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Bizalmi helyzet, 
empátia, elfogadás
A Kelenvölgyi Általános Iskolában nagyon fontosnak tartják a 
bántalmazások megelőzését, illetve a meglévő bántalmazások 
kezelését. Ezért a foglalkozások során a gyerekek játékos for-
mában sajátíthatják el a bántalmazással kapcsolatos fogalmakat, 
oldhatnak meg ezzel kapcsolatos helyzeteket, a foglalkozások 
módszertanilag kidolgozottak, rendszeresek és tudatosan egy-
másra épülnek, mely során fejlődik a gyerekek önismerete, 
empatikus készsége. A komplex tanulásszervezési technikák 
alkalmazása pedig lehetővé teszi a számukra a tapasztalati 
tanulást, így a megszerzett ismeretek észrevétlenül épülnek 
be a mindennapi tevékenységeikbe, viselkedésükbe. A gyere-
kek segítséget kapnak abban is, hogy hogyan és kihez tudnak 
segítségért fordulni, ha bántalmazás éri őket. A foglalkozások 
tapasztalatairól a Kelenvölgyi Általános Iskola intézményveze-
tőjével, Benis Andreával, és intézményvezető-helyettesével, 
Gaál Viktorral beszélgettünk.
Szöveg: Németh Gábor

A 2016-ban megkezdett KiVa egy bántalmazásellenes program volt, mely 
ugyan 2018-ban lezárult, de iskolájukban folytatták a foglalkozásokat. Miért 
tartották fontosnak csatlakozni a programhoz, és foglalkozni a témával? Tör-
téntek esetleg bántalmazások az iskolában?

Benis Andrea: Intézményvezetőként mindig is fontosnak tartottam, hogy megfe-
lelő pedagógiai klíma legyen az iskolában, olyan légkör, ahol a gyerekek jól érzik 
magukat. Bevezettük az osztályfőnöki negyedórákat reggel, így egy kis beszélge-
téssel, ráhangolódással kezdődik a nap. A másik fő célom az volt, hogy a tanár-
diák kapcsolatot olyan irányba fordítsam, hogy a gyerekek bizalommal legyenek 
a tanáraik felé, ami nagyon jó alapja az együttműködésnek. Ezzel indítottuk el 
az itteni munkát, majd 2016-ban megkerestek bennünket az akkori Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézettől (OFI), és felkértek résztvevőnek a KiVa pilot programba. 
Az egész nevelőtestület a program mellé állt, mert éreztük, hogy az iskolánkban is 
jelen van a bántalmazás problémája, és fontos ezzel foglalkozni. A KiVa program 
a finnországi Turkui Egyetemnek a tudományos kutatásokon alapuló programja, 
amely a világ sok országában működik, és úgy éreztük, számunkra is biztos fogó-
dzót nyújthat bántalmazásos esetek kezeléséhez. Végig komoly szakmai segítséget 
kaptunk az OFI-tól, megvolt a támogató háttér, ami a pedagógusok képzését, ma-
gának a programnak a megismertetését jelentette, illetve volt egy bemeneti mérés, 
ahol feltérképeztük, mennyire van jelen iskolánkban a bántalmazás, mennyire 
mernek erről megnyilvánulni, hogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában.

2018-ban lejárt a licenc, utána nem használhattuk sem a KiVa mozaikszót, sem 
a logót. A program lényege, hogy folyamatosan monitorozva legyen minden részt 
vevő intézmény, ám miután lejárt a licenc, nem csatlakozhattunk a finn szerver-
hez, nem kaptunk visszajelzést az elvégzett munka eredményességéről. Úgy gon-
doltuk, hogy van egy nagyon jó meglévő alapunk, van egy kiindulási pontunk, és ezt 
nem szabad abbahagynunk. Persze át kellett strukturálnunk a működést, jelenleg 
Gulya Nikoletta programkoordinátor segíti az osztályfőnökök munkáját. Minden 
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osztályfőnök részt vesz ebben, és minden pedagógus 
tudja, hogy kihez fordulhat, emellett van egy úgyneve-
zett bántalmazásellenes team, akik megteszik a szük-
séges beavatkozást, amennyiben erre szükség van. Volt 
nálunk egy komoly bántalmazásos eset, ami tanítási 
idő után, az iskolán kívül történt egy közeli játszótéren. 
Ebben az esetben is látszott a program működőképes 
hatása, a jelenlévő gyerekek azonnal közbeléptek, 
amikor a bántalmazás megtörtént, illetve az iskolába 
szaladtak segítséget kérni. 

Hogyan épültek fel a foglalkozások, hogyan dolgoz-
tak együtt a team tagjai a pedagógusokkal?

Gaál Viktor: A program elején volt egy kétnapos 
képzésünk, ahol egy KiVa-tréner, Fehérpataky Balázs 
bevezetett minket a program működésébe. Gyakorló 
osztályfőnökként többször éreztem úgy, hogy hiá-
ba próbálok segíteni egy ügyön, ami problémát okoz 
az osztályban, nem találom a megfelelő módszereket. 
A programnak volt köszönhető az is, hogy konkrét 
definíciót kaptunk a bántalmazásról, amelynek főbb 
jellemzői a rendszeresség, az erőkülönbség, a szerepek, 
a bántalmazottnak a háttérbe szorulása. Ez egy folya-
mat tulajdonképpen, a bántalmazás nem egyik pilla-
natról a másikra történik, és nem egyetlen alkalmat 
értünk rajta, hanem egy kialakult rendszert, amelyben 
kialakult szerepek vannak: bántalmazó, bántalma-
zott, csatlósok, szemlélődők. A második lépés annak 
tudatosítása volt, hogy meg kell próbálni megelőzni 
a bántalmazást, nemcsak utána kell tenni a helyzet 
kezeléséért. A gyerekeknek is szükséges olyan képzés, 
ahol foglalkozások keretében, játékosan megismerhetik 
és megtanulhatják ők is, hogy mi a bántalmazás, hogy 
felismerjék azt. Mert csak azután lehet tenni ellene, 
miután felismerték. Az említett bántalmazásos esetnél 
is egy gyerek, teljesen természetesen közbelépett és 
megakadályozta, hogy tovább folytatódjon a bántalma-
zás, igaz, sajnos kicsit későn.

Összességében kaptunk egy módszertani csomagot. 
Mi, tanárok is belehelyezkedtünk a szerepekbe, ekkor 
éreztem igazán, mennyire fontos és hasznos tudást 
kapunk; nagy lelkesedéssel vágtunk bele a dologba. 
A foglalkozások nemcsak a bántalmazásról szólnak, 
hanem az önismeretről is: hogy megismerjük önma-
gunkat, el tudjuk helyezni magunkat egy közösségben, 
lássuk a szerepünket, és annak megfelelően tudjunk 
úgy viselkedni, hogy hozzájáruljunk a közösség javá-
hoz. Szintén a program része, hogy az osztályok kiala-
kítanak egy osztálycsoport szintű szabályrendszert, 
amelyet minden hónapban kiegészítenek egy saját 
maguk által megfogalmazott szabállyal. Tehát nem 
mi, kívülről mondjuk meg, hogy a bántalmazás rossz, 
ne üsd a másikat, mert ez nem fog működni, hanem 
belülről élesztjük föl bennük az igényt a biztonságos 
környezet iránt, így ők is azt gondolják, hogy a közösség 
érdeke, hogy ha bántalmazást tapasztalnak, akkor lép-
jenek közbe, szóljanak felnőttnek, és ne tűrjék el. Mivel 
a gyerekek a szabályokat nem kívülről kapják, hanem 
maguk alakítják ki, magukénak érzik, és sokkal hatéko-
nyabban be is tartják, így a tanár-diák együttműködés 
is eredményesebb.

Ez mind a megelőzés része, külön kategória az eset-
kezelés, tehát amikor már megtörtént a bántalmazás. 
Nagyjából három-négy emberre van szükség a hatékony 
és gyors reagáláshoz az intézményben, akik párokban 
dolgoznak, őket hívták KiVa-teamnek. Az OFI központ-
jában külön képzés volt a KiVa-teamnek arról, hogy 
miután megtörtént a bántalmazás, milyen protokollt 
kell követniük.

A bántalmazottak védelme mellett fontos a bántal-
mazók szembesítése és segítése, hogy felhagyjanak 
a bántalmazó tevékenységükkel. Hogyan lehet ezt 
elérni? 

Gaál Viktor: Legtöbbször a már meglévő módszerek 
alapján az osztály a saját belügyeként, az osztályfő-
nökkel kezeli a kialakult helyzetet, tehát a megelőzés 
nagyon jól működik. Ha tovább megy a dolog, megtörté-
nik a bántalmazás, akkor először mindig az áldozattal, 
a bántalmazott gyerekkel kell beszélnünk. Biztosítjuk 
őt arról, hogy tudomásunkra jutott az eset, és hogy van 
szakszerű segítség, vannak felkészült pedagógusok, 
akik meg fogják oldani a problémát, és el fogjuk érni, 
hogy megszűnjön a bántalmazás. Fontos tényező az idő: 
ennek minél hamarabb meg kell történnie; ha elkez-
dődik egy bántalmazás, a lehető leghamarabb közbe 
kell lépni. Utána pedig a bántalmazóval beszélünk, 
ennek a célja nem a fegyelmezés, nem a büntetés, nem 
a hibáztatás, hanem szembesítjük őt azzal, hogy egy 
bántalmazó szerepbe került, tudunk arról, mit tett, és 
szeretnénk, ha véget vetne a folyamatnak. Ehhez tőle 
kérünk konkrét javaslatot: mit fog ő azért tenni, hogy ne 
folytatódjon tovább ez a dolog? Természetesen figyeljük 
a fejleményeket, és később is beszélünk az érintettek-
kel, igyekszünk őket visszailleszteni abba a csoportba, 
ahonnan kiestek valamelyest. Ez a bántalmazókra is 
igaz, mert ők is periférián vannak, de nem velejéig rom-
lott gyerekekről van szó, hanem olyanokról, akik egy 
adott szituációban bántalmazóvá váltak. A mi célunk 
az, hogy kivegyük őket ebből a szerepből.

Hogyan tudnak együttműködni a szülőkkel a bán-
talmazásos esetek kapcsán? 

Benis Andrea: A gyerek-szülő-pedagógus hármas 
egység rendkívül fontos. A szülők tudnak erről a prog-
ramról, megjelenítjük a honlapunkon, elhangzik szülői 
fórumokon és szülői értekezleteken. Kapunk jelzést 
a szülők részéről, ha osztályon belül esetleg internetes 
bántalmazás, zaklatás, kiközösítés vagy egyéb bántal-
mazás történik. Mi reagálunk ezekre, előfordult, hogy 
megszüntettünk egy Viber-csoportot, mert elfajultak 

Fontos a bizalmi helyzet a tanárok 
és a diákok között, az empátia, 

az elfogadás, hogy mindenki 
örömmel, szívesen járjon iskolába.
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a dolgok, és az a kommunikáció már nem illeszkedett 
a mi értékeinkhez, az iskola szellemiségéhez. Az ered-
ményességet jelzi az is, hogy a digitális munkarend 
során nem hallottunk olyat, hogy az általunk használt 
felületen a csevegésben bármiféle nem megengedett 
vagy bántalmazó eset fordult volna elő. Persze ott min-
denki nevesítve van, tehát nem lehet elbújni egy hamis 
profil mögé. Megváltozott a gyerekek hozzáállása és 
írásbeli kommunikációja.

Elengedhetetlen a szülőkkel való kapcsolat, persze ez 
az elmúlt év más volt, de megvannak azok a pontok, 
azok az események, ahol formálisan és informálisan 
is számítunk az együttműködésükre. Ha egy isko-
la falakat emel maga köré, nem fog tudni működni. 
A problémákat közösségi szinten lehet megoldani, nem 
magányos hősökként, hanem egységesen, az egész in-
tézménynek kell vinnie egy ilyen projektet, mert pozitív 
hatása van a tanulási teljesítményre, a motivációra, és 
arra, hogy a gyerek jól érezze magát az intézményben, 
ami meghatározó a teljesítményében is.

Milyen esetekben és hogyan érdemes a gyerekeknek 
közbelépniük, ha egy bántalmazó eset tanúi? 

Gaál Viktor: Az esettől függ, netes bullying esetében 
a legjobb, ha csinálnak egy képernyőfotót és szólnak 
nekünk. Beszólogatás vagy akár verekedés, fizikai atro-
citás esetében jó taktika, ha megfogják a bántalmazot-
tat, és kihúzzák a körből, kihúzzák a bántalmazásból, 
kiviszik a folyosóra, ahol adott esetben pedagógusok 
is vannak, így rögtön oldódik valamelyest a szituáció. 
Azt várjuk a gyerekektől, hogy fussanak tanárért, ha 
bántalmazást látnak, jelezzenek nekünk, vagy pedig 
lépjenek közbe a saját eszközeikkel, természetesen 
anélkül, hogy magukat veszélyeztetnék, és utána 
szóljanak pedagógusnak. A közösség saját érdeke, hogy 
megóvja magát a bántalmazástól, mert a bántalmazók 
tulajdonképpen a közösséget bontják le.

A program keretében a gyerekek segítséget kapnak 
abban is, hogy ha bántalmazás éri őket, hogyan és 
kihez tudnak segítségért fordulni. A tapasztalatok 
alapján élnek a lehetőségeikkel a gyerekek? A részt-
vevőkön kívül fontos szerepe van az esetleges szem-
lélődőknek is, hogyan lehet tudatosítani az árulko-
dás és a segítségkérés közti különbséget? 

Gaál Viktor: Az árulkodás és a jelzés két meg kü lön-
böz te ten dő fogalom. Az árulkodásnak az a célja, hogy 
nekem valamilyen módon jobb legyen, beárulom az ille-
tőt, aki rosszat tett, így én jóvá válok. A jelzésnek pedig 

az a célja, hogy segítsek. Ezt kellett tudatosítanunk 
magunkban és a gyerekekben is. A fogalmak tisztázása 
is a foglalkozások egyik elsődleges feladata volt. Ehhez 
hozzátartozik, hogy a bántalmazás definíciójával is 
tisztában kell lennünk, nekünk is és a gyerekeknek is. 
Mivel a szabályokat saját maguknak állítják fel, zsige-
rileg érzik, hogy a bántalmazás rossz, és ezért szólnak, 
nem pedig azért, mert az a szabály, hogy ha verekedést 
látsz, akkor szólsz. 

Tudják mérni, hogy a program bevezetése óta csök-
kent-e a bántalmazások száma?

Benis Andrea: Egyértelműen csökkent. Miután lezaj-
lott a program, volt egy követő mérés, ami még a finn 
szerverre futott be, ennek megkaptuk az elemzését, 
az OFI munkatársa pedig előadást is tartott nekünk egy 
nevelőtestületi értekezleten, amelyből egyértelműen 
látszott, hogy nagyon hatékony eredménye van a prog-
ramnak. Tudni kell, hogy a bántalmazás soha nem 
szüntethető meg; olyan, mint a búvópatak, hol előjön, 
hol egy kicsit erősebb, hol egy kicsit jobban visszaszo-
rítható. Mi deklaráltuk, hogy a bántalmazást egyáltalán 
nem tűrjük az iskolában, minden bántalmazásos esetre 
reagálunk, és nagyon fontos, hogy a gyerekek tudják, 
hogy ha bántalmazás éri őket, akkor rendelkezésre áll 
egy bántalmazásellenes team, illetve az osztályfőnöke-
ikhez és a többi pedagógushoz is fordulhatnak. 

Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudjuk tovább folytatni 
az eredeti KiVa programot, az általa eredményezett 
jóllét, jó hangulat meghatározó jelentőségű ahhoz, hogy 
megfelelő minőségű oktatás-nevelés folyjon. A pedagó-
gusoknak időkeretre lenne szüksége, mert anélkül nem 
tartható fenn egy ilyen program. Fontos lenne egy külső 
szakmai háttérbázis is, mert rengeteg munkával jár ez 
a folyamat, a támogatás, a megújító képzés, a tapaszta-
latok megosztása elengedhetetlen. 

Fontos a bizalmi helyzet a tanárok és a diákok között, 
az empátia, az elfogadás, hogy mindenki örömmel, 
szívesen járjon iskolába. Így lehet a gyerekekben olyan 
kompetenciákat kialakítani, amelyeket majd a felnőtt 
életükben is tudnak alkalmazni. A bántalmazásellenes 
programot ezért kiegészítettük érzékenyítéssel is, ami 
a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját 
takarja. A kettő egymást kiegészítve szépen alakítja, 
formálja a gyerekek érzelmi intelligenciáját. Mindez 
hatással van az iskolai közérzetre is, a korábbi felméré-
sekből jól látszik, hogy a gyerekek nagy többsége jól érzi 
magát az intézményben.

A közösség saját érdeke, hogy 
megóvja magát a bántalmazástól, 

mert a bántalmazók tulajdonképpen 
a közösséget bontják le.


