagy hazafelé menet megveriJ.~ stb. A
lom t(irténete, illetve a probléma fClismerése meglehetéísen anekdotikus. Peter Paul
Heinemann, egy svéd orvos, 1969-ben szemtanúja lett egy iskolaudvari veszekedés
nek, amely soLÍn egy di,lkot üldözóbe vettek a többiek, úgy, hogyamegkergetett

menekLdés közben még a szandálját is elveszítette. Heinemann az eset után
felvette a homokozó mellett fekvó szandált, eszébe jutott saját gyermekkora, majd
komolyabban is elkezdett foglalkozni a problémával. .. Kezdetben az etológiából is
mcrt Komad Lorenz bevcJ:ette "rnobbing" (ném. hassen auf; "rágylílölés"; "rágy(í-

SI/ll használ ták a f()galom megnevezésére, amely szakszó egyén ellen irányuló
CS()[)(HtoS créís/ak.ot jelent: például amikor varjak nappal megpillantanak és egyesült
er{íve! megclmadnak egy baglyot. A "bullying" csak késóbb terjedt el, s az elóz{)
tCrtJlIllussal ellentétben egyén ellen irányuló nemcsak csoportos erőszakot jelent. Az
iskolai zaklatás igen felkapott és kutatott problémának számít ~ leginkább a skandi
n;lv országokban és Finnországban. 1983-ban a norvég oktatási minisztérium példá
ul országos kampányt indított az iskolai zaklatás jelensége ellen, majd az ún. Janus
Project (J 985-88) keretében egy kutatócsoport összesen hétezer 8-lG éves diákot

kérdezett meg e témában Rogaland (Norvégia) 37 különböző iskolájában.
A tavalye!éítti konferencia beszámolójának legnagyobb részét kitevő tizenhárom

nemzeti posztere kiizül mi a holland anyago t választottuk ki és közöljük teljes
terjedelemben. Az angol nyelvlí eredeti szöveg megtalálható az interneten is: http://

www.gold.ac.uk!eu conf! postersl nethlnds.html.

TOMASZ GÁBOR
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Iskolai zaklatás Hollandiában. Hogyan kezeljük?

A Nemzeti Oktatási Protokoll az iskolai zaklatás leküzdésére a gyerekek iskolai zaklatása elleni
harcot túzi ki céljául egy, az érintcctek együttmüködését igénybevevó feladat által, amely hclL,
z,íjárul a gyerekek boldogság,íhoz, jcílétéhez és jövóbeli kilátásai k javításához.

Az alulíronak kijelentik:
1. Az iskolai zaklatás létezó és jelentós probléma. Kutatások kimutatták, hogy Hollandicl

ban nlintegy 385000 diák lesz iskolai zaklatás áldozata évente. Az iskolai zaklatás károkat,

esetenként jelentbs károsodást okozhat a gyerekeknek, mind az áldozatnak, mind a zaklatás

elkövetójének. A probléma elterjedtsége és komolysága egy olyan stratégia kidolgozását teszi

sziib:égess:é, amely alkalmazható mindazok által, akik részt vesznek a fiatalok nevelésében,

vagyis kiváltképpen a szülbk és a pedagógusok számára.

2. Az iskolai zaklatás problémája ellen való kielégítő és helyénvaló fellépés érdekében az
iskolaszéknek és az iskola vezetbségének a szülbk, a pedagógusok és a diákok közötti együtt

mlíködést kell kiindulópontként vennie egy olyan közös megértésre alapozott proGram kere
tében, melynek célja ennek az együttmüködésnek az elérése.

:3. bkoL\nk javítani és életben tartani kívánja a 2. pontban kifej tett típusú eb'Yüttmúködést.
4 Ebbiíl következiíen az alulírottak elkötelezik magukat az alábbi pontok mellen:

• kidolgozúk az "ötféle megközelítésen alapuló módszerre" alapozott megoldást;
• rudatosílJ:d< a probléma létezését és komolyság,ít, illetve ébren tartják ezt a (L[cLíst a diákok-

han;

• ellátnak minden szüléít a témával kapcsolatos információval;

• kll1eveznek egy ranácsadót az iskolában;

• nlinden az iskolával kapcsolatban álló személyt, és főleg a diákokat, hozzMtrherb és meg

felelb infórmációvallátnak el az iskolai zaklatás problémájával kapcsolatban;

• pénzügyi alapot hoznak iéue a tanárok ez ircínyü képzésére, oktatási anyagokra és a szü 16k
kel való fc)glalkozásra, valamint könyvek és más információhordozók v,ísár1ására;

eg)'ürrmüköclésr keresnek m:ís iskoLíkkal és a kömyezéí iskoLí.kkal közös hoz-
nak lérre elZ iskolai zaklads elleni fellépéssel k:lpcsolatban;

• hozz:íícrheriívé teszi k a megszerzett tapasztalatokat mis iskolák sz:í.m:ira;

5. Alulírottak kijelentik, hogy elviekben készek arra, hogy részt eb'Y Il1tcrlm érté-
kelésben h:irom éven bellil;

(í Az aláílt prolOkolI m:í.so!aGlt nJÍnclen szülií meg kell, hogy kapp (optimálisan a bClrarko
~,)".1'1I>': I, Il1ll1t valamely országos süiliíi szervczet (LOBO, NKO, OUDERS & COO

és VOU)

Az iskola neve és városa ..

Iskolai részvételi önkormányzat
SZli lií i m unkaközösség/ cliákönkorm;ínyzat
/\Iáírva :1 . .. ........ ncvében.

I\z Ncmzeri Oktat,í.si Protokoll az Iskolai Zaklatás Ellen egy modellje

El (Ss:u'>

1\ "Hogyan b;ln)unk az iskolai zaklat:í.s problémájával? Aján!:lsok, következtctések és rc'sLletes

in!cJlmáClók" címú bl'Osúra egy, az iskolai zaklatás elleni gyakorlati fellépést célzö nn""''''''I

kampány sZ:imáLl készüle Az l ':J':J4-ben megkezdctt lzampány nagy sikcrnek bizonyult; az
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iskolai zaklatás elleni fellépés módjaival kapcsolatos információk iránri igény azóra jclenrősen

n()tt. Az szülói és oktarási szervezetek (LOBO, NKO, OUDERS & COD és VOO)
úgy dÖ11löttek, hogy másodjára is kiadják a brosltrát.

ben hrosúra irányelvei alapján az általános és középiskolák kidolgozharják saját 'tr,H"'''Lí

Jukat az Iskolai zaklatás végetvetésének érdekében, amelyben minden érintett fél közös neve
z{írc jut, illetvc t,ímogatja cgymást, mivel az együtrmLíködés alapvetóen fontos a siker érdeké
hcn. Ez az cgyüttmLíködés még szorosabbá tehetéí az Nemzeti Oktatási Ptotokoll az Iskolai
/'aklatás Ellen aláírásával.

f\ súil{íi s/.ü[{íi munkaközösségek, tanári részvételi önkormányzatok, iskolaszé-
kck, . csoportok mindegyike felelős azért, hogy a gyerekek biztonságban legyenek az

iskoLiban, valamint, hob'Y a legjobb adottságaik szerinr fejléídhessenek. Egymás támogatásá
val és egy biztonságos iskolai környezet megteremtésével jóval több diák fogja élvezni az isko
Liba j,írást, mint jelenleg.

A brosúra hat ajánláson alapul, melyek mindegyikéhez kiegészítéí következtetések tartoz
n,J!c Ezckct a következretéseket részletes magyarázatokkallátták eL Ahol szükséges, ott az órai
!c)gLilkoósokat, oktatási anyagokat és az elkerülendó csapdákat is bemutattálc

Lehetséges strtltégicl, hét lépésben
I. A S7.ü[{íí munkaközösség ezen broslu'át a megfelelő hatóságok, az iskolai vezetéíség, a taná

ri kar, tan,írt részvételi önkormányzat, és ahol szükséges, a diákönkormányzat részére bo
b.ck urán valamennyi csopon véleményezi a brosúra tartaimát.

2. Az illctékes iskolai hatóságok összegyLíjrik a brosúr,íval kapcsolatos véleményeket. Ezeket
a véleménycket összcgz:ik, és az illetékes iskolai hatóságok dönrést hoznak az iskolai erőszak
problémájának megközelítési módjáról az iskolában. Valamennyi érintett csoportot az is
kolában énesíteni kell ezen döntésrőL

3. AI. iskolában valamennyi csoporthészleg aláírja az iskolai zaklatás elleni protokollt.

4. A súil{íl önkormányzat/munkaközösség elküldi az aláírt protokoll ef,'Y példányát a megfe-
ici {í szülói oktatási szervezetnek.

'5. Valamennyi szüléí megkapja a protokoll ef,'Y-ef,'Y példányát. Beiratkozáskor az újonnan
érkclctt dí,ík szlilei szintén megkapják a protokoll másolatát.

(LAl iskola cgy jól Lítható ponrján ki kell fliggeszteni erról egy posztert (amely a brosúra
hcls{í horítójára van nyomtatva).

7. AI. illetékes hatós,igoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfeleló tervezet szülessen az

clj,ínLisok végrchajtása érdekében. Ezt a tervezetet az iskola valamennyi csoportja!részlege
megkapja. A tervezet konkrét kidolgozása belekerül az iskolai tantervbe; ily módon kötde
z{í jellegre tesz szert a di,íkok iskolai "biztonságának" javítása érdekében említett program.

ElóJeltétele/z és ajánlása/z

Az iskolai zaklatás bonyolult, nehezen kezelhető problémának cúni k; ám annyira azért rnég
scm, mim gondolnánk. Nlíndenesetre a következő fdtételeknek kell meglenni ük:

] . /\7. l.skoiar zaklatásc minden félnek problémaként kell kezelnie: a tanároknak, aszülőknek
és cl di,ikokncllz er{ísuko[ elkövetőknek,az azt elszenvedőknek, illetve a csendes több-

ségnl'k) .
2. f\7. iskolának meg kcll dőwie az iskolai zaklatás problémáját. A megdőzó megközelítés,

tiihbek kiif.ött, a téma diákokkal való megbeszélésból és a megfelelő szabályok kidolgozásá

ból ,ill.
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3. Ha az iskolai zaklatás a megelőző lépések ellenére is felbukkan, akkor a tanároknak fd kell

erre hívniuk a fi6yyelmet és nyíltan állást kell ellene foglalniuk.

4. Az iskolai zaklatást egyértelmúen el kell utasítani.
5. Ha az iskolai zaklatás minden erőfeszítésellenére újra felszínre kerül, az iskolának közvet

len (problémaorvosló) megközelítésben kell ezzel foglalkoznia.
6. Ha egy iskola vagy egy tanár nem hajlandó foglalkozni a problémával, vagy nem a meg

felelií módon fóglalkozik vele, illetve oly módon, hogy az semmilyen eredményt nem
akkor eby tan,ícsadót kell hívni. A zaklatásnak kitett gyerek szüléíinek kérésére ez a tanács

adó panaszt nylijt be a l'anaszügyi Bizottságnak, amely kivizsgálja a problémát és tanácsot

ad az illetékes iskolai hatóságoknak a megteendö lépéseket illetóen.
Ez a hat elófeltétel alkotja alapját az iskolai zaklatás problémájának kezelését szol bál C') hat

ajánlásnak.

Az iskolai zaklatás problémája

1. o lf,i lli<éZ.1

ivlind az iit érintett Fél - az criíszakot elkövetií, az azt elszenvedó, az osztály többi része (a
csendes többséb)' a tanárok és a szül6k - az iskolai zaklatást problémakénr kell, hogy fCl{()gja.

lTl cid-

szemin,íriurn keretében az tanári kart infórmálni kell:

• az [skolai zaklatás és a "piszkálás" közötti különbségról;

• az iskolai zaklatás elttrJedtségéról;
• az bjta hatalommal való visszaélésben résztvevií felekréíl és az ilyenkor múködií

chlllógiai tnechamzmusokról;

• a probléma ödele megközelítéséről,amely a következőkbéíl ,ill:
seg)ts<::gr\Yll tás az. iskolai zaklatásnak kitett gyerek sz:ímára tanácsok (adott esetben kom

rn unikációfej leszrés) fórrnájában;

:11 l.sklllai zaklatást elkövetó számára komrnunildciófejlesZlés vagy ag
tl'sszi('lCllenes lanf()lyamllk [(lrlnájában;

"·,';""··"n,,,·,, lis a csendes számára mozgósításuk révén;

a lanánuk az iskolai :zaklatás problémájával kapcsolatban
h:ítrérinf()rmcícJó biz.rosít:ísa révén, libyis mine annak jelei, llkai, követkC:I.tTlénvei
ellene v:lló kllni<rér (rnegelőz6 és problémaorvosló) módjai;

scc;itsé'gtlVi'lJr:ís aszülőknek, háttérinformáció és tanácsadás {-(Hmáj:\ban.

i\ szülök tnf(mnálására egy szülői estét kell szervezni, mindegyJ!úik
h:ítlérini(lI'mációhoz juthasson; ezután a szüllík tanácsokat a ",,'uf.,ln[I'

jaircil, gyermekük zaklatásnak van kitéve, vagy más Illetve a

csendes tartozik. Ezen kívül minden tanuló megkapja ezeket az információkat,
1<"""[,'n,l", véve és korukat.

Az iskoLík néha azt hiszik, hogy iskolai zaklatás ellent program bcvczetésévei
vethelnek a problém:lnak. Ennek azonban korlátai hiszen hel az tlpUSÚ criísza-
kosko(\;ís r(lze :lZ cmberi természetnek, akkor annak program nem vethet

Jobb rendszeresen cliíhozni a rém át - minden egyes alkalommal m,ís kontextus keretében
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a különbségek elfogadása, új környékre való költözés, barátok és

az való bánás módjai, csoportszerepek) és különbözií típusú

{(lglalk()J;\sok (olvasás, felolvasás, eliíadások, csoportos megbeszélések, csoportos feladato k)

révél1.

f Ll az Iskolai zaklaL\st megvitatjllk az osztályban, akkor tanksos, hogy a zaklatásnak ne

péIcL\F\va[ {()gla[kozzunk, amely az illetél osztályban történt meg, hanem más perspek

tív;\ból kiize]ítsük meg a kérdést: például Ci,'Y újságcikk, egy tévémüsor, egy más iskolába

1;\I11Ilr') vagvegy zaklatásnak kitett gyermek szüleinek a levele, valamilyen oktaGísi segédanyag

révén. Ha nem így cselekszünk, akkor az nyílik

;nr;l, problémát letagadja vagy lekIcsinyclje annak jclentiíségét, hogy az áldoza-

tol vagy azt mondhassák, hogy az egész csak egy vicc volt, ami miatt a tanár-

luk nem kéne aggódnia, vagy iskola után megbüntessék az áldozatot, amiért "eljárt a szája".

Az. Iskolai zaklatásról szóló órákon a tanár ,\]tal megadott példák rendkívül fóntosak. Olyan

kiil·I1\'Cl.cri')en, ahol világosak az egymás közötti érintkezés szabályai, ahol a gyerekek megta

nlIlták cll{)gadni a ahol a vitákat nem el'élszakkal döntik el, hanem megbeszé

II k, ;J!lOl ,I lanulókat megbecsLilik azért, amilyenek, ahol az eriíszakos viselkedés scm a diákok,

leln a un;í['()k lúzércíl nem clf(lgadott, és aho! a tanárok nyíltan fellépnek ellene, olT az iskolai

zaklatás sokk;J! rilkábban {(mIli [ elCí.

Nagyon bogy a probléma megbeszélése nem változtatja meg a tanlllók viselkedé-

S,"e. Ilyenkor jobb, ha ;1 diákok maguk is milyen az, ha kizárják éíket a közösségbéíl.

I\l:mck oklal;\si anyag ebbéí[ ;\ szempon Iból az á[tal(l!los iskola hetedik és nyolcadik lJól,L<llV'(1

(I (J-l 2 éves kor) és ;\ kiizépiskola elscí két osztálya szám;íra kidolgozott "Carmen, a bünbak"
címií S'f('ITJ));ír,"k

1\z iskolai zaklatás megfeleléí keretek között tartásának, megállításának vagy megeléízésének

halékony módja, ha megfeleléí szabályokat alkotunk a tanulók számára. Az általános iskola I
fJ. oS'ldlyáig (q-S éves korig) ezt a tanároknak kell mcgtenniük, az általános iskola 5-8.

('J-l 2 éves kor) és a középiskola e1séí két osztályában maguknak a tanlllóknak.

I L\rom példa erréíl a terü!etréí!:

1\ nljmcgeni Dc Krllllevaer álLuni álta[ános iskolában a tanárok több szabályt írtak e1cí az

l-4. os/.tilyba éves korig) jiní canulóknak, mllldezeket - a koruknak megfcleléí szintcn

- lllegiJeszélték velük, majd "aliíratták" velük a szabályokat. A sz.abályok a következ()k voltak:

Ne IcgyéinL\soknak o[yal, amit magadnak nem akarsz, hogy veled csináljanak'

Ne nYLdj a Ill;\sik gyerekhez, ha az nem akarja'

a keresztnevünkön hívjuk ne adj günyneveket másoknak'

lia dühiis vagy, ne üss, rügj vagy karmo]jl Próbálj beszélni róla, és ha ez nem segít, f(mlu!j a

tanárho/.'
Ne helyeselel, ha más gyerekeket kinevetnek, elveszik a dolgait vagy kizárják ()ket a csoport

bcW
Ne ;\I'lIlkodj a másik gyerekre, ha az ezen szabályok egyikét mcgszegte, vagy ha vala-

m áll fenn'

Ezck a szahilyok nem csak az iskolára, hanem otthonra, mások otthonára és az utcára is

1\1 iiliídik tanulói (S és 'J és a n;í1l1k id()seiJbek sajál szabályokat ,\llíthatnak

ld arn')!. hogy hogyan viselkedjenek egymással szemben. Ez lörtént a Cornelis Zenei IskoL\

han Delfrhen. IJJben az iskoLíban az iitödikeseknek és a fölöttük járóknak a tanárok rövid
c!iía,Líst Lll'[otlak az iskolai zaklatcísról és nU.tán minden osztályt felkértek arra, hogy dolgoz-
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za ki a saját szabályait. Ezt követően az összes osztály szabályait egyeztették az eredményt
ldrták, plakátként kinagyították és kitűzték valamennyi osztályterem falára. Ezek után a kész
szabályzat péld~ínyait odaadták a diákoknak aláírásra. Valamennyi diák aláírta a szabályokat,
kivéve kettót a nyolcadik osztályból (ll és 12 évesek), aki azt mondta, hogy jó ödetnek tartja
ugyan a szabályokat, de nem ért egyet a l6-os ponttal, amely kimondja, hogy "mindezen
szabályok nem csupán az iskolára vonatkoznak, hanem az iskolán kívülre is". Nem érterrek
eb'Yet azzal, hogy az iskolának köze lenne bármihez is, amit odakint az utcán csinálnak. Ez
lehetőséget adott a tanárnak arra, hOb'Y konkrét példával elmab'Yarázza, hogy mit is jelent a
demokrácia. A tanár azt is nyilvánvalóvá tette, hogy bizonyos mértékig az iskola is fdelós
azérr, am it a diákok iskolaidón kívül csinálnak.

Szabályol::
Ne ítélj meg senkit a külseje lapján, hogy téged se az alapján ítéljenek meg!
Ne úrj ki senkit a közösségból!
Ne nyúlj ahhoz, ami a másé!
Ne tegyél senkit nevetségessé!
N e haszn~l1j gúnyneveket/bántó kifejezéseket!
Ne másokról pletykákat'
N e bánj senkivel rosszul, se fizikailag, se lelkileg'
Hagyd a másikat egyedül; ne avatkozz a másik dolgába'
(Vita senki pártjára sc állj'
Ne oda az erőszakoskodóra! Ha az erőszakoskodó nem áll le magától, f()rdulj a ran~Íi-

hoz!
Mondd el a ha téged vagy valaki mást zaklatnak (ez nem ugyanaz, mint az árulko-

dás)'
Ha vitába keveredsz, először próbáld meg szóban elintézni! Ha ez nem sikerül, alkalmazd a

ll-es szabályt, azután bocsásd meg a dolgot és felejtsd el'
l-hllg~lS(1 meg a másikat'
Ha zaldatnak az iskolában, beszélj róla otthon is, ne tartsd titokban'
Üdviizöld az új diákokat és rájuk'
Mindezen szab~ílyok nem csupán az iskolára vonatkoznak, hanem az iskolán kívülre isi
Diák aLíírása . .. tanár aláírása .
A Hugo GrotillS kombinált iskolában (középiskolai oktatás), szintén Delftbcn, az Iskolai

szab~ílyok közös összeállítása a tanév elején már jó pár éve általános tevékenységnek számít
v~damennyi els!ís oszt~íly számára. A amelyet Ellennel, az l. E tanárjával közöscn
készítettek el a di~íkok, és amelyet valamennyi diák aláírt, a következiíképpen néz ki:

Az l. F szerziídése:
Azoknak a gyctekeknek, akik az iskolában erőszakoskodnak, saját magukkal vannak prob-

lémái!
Senkit se sérts meg!
N c következtess elhamarkodottan'
Senkit sc ki a közö,;séi!biJll
Ne piszkáld annyit a másikat!
Fogadd el a m~ísikat olyannak, amilyeni
Hagyd békén mások tulajdon~ít!

Figyelj oda a másikra!
Nc fógj iissze másokkal, hOb'Y valakit nevetségessé tegyél'
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Ne pletykálj másokróJl
Hagyd békén a másikat I
Ne másokati

Ne ítélj cl valakit a külseje miatti

Mi, az l. F tanulól beta rt juk a szerzé5dés szabályait és értesítjük Ellent, ha bármelyikünk is

eltér ezen szab:tlyolwíl.

/\1 Iskolai zaklatás a diákok között megelé5zhetéí oly módon, hOt,')' rávesszük a tanulókat
arra, hogy közösen állapodj anak meg a viták rende7.ésének módjairól. A Jeroen Bosch iskolá

han , H Illthamban, a következé5 sz.abály vonatkozik valamennyi osztályra: ha a tanulók között

vi ta alakul ki, elóször meg kell próbálniuk egymás között elintézni, ha valamelyik fel veszít

rosszabbul és vesnessé vagy bűnbakkáválik), joga és kötelessége, hogy a problémá-

val a tanárhoz f(mhtljon. A tanár erre a két fdet leülteti, hogy közösen intézzék el a dolgot és

prób,í1janak megoldást találni. Alapszabály, hogy a tanár segítségül hívása nem "árulkodás".

Annak érdekében, ho!:,,!, megtörjük az árulkodás tabuját, ezt a szabályt már az óvodában be

kell vezetni. A szab,1ly a következó lehet: nem szabad árulkodni, de ha zaklatnak, va!:,'!' ha

valakivel viLíd van és azt nem tudod megoldani, akkor megkérheted a tanárt, hogy segítsen.
Ezt nern tekimjük "árulkodásnak".

!\ misodik sZ'lb'1Iy SZ.et"lI1t iskolai zaklatis esetén kívülállók is felelősek azért, hogy a kérdést
a tall,ír l·lé Végül is az osztály jó hangulatáért mindenki feleléís.

Tanári tevékenység és segédanyagok

Amellett, bogya tanárok vagy a diákok egymás között szabályokat hoznak és azokat évente

!l1egvitatjik va!:,'!' megviltoztatják, még számos tanári tevékenység lehetséges. Az alábbiakban

felsoroljuk ezeket a eanári tevékenységet és oktatói segédanyagokat. Külön listát készítettünk

az általános és a középiskolai oktatáshoz. Nem tettünk különbséget megelőzésés problémaor
voslis közcitt. Ezt a része majd a késóbbiekben fogjuk tárgyalni. Ajánlásunk szerint az iskolai

ukL1C,ís dleni f(Jglalkozásokat már az általános iskola legelséí osztályában el kell kezdeni (4 és

') éves kor), más szóval, van a prevencióra. Mivel az iskolai zaklatás, minden ellene
[etl crMeszÍtés daGÍra, továbbra is idóról idóre fel fog bukkanni, több konkrét preventív lépés

!l1l:~e'~[clc 1,·1"",,""'" a probléma leküzdésére (preventív megközelítés).

PrclJcntílJ rncg/cózclítéJ

2. ti hU'1 [(lS

f\;, Iskola dolgozza ki saját preventív megközelítési módszerét az iskolai zaklatás problémájárai

f(ÓlJct!ccztctés

!\ tan,írui<ae tájékoZLltj,ík az iskolai zaklatás megelózésének módjairól, gyakorolják ezeket a

tl'chnildkae és képesek (iket alkalmazni is.

/!1'7()"1Ip/l'Inj(:lf!ílJástl fl proh!érmíra

l la <lZ Iskolai zaklatás a preventív lépések ellenére is felbukkan, a tanároknak kötelessége erre

ICIhívni a fJ,!velmt:t.
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Következtetés

A tanárok felismerik az iskolai zaklatásra utaló jeleket és különböző módokon felhívják rájuk

a tu.'yelmet.

"A."C'''UCI~, fizikailag vagy szexu~llisan b~lntalmazzák;

körbevesLik vagy bezárják az kizárják a folyosóra vagy a játs"l('lteT!'2;

az iskola után, litik vagy rugdossák;

"vadásznak" rá;

Iskola után követik;

elmennek a lakására;

Ann~lk, hogy az eröszakoskodók mit csinálnak az áldozataikkal, számos megnyilvánulása

lchetség(·s. Például
mértékben semmibe veszik az áldozatot;

rabszolgaként bánnak vele;

sohasem hívj;ík az nevén, csak a l.'únvné'ver1;

folyamatosan sLelicmeskedií tesznek rá;

háLI fcLtdatuk vagy elveszik a házi lelattat:lt;

elves/ik vagy a tulajdon~ít;

ajándékokat vagy pénzt követelnek tiíle;

I11Il1c1enérr öt okolj,ík;

ll) Ll meg új ra szóban vagy kiabálnak vele;

111(:.I.'I'~f2.)/zéselcer tesznek a ruházatára;

il1Zultálják:

leveleket vele kapcsolatban;

kiirleveleker róla.

J\ lista tov:lbb bövíthetö, végtelen a száma azoknak a dolgoknak, amiket a diákok ki tudnak

Lliálni. !],biíl kövcrkcziícn a tanároknak figyelniük kell, hogyan bánnak a diákok,

késll\ck kell lenniük arr'l, hogy állást lóglaljanak, ha egy l11agatanásmód a

m':é"':I1l:ccIIH:t(l határur\.

Ha a tanárok azt I:ltják, hogy egy f2.yt:rel,et zaklatnak, nyíltan állást kell, hogy Íc)glalpnak.

KÚ1Jct!,cztcté.1"

!\ nyílt áll~ísfc)glaLísh()zmeg kell ragadni a probléma igazi tlldni kell, mik a kii-
""·,In·n,wn,,,,·,· az ,lIdozat számára, dc legféíképpen empátiára van szükség.

a tanulmányi eredmények ismereténél is ÍcJt1tosabb. A tapaszra-

képe.ssél.' javíthallí, ha a tanárok IS nH:gtap;.lszra1Icíl;.

m klLÍrva lenni. valós péld~l; egy, az iskolai zaklatásról tartott

h,írom napos szeminán umon a következö feladawt kellett a részt vevií tanárok

nak. i\z összesl'l1 húsz tanán csoponra osztották Minden csoportból egy
cl11belt, hogy menjen kl a terembiíl. A többi tanárt ezután arra kérték, hogy mindössze egyCl-
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len mondatot kollégájuknak, ha az visszajött, különben pedig tegyenek úgy, mintha

ott scm lenne. A gyakorlat végén azokat a tanárokat, akik "kimaradtak", megkénék, hogy
hogyan érezték magukat. Mindegyük azt mondta, reméli, hogy többé nem kell

semmi hasonlót átélnie. "Reméicm, hogy soha semmi hasonlón nem kell keresztülmenneml",
volt a leggyakoribb reakció. Ezt követéíen gondosan e] magyarázták a tanároknak, hogy a gye
reknek, akik életük egy sebezhec{í szakaszában vannak, nem csupán öt percig, hanem rendsze
rl'sen kell ezt az érzést megtapaszta]niuk.

/l pro!J!érrulOrZJOJió rnegközelítés

5 "I",nun

Ih Iskolának több prob]émaorvosló eszköz is áll a rendelkezésére.

[(ÖlJctlccztcté.1

A tan~ilOkat dJékoztatnl kell a problémaorvosló technikákról, és a tan~íroknak maguknak kell
kiFejleszteniük a hogy alkalmazni is rudják ezeket a technikákat.

1\ bií megkiizelítése két technikát F(lglal egy konfron-
LlclÓt keriiliít és egy konhont~iciót vállalót.

A kOl1flOnt~iCl(\t kerüli, módszert akkor kell ha csupán gyanítjuk, hogy valakit
zakhtnak az. o.\ztályb~l11. nincs értelme elmondatHl11k, hogy valamire gyanakszunk: a
,kilwk vagy letagadják n vagy felrevezernek bennünket a dolgot illetéíen.
1",I""',I,,'n a problémát ák11ánosságban kell felvetnünk, hOb'Y hatni tudjunk az osztályra. Az
nre ;dkalmas témák a következiík lehetnek:

h:íbo ni a és a vesztesek érzései;

:lJ emberI Jogok áltaLínosságban;
;1 Inl:llomm~d való visszaélés álcalánosságban;
a felni,ctek álclli bántalmazása.
Mindemellett a testllevelés óra is alkalmas ]ehet arra, hogy éreztessük a gyerekekkcl,

érzú az, h:1 iiker a közösségbéíl. Ezt követéíen ~l canár megbeszél heti a kirekesztés
[lloblémáj:il az oszt~illyal. Végül a tanár megteheti azt is, amic eb'Y n1CÍsodikos tanár Cecc ~l Delta

fskoLiban Den Hcldnben. Arra b'Yanakodoct, hogy az egyik gyerek - nevezzük Jannak
.- nem él7.i túl boldognak A második gyanúja az volt, hogy Jam zaklatják. Hogy ellen

iím.!e megkérte a gondnokot és a kollégáic, hogy figyeljenek Jama. Nem sokkal
l'/.után Iiibhen közülük elmondták, hof,'Y Jan osztá!ycársai közül ketten mindenféle módon

z:lklacják Jane. Ahelyelt, hogy megvárca volna, míg raj cakapj a valamelyik gyereket, amine Jane
bántalmazza (ami egyébkéne szlneén jó módszer lett volna), a tanár magához: hívta a kéc eró
sl.cIkoskodcíc és még kéc, az osztályban megbecsült tanulóc. Azt mondta nekik, hogy aggódik
)anérc, és l11egkérce (ikec, fif,'Yeljenek oda, nem zaklatják-e osztálytársukat. A hét lcceltével
mitJd a négy diáknak . kellett, hogy mit beolt. A két erőszakoskodó azc állítotca,

nem I~l[()[[ semmit, ami er6szakoskodásra utalna. Egy ilyen megközelítés esetében rancí

esos a kOllCt"Onrcícicít v;íIlaló módszer néhányeleméc alkalmazni.
A rall:irllak akkor kell használnia a konfroneációt vállaló módszere, ha valamelyik diákjával

s/emben a szeme Líltára kiivecnek el fizikaI vagy szellemi erószako[, Ha abban a pillanatban a
c:már nem léJglal nyíl can állásc, akkor ezzel b'Yakor1acijag azt mondja: "Folycassácokl". A mód-
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szerhez rartozik, hogy a nyílr állásfoglalást követően a tanár beszélgetést kezdeményez az osz
tállyaI az iskolai zaklatásról általánosságban. Ezután felállít egy sor szabályt és felvetheti a
témát, mondjuk, nyelvtanórán: lejátszhat egy videót, kioszthat feladatokat, esetleg közösen
megbeszél heti a diákokkal, mit is érezhet az a gyerek, vagy mit is érezhetnek annak a gyerek

nek a szülei, akit az iskolában zaklatnak.
Mindemellett az erőszakoskodónak is segítségre van szüksége. Az erőszakoskodók - ahogy

ezt tanulmányában D. Olweus kimutatta - osztálytársaiknál fizibilag erősebbek és azokat
teljesen értéktelennek tartják. Agresszívek, hajlamosak agresszív reakcióra különböző helyze
tekben, kevés kontrollal rendelkeznek ezen agresszív reakciók felett, és pozitívan viszonyulnak
az erószakos viselkedéshez. Zsarnokoskodnak áldozataik felett, pénzt csikarnak ki belőlük,

osztálytársaikat kényszeríthetik, hogy kegyetlenkedjenek a kiválasztott gyerekkel, vagy ők maguk
teszik ezt. Az igazi erőszakoskodóknál négyszer nagyobb a bűnözői viselkedésforma kialakulá
sának a kockázata a későbbi élet során, mint a többi gyereknél. A számukra nyújtott segítség
a következéíkből állhat: viselkedésjavítást célzó megbeszélés, problémamegoldó beszélgetés,
szerepjáték, beszélgetés a szülőkkel, kommunikációfejlesztés és eltanácsolás.

A viselkedéspvítást célzó megbeszélés igen rövid. A tanár elmondja a diáknak, hogy az nem
wdott biztonságot nyújtani a többieknek, és ezért meg kell, hogy büntesse.

Ha ennek nlncs meg a kívánt eredménye, a tanár több problémamegoldó beszéigetési mód
közül választhat annak érdekében, hogy felt<lrja az erőszakos viselkedés okát. Ez azérr szüksé
ges, hogy képes legyen a megfelelő segítségnyújtásra. A tanár az erőszakoskodónak nyolc le
hetséges okot kín<íl fel viselkedésének magyadzadra:

kevés igazi tiiródés a szülők részéréíl;
szüléíi testi fenyítés;
a szüléík nem büntetik az agresszív viselkedést;
az eréíszakoskodót magát is zaklatták korábban;
bizonyos ízekrelszagokra/színekre adott válasz;
a szüléík vas'Y m<ís felnéíttek által mutatott rossz példa;
a tanárok által mutatott rossz példa;
a tévén vagy számítógépes j;ítékokon látható erőszak hatása.
Ha az ok kelléíképpen világossá válik, akkor a tanárnak ezek után fokozottan éreztetnie kell

az eréíszakoskodóval, hogy pontosan mit is csinál a másik gyerekkel. Ezt többféle módon
tehetjük meg: elo]vastatjuk vele olyan szülők levelét, akiknek a gyerekét szintén zaklatták,
vagy olyan gyerekekét, akit mások zaklatnak; esetleg közösen megnézethetünk vele egy videcít
olyan gyerckekkel (vagy azok szüleivel), akiket zaklattak, majd megbeszélhetjük a látottakat.
Ezck lldn a ranár hogy az créíszakoskodó beleegyezését adja viselkeclésélll:k
toztatásába. fontos, hogy minden hét végén röviden megbeszéljük, hogy ezt mennyiben tud
ta valóra váltani.

Ha ez sem eredményezi a viselkedés megválto7.tatását, akkor ideje beszélnünk az erőszakos

kodcí szüleiveL Csak akkor tanácsos ehhez a módszerhez fordulnunk, ha a korábbi módsze
rekkel nem értünk el komoly eredményeket. A gyerekek gyakran nem ismerik fel, hOb'Y mi
lyen károkat okoznak eb'Ymásnak, és könnyű éíket más irányba befólyásolni. Néha azonban
nem másítják meg a viselkedésüket és továbbra is veszélyt jelentenek osztálytársaik számára.
Ebben az esetben - eléívigyázarosan, dc félreérthetetlenül - be kell számolnlInk aszülőknek

anöl, hogy gyerckük mit csinál a többi gyerekkel. Kérni kell az eb'Yüttműködésüket a problé
ma megoldásához. Ezen a ponton a szülók (m;ír) nem tagadhatják, hogy a gyerekük erősza

koskodik, mivel addigra az iskola már mindenről nyilvántartást vezet. Már nem söpörhetik
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iClre a problémát azzal, hogy az nem komoly, hisz az: iskola már minden tőle telhetőt megtett

annak h06'Y vessen a dolognak. Még egy oka van annak, hogy miért kell a
sl.üliíkkel olyan késiín beszélni, amennyire csak lehet. Az erőszakoskodótmeg kell védeni a
s:úiliík fizikai bántallllazásátóll Ha a ténylegesen erőszakoskodór otthon megverik a

szülcl, amikor az a szabályokat, ahogy ezt skandináviai tanulmányában D. Olweus is

kimutalta, akkor az iskokinak kell mindent megtennie az erószakoskodás megállításának ér

dekéhen, mJeliítr még a szüliík értesülnének az ü6'Yról. A szüliíi büntetéstiíl való félelmükben
az criíszakoskodók minde11t meg f(lgnak ígérni, ha megrudják, hogy az iskola a szüleikkel akar

beszéln i. E':z jó lehetóséget nyúj t az eriíszakoskodás megszüntetésére. Másrészrőlviszont a diák

z.samlharp is a tanárját, íb'Y az gyakorlarilag senllnit se tehet.

csakis a holland helyzetre alkalmazható

Lantlcso'li: a szülő/me/c

LrltJr,éCS,U/c az erőszrlfws/wc.!ószüleine/c:
Vegyük komolyan a prohlémát l

Ne essli nk p~in ikh:1 1 fv1 indm fennáll a kocldzat, hogy másokkal erószakoskodik.

l'n'lh:iljuk meg kitalálni, hogy 1m lehet az erósL.akoskodás okai
I·It/·,,'ii, meg a gyerekkd, hogy mit is csinálmásokkalI

link oda a <,\(,'1"+1'1. 1

r:i :I sportoljon
'

Tanksok a I.aklatásnak kitett szüleinek:

Ha a z.aklaLis az utcán történik és nem aL. iskolában, felhívhatjuk az erószakoskodó gyermek

:il.übt é:i óvatosan megkérhetjük óket arra, hogy beszéljenek gyermekükkel. Érveljünk

hogy mindenkinek Joga van ahhoz:, hogy biztonságban legyen az utcán I Ezt senki sem
hatjal

Az iskolai erií:izakoskodást legjobb aranárralmegbeszélni.

1-1:1 már zaklatják 6'Yermekünket, akkor jóval körültekintiíbb megközelítésre van szük-
Lépjünk lupc:iolatba a tanárral; keressük fel az iskolát, hogy lássuk, mi is történik ott

v~lloj:lll:11]; gyermekiinkkel közösen olvassunk kiinyveket vagy nézz:ünk meg vele videoJllme
ket az l:ikoLu erií.\zakoskodásrójl]-Ia gyermekünk nem engedi, hogya témáról mással beszél

jiink, :IkkoI iír, kis.mk cl a szükséges háttérinformációval és tegyük világossá szá

m:ira, hogy Cll. i:ikola kellií figyelemmel fogja kezelni aL. ügyet. Mieliítt ezt megígérjük, jobb, ha

megrud:lkolJuk az iskolától, hogy valóban fordítanak-e rá kellií figyelmet '
Ju tal mazzuk meg gyermekünket, és segítsük, hogy visszanyerje az önbecsüléséti

)sz.tiiniiu.iik gyermekünket, hogy sportoljon (kitűnhet egy játékban, ügyességével elisme-

Ha a sportklubban zaklatj,ík a társai, kérjük meg a vezetóséget, hogy

JellCk mb a dologra és meg a többi gyerekkel, abból kiindulva, bogy minden gyerek

Im.tons:ígban kell, hogy érezze magát a klubban.
f-!auyjunk nyitva minden kommunikációs csatornát, beszéljünk meg mindent a gyerekkel I

I·./.L a~'lIlban I~e negatív módon tegyük, hanem adjunk neki tanácsokat arra nézve, hogyan

lehetne a zaklal:ísnak verni l Egy példa a negatív kérdezési módra: "Mit csin,iltak ma

veled;"
Támogassuk a gyereket abban a hltben, h06'Y egyszer vége lesz zakIatásának l
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Írassuk le gyermekünkkel mindazt, amit tapasztalt! Ez érzelmi reakciókat ébreszthet benne,
ami mindaddig rendben van, amíg a gyerek segítséget kap ahhoz, hogy feldolgozza és kifejezze
ezeket az érzelmeket.

Vigyük a gyermekünket kommunikációfejlesztőgyakorlatra - olyanra, amilyeneket a RlAGG
(menrálhigiénés regionális intézet) vagy az Iskolai Tanácsadói Szolgálat szervez. Ne hagyj Lik,
hogya gyereket sokadszorra kizárják azzal, hOb'Y egy iskolán kívüli szervezernél jelentkezik

'
Próbáljuk az iskolát rávenni arra, hogy kommunikációfejlesztőgyakorlatot biztosítson vala

mennyi diák számárai
Ne fogadjuk el a helyzetet

'
Ha az iskola nem hajlandó az együttműködésre, kérjük egy

iskolai tanácsadó segítségét, hogy véget vethessünk ennek a gyerek számára tarthatatlan hely
zetnek'

Tánácsok minden szülőnek:

Vegyük komolyan a problémát, hisz az saját b'Yermekünkkel is megeshet'
Vegyük komolyan a szüleit annak a gyereknek, akit zaklatnaki
Kezeljük ügy a problém~lt, mint olyasvalamit, ami mindenkinek az ügyel
Kérjünk felügyeletet ~I játszótérrel

Beszéljünk a gyermekünkkel az iskoláról, a gyerekek egymás közti viszonyáról az osztály
ban, anól, hogy mit csinálnak a tanárok, hogyan büntetik meg a gyerekeket

'
Időnként kér-

delZlik tók. zaklatják-e egymást a b'Yerekek'
Idóriíl· szerezzünk be információt az iskolai zaklatásról: kik csinálják, mit is csinálnak

és miért'
UrasÍtsuk rendre gyermekünker, ha az folyamatosan kirekeszt másokati
Járjunk cliíi jó példával'
'hnítsuk meg gyerekünknek, hogy mindig álljon ki másokérti

(Vízer Balázsfórdítása)
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