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Ne árts!
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Életünk talán egyik legnehezebb időszaka a kamaszkorunk. Testünk gyorsan válto-
zik, bizonytalanok vagyunk önmagunkban, keressük, kik is vagyunk valójában. Ebben 
a periódusban egy-egy támadás, bántás, gúnyolás rettenetes – sokszor egy egész 
életen át tartó – élményt okozhat. 

Amit mai fejjel meg tudunk magyarázni – vagyis, hogy a bántalmazó sokszor saját 
magában is bizonytalan, és ezt vetíti ki a bántalmazottra –, azt iskoláskorban nehéz 
feldolgozni. A problémák felismerésében és kibeszélésében azonban pótolhatatlan 
szerepük van a pedagógusoknak, szülőknek, iskolapszichológusoknak és újabban már 
az iskolarendőröknek is. 

E havi lapszámunk tehát a konfliktus- és agressziókezelés témáját járja körül.

Az elmúlt időszak szomorú történése a szomszédunkban zajló háború, melyet fon-
tosnak tartottunk megvizsgálni azon aspektusból, hogy milyen hatással van a gye-
rekekre, illetve miként lehet a bennük lévő feszültséget oldani; ennek megértésében 
dr. Földi Rita gyermek klinikai szakpszichológus volt a segítségünkre. A bullying és 
a cyberbullying egyre gyakoribbá válik manapság, így kifejezetten fontos, hogy hang-
súlyosabb figyelmet fordítsunk a megelőzésre és a zaklatás elleni hatékony fellépésre. 
Ehhez kínál akkreditált pedagógus-továbbképzéseket az Oktatási Hivatal, melyről 
Lévainé Müller Katalin beszélt lapunknak.

Martin Jánosné magyar–történelem szakos tanár írásában a különböző iskolai konf-
liktustípusok számbavételével igyekszik feltérképezni azok okait és lehetséges meg-
oldásait. A sikeres kommunikáció két fókusza az együttérző odafigyelés és az őszinte 
önkifejezés – ezt már Rambala Éva erőszakmentes kommunikációs tréner véli így, 
akit a pedagógusoknak is kifejezetten hasznos képzésekről kérdeztünk. 

A muravidéki Battyándról újfent Teodora Ošlaj pedagógus írását olvashatják, aki ezút-
tal egy kényszerű helyzet miatti kreatív megoldását osztja meg olvasóinkkal. Emellett 
megismerkedhetnek Kun Éva keramikusművésszel is, akinek alkotásai a Börzsöny 
Gyöngye Óvoda és Bölcsődét díszítik. 

Helytörténeti kitekintő című rovatunkban a történelmi Eger városában sétálgattunk 
virtuálisan Hunyadi-Buzás Éva és Hománé Móra Éva pedagógusok segítségével. 
Érettségi változások rovatunkban ezúttal az idegen nyelvek tantárgy várható válto-
zásait vettük górcső alá, Lélekbúvár rovatunkban pedig – igazodva a hónap témájá-
hoz – az iskolai erőszak kezeléséhez adunk tippeket. Van új a NAT alatt rovatunkban 
a kémia tantárgy újdonságairól Csorba F. László tankönyvszerkesztőt kérdeztük. 

Jó olvasást kívánok!




