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A KiVa az iskolai bántalmazás (bullying1) megelőzésére és kezelésére szolgáló finn program. A név 

kettős értelemben jelzi a program tartalmát: egyrészt finnül azt jelenti: „kedves, barátságos, 

kellemes”, másrészt a „Kiusaamista Vastaan” kifejezésből képzett mozaikszó, ami annyit tesz: 

bántalmazás ellen. 

 

A tanulmány bevezetőjében a program hazai implementációjának indokoltságát részletezzük, majd 

bemutatjuk a KiVa felépítését és tartalmát. Ezután röviden összefoglaljuk a program hatékonyságát 

alátámasztó kutatási adatokat, majd felvázoljuk a hazai adaptálás folyamatát, kereteit.  

 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Szükséges-e bántalmazás elleni iskolai program Magyarországon? 

 

Nemzetközi összehasonlításban iskolai bántalmazás terén hazánk nem kifejezetten érintett ország, a 

HBSC-mérések (Németh és Költő, 2011) alacsony gyakoriságot jeleznek: 7% körüli az áldozatok 

aránya, ami jelentősen alulmúlja a 11%-os átlagot. 

Feltételezhetően azonban ennél gyakoribb a tényleges előfordulás, a „megnyugtató” adatok 

hátterében pedig az adatgyűjtési módszer torzító hatása áll. A verekedésben résztvevők aránya (a 

fiúk 26%-a) szempontjából ugyanis hazánk a hatodik helyet foglalja el, vagyis a két kategória – 

szemben a többi, bántalmazásban kevéssé érintett országgal – esetünkben nagyon szétválik. Ez arra 

enged következtetni, hogy a magyar diákok fejében nem „élő fogalom” a kutatásban használt 

„bántalmazás” (eredetileg bullying) kifejezés, ezért csak igen kevés esetet sorolnak be a mérés során 

definiált kategóriába.  

 

                                                           
1
 A bullying kifejezésre a tanulmányban következetesen az iskolai bántalmazás terminust alkalmazzuk, 

elkövetőjét bántalmazónak, elszenvedőjét áldozatnak hívjuk. Megjegyezzük azonban, hogy a hazai 

szakirodalomban találkozhatunk az iskolai zaklatás, kortársbántalmazás, iskolai erőszak, pszichoterror, 

basáskodás kifejezésekkel is.   
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A bántalmazók (havonta legalább kétszer bántalmaztak másokat) nemzetközi adatai 

 

 
   „Az elmúlt évben legalább kétszer verekedő” diákok nemzetközi adatai 

 

A pedagógusok problémaészlelésére sem igen lehet alapozni, mert kutatásokban rendre alulbecsülik 

a bántalmazás – diákok megítélése vagy megfigyelések szerinti – előfordulását (pl. Charach, Pepler, 

Ziegler, 1995). Hazai kutatásokban is hasonló kép bontakozott ki: 
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     -          A tanárok konfliktus-percepciója akár 70 százalékkal alatta marad a diákokénak, vagyis csak 

minden harmadik konfliktust vesznek észre, illetve ítélnek annak (Hajdu és Sáska, 2009). 

      -          A diákok agresszív viselkedésének észlelt gyakoriságát a pedagógusok iskolai közérzete jobban 

meghatározza, mint a tényleges előfordulás (Földes és Lannert, 2010) 

Összességében tehát erősen gyanítható, hogy az iskolai bántalmazás jó része rejtve marad, illetve a 

pedagógusok nem kezelik azt problémaként. 

 

Közismertek az Egyesült Államokban az elmúlt másfél évtizedben történt iskolai lövöldözések. 

Hozzánk ugyan eljutnak az erről szóló sokkoló hírek, de az ritkán, hogy a háttérben többször 

bizonyítottan bántalmazás állt (Coloroso, 2014). Sajnos már nálunk is történt olyan tragikus 

öngyilkossági kísérlet, amely összefügghet iskolai bántalmazással – amint akkor a médiában is 

megszólaltatott iskolatársak beszámoltak róla (origo.hu 2014.01.09.)2. A bántalmazás ugyanis 

egyaránt szülhet önpusztító, vagy a bántalmazóra, sőt akár a közbe nem avatkozó tanúkra irányuló 

agressziót. 

A viszonylag intaktnak tűnő magyar iskolavilág látszata, könnyen lehet, hogy inkább a témát illető 

érzéketlenségnek, mint a probléma marginális jellegének köszönhető. 

 

Helyzetkép az iskolai bántalmazás elleni hazai programokról 

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2014-ben a TÁMOP 3.1.1 projekt keretei között online 

önkitöltős kérdőíves vizsgálatot végzett intézményvezetők, illetve iskolai programgazdák körében , 

mely a Pedagógiai Intézetek bevonásával történt. Ennek nem reprezentatív, 180 iskolából érkező 

adatai szerint 15 különböző konfliktuskezelési program fut hazai iskolák tucatjában.3 A vizsgálat során 

programnak tekintettük azokat a kezdeményezéseket, melyek kidolgozott protokollal működnek, 

mely az iskolai dokumentációban megjelenik, az intézmény vezetése és a pedagógusok elkötelezettek 

a program megvalósítási folyamatában, minden érintett iskolai szereplő tudja, milyen konkrét 

feladatai vannak, milyen tevékenységek hárulnak rá a program megvalósításában. A programok közül 

csak kettő foglalkozik kifejezetten a bántalmazás jelenségével, de a többi program alkalmazott 

módszerei is csökkenthetik a bántalmazás kialakulásának rizikóit. Ugyanakkor nem minden 

konfliktuskezelési módszer alkalmas a bántalmazás megelőzésére, kezelésére, mivel ennek 

hátterében rendszerint valójában nem is konfliktus áll (Coloroso, 2014). Például az oktatási közvetítői 

gyakorlatban ismert mediációs technika kifejezetten ellenjavallt bántalmazás esetkezelése során, 

hiszen a részt vevő felek nem azonos erővel rendelkeznek és nincsenek azonos érdekeik, igényeik 

(Mishna, 2008). 

 

Vizsgálatunk során a körülhatárolható, és többé-kevésbé hosszabb távra tervezett iskolai 

konfliktuskezeléssel foglalkozó programok mellett találkoztunk rövid, projektszerű 

kezdeményezésekkel is, amelyek nem feleltek meg a fent vázolt „program”-kritériumoknak. Ezek a 

rövid távú, iskolában zajló kezdeményezések lehetnek akár a fenntartó által, akár más forrásokból 

finanszírozottak, de közös bennük, hogy iskolánként néhány osztályra és néhány alkalomra 

korlátozódnak, egy pár hetes intervallumban. Több esetben a megvalósító szervezet vagy csapat is 

pusztán a projekt erejéig állt össze. Ilyen esetekben a diákoknak csak egy része vonódik be a 

folyamatba, amelynek hamar vége is szakad. A pedagógusok bevonódása többnyire nem történik 

                                                           
2
 http://www.origo.hu/itthon/20140109-arcon-koptek-es-csicskaztattak-az-ongyilkossaggal-probalkozo-

diakot.html   utolsó letöltés: 2015. február 26. 
3
 Ezek részletes bemutatása az online Iskolai Konfliktus Tudásközpontban megtalálható. 

http://www.origo.hu/itthon/20140109-arcon-koptek-es-csicskaztattak-az-ongyilkossaggal-probalkozo-diakot.html
http://www.origo.hu/itthon/20140109-arcon-koptek-es-csicskaztattak-az-ongyilkossaggal-probalkozo-diakot.html
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meg, vagyis a kollégák jó része nem, vagy nem eleget tud arról, milyen foglalkozások zajlanak az 

osztályban, illetve a gyerekek egy csoportjában. Esetenként a foglalkozásokat vezetők a pedagógust 

kifejezetten megkérik, hogy ne vegyen részt a munkában, ami ugyan részben magyarázható szakmai 

indokokkal, de a diákokkal együtt dolgozó tanárok alternatív módon történő bevonásának 

elmaradása már kevésbé.  

Kérdéses, hogy ezek az ad hoc jellegű kezdeményezések mennyire képesek hosszú távon alakítani az 

iskolai klímát, javítani a diákok és általában az iskolában együttműködő szereplők konfliktuskezelési 

gyakorlatát. Fennáll a veszélye, hogy az ötletszerű, nem az intézmény egészét célzó, és legkevésbé 

sem hosszabb távra tervezett kezdeményezések inkább immunizálják, mint érzékenyítik a 

konfliktuskezelés témájával kapcsolatban a diákokat, pedagógusokat. A hatékony iskolai preventív 

programok minden esetben átfogó, az egész iskolára kiterjedő, komplex beavatkozások.  

A magyar diákok napjainkban tehát csak igen kis arányban találkozhatnak az iskolai bántalmazás 

témakörével. Meg kell említeni azonban, hogy több olyan internetes felvilágosító program működik, 

amely – bár nem feltétlenül az iskolán keresztül ér el a diákokhoz – a cyberbullying, tehát az 

online/internetes bántalmazás témáját is érinti. Ilyen például az európai TABBY projekt magyar 

változata, amelynek létezik kifejezetten iskolai adaptációja is (l. hun.tabby.eu). A biztonságos 

internethasználat tanítása ugyan Magyarországon néhány éve sok figyelmet kap, de ez egyrészt nem 

feltétlenül terjed ki a hagyományos/offline bántalmazási formákra, másrészt terjedése egyelőre nem 

rendszerszerű, a diákok esetlegesen találkoznak vele. 

A KiVa-PROGRAM BEMUTATÁSA 

A KiVa-programot az iskolai bántalmazás nemzetközileg elismert kutatói, Prof. Christina Salmivalli és 

Elisa Poskiparta (University of Turku) fejlesztették ki, több évtizedes kutatómunkájukra építve. 

Munkájukat a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium azért finanszírozta, mert Finnországban 2001 

óta törvény kötelezi a közoktatási intézményeket a bántalmazás elleni fellépésre, és ehhez szükség 

volt egy hatékony, de könnyen implementálható és fenntartható programra. 2009 óta a finn iskolák 

kb. 90 százaléka alkalmazza a KiVa-t, amely évente 20-30 százalékkal csökkenti a bántalmazás 

előfordulását. 

A KiVa egyszerre prevenciós és intervenciós program: a megelőzést szolgáló programelemek minden 

diákra irányulnak adott osztályfokon, míg az intervenciós lépések csak az aktuálisan előforduló 

bántalmazásban érintett diákokra vonatkoznak. A két komponens nem is szétválasztható, hiszen a 

beavatkozás sikeressége az előkészítő munkában rejlik (lehet hivatkozni a jelenség ismeretére, a 

közösen kidolgozott bántalmazásellenes szabályokra), a problémaérzékenyítés során pedig a 

diákoknak meg kell tapasztalni, hogy az iskola is komoly problémának tekinti és fellép a bántalmazás 

ellen. 

A KiVa átfogó, az egész iskolára kiterjedő program, amelyben kiemelt szerepet kapnak a KiVa-team 

tagjai. Ők az iskolai pedagógusai, illetve segítő szakemberei (fejlesztőpedagógus, iskolapszichológus, 

szociális munkás) közül kerülnek ki, számuk 3-4 fő – az iskola méretétől és érintettségétől függően. Az 

egyéni esetkezelés (l. lentebb) szinte teljes egészében az ő feladatkörük, emellett ők biztosítják a 

program fennmaradását: emlékeztetik az osztályfőnököket az osztálytermi foglalkozások 

megtartására (szükség esetén segítik ezek megvalósítását), kapcsolatot tartanak a programgazdával 

az iskolai felmérések során, részt vesznek a témában tartott szülői értekezleteken és a programot 

népszerűsítő rendezvényeken/aktivitásokban. A KiVa-team tagjai önként vállalkozók, akik ezért a 

feladatvégzésért általában órakedvezményben részesülnek (ez azonban intézményfüggő).        
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A KiVa az általános iskolás korosztályt célozza. A megelőző komponens három egységből (Unit 1-3) 

áll, melyek adott életkor szociokognitív sajátosságaihoz illeszkedve, egyre mélyebben dolgozzák fel a 

bántalmazás témakörét. 

  

  Unit1 Unit2 Unit3 

Életkor 7–9 évesek 10–12 évesek 13–15 évesek 

Osztályfok 1–3. osztály 4–6. osztály 7–9. osztály 

Megvalósítás 

időpontja 

Alsó tagozat 

kezdetén 

Felső tagozat kezdetén Középiskola kezdetén 

 

A program gerince a Unit2, a felső tagozatba lépő 10 éves gyermekeknek közvetíti a program a 

legtöbb ismeretet a bántalmazásról (annak rejtett formáiról is) és lehetőséget biztosít a célponttá 

válás elkerülésére és az áldozat megvédésére szolgáló viselkedéses stratégiák begyakorlására. A 

Unit1 ennek előkészítését szolgálja, még időben  „beoltja” a gyermekeket a bántalmazás 

elutasítására. A Unit3 egyfajta emlékeztető, a kortárs hatásra jobban építve, indirekt formában 

erősíti a bántalmazásellenes norma fenntartását. A megvalósítás időpontja mindhárom egység 

esetén egy-egy szakaszváltás az iskolai életben: új közösség jön létre, vagy új vezetőt kap a csoport. 

Ez azért növeli a program hatékonyságát, mert a csoportalakulás kezdetén könnyen lehet 

befolyásolni a normaképzést, továbbá pozitív kortárs-, illetve tanár-diák kapcsolatok tudnak 

kialakulni. 

A KiVA tudományosan megalapozott program. Az iskolai bántalmazás kialakulásának és 

fennmaradásának magyarázata során a kurrens pszichológiai elméletek a szemlélők szerepét 

hangsúlyozzák. A bántalmazást szemlélő diákok megerősítő reakciója (elismerés, tetszésnyilvánítás, 

félelem) segítségével szerzi meg a bántalmazó azt a státuszt, hatalmat, amire vágyik. Bántalmazó 

karakterű diák szinte minden osztályban van, és mindenhol vannak potenciális áldozatok, vagyis 

olyan diákok, akikre az áldozattá válás több rizikótényezője jellemző. Azért vannak mégis nagy 

különbségek az osztályok között, mert ezek a rizikók (pl. szociális félénkség, eltérő megjelenés, 

viselkedés, ízlés, vagy tanulási nehézség) különbözően működnek az egyes osztályokban. Ha a 

csoport egységesen elutasítja a bántalmazást, akkor nem kötődik hozzá szociális jutalom, sőt a 

bántalmazó kerül szembe a csoporttal. 

A megelőzés kulcsa tehát a bántalmazásellenes csoportnorma kialakítása és a szemlélők 

viselkedésének megváltoztatása. A KiVa tehát nem a bántalmazót, és nem is az áldozatot tekinti a 

beavatkozás elsődleges célpontjának, hanem az egész iskolai közösséget. A szemlélők 

mozgósításának záloga egyrészt az empátia az áldozattal (hogy felismerve az áldozat szenvedését, 

motiváltak legyenek megvédésére), másrészt olyan biztonságos stratégiák ismerete, amivel 

támogatni tudják az áldozatot. A KiVa célja tehát a szemlélőknél 1) az empátia növelése, 2) a 

hatékonyságérzet erősítése a bántalmazás elleni fellépés terén, 3) az erőfeszítések támogatása az 

elsajátított viselkedésmódok alkalmazására. 
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I. Az iskolai bántalmazás megelőzését szolgáló programelemek 
 

1. Osztálytermi KiVa-foglalkozások 

2. Számítógépes KiVa-játék 

3. Fokozott (tanári) felügyelet a szünetekben 

4. Szülői értekezlet a KiVa-programról 

 

1.    Az osztálytermi KiVa-foglalkozások 

A Unit 1-2 esetében a foglalkozások 10 dupla órát (2x45perc) jelentenek. Ezek a tanév során 

bármilyen ütemezésben megtarthatók, lehet havonta egy alkalom, de a tematika és a módszertan 

lehetőséget ad tömbösítésre is. A foglalkozásokat minden esetben az osztályfőnök tartja, mert a 

csoportba az osztályfőnök is beletartozik, a foglalkozások során kidolgozott osztály-szabályok 

betartása a csoport közös ügye. További előny, hogy a KiVa-órákon az osztályfőnök mélyebben 

megismerheti diákjait, és ezáltal erősödhet közöttük a bizalmi kapcsolat. 

A KiVa órákon a pedagógusok változatos, interaktív módszerekkel dolgoznak: csoportos 

megbeszélés, vita, szerepjáték, csoportmunka, film. A tanári kézikönyvben minden témához 

részletes óravázlatok és a megvalósítást segítő instrukciók tartoznak, illetve minden képi/filmes 

segédanyag is a tanárok rendelkezésére áll. A segédanyagok kivitelezése igényes, tetszetős, vonzó a 

gyermekek számára, a tanárok pedig a képek jó minőségét, használhatóságát (pl. a képek hátoldalán 

található a felolvasandó instrukció) és tartósságát emelték ki. 

A tanárok a program iskolai bevezetése során egy 2 napos kiképző tréningen ismerkednek meg az 

osztálytermi foglalkozások tematikájával, ekkor kapnak némi vezetéstechnikai segítséget is ezek 

sikeres levezetéséhez, de a kézikönyv alapján könnyen megvalósíthatóak az órák (a tanárok 

megítélése szerint).   

A KiVa-órák jelentik a program gerincét. A foglalkozások nemcsak a bántalmazás gyakoriságának 

csökkentése szempontjából fontosak és hatékonyak, hanem olyan elemeket is tartalmaznak, amelyek 

serkentik a pozitív kortárskapcsolatok kialakulását, és jobb iskolai klímát eredményeznek. Ilyen elem 

pl. a mások érzelmeinek megértésére, pozitív kortárs-interakciókra buzdítás, a csoportnyomásnak 

való ellenállás, a társas készségek fejlesztése, a sok csoportmunka.   
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A foglalkozások tematikája (részletesen l. lentebb) fokozatosan közelít a bántalmazás elleni fellépés 

témájához. A diákokkal arra „szerződnek” a program elején, hogy mindent megtesznek egy 

biztonságos tanulási környezet (biztonságos iskola) megteremtése érdekében, ahol senkinek nem kell 

félnie. Az első órák lehetőséget nyújtanak egymás megismerésére, a kapcsolatteremtő hasonlóságok 

megtalálására és a különbözőség értékként való felfogására. A csoport „mi-tudatának” 

megerősödése után sor kerülhet a bántalmazás elleni attitűd és csoportnorma kialakítására. Az 

idősebb gyermekeknél a bántalmazás csoportdinamikájának tudatosításával a bántalmazás rejtett 

formáira (indirekt bántalmazásra), ebben a csoport szerepére, felelősségére különös hangsúly kerül. 

A diákok a viktimizáció elkerülését szolgáló önvédelmi stratégiák mellett az áldozat megvédésére, a 

bántalmazás megállítására alkalmas viselkedésformákat is megismernek, gyakorolnak. Végül a 

foglalkozások során egyre gyarapodó osztályszabályok szerződésbe foglalásával köteleződik el 

mindenki a nem-bántalmazó, egymást támogató viselkedés mellett.  

 

Unit 1 – Témák 

● Ismerkedés 

● Érzelmek 

● A mi osztályunk – mindenki beletartozik 

● A különbözőség érték 

● NINCS bántalmazás a KiVa-iskolában 

● NEM veszünk részt bántalmazásban 

● Szükség van a támogatásodra 

● NEM válok áldozattá 

● Szépirodalmi óra 

● KiVa-szerződés 
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Unit 2 – Témák 

● Tiszteletet mindenkinek 

● Csoportban lenni 

● A bántalmazás felismerése 

● A bántalmazás rejtett formái 

● A bántalmazás következményei 

● A csoport szerepe a bántalmazás folyamatában 

● Szembeszállás a bántalmazással – csoportként 

● Mit tegyek, ha bántalmaznak? 

● KiVa-iskola – csináljuk együtt 

● Hogyan csináljuk? 

 

A Unit3 során négy témát dolgoznak fel (újra) a diákok. A program meghatározza az egyes témák 

időkeretét, de ez többféleképpen szervezhető. A csoportvezető több indirekt módszert alkalmaz, és 

erősebben támaszkodik a diákok önálló kezdeményezéseire, aktivitására.   

● Csoportdinamika: ellenállni a csoportnyomásnak 

● Én és a többiek: én, te, mi 

● A bántalmazás formái: senki nem érdemli meg, hogy bántalmazzák 

● A bántalmazás következményei: rajtunk múlik 

A Unit3 jelenleg még nincs nemzetközi forgalomban, ezért részletes bemutatásától eltekintünk. A 

finnországi gyakorlatban sokszor magasabb osztályfokon is a strukturáltabb Unit2-t valósítják meg.  

 

2.    A KiVa számítógépes játék 

A KiVa számítógépes játék célja az osztálytermi foglalkozásokon tanultak ismétlése, az elsajátított 

készségek begyakorlása, további ismeretek nyújtása, és a tanulási környezet változatossá tétele a 

motiváció felkeltése/fenntartása érdekében. A diákok saját azonosítóval és jelszóval tudnak belépni 

az online játékba, melyet iskolai foglalkozás keretében és otthon is játszhatnak (amit a tanárok 

elmondása alapján a foglalkozások időszakában ki is használnak a gyermekek). A játékban van egy 

virtuális postaláda, ahova a diákok beírhatnak és segítséget kérhetnek a KiVa-teamtől (l. 10. o.), ha 

bántalmazást tapasztalnak. 

Az osztálytermi foglalkozások tematikáját követve a számítógépes játéknak is három verziója van 

(Unit1-2, illetve KiVa Street). A Unit1-2 esetében egy virtuális iskolai környezetben kell különböző 

küldetéseket, feladatokat végrehajtani. A játék folyamán öt szinten (szintenként 2-4 feladaton) kell 

végigmenni, melyek az osztálytermi foglalkozások egy-egy tematikus egységéhez tartoznak (pl. első 

szintet a harmadik foglalkozás után kell teljesíteni). Minden szinthez tartozik egy szabályfelismerő 

játék, aminek segítségével a diákokban tudatosítják, melyek a kívánatos, illetve nem kívánatos 

viselkedések adott témakörben. 

A játék grafikája, megjelenése igényes, bár nem túl bonyolult. A különböző szereplőknek beszélő 

nevük és karakterüknek megfelelő kinézetük van. Az instrukciók, válaszadás felhasználóbarát, 

könnyen megérthető és kivitelezhető. 
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A kisebb gyermekeknek szánt Unit1 esetében a küldetések néha szimbolikusak és ügyességi 

elemekkel tarkítottak (pl. áldozat megvédése a gonosz megjegyzésekkel szemben egy pajzs 

segítségével). Az instrukciókat meg is lehet hallgatni, ami a nem/gyengén olvasó diákok miatt 

szükséges.   

A Unit2 folyamán a diákok egy általuk létrehozott karakterrel mozognak a virtuális iskolában, ahol 

különböző bántalmazási helyzetekben próbálhatják ki a különböző viselkedésformák hatékonyságát. 

A játékos a többiek viselkedése, reakciója mellett gondolataikhoz és érzelmeikhez is hozzáfér 

(„belenézhet a többiek fejébe”), ami fejleszti a szociokognitív készségeket. A játék „Tudom”, illetve 

„Meg fogom csinálni” alegysége a diákok témával kapcsolatos ismereteit, gondolatait és 

tapasztalatait (milyen készségeket sikerült a gyakorlatban kipróbálni) is mozgósítja. A tematika igen 

alaposan átgondolt, a szereplők szerethetők, a kidolgozás során figyelmet szenteltek az apróbb 

részleteknek is, így életszerű, de egyben didaktikus a játék.   

 

 

 

3. Fokozott (tanári) felügyelet a szünetekben 

Kutatási eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy az iskolai bántalmazás leggyakrabban a 

tanítási órák közötti szünetekben, illetve ebédszünetben történik az osztálytermeken kívül. A KiVa-

program egyik komponense ezért a tanári felügyelet fokozása a szünetekben azokon a helyszíneken, 

amelyek a leginkább veszélyesek – az érintett iskolában történt felmérés alapján, amelyet évente 

végeznek a programgazdák (vagyis a Turkui Egyetem). 

A KiVa-felügyelők KiVa-logóval ellátott láthatósági mellényt viselnek, egyértelműen kommunikálva 

jelenlétük okát. Így akár távolról is könnyen észrevehetőek, és világos a diákok számára, hogy lehet 



 

 

 

11 
 
 

hozzájuk fordulni, ha segítségre van szükségük (ez főleg nagy iskolákban fontos), illetve a felügyelők 

is beavatkoznak, ha bántalmazás bármilyen formáját (beleértve tehát a verbális bántalmazást és a 

kiközösítést is), vagy egyéb problémás helyzetet látnak. Természetesen jelenlétük már önmagában 

visszatartó erejű, és növeli a diákok biztonságérzetét. A KiVa-felügyelők általában a tanári karból 

kerülnek ki, de lehetnek felsőbb éves diákok is, akik ezért valamilyen előnyben részesülnek (pl. 

használhatják az iskola ping-pong asztalát).   

A program „láthatóságát” szolgálják továbbá a folyosón elhelyezett nagyméretű poszterek, amelyek 

mindig emlékeztetik a diákokat, hogy az iskola nem tolerálja a bántalmazást. 

 

 

4.    Szülői értekezlet a KiVa-programról 

A szülők bevonása nagyon fontos a program hatékonyságának növelése érdekében. A célponttá váló 

diákokat ugyanis arra buzdítják, hogy kérjenek segítséget szüleiktől (is), ezért biztosítani kell, hogy a 

szülők valóban problémaként fogják fel a bántalmazást és megfelelően reagáljanak, vagyis jó 

beavatkozási stratégiát alkalmazzanak. Egy szülői értekezlet keretében a szülőket tájékoztatják a 

KiVa-programról – a prezentáció diái a segédanyagok részét képezik. A szülői értekezleten, amit az 

osztályfőnök és a KiVA-team egy tagja tart… 

-       felhívják a szülők figyelmét a bántalmazás jelenségére, hogyan vehetik észre, ha gyermekük 

érintett (akár bántalmazóként), mit tehetnek, kihez fordulhatnak ilyen esetben; 

-          beszámolnak az iskolában történt felmérés eredményeiről, amiből a szülők megtudhatják, ha 

az iskolában komoly problémát jelent a bántalmazás; 

-     ismertetik, hogyan kezelik az iskolában előforduló eseteket, és mi ebben a folyamatban a 

szülők szerepe, milyen formában számítanak együttműködésükre. 

A témáról az érdeklődők egy online szülői kézikönyvet is olvashatnak, amely a program honlapján 

bárki számára elérhető (www.kivaprogram.net/parents/) – itt angol nyelven.    

 

II. Az iskolai bántalmazás kezelésének módja 

http://www.kivaprogram.net/parents/
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A KiVa intervenciós program is, mert magában foglal egy olyan eljárásrendet, amely bántalmazás 

előfordulása esetén alkalmazandó. Ez egyértelműen meghatározza, hogy az egyéni esetkezelés során 

kinek milyen feladata van. A KiVa-team tagjai a felelősek minden bántalmazás-gyanús eset 

kezeléséért, ami a látóterükbe kerül – tanár, diák, szülő jelzése alapján, vagy a számítógépes játék 

virtuális postaládáján keresztül. Mivel a KiVa-team kizárólag a bántalmazás-eseteket kezeli, első 

lépésként eldöntik, hogy a jelzett eset az ő hatáskörükbe tartozik-e. Ha például diákok közötti 

konfliktusról, verekedésről van inkább szó, akkor azt az erre vonatkozó eljárásrend mentén 

„hagyományosan” kezelik – általában a pedagógusok.     

A KiVA-team először az áldozattal beszél a történtekről, és biztosítják arról, hogy segíteni fognak 

neki. Ezután a bántalmazóval/bántalmazókkal beszélnek egyénileg/kiscsoportban arról, hogy mit 

fognak tenni a bántalmazás megszűnése érdekében. Ezt kétféle megközelítéssel lehet végezni: 

a)   konfrontatív: a bántalmazót szembesítik azzal, hogy amit az áldozattal tett, az nem helyes, és 

felszólítják, hogy hagyja abba ezt a viselkedést. 

b) nem hibáztató: nem utalnak arra, hogy a bántalmazó mit tett, csak a segítségét kérik – mit tud 

tenni azért, hogy az áldozat jobban érezze magát.    

Bár a hatékonyságvizsgálat során mindkét módszer hasonlóan eredményesnek bizonyult, a 

gyakorlatban inkább a konfrontatív módszert használják a szakemberek, a nem hibáztató módszert 

elsősorban a kisebb gyermekeknél alkalmazzák. Fontos kiemelni, hogy a konfrontatív módszer 

esetében is a diák(ok) fogalmazzák meg, hogy miként fogják megváltoztatni a viselkedésüket, nem a 

felnőtt autoritás írja elő nekik. 

 

Az eljárás során az a szempont is érvényesül, hogy az érintettek lehetőleg ne álljanak napi 

kapcsolatban a KiVa-team tagjaival, mert így mindenkinek könnyebb az aktuális esetre fókuszálni, 

illetve nagyobb súlyt kap a megbeszélés. A találkozók forgatókönyve viszonylag kötött, a KiVa-team 

tagjai részletesen dokumentálják az esetet, illetve a cselekvési tervet, vállalásokat (a szükséges 

űrlapok a program segédanyagai között megtalálhatók). Megállapodnak abban is, hogy mikor kerül 

sor egy újabb találkozóra (1-2 hét múlva), amikor ellenőrzik, változott-e a helyzet a kívánt irányban, 

megszűnt-e a bántalmazás. Szankciót csak ezen az utánkövető találkozón helyeznek kilátásba, ha 

esetleg szükségesnek tűnik, de az esetek kb. 80 százalékában teljesen megszűnt, további 15-20 

százalékában jelentősen csökkent az áldozat bántalmazása (Garandeau és mtsai, 2014), így csak 

kivételes esetben kerül sor valamilyen büntetésre. Természetesen súlyos fizikai bántalmazás esetén 

magáért a cselekményért már a KiVa-team beavatkozását megelőzően kap valamilyen büntetést a 

bántalmazó, ez a tanárok, illetve az intézményvezetés hatáskörébe tartozik.   
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Az osztályfőnök feladata a folyamat során a KiVA-team informálása, illetve az osztályban 2-4 magas 

státuszú proszociális diák megkeresése, akiknek felhívja a figyelmét arra, hogy az áldozatnak gondjai 

vannak, és szükség van az ő támogatásukra. Az osztályfőnök tehát aktivitásra buzdítja a csoporton 

belül a potenciális védő diákokat, akik alkalmazni tudják a KiVa-foglalkozásokon tanultakat. 

 

A KiVa HATÉKONYSÁGA 

 

A hatásvizsgálatok eredményei 

Az első, 1983-ban Norvégiában bevezetett átfogó iskolai program óta a nemzetközi 

szakirodalom kb. 50 olyan bántalmazásellenes programot jegyez, melynek hatékonysága 

kutatási adatokkal bizonyított. Ezek felépítése, tartalma, időtartama és módszertana igen 

eltérő, de átlagosan 17-20 százalékkal csökkentették a bántalmazás előfordulását (Ttofi és 

Farrington, 2011). A szerzők kiemelik, hogy a statisztikailag viszonylag alacsony szintű 

mérséklődés is jelentős csökkenésnek bizonyul az incidensek abszolút számát tekintve, tehát 

összességében jelentősen kevesebb bántalmazás történik a beavatkozások következtében. 

Ugyanakkor nagy különbségek mutatkoznak a beavatkozások egyes elemeinek hatékonysága 

szempontjából, illetve néhány esetben fordított hatás, azaz a bántalmazás növekedése is 

kimutatható volt. Mindez azt sugallja, hogy a folyamatok alaposabb és mélyebb ismerete 

szükséges ahhoz, hogy egy program hatékonyságáról megbízható eredményeket kapjunk. A 

KiVa kidolgozói éppen ezért alapvető célként fogalmazták meg, hogy empirikusan 

alátámasztott, tudományosan bizonyítható módon mutassák be az eljárás hatékonyságát. 

A programmal kapcsolatos első vizsgálat (Kärnä és mtsai, 2010) a szemlélők reakciójának 

bántalmazásra gyakorolt hatását tanulmányozta, hiszen a program mögött húzódó alapfeltevés, 

hogy a szemlélők megerősítő magatartása – és ide tartozik a semlegesnek szánt passzivitás is – erősíti 

a bántalmazás fennmaradását. A 2007 májusában 6980, 3–5. osztályos tanulóval végzett vizsgálatban 

az áldozattá válás, a csoport jellegzetességei, a társas elutasítás és a szociális szorongás 

kapcsolatának feltárása történt. Az eredmények alapján a szerzők megfogalmazzák, hogy a társas 

helyzetben szorongó, elutasított gyermekek gyakrabban válnak áldozattá, de ez a rizikó erősebb 

azokban az osztályokban, ahol a szemlélők megerősítik a bántalmazó magatartást és kevéssé kelnek 

az áldozatok védelmére. A csoport reakciója tehát erőteljesen hat a bántalmazásra, táptalajul 

szolgálhat, vagy éppen kiolthatja azt.   

Egy másik kutatásban Kärnä és munkatársai (2011a) már kifejezetten a KiVa-program 

hatásmechanizmusát tárták fel 8166, 4–6. osztályos finn tanuló vizsgálatán keresztül. A bántalmazás 

mennyiségi és formai jellemzőin túl vizsgálták a bántalmazással kapcsolatos attitűdöket, az áldozatok 

iránti empátiát, a védelemmel kapcsolatos énhatékonyságot és az iskolai jóllétet. A beavatkozás 9 

hónapja alatt a vizsgált 11 változóból 7-ben jelentős, pozitív irányú változás történt a KiVa-programot 

alkalmazó iskolákban a kontroll iskolákhoz képest: csökkent a saját és mások által észlelt 

viktimizáció, a bántalmazó viselkedés, a bántalmazó segítése és megerősítése, viszont nőtt az 

énhatékonyság érzése és az iskolai jóllét. 
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Az 1—3, illetve 7—9. évfolyamok tanulmányozása során (Kärnä és mtsai, 2012) több, mint 20.000 

diák bevonásával vizsgálták a KiVa-program bántalmazásra gyakorolt hatását. Ez alapján 

egyértelművé vált, hogy a 7—9. évfolyamban a fiatalabb korosztályhoz képest kevésbé látványosak 

az eredmények, azaz a beavatkozás hatékonysága ebben a korosztályban már nem annyira erős. A 

kutatás felhívja a figyelmet az időzítés fontosságára: a megelőzést már fiatalabb korban, lehetőleg az 

iskolai élet kezdetén el kell kezdeni, serdülőkor környékén pedig erre alapozva fenntartó/megerősítő 

beavatkozásra van szükség, amire a Unit3 tökéletesen alkalmas.   

Kärnä és munkatársai (2011b) egy újabb vizsgálatban már egy hatalmas, országos mintán, 888 iskola 

150.000 tanulójának bevonásával egyértelműen és újra kimutatták a KiVa-program hatékonyságát.  

 

Az eredmények alapján ugyan valamivel kisebb mértékű változást találtak a 2007-2009-es, random 

kontroll csoportot is bevonó kutatáshoz képest, amit elsősorban a résztvevők alacsonyabb 

motivációjával és a minta heterogenitásával magyaráztak (ezek már nem kísérleti iskolák voltak, 

hanem a kísérleti fázis után a programot alkalmazó iskolák), valamint azzal, hogy a vizsgálat nagy 

volumene miatt az egyes iskolák kevesebb személyes odafigyelést kaptak, mint korábban. Még így is, 

ha a csökkenés mértékét a teljes finn diákpopulációra (500.000 fő) vetítjük, akkor 9 hónapos 

implementáció után 12.000 áldozattal és 8.000 bántalmazóval lett kevesebb a KiVa hatására. 

Újra megmutatkoztak azok az életkori tendenciák, mely szerint a program az 1–6 évfolyamokban a 

leghatásosabb, ezen belül is a 4. osztályban mutatták ki a legerőteljesebb hatást, míg a 7–9 

évfolyamon a program már kevésbé volt eredményes. Ez komolyan megkérdőjelezi Farrington és 

Ttofi (2009) korábbi felvetését, miszerint az életkor előrehaladtával nő a bántalmazásellenes 

programok hatékonysága. A szerzők azt javasolják, hogy a programok célcsoportja a 11 éves vagy 

annál idősebb gyerekek legyenek, míg a KiVa hatásvizsgálatai a 11 évet inkább felső határnak 

mutatják.  

Pozitív mellékhatások  

A bántalmazás elleni programok többségénél a hatékonyságvizsgálat természetszerűleg többnyire a 

bántalmazás gyakoriságának alakulására vonatkozik. A KiVa-program hatásának vizsgálatakor 

ugyanakkor érdekes „mellékhatásokat” is azonosítottak (Salmivalli, Garandeau és Veenstra, 2012, 

Williford és mtsai, 2012), vagyis olyan pozitív kimeneteket a tervezett eredmények mellett, mint az 

antiszociális magatartás, a depresszió és az iskolai beilleszkedés javulása, valamint a kortársak negatív 

megítélésének csökkenése. Az iskolai beilleszkedés mint fogalom az iskolai közérzetre, a tanuláshoz 
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és a teljesítményhez való viszonyra, így például a tanulási motivációra vonatkozik, melyek tehát 

jelentősen javultak a KiVA-program bevezetésével.    

Az 1. ábra a pozitív mellékhatások lehetséges magyarázatait szemlélteti. A beavatkozás hatására 

egyrészt csökken a depressziós tünetekkel küzdő áldozatok száma, másrészt csökken az antiszociális 

viselkedésű bántalmazók aránya. A bántalmazás gyakoriságának csökkenésével kevesebb diáknak kell 

olyan eseményeket megtapasztalni, ami – különösen, ha a bántalmazás szelektíven csak egy-két 

gyerekre irányul – depressziós tüneteket és alacsonyabb önértékelést eredményez a szemlélőknél is. 

A kutatásban azonban alátámasztást nyert, hogy mindezeken túl a program direkt úton javítja az 

iskolai beilleszkedést azon programelemek révén, melyek fejlesztik a társas készségeket, az empátiát 

és az együttműködést. A KiVa-foglalkozások így serkentik a pozitív interakciókat és jobb iskolai 

klímát eredményeznek – bántalmazástól függetlenül is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: A bántalmazás elleni programok pozitív mellékhatásainak lehetséges útvonalai (Salmivalli és 

mtsai, 2012, 282.o. alapján) 

 

Külföldi implementációs tapasztalatok 

A finnországi sikereket látva az elmúlt években megnőtt a nemzetközi érdeklődés a program iránt, 

jelenleg éppen az afrikai kontinens több államával (pl. Dél-Afrika, Trinidad és Tobago) tárgyalnak a 

programgazdák.  

Több országban működnek teljes körű licenccel rendelkező partnerszervezetek, akiken keresztül 

bármely iskola elérheti a programot:   

● Belgium 

● Hollandia (tesztelés után már teljes körű licenccel 

rendelkezik) 

● Luxemburg 

● Új-Zéland 

● Nagy Britannia bizonyos régióban (pl. Wales). 
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Több országban a KiVa hatékonyságának tudományos tesztelése zajlik vagy nemrég fejeződött be. A 

pilot fázis folyamán csak néhány (10-20) kísérleti iskolában vezetik be a programot, és a program 

hatását kontroll iskolák eredményeivel hasonlítják össze. Ezek az országok:  

● Görögország 

● Észtország 

● Olaszország 

● Svédország 

● Nagy Britannia 

● USA. 

 

Ahogy a kibontakozó nemzetközi gyakorlat mutatja, a belépési költségek finanszírozása rendszerint 

kormányzati forrásból történik.  

● Hollandiában a pilot időszak alatt minden érdeklődő kísérleti iskola belépési költségeit a 

holland kormány viselte. Ma már a program Hollandia-szerte ismert, a KiVa-t alkalmazó 

intézmények maguk fizetik a program költségeit, de pályázhatnak ebből a célból kormányzati 

forrásokra.  

● Nagy Britanniában a walesi kormányzat finanszírozza a jelenleg folyamatban lévő, 17 iskolára 

kiterjedő lokális pilot program költségeinek nagy részét. KiVa tréner-képzések 2015-ben 

várhatók. 

● Belgiumban a programanyagok franciára fordításának munkáit végzik. 

● Új-Zélandon éppen a képzések zajlanak, nyelvi előnyük folytán 2015-ben már iskolai 

adaptációra kerül sor.  

● Észtországban 2013-ban lezárult a program bevezetését megelőző kutatás, így ott már egy 

helyi partnerszervezeten keresztül elérhető a KiVa az iskolák számára. Az észt program-

bevezetéssel kapcsolatos kutatási eredményeket és implementációs tapasztalatokat 

feldolgozó tanulmány egyelőre nem érhető el angol nyelven, de a fordítás készül. Annál is 

érdekesebb lenne tanulmányozni ezt a példát, mert ez az első posztkommunista ország, mely 

alkalmazza a KiVa-programot, és vélhetően felfedezhetőek olyan, a magyar közoktatási 

valósághoz hasonló jegyek, melyek eltérnek a Nyugat-Európában tapasztalható pedagógiai 

gyakorlattól. Azt tudjuk például, hogy a finnek számára magától értetődő interaktív tanulási 

formák (csoportmunka, dramatikus játékok) annyira idegenek az észt pedagógiai 

gyakorlattól, hogy ezeket a módszereket illetően külön képzéseket kell tartani a KiVa-

programba bekapcsolódó észt pedagógusok számára. Ez azt jelenti, hogy a programba belépő 

iskolákban egy ún. „felkészítő év” előzi meg a program tényleges bevezetését. Ennek 

keretében a módszertani tréningek mellett olyan aktivitások zajlanak, amelyeknek célja a 

pedagógusok bántalmazásellenes attitűdjének kialakítása, megerősítése. A felkészítő év 

tartalmának kialakítása és megvalósítása teljes egészében a helyi partnerszervezet 

kompetenciája és felelőssége.  

A program elemei meglehetősen kompakt rendszert alkotnak, ezért nincs tartalmi különbség a 

különböző országok KiVa-programjai között. A programgazda ugyanis csak abban az esetben tudja 

garantálni a dokumentáltan jó hatékonysági mutatókat, amennyiben a program hazai megvalósítói a 

jól kidolgozott és dokumentált eljárásrendet, módszereket használják, pusztán a legszükségesebb 
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adaptációs változtatásokkal (pl. segédanyagként használt képek adott kultúrához történő igazítása). 

Tartalmi változtatásra csak az USA esetében volt példa, ahol a magas fegyverviselési arány miatt be 

kellett építeni egy erre vonatkozó elemet a biztonságos beavatkozás lépései közé (ti. meg kell 

győződni arról, hogy a bántalmazónál nincs fegyver). A program neve is megmaradt a külföldi 

implementációk során, ez egyfajta branddé vált az elmúlt néhány évben. 

A KiVa implementációs előnye (a bemért és jól dokumentált hatékonyságán túl) a programban 

dolgozó pedagógusok számára nagyon világosan meghatározott feladat- és szerepkör, valamint az 

ezekhez rendelt eszköztár magas színvonalú kidolgozottsága. Az általunk megkérdezett finn 

pedagógusok rendre az egyik legfontosabb pozitívumként említették, hogy a programot „készen” 

kapják, azaz minimális a folyamatos háttérmunka szükségessége. Nem kell például segédanyagokat 

készíteniük, a részletesen és igényesen kidolgozott tanári kézikönyvet is teljes mértékben követni 

tudják, ebben mindent megtalálnak a foglalkozások megtartásához. A rendszeres mérések 

előkészítését és értékelését a Turkui Egyetem végzi online módon, a programot alkalmazó iskolára 

csak a lebonyolítás feladata, a hazai program megvalósítójára pedig a mérés szövegének lefordítása 

hárul. Az egyéni esetkezelés során alkalmazott dokumentum-sablonok is egyértelmű sorvezetőként 

szolgálnak az áldozattal és a bántalmazóval történő beszélgetéshez.  

Mint minden hatékony bántalmazásellenes program, a KiVa is a teljes intézmény hosszú távú 

bevonásával működhet csak eredményesen. Ugyanakkor az iskola bevonása és az iskolai klíma 

tudatos alakítása nem jelent egyforma terhelést minden szereplőre nézve, hiszen a KiVa egy 

viszonylag kis létszámú KiVa-team kiképzésével és munkájával működtethető (l. fentebb.) 

A KiVa jól együttműködik más konfliktuskezelési, szociális készségfejlesztő, érzékenyítő, vagy 

közösségépítő csoportmódszerekkel, mivel a program fejleszti az empatikus készséget, az asszertív 

kommunikációt, segíti az előítéletek leküzdését. Érdemes a hazai adaptáció során is kialakítani ilyen – 

már bevezetett – programokkal kapcsolódási felületet a megvalósító iskolákban, a szinergiák jobb 

kihasználása érdekében. 

A hazai implementáció lehetőségei 

A KiVa-program hazai implementációjának következő lépése a KiVa licencének megvásárlása, melyre 

a programgazda kérésre árajánlatot ad. A program tulajdonosa a Finn Oktatási és Kulturális 

Minisztérium, a külföldi implementáció jogával pedig a Turkui Egyetem rendelkezik. Jelenleg a Turkui 

Egyetemmel olyan szervezet köthet linencszerződést, amely akár civil, magán, akár kormányzati 

szervként foglalkozik oktatással, oktatásfejlesztéssel, tanárképzéssel vagy 

bántalmazásmegelőzéssel. Az implementációba bekapcsolódó iskolák ezzel a regionális, vagy 

országos KiVa partnerszervezettel szerződve kapják a képzést, a programelemeket és a 

segédanyagokat. Attól függően, hogy a KiVa-program anyagai elérhetők-e az adott célnyelven, a 

konkrét iskolai bevezetést megelőzően egy vagy két év felkészülési időre van szükség. Mostanáig az 

eredeti finn nyelvről angol és svéd nyelvre fordították le a teljes programanyagot, a Unit1-2 pedig 

észt, flamand, olasz, német, francia, walesi és japán nyelven érhető el. 

A hazai viszonyokat ismerve célszerűnek tűnik, hogy a bevezetés pilot rendszerben működjön, vagyis 

először csak néhány kísérleti iskola bevonásával kell meg vizsgálni a magyar program működésének 

erősségeit, illetve nehézségeit, valamint kontroll iskolákhoz viszonyított hatékonyságát. A tesztfázis 

költségeit, előkészítő munkálatait projektszerűen országos hatáskörű oktatásfejlesztéssel foglalkozó 

intézmény vállalja és bonyolítsa le, ez az intézmény váljon licencjoggal rendelkező partnerré, a 

hatékonyságvizsgálat tudományos igényességét pedig egyetem(ek) megbízásával lehet biztosítani. 
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Ahogyan a walesi példa is mutatja (Hutchings és Clarkson, 2015) célszerű egy hazai programgazda 

szervezet felállítása és működtetése, mind a pilot projekt idejére, mind pedig az esetleges hosszú 

távú alkalmazás támogatására. 

Középtávú célként megfogalmazható, hogy a KiVa, mint alkalmazott, kutatási eredményekkel is 

alátámasztottan hatékony bántalmazás-ellenes program meggyökeresedjen Magyarországon. 

Referenciaintézmény-hálózatban tanulmányozhatóvá és elérhetővé, választhatóvá váljon iskolák, 

illetve intézményfenntartók számára. 

Költségeit tekintve a program belépő szintjén nagyobb összegű ráfordítás szükséges: 

● belépési díj, mely magában foglalja a jogvédett anyagok, kézikönyvek, számítógépes játékok 

és audiovizuális segédanyagok megvásárlását; 

● hazai felkészítők, vagyis KiVa-trénerek finnországi kiképző tréningjének díja; 

● a programanyagok fordításának, szinkronizálásának, kiadásának és sokszorosításának 

költsége; 

● éves licencdíj az implementáló iskolák diákjainak száma szerint.  

 

A fordítási folyamatról 

A fordítás angol nyelvről történhet, a hazai partnerszervezet irányítása mellett. Fordítani a következő 

programanyagokat kell: 

● Nyomtatott és digitális programanyagok: tanári kézikönyvek (Unit1 és Unit2), ehhez tartozó 

digitális segédanyagok, ábrák, grafikai elemek, szülői kézikönyv, prezentációk, plakátok. 

● Videó segédanyagok: a Unit1 esetében mindenképpen szinkronizálni kell, a Unit2 esetében 

feliratozni is lehet. 

● Számítógépes játékok hang- és szöveganyaga: a Unit1 esetében sok gyermekhangot (pl. több 

gyermek kiabál) is fel kell venni; a Unit2 esetében ilyenre nincs szükség. 

A lefordított anyagokat lektorálás után a programgazdának vissza kell küldeni, a szöveg layout-ba 

illesztése, a számítógépes játék esetében a szoftverbe illesztése a programgazda joga és feladata, 

melynek költségét a belépési díj magában foglalja. Az eredeti arculati elemekbe illesztett magyar 

programelem-változatok hazai nyomtatása, kiadása és sokszorosítása azonban a hazai megvalósító 

költsége és feladata.  

A fordítási folyamat többszöri egyeztetést és körültekintő eljárást igényel. A dokumentumok mozgása 

egy külön erre a célra készített felületen történik, amihez hozzáférése csak a licencjoggal rendelkező 

partnernek és a programgazdának van.  

A KiVa-trénerek kiképzése 

A KiVa-programot implementáló iskolák tanárainak képzését, illetve a program megvalósításának 

támogatását csak tanúsított KiVa-trénerek végezhetik. A KiVa-trénerek kiképzése Finnországban, 

Turkuban történik minden év januárjában. A 4 napos kiképzés első napja nyitott, vagyis olyan 

szervezetek képviselői is részt vehetnek, amelyek (egyelőre még) nem rendelkeznek licenc-

szerződéssel, de érdeklődnek a program iránt (költség: 2015-ben 900Euro/fő). A képzést Salmivalli 

professzorasszony tartja angol nyelven. A tréningen szóba kerül: 

- az intézmények bevonásának, elköteleződésük erősítésének módjai 

- a tanári tréningek vezetése 
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- a KiVa-foglalkozások vezetése 

- a KiVa számítógépes játék alkalmazása 

- az egyéni esetkezelés módja. 

 

A tréningen alkalmazott módszerek: előadás, csoportos megbeszélés, helyzetgyakorlat, tapasztalatok 

megosztása.  

A teljes tréningen kizárólag lincenccel rendelkező partnerszervezetek képviselői vehetnek részt 

(különböző országokból). A részvételi díj a küldöttek számának függvénye (4 fő részére pl. 9-10.000 

Euro), mely magába foglalja a tréningen kívül egy KiVa-iskola meglátogatását, bemutató KiVa-

foglalkozás megtekintését, turkui városnézést és napi étkezést. A résztvevők utazásának és 

szállásának költségei a hazai partnerszervezetre hárulnak. 

A kiképzett KiVa-trénereknek egy zárt internetes felületen fórum működik, amelyen keresztül később 

is tudnak tapasztalatot cserélni.   

 

Javaslatok a megvalósításhoz  – KiVa pilot policy 

 

Az alábbiakban javaslatokat teszünk a KiVa hazai adaptációs folyamatának konkrét lépéseire. A 

program bevezetésének költsége erősen függ a belépő iskolák, illetve az ott tanuló diákok számától, 

ezért összegek említésétől eltekintünk. A Turkui Egyetem mint programgazda, kérésre a magyar 

megvalósító szervezetnek árajánlatot ad, melynek egyik része a belépési költségeket, licencjogot 

tartalmazza, másik része pedig a belépő iskolák, illetve diákjaik száma szerinti részvételi díjat 

/fő/tanév.  

 

1. Hazai programgazda szervezet felállítása. A hazai licenccel rendelkező szervezet feladata 

létrehozni egy olyan szakmai teamet, akik a KiVa bevezetését és később a 

folyamattámogatást végzik.   

2. A hatékonyságvizsgálat előkészítése. A pilot fázisban kb. 15-20 iskolában lehetne elindítani a 

programot kísérleti jelleggel. Az iskolákat fontos részletesen tájékoztatni a programról, hogy 

egyértelmű legyen számukra, mit is vállalnak a jelentkezők. A kísérleti iskolák kiválasztásánál 

a legfontosabb szempont a vezetőség és a tanári kar elköteleződése, motiváltsága. Minden 

más szempont (földrajzi hely, iskola mérete, tanulók összetétele) mentén jó lenne heterogén 

kísérleti csoportot képezni, a kontroll iskolákat pedig ezekhez a változókhoz illeszteni. A 

hatékonyság méréséhez szükséges adatok a kísérleti iskolákban elsősorban a KiVa-program 

keretében végzett online kérdőíves vizsgálatból származnak, amik – a KiVa alkalmazása során 

bármikor – kutatási célokra is használhatók. A további kutatásmódszertani feladatokkal 

(tervezés és kivitelezés) a hazai programgazda lehetőség szerint olyan egyetemi 

kutatócsoportot bízzon meg, akik járatosak a téma kutatásában és az iskolai programok 

hatékonyságának mérésében. Első körben érdemes csak a Unit2 alkalmazásával 4.–6. 

osztályosoknál (vagy felső tagozaton minden évfolyamban) méréseket végezni, ahogy az a 

többi országban (pl. Hollandia, Olaszország) is történt.   
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3. A programanyagok lefordítása. A költségeket és a ráfordított időt jelentősen lecsökkentené, 

ha a pilot időszakban csak a Unit2 anyagai (kézikönyv, számítógépes játék) lennének 

lefordítva, amihez nem szükséges szinkronizálás és hangalámondás sem.   

4. KiVa trénerek kiképzése. A finnországi képzésen (melynek keretei nem változtathatók) részt 

vevő KiVa-trénerek a hazai programgazda képviselői/megbízottjai. Két tényező függvénye, 

hogy a pilot fázisban hány KiVa-trénerre van szükség (4-12 fő): 1. A kísérleti iskolák száma. 2. 

A kísérleti iskoláknak nyújtott tanári tréningek időtartama, felépítése (l. következő pont). 

Nagyszámú tréner-igény esetén érdemes tárgyalni a finn programgazdával a train-the-

trainers képzési metódus lehetőségéről, amire van nemzetközi példa.     

5. A pilot programban részt vevő iskolák meghívása, kiválasztása, szerződéskötések. Intézményi 

adaptációs felkészítő képzések megtartása, programanyagok rendelkezésre bocsátása. 

6. A KiVa-program kulturális adaptációja. A program tanulmányozása során egyetlen olyan 

programelem van, amelynek jelentős módosítását szükségesnek tartjuk, ez az észt példa 

kapcsán már említett tanári tréning. A KiVa-team tagjai, illetve a KiVa-foglalkozásokat tartó 

osztályfőnökök komolyabb kiképzésére van szükség, mint Finnországban. Ott rengeteg iskola 

tanári karát összevonva 2 napig tart a képzés, amely így kevéssé tud készségfejlesztő tréning 

lenni. A KiVa-foglalkozások módszertana kézenfekvően épít a mindennapi interaktív 

pedagógiai gyakorlatra, a diákok és pedagógusok számára egyaránt természetes kiscsoportos 

foglalkozásokra, szituációs játékokra, és nem utolsósorban a magas szintű iskolai IKT-

eszközhasználatra. Mivel a magyar gyakorlat intenzitása ezen a téren általában elmarad a 

finn gyakorlatétól,4 a pedagógusoknak (a KiVa-foglalkozásokat tartó osztályfőnököknek) 

több módszertani támogatása, ti. vezetéstechnikai készségfejlesztésre van szüksége. Ezt 

leginkább a KiVa konkrét gyakorlatsorán keresztül lehet biztosítani, ami egyúttal 

attitűdformáló hatású is. A KiVa-team tagjai számára (ha nem iskolapszichológusok) továbbá 

szükséges lehet azoknak a háttérismereteknek az explicit megtanítása (pl. áldozatvédelem 

alapelvei, másodlagos viktimizáció elkerülése), valamint azoknak a kommunikációs 

technikáknak a begyakoroltatása, amelyek nélkül az egyéni esetkezelés keretében végzett 

beszélgetések sikeressége veszélybe kerül, illetve iskolai konfliktusokkal, konfliktuskezeléssel 

kapcsolatos jogi ismeretekkel való felvértezése. Felmerül továbbá az iskola teljes 

személyzete (tanárok, segítők, de akár a kiszolgáló személyzet is) számára olyan képzés 

szervezése, amely az iskolai bántalmazással kapcsolatos elutasító attitűd kialakítását és 

bántalmazás észlelése esetén a hatékony beavatkozás módjának megismertetését célozza. 

Ez mindenképpen külön-külön pedagógus ill. iskolai dolgozó közösségenként kell, hogy 

történjen, vagyis iskolánként, hiszen az intézményen belüli egységes gondolkodás és 

viselkedésmód kialakítása a cél, a tréningeken viszont össze lehet vonni több iskola tanárait 

(akik között később lehet erősíteni a partnerséget).  

A KiVa megvalósítását támogató extra képzések beépítésére a hazai programgazdának 

lehetősége van. Ilyen támogató szolgáltatás lehet továbbá az implementáló iskolák közötti 

horizontális kapcsolatok erősítése: Hollandiában például évente három alkalommal 

rendeznek találkozót a KiVa-iskolák számára.  

                                                           
4
 Az OFI (TAMOP 3.1.1.2. alprogram keretében végzett, „Hidak” elnevezésű) pedagógus-kutatásának 

eredményei szerint a pedagógusok napi tanítási gyakorlatuk során az idejük egynegyedében alkalmaznak csak 
csoportmunkát, míg 42%-ban a frontális tanulásszervezési módot használják.  
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7. A pilot programban együttműködő iskolák munkájának folyamatos nyomon követése, 

támogatása, melynek része az évenkenti, tavasszal esedékes online hatékonyságmérés 

lebonyolítása, magyar nyelvi közegbe való adaptálása.  

8. Kapcsolattartás a finn programgazdával a felmerülő nehézségek, kihívások szakszerű és 

hatékony kezelésének támogatására. 

9. A pilot fázis tapasztalatainak összegzése. A pilot fázis végén a program hatékonyságán kívül 

az iskolai implementáció gyakorlatát, kihívásait is összegezni kell, hiszen a széles körű 

disszeminációt akadályozó tényezőket fontos azonosítani és lehetőség szerint kiküszöbölni. 

Az eddigi külföldi tapasztalatok a következő nehézségekre hívják fel a figyelmet: 

a. A KiVa-foglalkozások tanrendbe illesztése: a tíz dupla óra (1. 4. 7. osztályfokon) csak 

valamilyen tantárgy(ak) rovására építhető be az órarendbe, és a duplaórákat is meg 

kell szervezni. Azonban az iskolák között óriási különbségek vannak abban (pl. 

Olaszországban), hogy ezt mennyire ítélik nehéznek. Ha az intézményvezető 

elkötelezett a program mellett, a szervezési kérdéseket is problémamentesen 

megoldják.  

b. A program alkalmazhatósága hátránnyal küzdő gyermekeknél: olyan osztályokban, 

ahol sok gyermek küzd nyelvi hátránnyal, vagy a szociális viselkedés hiányosságaival, 

a KiVa-foglalkozások tematikáját némileg módosítani kell. Az érintett pedagógus 

feladata az anyag leegyszerűsítése, lassabb haladás, több gyakorlás biztosítása, de ez 

általában nem haladja meg a pedagógusok kompetenciáját.   

c. A KiVa-team többletterhelésének kompenzálása: a KiVa-team tagjainak azokban az 

intézményekben érdemes órakedvezményt biztosítani, ahol jelentősebb 

esetszámmal dolgoznak. A feléjük történő jelzést megkönnyíti, ha kiszámíthatóan, 

rendszeresen állnak rendelkezésre, és a jelző kollégák nem érzik azt, hogy visszaélnek 

a team szabadidejével, amikor hozzájuk fordulnak.    

d. A tantestület elköteleződés és motiváltság szempontjából igen heterogén: az 

intézményvezető (és a fenntartó) program melletti elköteleződése nélkül semmilyen 

beavatkozás nem lehet sikeres. Emellett a tantestület többségének is kedvező 

attitűddel kell rendelkezni a program bevezetésével kapcsolatban, hogy az valóban 

működni tudjon. A pedagógusok meggyőzésére, bevonására tehát kellő figyelmet kell 

fordítani. Ennek eszköze lehet egyrészt, ha a program bevezetése széles publicitást, 

nagy sajtóvisszhangot kap, másrészt, ha olyan iskolák pedagógusai, intézményvezetői 

és diákjai számolnak be tapasztalataikról, ahol a programot már alkalmazzák. Ilyen 

„reklámfilm” a finn és a holland iskolákról éppen készülőben van, de fontos lenne 

Magyarországon is kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket.  

 

10. A KiVa-program széles körű disszeminációja. A hazai programgazda szervezet feladata lehet a 

pilot projekt lezárulása után  

a. A kipróbált Unit2 végső változatának kialakítása a pilot fázis visszajelzései alapján (ha 

szükséges). 

b. A Unit1 fordításának, adaptálásának és tesztelésének koordinálása.  

c. A KiVa-program (először csak a Unit2) elérhetővé tétele az ország általános iskolái 

számára, az iskolai implementáció támogatása, képzések szervezése. 

d. A KiVa-programot alkalmazó iskolák közötti kapcsolattartás elősegítése, a program 

hosszú távú fenntartásának támogatása. 
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e. Kapcsolattartás a finn programgazdával, részvétel a külföldi implementációs 

gyakorlatok tapasztalatainak összegzésében. 

f. Olyan program kidolgozása és/vagy terjesztése, amely középiskolás korosztályban a 

KiVa folytatása lehet. Szemléletében és módszertanában is tökéletesen illeszkedik a 

KiVa-foglalkozások koncepciójához, ezért jó kiindulópont lehet az Országos 

Gyermekegészségügyi Intézet „KamaszOK vagyunk” programjának bántalmazás-

megelőző modulja, melyhez akkreditált pedagógus-továbbképzés is tartozik.  

g. Olyan program(ok) kidolgozása és/vagy „terjesztése, amelyek jól kiegészítik a KiVa-

foglalkozásokat. A szociális készségeket, együttműködést, konliktuskezelést, 

empátiát fejlesztő programok együttes alkalmazása jelentősen megnövelheti, 

kiterjesztheti a program pozitív hatását, hozzájárulhat az iskolai klíma további 

javításához.  

h. Az iskolai és internetes bántalmazás terén kutatások végzése, melynek alapjául 

elsősorban a KiVa-program keretében gyűjtött adatok szolgálhatnak.  
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