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Alapadatok 
 
A pedagógus-kérdőívek kitöltési arányát az alábbi táblázat mutatja. Eszerint a 
pedagógus-kérdőívet a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskolában tanító 70 
pedagógusból 53 töltötte ki, a Bárczi Géza Általános Iskolában tanító 30 pedagógusból 
pedig 22. (1. Táblázat) 
 
1. Táblázat 

TANÁRI KÉRDŐÍVEK 
KITÖLTÖTT 

(n) 
KITÖLTETLEN 

(n) 
ÖSSZESEN 

(n) 
Dobos C. József Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola 

53 17 70 

Bárczi Géza Általános Iskola 22 8 30 
Totál 75 25 100 
 
A pedagógusok átlagéletkora 32,4 év volt, a mintában a legfiatalabb pedagógus 26, a 
legidősebb 61 éves volt. Ezen belül a minta életkori megoszlását a következő ábra 
szemlélteti. Eszerint a legtöbb (32%) pedagógus a 36-45 éves korosztályból került ki, 
emelett a 26-35 éves korosztály (22.7%), illetve a 46-61 éves korosztály (10.7%) is 
képviseltette magát. (2. Táblázat) 
 
2. Táblázat 

A pedagógusok életkora (q1)  

 n % 

26-35 éves 17 22.7 

36-45 éves 24 32.0 

46-61 éves 8 10.7 

Nem válaszolt 26 34.7 

TOTÁL 75 100.0 

 
A minta nemek szerinti megoszlása tükrözi az általános- és középiskolai pedagógusok 
nemek szerinti megoszlását: a válaszolók mintegy harmada férfi, további kétharmada 
pedig nő. (3. Táblázat) 
 
3. Táblázat 

A pedagógusok nemek szerinti megoszlása (q2) 

 n % 

férfi 22 29.3 
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nő 49 65.3 

nem válaszolt 4 5.3 

TOTÁL 75 100.0 

 
A válaszolók átlagosan 17 éve dolgoznak iskolában, tehát – a további elemzés 
szempontjából – feltételezhető, hogy nagy tapasztalattal rendelkeznek az iskolai 
konfliktusok kezelése terén. Ha közelebbről megnézzük, akkor azonban látható, hogy a 
minta jórésze (32%) csak pár éves iskolai nevelői tapasztalattal rendelkezik. Ezen felül 
azonban jelentős a 11-20 éves (21.3%), illetve a 21-38 éves (25.3%) tapasztalattal 
rendelkezők létszáma. (4. Táblázat) 
 
4. Táblázat 

Hány éves iskolai tapasztalattal rendelkezik  
iskolai nevelőként / pedagógusként? (q4) 
 n % 

1-5 éve 24 32.0 

6-10 éve 9 12.0 

11-20 éve 16 21.3 

21-38 éve 19 25.3 

nem válaszolt 7 9.3 

TOTÁL 75 100.0 

 

Tisztában van-e a megfélemlítés (bullying) fogalmával?  
 
Ennek a kérdésnek a vizsgálatára négy kérdés szolgált (q5-8). A kérdések az 
inkonzisztens válaszok kiszűrésére is lehetőséget nyújtottak, illetve arra is, hogy 
megvizsgáljuk, vajon a válaszolók – az adott válaszaiknak megfelelően – ténylegesen 
tisztában vannak-e a megfélemlítés fogalmával, gyakorlati megjelenési formáival. A 
válaszolók többsége tájékozottnak tartja magát: meg tudja ítélni, mi számít 
„megfélemlítésnek” (76.0%), míg mintegy negyede (20.0%) nem biztos a dolgában. (5. 
Táblázat) 
 
5. Táblázat 

Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés  
(iskolai, ill. online környezetben)? (q5) 
 n % 

igen, tudja 57 76.0 

nem biztos benne 15 20.0 

nem válaszolt 3 4.0 

TOTÁL 75 100.0 

  
A gyakorlati példákra adott válaszok azonban arról árulkodnak, hogy a pedagógusok 
nagy része nincs tisztában a megfélemlítés fogalmával – még akkor sem, ha a jelenségről 
alkotott tudását megfelelőnek értékelte. Annak ellenére, hogy a q6 kérdés négy példája 
közül csak az egyik felel meg az iskolai megfélemlítés tipikus esetének (amikor Az egyik 
diákot többen, hónapokon keresztül csúfolják), ezt a válaszlehetőséget csak a magát 
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tájékozottnak tartók  mintegy fele (56.1%) jelölte meg az iskolai megfélemlítés tipikus 
eseteként. Azok közül, akik nem voltak biztosak benne, hogy jól értelmezik a kérdéskört, 
a legnagyobb arányban azt az esetet jelölték be megfélemlítésként, amely valójában 
nem számít annak (Az egyik diák megfenyegeti az osztálytársát, hogy megveri, ha még 
egyszer csúnyát mond az anyukájára) (66.6%). Tájékozatlanságról árulkodik, hogy a 
többi helytelen választ is jelentős arányú válaszoló jelölte be – így pl. a magukat 
tájékozottnak vallók majd’ fele (45.6%) is megjelölte az idézett esetet, amely nem 
számít megfélemlítésnek, hiszen a felek kapcsolati szintjüket tekintve egyenrangúak (a 
diák azért fenyegeti meg a másikat, mert az már egyszer megsértette), a felek ismerik 
egymást és a konfliktus lényegét, valamint egy alkalomról van szó, nem pedig ismétlődő 
vagy hosszú időn keresztül fennálló konfliktusról. (6. Táblázat) 
 
6. Táblázat 
Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés? (q5) / Melyik lehet példa ISKOLAI megfélemlítésre? (q6) 

 tudja, mi a 
megfélemlítés 

nem biztos 
benne, hogy tudja 

1. Az egyik diák egyszer megveri a másikat, mert mérges lett rá. 13 (22.8%) 5 (33.3%) 

2. Az egyik diákot többen hónapokon keresztül "dagadéknak" 
csúfolják. 

32 (56.1%) 5 (33.3%) 

3. Az egyik diák megfenyegeti az osztálytársát, hogy megveri, ha 
még egyszer csúnyát mond az anyukájára. 

26 (45.6%) 10 (66.6%) 

4. Az egyik diákkal szakított a barátnője és ő minden órában ír neki 
a FB-on azzal, hogy újra legyenek együtt.  

14 (24.6%) 1 (6.7%) 

5. Mindegyik. 6 (10.5%) 1 (6.7%) 

6. Egyik sem. 4 (7.0%) 1 (6.7%) 

TOTÁL 57 (100.0%) 15 (100.0%) 

  
Az online megfélemlítés körében a q7-es kérdés két helyes választ tartalmazott:  

1. Az egyik diák a FB-on elterjeszt egy násik diákról egy videót, amelyben a fiú 
éppen a piszoárnál "végzi a dolgát", és észre sem veszi, hogy videóra vették. 

5.  Az egyik diák Skype-on többször egymás után felhívja osztálytársát, aki az 
ismerősei között szerepel, és belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek 
elmondom, hogy sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja. 

Azok, akik úgy vélték, tudják, mit jelent az (iskolai vagy online) megfélemlítés, 
általánosságban helyesen ítélték meg ezen incindeseket – az 5. választ a magukat 
tájékozottnak vélők 78.9%-a, az 1. választ pedig a 36.8%-a ítélte ténylegesen 
megfélemlítésnek. Ehhez képest viszont arányában sokan voltak azok is, akik a 3. és 4. 
példát is megfélemlítésként értékelték, holott a 3. kérdésnél hiányzik az erőegyensúly-
eltolódás, hiszen a fenyegetést valós támadás előzte meg, továbbá egyszeri incidensről 
beszélhetünk, a 4. kérdés pedig azért nem számít megfélemlítésnek, mert a 
hívó/támadó fél, valamint annak motivációja ismeretlen. A magukat bizonytalannak 
vélők táborában ez utóbbi válaszlehetőség érte el a legtöbb pontot, ami azt bizonyítja, 
hogy ténylegesen nincsenek tisztában az online megfélemlítés fogalmi elemeivel. (7. 
Táblázat) 
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7. Táblázat 
Tudja-e, mi az ONLINE megfélemlítés (q5) / Melyik lehet példa ONLINE megfélemlítésre? (q7) 

 tudja, mi a 
megfélemlítés 

nem biztos 
benne 

1. Az egyik diák a FB-on elterjeszt egy násik diákról egy 
videót, amelyben a fiú éppen a piszoárnál "végzi a dolgát", és 
észre sem veszi, hogy videóra vették.  

21 (36.8%) 2 (13.3%) 

2. Az egyik diákról délután néhányan elvették a szendvicsét és 
megették, ő pedig este kiírja a FB üzenőfalra, hogy legközelebb 
majd ő veszi el a szendvicsüket. 

11 (19.3%) 3 (20.0%) 

3. Az egyik diákot megütötte az osztálytársa, majd a megütött 
diák a FB-on, privát üzenetben megfenyegeti azt, aki megütötte. 

29 (50.9%) 6 (40.0%) 

4. Az egyik diák Skype-on, ismeretlen számról többször felhívja 
az egyik osztálytársát, de nem szól semmit, csak a szuszogását 
hallani, majd lerakja.  

38 (66.7%) 11 (73.3%) 

5. Az egyik diák Skype-on többször egymás után felhívja 
osztálytársát, aki az ismerősei között szerepel, és 
belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek elmondom, hogy 
sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja.  

45 (78.9%) 7 (46.7%) 

6. Az egyik diák Skype-on EGYSZER felhívja az egyik 
osztálytársát és belesuttogja, hogy "A suliban mindenkinek 
elmondom, hogy sírtál. Mindenki tudni fogja rólad", majd lerakja.  

17 (29.8%) 7 (46.7%) 

7. Mindegyik. 5 (8.8%) 2 (13.3%) 

8. Egyik sem. 1 (1.8%) 0 (0.0%) 

TOTÁL 57 (100.0%) 15 (100.0%) 

 
A q8 ellenőrző kérdésre adott válaszok tartalmát viszonylag helyesen ítélték meg azok a 
válaszadók is, akik magukat tájékozatlannak/bizonytalannak ítélték a megfélemlítésről 
alkotott tudásuk tekintetében. A kérdés két helyes választ tartalmazott, eszerint a 
következő esetek nem számítanak megfélemlítésnek:  

3. Egy diák rejtett számról (a telefon nem jelzi ki a hívót) rendszeresen 
felhívja az osztálytársát, de nem szól bele, amikor az osztálytársa felveszi a 
telefont. 
4. Az egyik fiú szándékosan lelöki a barátját a lépcsőn.  

Az első  esetben a “zaklató” ismeretlen mivolta, a második esetben pedig az inzultus 
egyszeri (ismétlődés nélküli) előfordulása miatt nem áll fenn megfélemlítés. (8. 
Táblázat) 
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8. Táblázat 
Tudja-e, mit jelent a megfélemlítés? (q5) / Melyik NEM lehet példa a megfélemlítés tipikus 
esetére? (q8) 
 tudja, mi a 

megfélemlítés 
nem biztos 

benne 
1. Az egyik fiú minden órán ráncigálja az előtte ülő lány haját, 
amellyel a lánynak fájdalmat okoz. A lány eleve úgy megy be 
órára, hogy szorong attól, hogy a fiú megint mögé ül és ráncigálja 
a haját.  

8 (14.0%) 6 (40.0%) 

2. Az egyik diák egy baráti társaságot megzsarol, hogy ne 
barátkozzanak az egyik fiúval.  

10 (17.5%) 3 (20.0%) 

3. Egy diák rejtett számról (a telefon nem jelzi ki a hívót) 
rendszeresen felhívja az osztálytársát, de nem szól bele, 
amikor az osztálytársa felveszi a telefont.  

12 (21.1%) 2 (13.3%) 

4. Az egyik fiú szándékosan lelöki a barátját a lépcsőn.  26 (45.6%) 7 (46.7%) 

5. Mindegyik. 5 (8.8%) 1 (6.7%) 

6. Egyik sem. 6 (10.5%) 2 (13.3%) 

TOTÁL 57 (100.0%) 15 (100.0%) 

 
A megfélemlítés volumene az iskolában 
 
A grafikon olyan magatartásokat tartalmaz, amelyek egyes esetekben megfélemlítéshez 
vezethetnek – azaz tipikusan „belépő magatartások” („gateway behaviour”, Englander, 
2013: 104; Chesney-Lind & Irwin, 2008: 89; Dellasega & Nixon, 2003). A grafikon bal 
oldalán elhelyezkedő első nyolc magatartás tipikusan az enyhe bántalmazási formákat 
veszi számra – ezek a legtöbbször néhány diákkal már megtörténtek. Kivételt képez 
talán a cikizés, cukkolás (2. számú incidens), amely úgy tűnik, széles körben elfogadott 
magatartástípus: a tanárok (38.7%, n=29) válaszai szerint ez sok gyerekkel megtörténik 
az iskolában. A grafikon jobb oldalán elhelyezkedő (9-15. számú) magatartások 
nemcsak az iskolában, hanem az online térben is előfordulhatnak, ehhez képest a 
súlyosabb kategóriába tartoznak és mint ilyenek, általában nem jutnak a pedagógusok 
tudomására – ahogyan ezt a grafikon is hűen tanúsítja.1 Kivételt képez a bántó, 
kegyetlen pletykák posztolása (11. számú incidens), amelyet ugyancsak rejtetten 
követnek el a diákok, de számos pedagógus (24.0%, n=18) ismer néhány olyan gyereket, 
aki már áldozatául esett ilyen típusú megfélemlítésnek. (1. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Feltételezzük azonban, hogy az online bántalmazási helyzetek a vizsgált iskolákban ugyanúgy 
előfordulnak, mint másutt (Patchin & Hinduja, 2006), csak azok nem jutnak a pedagógusok, illetve az 
iskolavezetés tudomására. 
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1. Ábra 

 
 
A pedagógusok általában az iskolában – az egyik diáktól vagy kollégától – szereztek 
tudomást az esetről. Elenyésző volt a Facebookról vagy más online felületről 
tájékozódók száma. A rendőrség és a sértett testvére jellemzően nem szerepelt a 
források között. (2. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 [FELELŐS TÁRSADALOMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY] 
Megfélemlítés Elleni Program (MEP), 2014 

 

AZ ÁLLAPOTFELMÉRÉS A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI BIZTOS HIVATALA  

FINANSZÍROZÁSÁVAL KÉSZÜLT.   8 

 
 
 
2. Ábra 

 
 
Ha összevetjük a tipikusan online előforduló eseteket az iskolában előfordulókkal, 
láthatjuk, hogy míg az iskolai (offline) eseteket általában az egyik diáktól, kollégától 
tudják meg a pedagógusok, illetve azt maguk tapasztalják, addig az online eseteket 
tipikusan vagy a sértett barátja, vagy a szülő mondja el – segítséget kérve a 
pedagógustól. (3. Ábra) 
 
3. Ábra 
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Tipikusan iskolában/offline előforduló esetnek minősítettük: 

- q9.1) Megviccelzték megszégyenítő, támadó módon 
- q9.2) Cikizték, cukkolták más gyerekek 
- q9.3) Direkt kihagyták a fontos dolgokból / kizárták baráti körből 
- q9.4) Hátrányos helyzetére, etnikai, vallási vagy egyéb hovatartozására megjegyzéseket tettek 
- q9.5) Fizikailag bántalmazták 
- q9.6) Megfenyegették 
- q9.7) Kisebb dolgokat elszedtek, elloptak tőle 
- q9.8) Értékesebb dolgot szedtek, loptak el tőle 
- q9.9) Kényszerítették, hogy olyan dolgokat csináljon, amiket nem szeretne 
- q9.15) Szándékosan bezárták valahová és nem akarták kiengedni.  

Tipikusan online előforduló esetnek minősítettük:  
- q9.10) Olyan online üzenetet kapott az interneten, amelynek célja a félelemkeltés volt 
- q9.11) Bántó, kegyetlen pletyát terjesztettek róla vagy ilyet posztoltak az interneten 
- q9.12) Nevében más gyermek posztolt a neten bántó üzenetet, amellyel lejáratta az illetőt 
- q9.13) Közszemlére tették személyes titkát a neten vagy megosztották képét az engedélye nélkül 
- q9.14) Kizárták, kiközösítették valamely online közösségből. 

 
Tájékozottság, attitűd, a gyermek felkészítése a negatív helyzetekre 
 
A pedagógusok többsége (83%, n=62) nem ismer olyan eszközt (szoftvert, internetes 
oldalt, applikációt, stb.), amelyet felhasználhat az online esetek megelőzésére és 
kezelésére. (4. Ábra) 
 
4. Ábra 

 
 
Megnyugtató módon, a pedagógusok kis hányada tekinti csak a felsorolt incidenseket a 
gyermeki élet normális velejárójának, és minden esetben, amikor az adott incidens 
rendszeres gyakoriságot öltött, felnőtt beavatkozását tartják szükségesnek. A két 
különböző skála – a gyermeki élet normális részét képező, valamint a felnőtt 
beavatkozását igénylő magatartásoké – azonban néhány esetben csak kis eltérést mutat. 
Így például, ha valakit kihagynak fontos dolgokból, kizárnak a baráti körből vagy 
levegőnek néznek; illetve ha másokat sértegetnek, megaláznak, cikiznek, ez a 
pedagógusok szerint igényli ugyan felnőtt beavatkozását, habár azok normális részei a 
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gyermeki életnek. A többi felsorolt incidens azonban olyan komolynak tűnt a válaszolók 
számára, hogy azok csak kevesek szerint tekintendők „normálisnak”. Figyelemre méltó 
ugyanakkor, hogy az online közösségből kizárás mint probléma mennyire nem 
mozgatta meg a pedagógusok fantáziáját: arányában kevesen jelölték be mind a 
beavatkozást igénylő magatartások, mind a normalitás skáláján, de az online 
incidenseket így is elfogadottabbnak tartják, mint a megfenyegetést, más dolgainak 
elvételét, a kényszerítést, vagy a bezárást. Éppen emiatt kevesebben is vélik, hogy az 
online incidensek felnőtt beavatkozását igénylik. (5. Ábra) 
 
5. Ábra 

 
 
Arra a kérdésre, mit tanácsolna diákjának, hogyha őt folyamatos bántalmazás érné, a 
pedagógusok egyöntetűen, mind fizikai, mind pszichikai bántalmazás esetén 
legfontosabbnak vélték, hogy a diák számoljon be a történtekről egy tanárnak, illetve az 
iskolaigazgatónak. Pszichikai bántalmazás (gúnyolás, cikizés) esetén ezen túl a 
visszavonulást – tanúsítson határozottságot, hagyja el a helyszínt, ne figyeljen oda a 
bántalmazásra – tartják követendő eljárásnak. A szülők értesítése ugyancsak előkelő 
helyet kap a tanácsok között. A bántalmazás elleni aktív fellépés – mondja meg a 
bántalmazónak, hogy hagyja abba, kérjen segítséget barátaitól, felnőttől, testvértől – a 
rangsorban csak ezután következik. A sort az aktív bántalmazói magatatásra buzdítás – 
álljon ki magáért és ha kell, támadjon vissza – zárja. A teljesen passzív megoldási módok 
– menjen fel a netre és nézze meg, más gyerek ilyenkor mit csinál, valamint viselje el a 
bántalmazást – csak a lista legvégén kapnak helyet. Az adatok azt mutatják, hogy a 
pedagógusok nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a fizikai bántalmazásnak, hiszen a 
pedagógus, az iskolaigazgató, a szülő vagy más megbízható felnőtt értesítése rendkívül 
előkelő helyet kapott a listában iskolai bántalmazás esetén. Érdekes módon, az anonim 
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segélyszolgálat felkeresése is gyakoribb tanács fizikai bántalmazás, mint csupán a lelki 
nehézségek esetén. Ugyanakkor ha a gyereket fizikai bántalmazás éri, sokkal kevésbé 
tartják követendőnek a passzív ellenállást – pl. a helyszín elhagyását, vagy a nem 
odafigyelést. (6. Ábra) 
 
6. Ábra 

 
 
Mind fizikai, mind lelki bántalmazás esetén javasolták még a következő, felnőtt 
bevonásával járó aktív mediációs, illetve személyes tanácsadáson alapuló 
megoldásokat:  

- kérdezze meg a bántalmazótól, hogy ellenkező esetben ő mit érezne;  
- kérje felnőtt – osztályfőnök, mentor, mediátor, pszichológus – segítségét;  
- szervezzen az iskola a felek részvételével segítő beszélgetést.  

Fizikai bántalmazás esetén a nyitott kérdésekre adott, egyéni javaslatok között 
szerepelt még a biztonsági őr, illetve a rendőrség értesítése. Egyetlen válaszoló említett 
specifikus segélyszolgálatot – nevesül a szexuális bántalmazás áldozatainak ambuláns 
ellátását biztosító ESZTER Alapítványt. A főként lelki problémák esetén telefonos és 
online lelkisegély-szolgáltatást nyújtó Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt, amely 
viszont kifejezetten az online bántalmazás, megfélemlítés eseteivel foglalkozik, senki 
nem említette.  

 
Egyéni eszközkészlet bántalmazási esetekben 
 
A pedagógusok saját, bántalmazás esetén alkalmazott eszköztárát egy konkrét eseten 
keresztül teszteltük. A pedagógusnak jelölnie kellett, mennyire szívesen alkalmazná a 
felsorolt megoldásokat. A kitöltőnek bele kellett magát képzelnie egy helyzetbe, 
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amelyben egy diákját rendszeresen és intenzíven csúfolja egy osztálytársa, aki még arra 
is rábeszélte a többi diákot, hogy amennyire csak lehet, kerüljék őt. A 
válaszlehetőségeket a megoldáskeresésbe bevont felek szerint öt csoportba soroltuk. 
Eszerint a legtöbben csak a bántalmazót vonnák be a konfliktusmegoldásba (97,3%), de 
nagy arányban (80,0%-80,0%) voksoltak a bántalmazót és az áldozatot, illetve a 
harmadik felet – iskolaközösséget, szülőket, osztálytársakat – bevonó megoldásokra is. 
Biztató, hogy arányában kevesebben választanák kizárólag a sértettet bevonó 
megoldást (60,0%), ezen belül is elenyésző (16,0%) volt azok aránya, akik szerint a 
kirekesztett diáknak ignorálnia kellene a történteket ahelyett, hogy aktívan fellépne a 
helyzet megszüntetése érdekében. Az áldozatot és a bántalmazót, valamint a társakat, az 
iskolaközösséget és a szülőket is bevonó megoldások között népszerűek a mediációs 
elképzelések (a két diák közt zárt ülésen kompromisszum keresése: 62,7%; a két diák 
kapcsolatának erőszakmentes helyreállítása: 73,3%), valamint az iskolavezetést 
(64,0%) és a szülőket inkludáló kapcsolatépítés (52,0%). Biztató, hogy a mindkét diákot 
– az elkövetőt és a bántalmazást elszenvedőt is – megbüntető megoldást csak igen 
kevesen (a válaszolók 4,0%-a) alkalmazná. (9. Táblázat) 
 
9. Táblázat 

Kiket vonna be a 
helyzet 

megoldásába? 

A kérdőívben részletezett megoldások  
(vagylagosan vagy együttesen alkalmazná) 

Hány % 
alkalmazná 

az adott 
megoldást? 

Totál % 

A) (Csak) a 
bántalmazót 
vonná be a helyzet 
megoldásába 

1. Rászólnék a csúfolódóra, hogy hagyja abba és kérjen 
bocsánatot. 

85,3% 

97,3% 
(n=73) 

6. Elmondanám az elkövető diáknak, hogy mit okoz a 
viselkedésével a másik diáknak és megkérném, hogy 
viselkedjen felelősségteljesebben. 

78,7% 

7. Azt mondanám az elkövető diáknak, hogy tudom, mi 
történik, és a mi iskolánkban kirekesztésnek nincs 
helye, de nem utalnék kifejezetten a kirekesztett 
diákra, nehogy még nagyobb bajt okozzak neki. 

40,0% 

9. Elbeszélgetnék a csúfolódóval, hogy milyen 
következményei vannak, ha a helyzet továbbra sem 
változik. 

70,7% 

B) (Csak) az 
áldozatot / 
kirekesztett 
diákot vonná be a 
helyzet 
megoldásába 

4. Megmondanám a kirekesztett diáknak, hogy álljon ki 
magáért. 44,0% 

60,0% 
(n=45) 

5. Azt tanácsolnám a kirekesztett diáknak, hogy tegyen 
úgy, mintha semmi sem történt volna – minden csoda 
három napig tart. 

16,0% 

10. Bátorítanám a gúnyolt diákot, hogy azt mutassa, 
határozott. 
  

37,3% 

C) Az áldozatot és 
a bántalmazót is 
bevonná a helyzet 
megoldásába 

3. Létrehoznék egy zárt találkozót a két diák között, 
elmondanám nekik, mi a probléma és megkérdezném 
tőlük, hogyan lehetne javítható köztük a kapcsolat. 

62,7% 

88,0% 
(n=66) 

8. Ösztönözném, hogy a diákok erőszakmentesen 
megoldják a problémát egymás között.  

73,3% 

13. Megbüntetném mind a csúfolódót, mind pedig a 
kirekesztettet – az iskolában fenn kell tartani a rendet. 

4,0% 

D) Harmadik felet 
/ feleket vonna be 
a helyzet 

2. Elmondanám a problémát az osztályfőnöknek és az 
elkövető diák többi tanárjának. 

64,0% 88,0% 
(n=66) 11. Felvenném a kapcsolatot az érintettek szüleivel.  52,0% 
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megoldásába 12. Létrehoznék egy találkozót az érintettek szüleivel, 
hogy közösen próbáljuk megszüntetni a problémát. 

36,0% 

14. Arra buzdítanám a többi dákot, hogy spontán 
módon álljanak ki a támadott diák mellett, és 
segítsenek népszerűsége visszaállításában. 

41,3% 

 
Egy másik csoportosítás lehetséges aszerint, hogy a pedagógus szankcionáló vagy 
inkább proaktív-preventív megoldást alkalmazna. Szankcióközpontú megoldást 
(85,3%), valamint olyan proaktív megoldást, amely magában hordozza a szakció 
lehetőségét is (86,7%),  a válaszolóknak kisebb hányada vetne be, összehasonlítva a 
tisztán proaktív-preventív (felkészítő-megelőző) szemléletű módszerekkel (94,7%). A 
proaktív-preventív szemlélet túlsúlya mindenképpen pozitív, ám ez olyan önmagában 
kevésbé hatékony megoldásokat is magában foglal, mint amilyen az áldozat buzdítása 
arra, hogy álljon ki magáért, mutasson határozottságot, vagy a probléma ignorálása. 
(Ezeket a válaszlehetőségeket kizárásos alapon soroltam a proaktív-preventív 
módszerek közé.) (10. Táblázat) 
 
10. Táblázat 
Szankcionáló 

vagy 
proaktív- 
megelőző 
megoldást 

alkalmazna? 

A kérdőívben részletezett megoldások  
(vagylagosan vagy együttesen alkalmazná) 

Összesen 
hány % 

alkalmazná 
az adott 

megoldást? 

A) Szankció-
központú 
megoldás 

1. Rászólnék a csúfolódóra, hogy hagyja abba és kérjen bocsánatot. 
85,3% 
(n=64) 

13. Megbüntetném mind a csúfolódót, mind pedig a kirekesztettet – az 
iskolában fenn kell tartani a rendet. 

B) Proaktív- 
preventív 
megoldás 

3. Létrehoznék egy zárt találkozót a két diák között, elmondanám nekik, 
mi a probléma és megkérdezném tőlük, hogyan lehetne javítható köztük a 
kapcsolat. 

94,7% 
(n=71) 

4. Megmondanám a kirekesztett diáknak, hogy álljon ki magáért. 
5. Azt tanácsolnám a kirekesztett diáknak, hogy tegyen úgy, mintha 
semmi sem történt volna – minden csoda három napig tart. 
6. Elmondanám az elkövető diáknak, hogy mit okoz a viselkedésével a 
másik diáknak és megkérném, hogy viselkedjen felelősségteljesebben. 
7. Azt mondanám az elkövető diáknak, hogy tudom, mi történik, és a mi 
iskolánkban kirekesztésnek nincs helye, de nem utalnék kifejezetten a 
kirekesztett diákra, nehogy még nagyobb bajt okozzak neki. 
8. Ösztönözném, hogy a diákok erőszakmentesen megoldják a problémát 
egymás között.  
10. Bátorítanám a gúnyolt diákot, hogy azt mutassa, határozott. 
12. Létrehoznék egy találkozót az érintettek szüleivel, hogy közösen 
próbáljuk megszüntetni a problémát. 
14. Arra buzdítanám a többi dákot, hogy spontán módon álljanak ki a 
támadott diák mellett, és segítsenek népszerűsége visszaállításában. 

C) 
Szankcionáló 
/ proaktív-
preventív 
megoldás 

2. Elmondanám a problémát az osztályfőnöknek és az elkövető diák többi 
tanárjának. 

86,7% 
(n=65) 

9. Elbeszélgetnék a csúfolódóval, hogy milyen következményei vannak, ha 
a helyzet továbbra sem változik. 
11. Felvenném a kapcsolatot az érintettek szüleivel. 
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Az árulkodás megítélése 
 
A megfélemlítés elleni felkészítés egyik központi eleme az, hogy felkészítjük a diákokat 
arra, kitől kérhetnek/kérjenek segítséget. Ebből a szempontból talán a legfontosabb a 
kortárscsoport szerepe, hiszen a tanulók általában egymással beszélik meg életük 
fontos eseményeit. (Englander, 2013: 127, 131; EU Kids Online, 2009, 2011) Ezért a 
kortárscsoport megfélemlítési helyzetek kezelésére való felkészítése a megfélemlítés-
elleni programok központi eleme (Englander, 2013: 117, 140; Youth Voice Project, 
2013). Legalább ugyanilyen fontos ugyanakkor a tanulók környezetének – 
pedagógusoknak, szülőknek – az online bántalmazási helyzetekre való felkészítése. 
Kutatások szerint a kamaszok (felső tagozatosok, illetve középiskolások) már csak 
akkor szólnak felnőttnek, ha más megoldást nem találnak az adott helyzetre. Ezért ha a 
diák a pedagógushoz fordul, az azt jelzi, hogy a probléma akut, valószínűleg súlyos, 
és/vagy hosszú ideje fennáll, amellyel a gyermek (és kortársai) nem tudtak 
megbirkózni. Ha tehát a pedagógus arra buzdítja a gyermeket, hogy szóljon felnőttnek, 
ha problémája adódik, ám mégsem kezeli kellő odafigyeléssel a helyzetet, ez 
ellentmondásos üzenetet hordoz, amely elbátortalaníthatja és elszigetelheti az áldozatot 
– következésképpen súlyosbíthatja a helyzetet. (Englander, 2013) 
 
Az árulkodás megítélésének méréséhez a válaszolóknak négy esetet kellett értékelniük. 
A válaszolók általában helyesen értékelték az eseteket. Egyötödük (20,0%) kifejezetten 
liberálisnak minősült – szerintük egyik felsorolt eset sem árulkodás –, ám tizedrészük 
(10,7%) konzervatív: ők azok, akik minden felsorolt esetet árulkodásnak tartanak. (11. 
Táblázat) 
 
11. Táblázat 

Esetleírás 
Árulkodás-e 
valójában? 

A válaszolók 
hány százaléka 

tartja 
árulkodásnak? 

1. Júliát István folyamatosan cikizi, leégeti őt kommentjeivel az 
online közösségi oldalon. Ezt István egyik barátja elmondja a 
tanárnak, megemlítve István nevét is. 

nem 24,0% (n=18) 

2. Sárát egyszer kicsúfolja Anett, az osztály legjobb tanulója, 
akin Sára már régóta bosszút akar állni, mert féltékeny a jó 
eredményeire, ezért Sára elmondja a tanárnak, hogy Anett 
csúfolta.  

igen 56,0% (n=42) 

3. Károlyt a tanítás után az osztálytársai soha nem engedik 
focizni, nem barátkozik vele senki, a fiú ezt elmondja a 
tanárnak. 

nem 6,7% (n=5) 

4. Tamás a barátaival rendszeresen elgáncsol egy másik fiút, 
majd Tamás egyik barátja elmondja az esetet a tanárnak. 

nem 21,3% (n=16) 
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Személyes felkészültség, eszközismeret 
 
A személyes felkészültség, illetve eszközismeret tekintetében azt vizsgáltuk, részt 
vettek-e már megfélemlítés elleni felkészítésen, hogyan értékelik az ilyen programok 
fontosságát, rendelkeznek-e profillal online közösségi oldalon, valamint hogy tartanak-e 
– és ha igen, milyen okból – kapcsolatot a diákokkal ilyen felületen.  
 
A válaszolók többsége (42,7%) még nem vett részt megfélemlítéssel, erőszakkal, 
zaklatással kapcsolatos rendezvényen, de jelezte igényét erre. A válaszolók negyede 
(25,3%) ugyan volt már ilyen rendezvényen, de fontosnak tartaná annak megismétlését, 
tudása kiegészítését, felelevenítését. A válaszolók mintegy harmada (Részt vettem, de 
egy alkalom elég volt; Nem vettem részt, és nem is szeretnék részt venni; összesen 
29,4%) azonban nem szeretné megismételni vagy egyáltalán nem szeretne részt venni 
megfélemlítéssel kapcsolatos rendezvényen. (7. Ábra) 
 
7. Ábra 

 
 
Ezzel egybecseng, hogy a válaszolók jórésze igen fontosnak (72,0%), illetve közepesen 
fontosnak (17,3%) tartja a megfélemlítéssel kapcsolatos felvilágosítást (fontosnak tartja 
összesen 89,3%). Csupán 1,3% állítja, hogy ez nem fontos, és 6,7% nem tudja megítélni, 
mennyire fontos ez. (8. Ábra) 
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8. Ábra 

 
 
A pedagógusok többsége (50,7%, n=38) nem tud arról, hogy lenne  az iskolájának 
akcióterve arra az esetre, ha a diákok között komoly bántalmazásra kerülne sor, 10,7% 
biztos benne, hogy nincs ilyen az iskolában, a válaszolók harmada (30,7%, n=23) 
viszont úgy gondolja, iskolája rendelkezik ilyen akciótervvel és felkészült az ilyen 
esetekre. (9. Ábra) 
 
9. Ábra 

 
 
A pedagógusok többsége (61,3%, n=46) rendelkezik profillal valamely közösségi 
oldalon. Nagyobb részük (44,0%, n=33) csak egy, míg kisebb részük (17,3%, n=13) több 
közösségi oldalon is jelen van. A válaszolók harmada (36,0%, n=27) nem rendelkezik 
profillal. (10. Ábra) 
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10. Ábra 

 
 
Azok közül, akik legalább egy online közösségi oldalon jelen vannak (46 fő), több mint 
fele (65,2%, n=30) tart kapcsolatot valamilyen okból az adott oldalon a diákokkal.  A 
kapcsolattartás legtöbbször nem célzatos, inkább nyitva hagyják a lehetőséget a lelki 
problémák megbeszélésére (24,0%, n=18). További 13,3% (n=10) spontán kedves 
gesztusok gyakorlása – pl. születés- és névnapi köszöntés – céljából tart kapcsolatot a 
diákokkal. Konfliktus esetén mediációs jellegű segítségre további 8,0% (n=6) tart fenn 
kapcsolatot, a maradék 6-7% (5-6 fő) netikettet tanít vagy egyszerűen közösen ventillál 
iskola után az online közösségi oldalon a gyerekekkel. Csupán 1,3% (1 fő) vallotta, hogy 
rendszeresen ott ad házi feladatot. Kapcsolattartási okként említették még a 
pedagógusok, hogy az online felületen sokkal egyszerűbb a határidőkre emlékeztetni a 
gyerekeket, és a sürgős vagy utolsó pillanatban keletkező információk átadása, a 
tantervvel kapcsolatos tartalmak megosztása, a versenyfeladatok megbeszélése is 
fontos okként szerepelt (összesen 7,8%, n=6). (11. Ábra)  
 
11. Ábra 
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A bántalmazással / megfélemlítéssel kapcsolatos rendezvények 
szükségessége 
 
Feltételeztem, hogy a megfélemlítéssel kapcsolatos attitűd, az árulkodás megítélése, az 
online és az iskolai bántalmazás definiálási problémái, a bántalmazás esetén 
alkalmazott eszközkészlet, valamint a diákokkal való kapcsolattartás valamely online 
közösségi oldalon összefügg azzal, hogy a válaszoló progresszív vagy épp konzervatív 
álláspontot képvisel-e. Utóbbi mérésére egy olyan indexet képeztünk, amely a 
szoftverismeret, a bántalmazással kapcsolatos felvilágosítás, valamint az online 
közösségekben való jelenlét szerint a két csoport egyikében helyezi el a válaszolókat: a 
progresszívben vagy a konzervatívban. 
 
Megállapítható, hogy csak nagyon kevés válaszoló esett minden vizsgált indikátor 
szerint tisztán a progresszív (n=4) vagy a konzervatív (n=2) csoportba. Szignifikáns 
kapcsolatot (p<.000) sikerült azonban felfedezni a bántalmazással kapcsolatos 
tréningen (workshopon, előadáson, stb.) való részvétel és aközött, mennyire tartják 
fontosnak ezt a pedagógusok. Akik részt vettek ilyen programon, azoknak a 
nagyrésze (71,4-78,9%-a) nagyon fontosnak tartja az ilyen témájú felkészítést és 
szeretné azt megismételni is.   
 
Szignifikáns kapcsolatot találtunk a pedagógustréningen való részvétel, valamint a 
bántalmazás esetén alkalmazott módszerek és eszközkészlet között is. Látható, hogy a 
válaszolók minden csoportjában – akár részt vettek, akár nem ilyen témájú 
felvilágosításon – leginkább csupán az egyik felet, a bántalmazót megcélzó megoldások 
a népszerűek. Azonban az is nyilvánvaló, hogy akik részt vettek már ilyen tréningen 
(előadáson stb.), azok inkább preferálják a mindkét felet vagy a teljes közösséget 
(barátokat, évfolyamtársakat, iskolaközösséget, barátokat, szülőket stb.) bevonó 
módszereket, viszont kevésbé vagy egyáltalán nem alkalmaznának kizárólag az 
áldozatra fókuszáló megoldásokat. Az áldozatot megcélzó – őt hibáztató, az ő 
magatartásának korrigálására stb. – irányuló módszer abban a csoportban a legkevésbé 
népszerű, akik kaptak már szervezett formában valamilyen ismeretet a bántalmazásról, 
a megfélemlítésről. (12. Ábra) 
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12. Ábra 

 
∗∗∗ = p<.000 
∗∗ = p<.003 

 
Szignifikánsan befolyásolja a programokon résztvétel azt is, milyen nézőpontot 
alakítanak ki a pedagógusok az egyes kezelési metódusok alkalmazásánál. A 
legtöbben, akik még nem vettek részt bántalmazásról szóló tematikus rendezvényen, 
vagy proaktív/preventív megoldást alkalmaznának vagy szankciókkal próbálnák 
rendezni a helyzetet. De úgy tűnik, ők is érzik, hogy nem a legmegfelelőbb megoldást 
választanák, és hogy eszközkészletük bővítésre, illetve finomításra szorul, hiszen a 
legtöbbjük kifejezetten több tudásanyagot gyűjtene a bántalmazásról. Megjegyzendő, 
nem garancia a preventív, proaktív megoldások preferálására az sem, ha a 
pedagógus már részt vett felvilágosításon a bántalmazásról, hiszen akik részt 
vettek is megközelítőleg azonos arányban preferálnák a konzervatív-
szankcionáló, mint a liberális-preventív módszereket. (Az összefüggés az 
alkalmazott módszer és a felvilágosításon való részvétel között ebben az esetben is 
szignifikáns!) (13. Ábra) 
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13. Ábra 

 
∗∗∗ = p<.000 
∗∗ = p<.002 
∗ = p<.008 

 
Az árulkodás megítélése és a bántalmazáskezelő felvilágosításon való részvétel között 
nem találtunk ilyen összefüggést. Az árulkodás megítélését illetően ugyanis nagyon 
nagy a minta szórása, függetlenül attól, hogy részt vett-e valamilyen tréningen.2 Itt is 
megfigyelhető azonban, hogy akik helytelenül ítélték meg az árulkodást – azaz nem 
tudták kiválasztani a négy esetből azt az egyet, amely ténylegesen árulkodásnak számít a 
megfélemlítés proaktív kezelése szempontjából –, azok nagyobb arányban válaszolták, 
hogy több ismeretet igényelnének a jelenségről. (14. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Ábra 

                                                        
2 Az árulkodás megítélésének osztályozására (q17) két kategóriát alkottunk: az egyikbe azok kerültek, 
akik minden esetet helyesen, a másikba azok, akik minden esetet helytelenül értékeltek. Eszerint a helyes 
megítélők csoportjába a válaszolók 26,7%-a (n=20), míg az abszolúte helytelenül megítélőkébe 44,0% 
(n=33) fő került. A kettő között helyet foglalókkal – akik tehát helyes és helytelen válaszokat vegyesen 
adtak, ehelyütt nem foglalkozunk. (A q17 kérdésre adott válaszok elemzését részletesen lásd az elemzés 
fentebbi pontjaiban.) 
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p<.239 

 
A bántalmazás-elleni programok látszólag elérik a céljukat, hiszen szignifikánsan több 
pedagógus vallotta, hogy tisztában van vele, mi a megfélemlítés akkor, hogyha volt már 
része ilyen programban. (p<.050) Érdekes módon azok, akik nem voltak még ilyen 
rendezvényen, általában azt válaszolták, hogy tisztában vannak a megfélemlítés 
jelentésével mégis – vagy épp emiatt – igényelnék a tájékoztatást. (15. Ábra) 
 
15. Ábra 

 
p<.050 

 
Az iskolai megfélemlítés eseteit (q6) általában nem ítélték meg helyesen azok, akik még 
nem vettek részt e tárgyban tematikus workshopon, ám ők voltak az a csoport, akik a 
leginkább igényelnék a specifikus, felvilágosító programokat. Az online megfélemlítés 
megítélése (q7) már vegyesebb képet mutat: az első esetet – amelyben egy diákról a 
Facebookon elterjesztenek egy videót megalázó helyzetben – a résztvevők 
azonosították nagyobb sikerrel, de a másodikat – amelyben az egyik diák Skype-on 
többször megfenyegeti osztálytársát, hogy az iskolában mindenkinek elmondja, hogy 
sírt, és így megalázó helyzetbe sodorja – azok, akik csak szeretnének felvilágosítást. 
Szintén vegyes a kép a q8-as kérdésnél, ahol azokat a helyzeteket kellett megjelölni, 
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amelyek nem számítanak megfélemlítésnek. Itt az első esetet – amikor az egyik diák 
rejtett számról hívogatja a társát – a „tájékozatlanok”, míg a másodikat – amelyben az 
egyik diák szándékosan lelöki barátját a lépcsőn – a „tájékozottak” azonosították 
nagyobb sikerrel. A gyakorlati esetek alapján tehát a kép vegyes: azok a programok, 
amelyekben a pedagógusok eddig részt vettek, egyrészt nem adtak elegendő ismeretet a 
bántalmazásról, illetve nem fókuszáltak eléggé a gyakorlatra. Másfelől viszont – főként 
az online kontaktuson alapuló, illetve a fizikai bántalmazást nélkülöző eseteknél – 
figyelemre méltó a programokban részt nem vevők nagyobb tájékozottsága. Ez arra 
enged következtetni, hogy a média útján sok olyan ismeretre szert tesznek az 
érdeklődők, amelyeket a tematikus előadások nélkülöznek, ám a gyakorlati 
példák mégis elengedhetetlenek lennének a tisztánlátáshoz. (16. Ábra) 
 
16. Ábra 

 
 
A pedagógusok szoftverismerete szintén nem árulkodik arról, hogy részt vettek-e 
valaha megfélemlítés-tárgyú workshopon, rendezvényen: a legtöbben nem tudtak 
felsorolni olyan alkalmazást (szoftvert, internetes oldalt, appot stb.), amely segíthetne 
az online incidensek kezelésében. Igaz, a tájékozatlanok között némileg nagyobb 
arányban képviseltették magukat azok, akik még nem voltak ilyen rendezvényen, ám 
szeretnének a jövőben részt venni. (17. Ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Ábra 
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p<.391 

 
Az online közösségi jelenlét azok között a leggyakoribb, akik – függetlenül attól, hogy 
részt vettek-e már online bántalmazással kapcsolatos felvilágosító programon –, 
szívesen részt vennének. Ezen belül is figyelemre méltó a felvilágosító programban még 
nem részesülő érdeklődők netes aktivitása. Mindez összefüggésben lehet a pedagógusok 
nyitott gondolkodásával, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban alkalmazkodjanak az 
online kommunikáció-adta lehetőségekhez. A felvilágosítást eddig nem kapók 
valószínűleg azt feltételezik, hogy az online közösségben való jelenlétük lehetőséget 
adhat az online incidensek megelőzésére, illetve szorosabb kapcsolat kialakítására a 
diákokkal. Úgy tűnik, az erre a kérdéskörre – hogyan használható az online közösségi 
felület segítségnyújtásra, bizalomépítésre – vonatkozó ismeretanyagra nagy szükség 
lenne a bántalmazással kapcsolatos tematikus workshopokban. (18. Ábra) 
 
18. Ábra 

 
p<.000 

 
A diákokkal való online kommunikációt mint a netikett speciális, online bántalmazás 
illetve megfélemlítés esetén alkalmazott megelőző és incidenskezelő eszközt tanítani 
szükséges a felvilágosító célú workshopokon. Ennek szükségét indirekt módon a 
pedagógusok is jelezték: a következő ábrán jól látható, hogy azok a pedagógusok 
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tartanak főként kapcsolatot ilyen fórumon a diákokkal akik már részt vettek specifikus 
programon, ám az eddig kimaradók, akik viszont több információt igényelnének is elég 
aktívak az online közösségekben való részvételt, illetve a segítő célú kapcsolattartást 
illetően. Az online közösségekben aktív pedagógusok tehát felismerték a diákokkal való 
kapcsolattartás jelentőségét és az ebben rejlő potenciát, de kétségtelenül több 
gyakorlati tanácsnak is hasznát vennék. (19. Ábra) 
 
19. Ábra 

 
 

Tanulságok és következtetések a bántalmazással / megfélemlítéssel 
kapcsolatos jövőbeli programok szempontjából 
 
A bántalmazási/megfélemlítési felvilágosításban való részvétel és az incidensek során 
javasolt (a bántalmazottra vagy a bántalmazóra irányuló, mindkettejüket vagy 
harmadik feleket is bevonó) megoldások, valamint nézőpontok (szankcióközpontú, 
proaktív-preventív, vagy ezeket vegyítő) közti szoros összefüggés arra utal, hogy a 
bántalmazásról szóló programok – bármennyire kezdetleges és összehangolatlan 
formában is elérhetőek a mai Magyarországon – még ilyen kezdetleges formában 
is hatékonynak mondhatók. A hatékonyság azonban valószínűleg nagymértékben 
növelhető lenne az előadások, kampányok összehangolása, a programok jobb 
strukturáltsága, célzatos és a helyi igényeknek megfelelő kialakítása esetén.  
 
Az elemzés kimutatta, hogy a laikus érdeklődők, akiknek eddig még nem volt részük 
célzott, tematikus felvilágosításban, csupán érdeklődési körüknek köszönhetően, főként 
az online helyzeteket tisztábban ítélhetik meg, mint azok a kevésbé érdeklődő 
pedagógusok, akik ugyan „képzettek”, ám nem szeretnék megismételni a tréninget. A 
tréningeket, workshopokat tehát olyan gyakorlati tudásanyaggal kell 
kiegészíteni, amelyek nemcsak, hogy felkeltik a résztvevők érdeklődését, de a 
megfelelő interaktív módszerrel kiegészítve elősegítik az esetek felismerését és 
azok kezelésére a helyes megoldások megtalálását. Az esetek közül is leginkább 
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az online térben zajló, illetve a fizikai kontaktust nélkülöző (pl. telefonos) 
incidensek érdemelnek figyelmet, amelyek megítélésében sok a hibalehetőség, illetve 
a média által sugallt kép ellentmondásos lehet.  
 
A programoknak érdemes kitérniük az online incidenskezelésben használatos 
internetes alkalmazások megismertetésére is, hiszen ez sem volt erős oldala a 
válaszolóknak. A pedagógusok meglepő módon elég aktívak mind az online 
közösségekben való részvételt, mind pedig a diákokkal való kapcsolattartást illetően, és 
felismerték az online közösségek kapcsolattartásra irányuló lehetőségeit, ámbár több 
gyakorlati példának is hasznát vennék, hogy a konfliktusfeloldásban alkalmazott, 
illetve preventív online segítségnyújtás az online közösségi oldalakon a 
jelenleginél célirányosabb és hatékonyabb lehessen. 
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