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Az ENABLE program 

Európában
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European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments



• Olyan szándékos, ismétlődő
viselkedés, melynek célja, hogy
fizikális vagy pszichés
fájdalmat/kárt okozzon egy nem
provokáló, magát megvédeni
nem tudó diáknak

• A hatalom elérése,
demonstrációja érdekében
történő erőfitogtatás, elismerés
kikényszerítése

• Formái: fizikai, szóbeli, közvetett
(kapcsolati, internetes)
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Mi a bullying?



• Kamaszoknak (7-10. osztályban) 
• 10 tanóra – 45 percesek
• Osztályfőnök vagy iskolapszichológus tartja – szervesen beépülhet 

az iskolák mindennapjaiba 
• Kétféle tematika VÁLASZTHATÓ: 

• Társas-érzelmi készségek fejlesztése 
• Bullying ellenes normaképzés 

• Egyéni/páros/ csoport munka, közös aktivitás, tanári magyarázat
• Kész segédanyagok – filmek, képek stb. és esetleg ppt
• Tanári kézikönyvben részletes óravázlatok, további 

gyakorlatjavaslatok
• Digitális technikák használata 

ENABLE foglalkozások 
koncepciója



Társas-érzelmi készségek 
fejlesztése

Social Emotional Learning (SEL)
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Hogyan szolgálja a SEL a 
bántalmazás megelőzését?

1. Azokat a készségeket fejlesztjük, amelyek alkalmassá teszik a bántalmazásban 
különböző szerepekben érintett diákokat arra, hogy megállítsák a bántalmazást

- SZEMLÉLŐK: megértik a bántalmazás csoportdinamikáját, az áldozat negatív 
érzéseit, erősödik empátiájuk,  és felismerik saját felelősségüket és 
lehetőségüket a beavatkozásra, áldozat támogatására

- ÁLDOZATOK: felismerik saját erősségeiket, javul megküzdési képességük, így 
kevésbé lesznek ‚vonzó célpontok’ ill. kiszolgáltatottak a bántalmazás negatív 
hatásainak 

- BÁNTALMAZÓK: felismerik saját negatív érzéseiket (és ezek szerepét a 
bántalmazó viselkedésükben) és kezelni tudják ezeket NEM bántalmazás 
révén

2. Segítjük a pozitív társas kapcsolatok, barátságos légkör, befogadó közösség kialakulását 
az osztályban



SEL foglalkozások 

1. Az érzelmi intelligencia területei
2. Hogy vagy (de igazán)? 
3. Érzelmek felismerése társas helyzetekben
4. A bántalmazás természete
5. Ez nem bántalmazás, ez csak…… (önfelmentő stratégiák)
6. Hogyan birkózzunk meg a rossz érzésekkel?
7. Hogyan lépj közbe egy bullying helyzetben? 
8. Hogyan támogathatod a bántalmazás áldozatát?
9. A változás alapjai 
10. Hogyan tovább?



8

Ízelítő a SEL foglalkozások tartalmából



Ez az arc a következő érzést fejezi ki: ...

Flörtölés • Érdeklődés • Öröm • Udvariasság

3. Foglalkozás



3. Foglalkozás

Ez az arc a következő érzést fejezi ki: ...

Udvariasság • Öröm •Vágy • Együttérzés 



3. Foglalkozás

Szemhéj: a szem körüli izmok 

megfeszülnek, az alsó szemhéjak 

táskássá válnak

Válasz ÖRÖM

Ajkak: az ajkak sarkai felhúzódnak



3. Foglalkozás

Ajkak: az ajkak sarkai enyhén felhúzódnak

Válasz UDVARIASSÁG

Szemek: az izmok ellazultak maradnak, 

nincsenek szarkalábak



Bullying

4. Foglalkozás

Mit csinálnak  a szemlélők?

Miért történik ez?

Példák a bántalmazó 

viselkedésre

Milyenek a bántalmazók 

és mit csinálnak?





Marc Brackett, Yale Center for Emotional Intelligence, USA



Anti-bullying foglalkozások

1. Mit jelent a bullying (iskolai bántalmazás)?
2. Miért lesz áldozat? 
3. Miért lesz bántalmazó?
4. Tévhitek a bántalmazásról
5. Reakciók a bántalmazásra
6. Indirekt beavatkozás – támogatás 
7. Indirekt beavatkozás – pozitív társas viselkedés
8. Direkt beavatkozás – közbelépés bullying helyzetekben
9. A bántalmazás jelzése – segítségkérés
10. Tegyünk együtt azért, hogy ne legyen bullying az 
osztályban!

https://www.youtube.com/watch?v=tXvTNR0w3M8
https://www.youtube.com/watch?v=_sbo4W9ze3s
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A védelmező…

 Azt mondja az áldozatnak: „Ne is törődj velük.”

 Próbálja humorral vagy pozitív hozzáállással oldani a 

helyzetet.

 Azt mondja a bántalmazónak, hogy azonnal fejezze ezt be.

 Megkéri az áldozatot, hogy hagyja ott a helyzetet és menjen 

vele.

 Azt javasolja a bántalmazást néző diákoknak, hogy vegyék 

be az áldozatot a csoportjukba.

 Az áldozat pártját fogja egy barát bevonásával.

Közbelépési módok



Tanácsok közbelépéshez

1. Mikor helyes-e direkt módon beavatkozni? 
HA BIZTONSÁGOS

2. Kit érdemes megszólítani? 
SZEMLÉLŐKET

3. Mit, hogyan érdemes kommunikálni? 
ASSZERTIVITÁS

https://www.youtube.com/watch?v=EisZTB4ZQxY
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Ezt teheted közvetetten, hogy kiállj az 

áldozat mellett

• Ajánld fel a barátságodat. Tudasd az áldozattal, hogy érted, min megy

keresztül. Ez történhet úgy, hogy egyszerűen megkérdezed őt, hogy jól van-e,

és tudatod vele, hogy ott vagy, ha beszélni szeretne.

• Mindig jelentsd az általad látott bármilyen offline vagy online bántalmazást

egy felnőttnek.

• Vedd pártfogásba az áldozatot. Ha magányosnak tűnik, menj oda hozzá, és

kérd meg, jöjjön üljön le/játsszon veled. A tanulók kisebb eséllyel válnak

céltáblává, ha csoportban vannak vagy valaki más társaságában.

• Ne csatlakozz a bántalmazáshoz. Még ha csak ott állsz és figyelsz vagy

nevetsz, azzal is bátorítod a bántalmazást, és közönséget adsz a bántalmazó

számára.

• Tartsd tiszteletben mások különbözőségét. Ne ítélj el senkit azért, mert

másként néz ki, vagy más érdekli.

• Gondold át, hogyan éreznéd magad, ha te lennél az áldozat, és mit szeretnél,

hogyan kezeljenek.

• Bátorítsd a barátaidat és a bámészkodókat, hogy menjenek el a helyszínről.

Ha a bántalmazóknak nincs közönségük, kisebb eséllyel bántalmaznak



Mi kell (még) a bullying

megállításához? 

1. Társas-érzelmi készségek
2. Elutasító csoportnorma – offline és online térben

3. Átfogó iskolai megközelítés: egész iskolára kiterjedő komplex 
prevenciós programelemek

1. Iskolai eljárásrend iskolai/internetes bántalmazás esetén
2. Tanárok képzése: hatékony esetkezelés, szülőkkel való 

együttműködés esetkezelés során, modellnyújtás pozitív 
interakciók, problémamegoldás… terén

3. Szülők tájékoztatása, felkészítése hatékony segítségnyújtásra
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Szülői kézikönyv: „Amit minden 
szülőnek tudnia kell az iskolai 
bántalmazásról”

http://www.kivaprogram.net/hu/szuloi-kezikonyv/bantalmazas-ellenes-intezkedesek-otthon-es-az-iskolaban/intezkedesek-otthon


Diagnosztikai módszer a 

bántalmazási helyzet felmérésére 

az osztályban  
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Az esetkezelés irányelvei, lépései

• A prevenció mellett hatékony intervenció is!
1. Támogató beszélgetés az áldozattal, pártfogók

bevonása
2. Konfrontatív beszélgetés a bántalmazóval

• amit tett, az bullying
• a bullying nem megengedett az iskolában
• fejezze be a bántalmazást
• mit fog tenni azért, hogy az áldozat jobban

érezze magát – szerződés
3. Utánkövetés



A resztoratív szemlélet erősítése a 
megelőzés  során

• A szóbeli bántalmazás hatásának demonstrálása: 
„A szavak ereje” gyakorlat, „Bántó mondatok” gyakorlat

• Üzenetek: 
• NE BÁNTSD A MÁSIKAT!
• EGY BOCSÁNATKÉRÉS NEM ELÉG!
• IGYEKEZZ JÓVÁTENNI!

• A jóvátétel, vigasztalás, támogatás 
kifejezésének módjai

• A bántalmazókat NEM bélyegezzük meg,
nekik is segítségre lehet szükségük.



Közösségi konfliktuskezelés

A szemlélőként érintett diákok bevonása:
biztonságérzetüket erősíti, ha látják, hogy az iskola

– törődik a diákokkal és beavatkozik;

– védelmet és támogatást nyújt az áldozatnak;

– elutasítja a bántalmazást, de nem utasítja el a
bántalmazót.

Az áldozatok segítségkérési hajlandóságát leginkább az
növeli, ha tudják, mi fog történni, miután jelzik a
bántalmazást.



„NyugiOvi Program” komplex óvodai program a 
bullying megelőzésére (2015)

Bullying megelőzés már az 
óvodában

https://felzarkozas.szgyf.gov.hu/page.php?pid=1135

Célok
• Érzelmi készségek 

fejlesztése 

• Szemlélők

mozgósítása 

Főszereplők
• Tündérlány (Zille)

szív

• Tündérlovag (Timó)

pajzs

A védelem az igazi erő!



Csoportszabályok

Mindenkit 

befogadunk 

a csoportba!

Elmondjuk, 

amit érzünk!

Nem bántjuk 

egymást!

Megvédjük 

azt, akit 

bántanak!

Szólunk, ha 

valakit 

bántanak!



NyugiOvi
csoportfoglalkozások

BEFOGADÁS ÉRZELMEK BÁNTALMAZÁS VÉDELEM JELZÉS

Csillagkapu

készítés

Szoborjáték Képrendezés Fogócska Összegzés

Csillagkapu

avatás

Érzelemkifejező

kártyák

Lufifújás Varázspajzs

készítés

Ötujjas

csoportszabály

Ragacs-játék Megszorítom-

elengedem

A szavak ereje Varázspajzs

avatás

Jelzés

sorverseny

Körtánc Énerősítés Vigasztalás Légy

szuperhős

Avatás

Jóvátétel



Hazai bevezetés eddig… 

• Osztálytermi foglalkozások anyagai magyarul, elérhető magyar 

segédanyagok gyűjteménye, kulturális adaptáció

• Egy éves pilot bevezetés 30 iskola kb. 70 osztályában

• általános iskolák 7. osztályában

• középiskolák 9-10. osztályában (gimnázium, szakiskola)

• Megvalósító iskolapszichológusok, tanárok felkészítő tréningje (20 

órás) három helyszínen 2017 augusztus végén
 Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
 Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ
 Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ
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Hazai bevezetés ezután… 

• Kérdőíves kutatással hatásvizsgálat (diákok körében) és 

folyamatértékelés a megvalósítók visszajelzései alapján

• Tanév végén a szakmai anyagok véglegesítése, publikálása az 

• Képzők képzése: 15 fő kiképzése 2018 nyarán, 30 órás akkreditált 

pedagógus továbbképzés, amely felkészít az ENABLE program 

megvalósítására

• Iskola szintű programelemekkel bővítés 

• tanárok érzékenyítése

• kortárs-mentorok felkészítése

• iskolai bullying protokoll kidolgozása esetkezelésre

•Oktatási Hivatal célja: 2018/19 tanévtől országosan elérhetővé 

váljon a program 5



Köszönöm a figyelmet!
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Bővebb információ a projektről:
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/enablepilot
sulinetinfo@oh.gov.hu

Projektvezető: Lévainé Müller Katalin
Adaptációs szakértők: Várnai Dóra, Jármi Éva jarmi.eva@ppk.elte.hu

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/enablepilot
mailto:sulinetinfo@oh.gov.hu
mailto:jarmi.eva@ppk.elte.hu

