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Fehérvári Anikó

Szemléletformálás az oktatásban

Az oktatás termékeny talajt kínál más ágazatok, társadalmi alrendszerek innováci-
óinak befogadására. Az igazságszolgáltatásban régóta használt resztoratív technikák 
is ilyen újítások, amelyek az elmúlt évtizedben számos fejlett országban, így Magyar-
országon is beszivárogtak az oktatás területére. Ennek oka, hogy a modern állam 
alapvető érdekévé vált, hogy a felnövekvő nemzedékek kezelni tudják vitás helyze-
teiket, az iskolák tanulóikat az együttműködésre, a közös megoldások keresésére ké-
szítsék fel. Ez a fajta szemléletmód részét képezi az aktív állampolgári nevelésnek, 
a demokráciára való nevelésnek, annak, hogy tudatos, felelősségteljes cselekvési 
stratégiákat ismerhessenek meg a fiatalok és elsajátítsák a konszenzusteremtés ké-
pességét. A modern államnak azért is fontos, hogy állampolgárai saját maguk tudják 
megoldani vitás kérdéseiket akár harmadik fél bevonásával is, mert ily módon meg-
kímélik az állami hivatali rendszereket, például a bíróságokat a túlterheltségtől, s az 
ügyek rendezése gyorsabbá válik és kevesebb költséggel is jár.

Kötetünk fókuszában az iskolai konfliktusok állnak. A konfliktusnak gyakran tu-
lajdonítunk negatív tartalmat a közgondolkodásban, elutasítani szeretnénk, holott 
a konfliktusok felszínre kerülésének fontos szocializációs szerepe van. Negatív viszo-
nyulásunk oka valószínűleg abból fakad, hogy a konfliktusok rendezésének erőszakos 
megoldását vetjük el és nem magát a konfliktust. A családi szocializáció szerepe el-
sődleges a konfliktuskezelési technikák elsajátításában. Ugyanakkor a modern társa-
dalomban az iskola az egyetlen olyan, mindenki számára elérhető intézményrendszer, 
amely segíthet ebben, vagyis fontos szocializációs színtérként kell tekintenünk rá.

Magyarországon az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat 2004 óta működik. Feladata, 
hogy vitarendezési technikák segítségével kísérelje meg feloldani a vitás felek közötti 
ellentéteket az oktatásügy szereplőinek polgári jogi vitáiban és egyéb konfliktusai-
ban. E szolgáltatás legfontosabb jellemzője, hogy a felek a közvetítés, a tanácsadás és 
az egyeztetés igénybevételével olyan megoldást találhatnak konfliktusaik rendezésé-
re, amelyben szükségleteik és érdekeik egyaránt megjelenhetnek. A szolgálat célként 
tűzte ki azt is, hogy a vitarendezés technikái minél nagyobb körben ismertté, elérhe-
tővé és megtanulhatóvá váljanak. Ezért indult 2008-ban az Alternatív vitarendezés 
program (AVR program), amely arra vállalkozott, hogy ezt a technikát népszerűsítse, 
bevezesse és intézményesítse, elsősorban a szakképző intézmények körében.

Két ok indokolta azt, hogy éppen a szakképző intézmények váltak a program cél-
csoportjaivá. Egyrészt korábbi kutatások arra a tényre hívták fel a figyelmet, hogy 
a különböző képzési programok közül a szakiskolákban a legnagyobb az iskolai ag-
resszió előfordulása, ami sokszor valamilyen konfliktus következménye, de egyben 
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önmagában is konfliktust jelent. Másrészt innen kerülnek ki a fiatalok legnagyobb 
arányban közvetlenül a munkapiacra, így a vitarendezési technikák megismerése, 
elsajátítása és alkalmazása nemcsak az iskolákat segítheti hozzá az intézmény falai 
közötti erőszak csökkentéséhez, hanem a frissen végzett szakmunkások munkahelyi 
környezetbe való könnyebb beilleszkedéséhez is hozzájárul. A program közvetett cél-
ja a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedésének és iskolai környezetben való elfo-
gadásuk elősegítése, a lemorzsolódás csökkentése, a résztvevő felek (tanulók, taná-
rok, szülők) közötti kommunikáció javítása. 

Az AVR program lényegi eleme, hogy (1) akkreditált és képzett közvetítők segít-
sék a feleket problémájuk megoldása során, valamint hogy (2) a programba bekap-
csolódó intézmények pedagógusai megismerjék és elsajátítsák a konfliktuskezelési 
technikák különböző típusait, képessé váljanak arra, hogy mindennapi munkájuk so-
rán a konfliktusos helyzetekben alkalmazni tudják ezeket, illetve képesek legyenek az 
ismeretek továbbadására is. A program nem állt meg az iskola falainál: az iskolák kör-
nyezetében működő, illetve a velük kapcsolatban álló intézményeket is megcélozták, 
így például a nevelési tanácsadók, a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatok, a család-
segítő szolgálatok, az önkormányzatok vagy éppen a rendőrség munkatársai is részt 
vehettek a programban. 

A program két tartalmi eleme a közvetítés gyakorlatának, normáinak kialakítása 
és a vitarendezési technikák elterjesztése. Először is tisztázzuk, mit jelent ez a két ki-
fejezés, és az AVR program hogyan definiálta ezeket. A közvetítés (mediáció) olyan 
konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsö-
nös megegyezése. A vitában nem érintett, harmadik (közvetítő) személy bevonásával 
a felek a vitarendezés megoldását tartalmazó megállapodást hoznak létre. A szak-
mailag független közvetítő a folyamat szakértője, a tartalmi döntés a felek kezében 
marad. A részvétel önkéntes, a felek teljes titoktartásra számíthatnak a közvetítő ré-
széről. A resztoratív (helyreállító) vitarendezés olyan erőszakos és normasértő cse-
lekmények rendezésére szolgáló vitarendezési technika, amelyben a két fél (a sértett 
és az elkövető) nem egyenrangú. A resztoratív vitarendezés során is egy harmadik, 
független fél kerül bevonásra.

Az AVR program a tartalmi elemek megvalósítása érdekében három szakaszra 
oszlott. Az első szakaszban referenciaközpontokat alakítottak ki, ahol a szakértők kép-
zéseket, konzultációkat és esetkezeléseket valósítottak meg. A második szakaszban 
az intézmények kialakították saját gyakorlatukat, míg a harmadik szakaszban az isme-
retek terjesztésén, továbbadásán volt a hangsúly.

Az AVR program megvalósítása során céljai beépülnek az oktatási intézmény há-
zirendjébe, működési szabályzatába, pedagógiai programjába. A program célkitűzé-
seinek része, hogy a tanári kar és az iskola vezetése is elsajátítsa a szükséges isme-
reteket, amelynek érdekében egy-egy mintaügy eredményes megoldása is a tanulási 
folyamat részét képezi. További fontos célja az AVR programnak, hogy a bekapcsoló-
dó intézmények deklarálják a módszer használatát, vagyis azt, hogy az intézményen 
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belüli viták kezelésében az egyenrangú felek egyeztetésen alapuló, kölcsönösen el-
fogadható megoldásokat tartják kívánatosnak mind a tanulók, mind a tanárok, mind 
a külső partnerek körében.

Kötetünk azt a társadalmi, illetve iskolai környezetet kívánja bemutatni, amely-
ben az Alternatív vitarendezés program megvalósult. Az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet (OFI) Kutatási Elemzési és Értékelési Központjának munkatársai a program be-
fejező évében végezték el azt a kutatást, amelynek eredményét jelen összeállításunk-
ban közölt tanulmányok tartalmazzák. A kutatás célja az AVR programban megvaló-
sított feladatok eredményességének és folytathatóságának felmérése volt. A kutatás 
vizsgálta az intézményi gyakorlatok változásának irányát és mértékét, az intézmények 
kapcsolatrendszerének alakulását, valamint a bevont intézmények multiplikátor sze-
repét a program megvalósulásában. A kutatás közvetett célja annak felmérése, hogy 
az oktatási rendszer fejlesztése érdekében milyen szerepet játszhat a konfliktuskeze-
lés, az alternatív vitarendezési és a resztoratív technikák.

A kutatás során 48 intézményben történt empirikus adatfelvétel. Ennek kereté-
ben kérdőíves vizsgálatra került sor az intézmények vezetőivel, pedagógusaival és di-
ákjaival. A vizsgálati téma sajátossága, hogy sok esetben csak puha módszerekkel 
tárható fel, illetve kutatható, ezért interjús és fókuszcsoportos beszélgetésekre is sor 
került tanárokkal és diákokkal egyaránt. Az említettek mellett néhány kiválasztott in-
tézményben mélyfúrás is történt, amelyet esettanulmányok formájában dolgoztak 
fel a kutatók. A vizsgálat részletes módszertani leírását, valamint a bevont iskolákra 
vonatkozó legfontosabb háttérinformációkat A minta és a kutatási módszerek című 
írás tartalmazza.

Kovács István Vilmos tanulmánya a téma nemzetközi hátterét mutatja be, kidom-
borítva, hogy milyen sokféle értelmezése, mélysége lehet a konfliktus fogalmának 
és kezelési technikáinak. Az elemzés rámutat arra is, hogy az alternatív vitarendezés 
főként az angolszász igazságszolgáltatás kultúrájában gyökerezik. Az oktatásban leg-
inkább az ombudsman-rendszer az, amely a közvetítő (harmadik fél) lehet. A szerző 
több ország példáján keresztül vezeti rá az olvasót arra, hogy nincs egyetlen jó megol-
dás, amely adaptálható lenne, hanem többféle működő modell létezik. A tanulmány 
nem utolsósorban arra is rámutat, hogy az alternatív vitarendezés nemcsak eredmé-
nyes, de költséghatékony megoldást is jelent a konfliktusok rendezésében.

Kállai Gabriella írása az iskolai dokumentáció, azon belül is a házirend elemzé-
sén keresztül vizsgálja az iskolák konfliktuskezelési megoldásait. A szerző bemutatja 
a különböző fegyelmi vétségeket, azok gyakoriságát, valamint az iskolák különböző 
fegyelmi eljárásrendjét. A vizsgált iskolákban a leginkább visszatérő probléma az is-
kolai hiányzások kezelése. A szerző megállapítja, hogy az AVR program iskoláiban gya-
koribbá vált a vitarendezés mint módszer beemelése és alkalmazása az iskolai doku-
mentációba és eljárásrendbe. 

Mártonfi György tanulmánya intézményvezetői szemszögből mutatja be az alter-
natív vitarendezés bevezetésének/alkalmazásának hatását az iskolákra. Elemzi, hogy 
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az iskolaigazgatók milyen indíttatásból adtak teret intézményükben ennek a prog-
ramnak. Néhányuk esetében tudatos, előre megfontolt lépés volt ez a nyitás, míg 
többségük inkább csak belesodródott a programba, látva annak olyan praktikus elő-
nyeit, mint például az ingyenes továbbképzés tanárok számára. Az iskolavezetői in-
terjúk rámutatnak arra, hogy a konfliktuskezelési technikák elsajátítása önmagában 
még nem vezet szemléletváltáshoz, sokkal több időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezek 
a módszerek ténylegesen beépüljenek az iskola mindennapi életébe. Az iskola veze-
tője mindenesetre nagyon meghatározó szereplője ennek a folyamatnak.

Sági Matild és Szemerszki Marianna tanulmányának középpontjában az a kérdés 
áll, hogy az iskola miként hat a tanulók konfliktuskezelési viselkedésére. A szerzők 
többváltozós módszerek segítségével vizsgálják a tanárok és diákok konfliktusrende-
zéssel kapcsolatos attitűdjeit. A vizsgálatok során a diákok három jellegzetes csoport-
ja rajzolódik ki: a konfliktusaikat a saját hatalmuk/erejük révén rendezők, a vitaren-
dezők és a visszahúzódó beállítódással rendelkezők. A tanárok között ezzel szemben  
nem mutathatók ki statisztikailag jól elkülöníthető csoportok. Ugyanakkor a tanulók 
nemcsak önmagukat, hanem tanáraikat is értékelték. Ezek az értékelések azt mutat-
ják, hogy a diákok észlelése ugyanarra a három csoportra bontja tanáraikat, mint ön-
magukat. Ezek a csoportok a különböző konfliktusok esetén, illetve kezelésükre más 
és más technikákat alkalmaznak. A szerzők adatokkal igazolják, hogy a tanárok hozzá-
állása a vitás kérdésekhez erősen befolyásolja a tanulók ezzel kapcsolatos attitűdjeit. 
A szerzők arra is kitérnek, hogy a tanárok és a diákok is más-más nagyságrendben ér-
zékelik a konfliktusokat, illetve más-más ingerküszöbbel rendelkeznek. Fontos meg-
állapítása a tanulmánynak, hogy a diákok minden esetben igénylik a tanártól az aktív 
szerepvállalást az egyes konfliktusok kezelésében. Bármilyen módon avatkozik is be 
a tanár a konfliktusba, az még mindig jobb, mintha nem vesz róla tudomást vagy 
visszahúzódik. 

Ercsei Kálmán és Nikitscher Péter tanulmánya szorosan kapcsolódik az előző 
témához, mivel a különféle konfliktusok előfordulási gyakoriságát elemzi a tanári 
és tanulói észlelések alapján. A szerzők érdemi megállapítása, hogy a konfliktusok 
érzékelése nem egyforma a különböző csoportok esetében: az iskolavezetők és a ta-
nárok jóval kevesebb vitás kérdést, problémát regisztrálnak, mint a diákok. Az írás 
azt is bemutatja, hogy melyek azok a csoportok, amelyek nagyobb valószínűséggel 
válnak áldozattá, ismertetve a nemek és a családi háttérben megfigyelhető különb-
ségeket. 

Györgyi Zoltán és Imre Anna tanulmánya a tanár-diák viszonyt és a közöttük előfor-
duló konfliktusokat elemzi. Az írás középpontjában az iskolai, a tanári és a tanulói normák 
és értékek különbözősége áll. A szerzők sorra veszik, hogy milyen konfliktusok fordulnak 
elő a tanárok és a tanulók között, illetve hogy az iskola tanulói összetétele alapján miként 
változnak ezek a konfliktusok. Alapvető megállapítása a tanulmánynak, hogy a tanárok 
iskolai közérzete számottevő hatást gyakorol a tanár-diák viszony minőségére. 

Fehérvári Anikó
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Tomasz Gábor esettanulmányában érzékelteti, milyen fontosak egy új módszer, 
így az alternatív vitarendezés esetében is a kialakult hagyományok és szokások. Azo-
nos részletszabályok mellett is nagyon eltérő iskolai gyakorlat alakulhat ki. Az írás 
egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a formálisan jól működő innovációk mögött 
nem biztos, hogy érdemi megújulás van.  

Török Balázs tanulmánya az iskolai konfliktusok és erőszak szempontjából fontos 
kérdést vizsgál. Azt, hogy a közösségi média miként kezeli, és hogyan jeleníti meg 
az iskolát mint közeget, továbbá milyen szerepet játszik az iskolai agresszió inter- 
pretálásában. Az írás rávilágít a média jellegzetességeire, bemutatva a hírgyártás me-
chanizmusait (pl. az információgyűjtés módjait, az ezek közötti szelekciós szempon-
tokat), és azokat az iskolai hatásokat, amelyek a nyilvánosság nyomán keletkeztek. 
Az esettanulmány tíz intézmény tizenkét konfliktusát követi nyomon a kirobbanástól 
a sajtómegjelenésig, és vizsgálja az ügyek utóéletét is. 

Kurucz Orsolya tanulmánya a virtuális zaklatás témájával foglalkozik, mely a 21. 
század infokommunikációs technológia fejlődésének egyik nem kívánatos velejáró-
ja. A szerző nemzetközi adatokon keresztül ábrázolja a közösségi média hihetetlen 
szárnyalását, bemutatja, hogy egyre fiatalabb korosztályok lépnek be a cyber térbe, 
amely számos pozitív hatása mellett (ismeretszerzés, kapcsolatteremtés stb.) a zak-
latás új formáira is lehetőséget teremt. A szerző a nemzetközi szakirodalom alapján 
tipizálja a zaklatás és az elektronikus zaklatás főbb jellegzetességeit, megállapítva, 
hogy az utóbbi sokkal veszélyesebb a közösségi médiumokat használókra nézve, hi-
szen a zaklató mind időben, mind térben rejtve marad. 

A kötet szintézisét Györgyi Zoltán tanulmánya adja, mely azt foglalja össze, hogy 
az AVR milyen hatást gyakorolt a programban résztvevő iskolákra, pedagógusokra. 
A szerző a módszertani dilemmákat figyelembe véve különít el és mér kétféle hatást: 
a program attitűdökre, illetve a cselekvésekre gyakorolt hatását. Ezeket a tényezőket 
vizsgálja egyéni és intézményi szinten. A tanulmány fontos megállapítása, hogy az at-
titűdök területén a program nem tudott jelentős elmozdulást elérni, viszont a cselek-
vésekben pozitív egyéni és intézményi szintű eredmény is kimutatható.

A kötet gazdag empirikus adatokra alapozva árnyaltan mutatja be azt az iskolai 
közeget, amelyben az Alternatív vitarendezés program megvalósult. Feltárja azokat 
a jellemzőket, amelyek mentén a program gyökeret tudott ereszteni, illetve azokat 
a negatív tényezőket, amelyek meggátolják, akadályozzák a módszer elterjedését. 
A kutatás során alkalmazott kontrollcsoportos mintavételi eljárás (párosító minta) 
arra is lehetőséget ad, hogy a kutatók összehasonlítsák a programban részt vevő és 
kívül maradó iskolákat. Ez az összevetés azt mutatja, hogy a programban résztve-
vők körében gyakoribb a vitarendező magatartás alkalmazása az iskolai közéletben. 
Ugyanakkor az attitűdök és a szemlélet változása igen hosszú folyamat, amelyben egy 
ilyen program csak a kezdő lépés lehet.

Szemléletformálás az oktatásban
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Györgyi Zoltán 

A minta és a kutatási módszerek

A kutatás mintája

A kötet tanulmányainak alapjául szolgáló kutatás elsősorban az alternatív vitarendezési 
megoldások iránti iskolai, s ezen keresztül a társadalmi fogadókészséget volt hivatott 
feltárni. Bár nem szorítkozott az Alternatív vitarendezés program hatásvizsgálatára, 
mintaválasztásában a projekthez igazodott. A kiindulópontot a programhoz kötődő is-
kolák jelentették: azok az intézmények, amelyek tanáraik képzési programba való be-
kapcsolódását követően együttműködési szerződést kötöttek az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézettel (OFI), kifejezve ezzel szándékukat a tanult módszerek alkalmazására 
és szükség esetén az OFI szakembereinek igénybevételére. Ezeknek az iskoláknak csak-
nem mindegyikét, huszonkettőből tizennyolcat kerestünk meg – őket tekintettük a ku-
tatás során együttműködő intézményeknek.

A mintát az iskolák és az OFI közötti kapcsolat mértéke alapján további három mintá-
val, összesen harminc másik intézménnyel egészítettük ki, amely így összehasonlítási le-
hetőséget kínált számunkra. (A továbbiakban e négy almintát együttesen tekintjük a min-
tának.) Ez utóbbiak első almintájába a csak egyéni résztvevőkön keresztül érintett (ún. 
érzékenyített) intézmények kerültek, a másodikba a projekt kései fázisában belépő in-
tézmények (a 2012-ben bekapcsolódók), a harmadik almintát pedig a projekttől teljesen 
távol álló (kontroll) iskolák jelentették. A három alminta az együttműködő intézmények 
területi elhelyezkedését és városnagyság szerinti összetételét követte. A területi bontást 
a viszonylag alacsony iskolai elemszám következtében a Dunántúl – Közép-magyarországi 
régió – Dunán inneni régiók metszetben tudtuk biztosítani; az iskolák települései eseté-
ben pedig törekedtünk arra, hogy az alapmintában szereplő városok másik középiskolája, 
vagy ahhoz közeli, hasonló nagyságú város középiskolája kerüljön a kiegészítő mintákba. 

A kutatási módszerek

A kutatásban az együttműködő iskolákra koncentráltunk, ezeknél kérdőívek és in-
terjúk segítségével gyűjtöttünk információkat. Iskolánként két-két kilencedik és ti-
zenegyedik évfolyamos osztály tanulóit kérdőívvel kereste meg kérdezőbiztosunk. 
A tanulói kérdőívek kitöltése a kérdezőbiztos jelenlétében, csoportos körülmények 
között történt. Kérdőív kitöltésére kértük az iskola pedagógusait is, a kérdezettek szá-
mát iskolánként húsz főben maximálva. Az iskolára vonatkozó alapvető információkat 
az igazgatói kérdőívek igyekeztek feltárni. (A tanári és az igazgatói kérdőíveket a kér-
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dezőbiztos a tanulói kérdezés idején juttatta el az iskolába, vagy személyesen ment 
érte a kitöltést követően, vagy pedig postán küldték vissza az iskolák.

A témakör árnyaltabb megközelítése érdekében iskolánként két-két fókuszcso-
portos interjút készítettünk: az egyiket diákokkal, a másikat pedagógusokkal. Az igaz-
gatóval, valamint egy további – az adott iskolai konfliktusokat ismerő, esetleg azok 
kezelésében jártas, de nem feltétlenül az iskolában dolgozó (pl. gyermekvédelmi) 
szakemberrel egyéni interjút készítettünk. 

A kiegészítő alminták iskoláiban csak a kérdőíves kutatási elemet tartottuk meg, 
figyelve arra, hogy az almintákba kerülő osztályok képzési program szerinti szerkeze-
te igazodjon az együttműködő iskolák osztályainak szerkezetéhez. A kérdezés során 
az iskolaigazgatók közül 40-en, a tervezett 960 pedagógus közül pedig 566-an küldték 
vissza kitöltve a kérdőívet, a kitöltött diákkérdőívek száma 3908 lett.

A minta összetétele

A kérdőíves kutatásban résztvevő intézmények, tanulók és tanárok összetétele a kö-
vetkezőtáblázatokban látható. Az adatok jelzik, hogy mintánkban főként kelet-ma-
gyarországi és dunántúli iskolák találhatók; tanulói létszám (nagyság) szerinti ösz-
szetételük egyenletes; kétharmaduk megyei jogú városban, míg szűk egyharmaduk 
kisvárosban található. A tanulók és az iskolák alminta szerinti összetétele hasonló, 
egyedül, az érzékenyített iskolák alulreprezentáltak. Az eltérés a csoportnagyságok-
ból adódik. A tanárok aránya az együttműködő és az érzékenyített iskolákban magas, 
ami arra utal, hogy az ő együttműködési hajlandóságuk nagyobb volt.

Az iskolák megoszlása

1. táblázat: Az iskolák megoszlása régiók és alminták szerint

Központi Dunántúli Kelet- 
magyarországi Összesen

N % N % N % N %

Együttműködő – 6 12,2% 12 24,5% 18 36,7%

Érzékenyített – – 3 6,1% 7 14,3% 10 20,4%

2012-ben 
érzékenyített 2 4,1% 4 8,2% 4 8,2% 10 20,4%

Kontroll 1 2,0% 3 6,1% 7 14,3% 11 22,4%

Összesen 3 6,1% 16 32,7% 30 61,2% 49 100%
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2. táblázat:  Az iskolák megoszlása tanulói létszám és alminták szerint 
N=49

500 fő alatt 501–1000 fő 1000 fő felett Összesen

Együttműködő 16,3% 6,1% 14,3% 36,7%

Érzékenyített 8,2% 8,2% 4,1% 20,4%

2012-ben 
érzékenyített 4,1% 8,2% 8,2% 20,4%

Kontroll 6,1% 6,1% 10,2% 22,4%

Összesen 34,7% 28,6% 36,7% 100,0%

3. táblázat:  Az iskolák megoszlása településtípus és alminták szerint 
N=49

 Megyei jogú város Város Község Összesen

Együttműködő 28,6% 8,2% – 36,7%

Érzékenyített 12,2% 8,2% – 20,4%

2012-ben 
érzékenyített 12,2% 8,2% – 20,4%

Kontroll 12,2% 8,2% 2,0% 22,4%

Összesen 65,3% 32,7% 2,0% 100,0%

A tanulók megoszlása

4. táblázat: A tanulók megoszlása képzési program és alminták szerint

Mintába került  
tanulók száma

Érettségi nem  
adó képzés

Érettségit  
adó képzés Összesen

Együttműködő 1407 29,2% 40,3% 36,0%

Érzékenyített 686 12,2% 20,9% 17,6%

2012-ben 
érzékenyített 878 28,4% 18,7% 22,5%

Kontroll 937 30,2% 20,1% 24,0%

Összesen 100,0% 100,0% 100,0%

N= 3908 1512 2396



16 Györgyi Zoltán

A tanárok megoszlása

5. táblázat:  A tanárok megoszlása alminták szerint 
N=566

Mintába került tanárok 
száma

Mintába került tanárok 
eloszlása

Együttműködő 241 42,6%

Érzékenyített 86 15,2%

2012-ben érzékenyített 126 22,3%

Kontroll 113 20,0%

Összesen 566 100,0%

Kapcsolódó kutatások

A hazai média iskolai konfliktuskezelésre gyakorolt hatásának feltárása a fentitől 
elkülönített mintán történt. Ennek keretében olyan iskolákat kerestünk meg, ame-
lyek korábban valamilyen iskolai konfliktus kapcsán felhívták magukra a média figyel-
mét, vagyis a témakör előzetesen jól vizsgálhatónak látszott. Tíz ilyen iskolában készí-
tettünk az igazgatókkal interjút. 

Mindezt kiegészítette egy esettanulmány lehetőségét kínáló helyszín, ahol egy 
iskolai konfliktusra felfűzve részletesen vizsgálódtunk, több oldalról megvilágítva 
a konfliktust és annak kezelését. 

A kötetben szereplő tanulmányok a kutatás tapasztalatainak részletes elemzését 
tartalmazzák. A tanulmányok első, a jelenleginél rövidebb változata megjelent az Új 
Pedagógiai Szemle 2012/7–8. számában.
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Kovács István Vilmos 

Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban

E tanulmány az alternatív vitarendezés (AVR) nemzetközi gyakorlatát tekinti át. 
Alapvetően az igazságszolgáltatás hagyományos eljárásainak alternatívájaként te-
kint e kérdéskörre, de mély kulturális beágyazottsága miatt a figyelmet a szocia-
lizációval összefüggő dimenziókra irányítja, ami pedagógiai vonatkozású kérdések 
egész sorát veti fel. 

A konfliktusok természetéről és megoldásuk társadalmilag legitim és egyben ha-
tékony módszereiről nem esik sok szó Magyarországon. Konfliktusaink pedig vannak. 
Ezek tekintélyes része nem jut el az érzelmektől mentes explicitté válásig, és a vitá-
ban álló feleket gyakran jellemzi a sérelmi alapú megközelítés, valamint a problémák 
mereven egyoldalú interpretációja. A viták belső eszkalációja később egyre nehe-
zebbé teszi a békés, esetleg kompromisszumos megoldások megtalálását. A mégis 
explicitté váló viták is inkább válnak évekig tartó peres eljárások vagy nyílt agresz-
szió tárgyává, mint az emberek közötti együttműködés és megoldáskeresés inspiráló, 
egyben megnyugvással kecsegtető területévé. Alapvetésünk, hogy a konfliktus rossz 
dolog, mégsem teszünk túl sokat ellene. Sem a megelőzés, sem a kezelés területén 
nem vagyunk profik. Nem igényeljük eléggé a konfliktusok eredetének, természeté-
nek mélyebb megértését, és arra se tekintünk a tanulni kész ember bölcs távolság-
tartásával, hogy saját személyes viszonyunk a konfliktusokhoz meghaladta-e a tűrés 
vagy lázadás dilemmáját.

Ez a tanulmány azzal kíván hozzájárulni az alternatív vitarendezés kultúrájának 
hazai megerősödéséhez, hogy ízelítőt ad abból a sokrétű kísérletezésből, ami a konf-
liktuskezelés és a vitarendezés nemzetközi gyakorlatát jellemzi. A válogatás során 
az volt az egyik elvárás, hogy a működő megoldások keresése és bemutatása „széles 
merítéssel” legyen nyitott az Európán túli tapasztalatokra is. 

A konfliktus 

Huczynski és Buchanan (2007) szerint a konfliktus olyan folyamat, amely akkor kez-
dődik, amikor az egyik fél úgy érzi, hogy a másik fél negatív hatással van arra, ami 
az egyik félnek fontos. Willmott (1993) úgy érvel, hogy a konfliktusok jelentős mérté-
ke látens és elfojtott marad, mert az egyik fél nem tudja megfelelően kifejezni állás-
pontját a másik fél számára. A konfliktusmegoldás folyamatai tehát akkor sikeresek 
leginkább, ha értelmezni tudják mindkét fél lépéseit, és a felek megértik egymás ál-
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láspontját. Fox (1966, 1985) a konfliktus ideológiai perspektíváit vizsgálva a követke-
zőket írja: pluralista szempontból a konfliktus egyaránt ésszerű és elkerülhetetlen, 
így igényli a munkaadótól és a munkavállalói képviselőktől is, hogy dolgozzanak ki 
egy egyeztetett konfliktuskezelési módszertant, és azt következetesen alkalmazzák. 
Radikálisnak nevezi azt a nézőpontot, amely a konfliktust nem elkerülhetetlennek, 
hanem a változás mozgatórugójának, esetenként pedig megkerülhetetlen velejáró-
jának tekinti.

Marx, majd olyan 20. századi szociológusok, mint Mills, akit a modern konfliktus-
elmélet alapítójának tekintenek, ezen elmélet segítségével kereste a társadalmi vál-
tozások magyarázatát. A konfliktus a modern változásmenedzsmentnek is kulcsfogal-
ma. Arra a felismerésre épül, hogy akkor lehet változást elérni, amikor a válság vagy 
a feszültség elér egy kritikus szintet (Fry 2002). Míg a konfliktusok a változások motor-
jaivá, a változások maguk is konfliktusforrássá válhatnak. A jövő nemzedékek formá-
lódását, így szocializációját is a változások és konfliktusok egymásra ható dinamikája 
jellemzi. Egyes kultúrákban ez olyan erős felismerés, hogy nemcsak a konfliktuskeze-
lést tekintik pedagógiai kihívásnak, de magukat a konfliktusokat is (Maureen & Mulroy 
é. n.). A konfliktusokkal való tudatos törődés, akár ezek generálása, valamint a kultu-
rálisan megfelelő válaszok megtalálása a pedagógiai folyamat szerves részét képez-
heti. Számos ország pedagógiai gyakorlata felismerte, hogy a konfliktusok pedagógiai 
erőforrásnak is tekinthetők. Eltérő nézőpontok szerint értelmezhetők, megoldási al-
ternatívákká formálhatóak, és használhatják az érintetté válás motivációs többletét.

Mihez képest alternatív?

A konfliktusok intézményes rendezésének hagyományos módja a felektől független auto-
ritás állásfoglalására épül, jellemzően ilyen a bírói döntéssel végződő peres eljárás. A per- 
re menő felek igazuk bizonyítására törekszenek, és az ítélet az alperes vagy a felperes 
igazát állapítja meg. A vesztes kudarca és a győztesnek járó erkölcsi vagy más típusú 
elégtétel egy nulla összegű játszma eredménye. Egyes esetekben, így például a kisebb 
súlyú büntető perekben a mérleg még rosszabb is lehet. Az elkövetőt sújtó büntetés 
gyakran alig kompenzálja a sértett veszteségét, az elnyúló, a sebeket rendre feltépő, 
idegőrlő eljárás akár el is mélyítheti az elszenvedett traumát. Az elítélt a büntetés-vég-
rehajtás alatt tovább kriminalizálódhat, így a társadalmi összhatás azzal együtt negatív, 
hogy költséges, hosszadalmas és elrettentő hatását tekintve is ellentmondásos. Az al-
ternatív vitarendezési technikák nagy csoportja tehát a hagyományos peres eljárásoktól 
különbözik.

A felek között tárgyalás útján elért, kölcsönös megértésre alapozva született 
megállapodás és a harmadik fél (ilyen pl. a bíróság) hatósági eljárása által megalko-
tott kötelező erejű határozat spektrumán belül számos vitarendezési módszer talál-
ható. Ezek az opciók, lehetőségek egy gazdag menüt biztosító, alternatív vitarende-
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zési módszerkínálatot ajánlanak a feleknek, azzal a szándékkal, hogy megszüntessék 
a konfliktus forrását, megakadályozzák eszkalációját, és megtalálják az utat az ered-
ményes, hatékony diskurzus, együttműködés, megállapodás kialakítása érdekében.

Az AVR-mozgalom (alternative dispute resolution, vagyis alternatív vitarendezés) 
az 1970-es években indult az Amerikai Egyesült Államokban azzal a céllal, hogy a pe-
res eljárásoknál hatékonyabb alternatívákat ajánljon. Bár a vitarendezés hatékony 
módszereinek keresése, a konfliktuskezelés művészete az emberiséggel egyidős, 
az utóbbi harminc évben az AVR látványosan előtérbe került. Napjainkban virágkorát 
éli, mert több módon is igazolódott, hogy több, mint egy újabb eszköz a viták meg-
oldásához. Az AVR számos bírósági, igazságügyi rendszer intézményesített részévé 
vált a világ számos országában. Az első elfogadott AVR-módszer alapja egy választott 
bírósági határozat volt, amely elindított egy sor új gyakorlatot és eljárást, előrevetítve 
az igazságügyi rendszer megújítását, s beleértve a bíró (vagy választott bíró) dön-
téséről való vitát is. Az AVR fejlődésével a mediáció széles körben elterjedt, sokak 
által preferált vitarendezési módszerré vált, mert eljárásainak kisebb a komplexitá-
sa, és nagyobb rugalmasságot biztosít. Egy „külső” normarendszernek való alávetés 
helyett a felek által kölcsönösen újraértelmezett konfliktushelyzetben a mindkét fél 
által elfogadhatónak tekintett megoldás megtalálása a cél.

Egyeztetések, alapelvek és eljárások

Goldberg, Sander és Rogers „A vitarendezésről: tárgyalás, közvetítés és más folyama-
tok” című, 1992-ben megjelent könyvében a tárgyalást olyan kommunikációként de-
finiálja, amelynek a másik meggyőzése a célja. A tárgyalás olyan folyamat, amelyben 
a vitában résztvevő felek közvetlenül egymással vitatják meg a lehetséges eredménye-
ket. A felek javaslatokat, kéréseket/követeléseket cserélnek, érvelnek, és addig foly-
tatják a kommunikációt, amíg megoldást nem találnak, vagy zsákutcába nem jutnak. 
Egyeztetések során a vita megoldásának három megközelítéséről beszélhetünk (érde-
keken alapuló egyeztetés, jogokon alapuló egyeztetés, hatalmon alapuló egyeztetés).

Érdekeken alapuló egyeztetés

Ez a megközelítés eltolja a megbeszélés fókuszát a gyakran megmerevedett presztízs 
pozíciókról az érdekek felé. Mivel a pozíciók mögött általában több érdek is áll, az ér-
dekeken alapuló megbeszélés új lehetőségeket, kreatív opciókat hozhat felszínre. 
A pozíciókat sokszor nem lehet összeegyeztetni, így a vitarendezés zsákutcába jut-
hat. Az érdekeken alapuló dialógusnak transzparensnek kell lennie annak érdekében, 
hogy a felek egyezségre jussanak. Habár az érdekeken alapuló tárgyalások képesek 
a legjobb eredményre vezetni, előfordulhat, hogy a felek ezt nem látják be, és ezért 
a tárgyalások jog-alapúvá vagy hatalom-alapúvá válnak (Goldberg et al. 1992).
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Jogokon alapuló egyeztetés

Amikor a felek között nem sikerülnek az egyeztetések, a felek megvizsgálhatják, mi-
lyen jogokkal rendelkeznek. Fordulhatnak bírósághoz is (helyi, nemzeti, nemzetkö-
zi), amely egy olyan jogi folyamatot eredményez, amelyben jogrendszertől függően 
a törvények és a joggyakorlat teremti meg a kereteket. Az igazságszolgáltatás kultú-
rája (preferált értékek, a közvélemény várakozásaira irányuló percepciók, az alkalma-
zott beszédmód vagy az átfutási idők) is jelentős tényezőket jelentenek.

Hatalmon alapuló egyeztetés

A fenyegetés vagy akár erőszak igénybevétele kommunikációs eszközként a másik fél 
meggyőzése céljából (pl.: Amerika–Kuba rakétaválság).

A tárgyalásokat az alábbi két változó mentén is jellemezhetjük:
– verseny – együttműködés,
– ellentétes érdekek – közös érdek.

Az ilyen dichotóm változók között jelentős mozgástér van a tekintetben, hogy 
a kontextusnak, a vita tárgyának és a vitatkozó felek előzményeinek megfelelő model-
lek segítségével lehessen választ találni a vitás kérdésekre. Az érintettek kezdeti szub-
jektív alapállása meghatározó tényező, és ennek legalább részben történő kölcsönös 
elfogadása – szerencsés esetben a szubjektivitás csökkentése – a viták eredményes 
rendezésének egyik alapfeltétele. Ha a két fél elméleti, nem realizált igazságát tekint-
jük kiindulási alapnak, akkor a megegyezés mindkét félnek veszteségnek tűnik. A per-
ben kedvező ítéletre váró felek mindvégig ezen elméleti igazságuk érvényesítésében 
reménykednek, és valószínűleg későn ismerik fel, hogy az eljárás maga is tengernyi 
kompromisszummal, idővel, költséggel jár, melyben a „győzelem” késlekedésének 
vagy elmaradásának kockázati felára miatt maga sem jelenthet optimális megoldást. 
A mérlegre tehát sok olyan dolgot fel kell tenni, ami árnyalja a vélt vagy valós „igaz-
ság”(1), a peres eljárás várható kimenete (2), a nulla hipotézis (amikor nem teszünk 
semmit) (3) és a kompromisszumok által elérhető szuboptimális (az adott helyzet-
ben és körülmények között kedvező) megoldás (4) közötti viszonyt. A vitarendezés 
módjának megválasztásához e négy lehetőség várható költségeit és hozadékát kell 
megbecsülnünk. Az AVR legtöbbször a saját igazság kizárólagos vagy peres érvénye-
sítésének zárójelbe tételével indul. Az AVR-től minimumként elvárható, hogy rövid 
idő alatt, kis költséggel, nagy biztonsággal vezet el a nulla hipotézisnél kedvezőbb 
megállapodáshoz. 
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A jogászképzés mint az alternatív vitarendezés  
valódi előretörésének területe két ország példája 

Az AVR a hagyományos szakmaterületek közül leginkább a jogászmesterségtől vár el 
már ma is erőteljes szemléletváltást. A peres eljárások hatékonyságával kapcsolat-
ban számos országban fogalmaznak kritikusan. Az AVR által kínált alternatíva olyan 
új kompetenciákat kíván az igazságszolgáltatásban dolgozóktól, amelyek a jogász-
képzés és jogi továbbképzés intézményeinek is komoly kihívást jelentenek. Érdemes 
néhány példán keresztül megvizsgálni azt, hogy mennyire könnyű az új kihívásoknak 
való megfelelés, hiszen az AVR oktatásban való elterjedését kézenfekvően segítheti 
mindaz, ami a jogászképzésben és az igazságszolgáltatásban – különösen az élenjáró 
országokban – már megvalósult. 

Ausztráliára különösen jellemző az AVR mint civilizációs eszköz használata. Mint 
számos más országban, itt is a jogalkalmazás talált rá elsőként a módszerre, mint 
az ágazati politika egyik meghatározó elemére. A bíróságok munkájának enyhítése 
és a kapcsolódó költségmegtakarítás fontos érv, de ennél is fontosabb, hogy a ha-
gyományos vesztes-győztes megközelítés helyett kompromisszumos megoldás, a leg-
kedvezőbb esetben győztes-győztes helyzet alakuljon ki. Az ausztrál igazságszolgálta-
tás hamar rátalált a felsőoktatásra, mint olyan területre, amely a jogászok képzésén 
keresztül előkészítheti a kultúraváltást. Douglas 2012-es PhD dolgozatában részlete-
sen elemzi a jogászképzésben megvalósuló AVR vonatkozású kísérleteket, és számos 
nehézséget azonosít. A készségfejlesztés a tapasztalati tanulás megerősítését igényli 
egy olyan képzési területen, ahol csak fokozatosan törhető meg a plenáris előadások 
és hagyományos szemináriumok dominanciája. Sok vita folyik arról is, hogy a köz-
vetítés valójában milyen típusú kompetenciákat igényel, és azt milyen pedagógiai 
eszközökkel lehet elérni. A többség a kommunikáció és az együttműködés fontossá-
gát hangsúlyozza. A fejlesztések értékelése azt mutatta, hogy a diákok egy része ki-
fejezetten elégedett, és az elsajátított kompetenciákat tágan hasznosíthatónak ítélte. 
Ez különösen fontos egy olyan képzési területen, ahol a hagyományos, passzív befo-
gadásra építő pedagógiai formák (pl. előadások nagy létszámú évfolyamok számára) 
dominálnak (Douglas 2012).

Néhány évvel korábban Saegusa és Dierkes (2005) Japánról készült tanulmányá-
ban az AVR jogi képzésben betöltött szerepéről készített pillanatfelvételt. Japánban 
évszázados múltra tekintett vissza a bíróságon kívüli vitarendezés. 1998-ban például 
356 ezer civil békéltetési eljárást folytattak le, mégis, a közvetítés AVR néven való 
megjelenését nemzetközi minta alapján megvalósuló innovációnak tekintették.

A szerzők kutatásukat egy fontos terület megalapozó vizsgálataként kezelték, 
azonban már így is több figyelemre méltó következtetésüket érdemes idézni. Amikor 
a japán kormány kezdeményezte a jogi képzés átalakítását, és amerikai típusú másod-
diplomás képzést biztosító 68 új jogi iskolát (graduate law school) hozott létre, a leg-
több intézmény szinte azonnal eleget tett a kormány ajánlásának, és az AVR-t a képzési 
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tartalom részévé tette. A szerzők az AVR-re, mint a változás sajátos indikátorára tekin-
tettek. Az önkéntes alkalmazkodás az állam által sokkszerűen létrehozott intézményi 
kínálatban váratlan eredmény volt, és figyelemre méltó a csatlakozók széles köre, va-
lamint az a gyorsaság, ahogyan az AVR beépült a japán jogi iskolák tantervébe (Sae-
gusa & Dierkes 2005). A tágabb következtetések is fontosak. Az állam által kezdemé-
nyezett drasztikus kínálatbővítés a versenyképesség javítását jelentő innovációk gyors 
adaptálásához vezetett. Olyan változásokhoz, amelyek a status quo megőrzésében ér-
dekelt hagyományos felsőoktatási intézményekben csak sokkal lassabban következtek 
volna be. Míg a változáselmélet a kontrollált és fokozatos (incremental) változtatások 
nagyobb eredményességét hangsúlyozza, a japán példa alapján úgy tűnik, hogy az in-
tézményi „váltóátállítás” esetenként sikeresebb lehet a rendszerbe vitt radikális zavar 
előidézésével (a nagyszámú új képzőintézmény felborította a jogászképzés piacát). 

Saegusa és Dierkes elemzésében az intézmény megbecsültsége kulcsfontosságú 
változó, egyben megjeleníti a megfeleléssel kapcsolatos szervezeti válaszok variációit 
is. A kutatás úgy találta, hogy inkább a magasabb státuszú szervezetek vezetnek be új 
„szolgáltatási” komponenseket. Az intézményeket három kategóriába sorolva azt kap-
ták, hogy a magas presztízsű intézmények mindegyike kínált AVR kurzust: a közepesek 
78,6 százaléka, míg a legkevésbé elismert intézményekben ez az érték 74,4 százalék. 
Az állami és a magánintézmények összehasonlítása alapján a magánintézmények kö-
zött még az alacsony presztízsűek is nagyobb alkalmazkodást mutattak (81,3%), mint 
a hasonló státuszú államiak (54,5%).

A kutatás megerősítette, hogy az új japán jogi iskolákban az AVR fogadtatása fi-
gyelemre méltó. Tekintettel a szűkös anyagi forrásokra, az alacsonyabb státuszú isko-
láknak küzdeniük kell a túlélésért. Mégis az alacsony státuszú iskolák inkább „egyéb 
tanfolyamok” keretében foglalkoznak az AVR-rel, és egyelőre nem a polgári eljárásjog 
vagy az igazságszolgáltatási rendszer tantárgyaihoz illeszkedően. Az innováció terje-
déséről a szerzők megállapítják, hogy  az nem a belátásnak vagy az uralkodó csoport-
normákhoz való illeszkedésnek köszönhető, hanem a státuszversenynek. A jövő kér-
dése, hogy a japán jogi képzés tananyagában az AVR mennyire lesz tartós. Míg az AVR 
jogi tananyagba történő integrálódása együtt járt az AVR modell átfogó terjedésével, 
addig a kiegészítő AVR tárgyak, melyeket a jogi iskolák nyújtanak ugyan, de nem te-
kintik a jogszemlélet fontos alakítójának, könnyen marginalizálódnak. Az AVR kurzu-
sok mélyebb integrálódása a magasabb státuszú japán iskolák tanterveiben utalhat 
az elkülönülés jövőbeni pályájára. 

Összefoglalva, az AVR erősödő jelenléte a japán polgári eljárásokban és a jogász-
képzésben az AVR integrálódását eredményezheti a tantervek egészét illetően is.  
Ez a trend attól is függ, hogy az AVR kurzusokhoz nélkülözhetetlen képzett oktatók 
rendelkezésre állnak-e majd. A kutatás jelzi azt a magyar felsőoktatás kapcsán kevés-
sé exponált kérdéskört, hogy a gyakorló szakemberek bevonása az oktatásba mennyi-
ben és milyen formában lehet indokolt. Elvárható-e elméleti szakemberektől, hogy 
gyakorlatias képzéseket szervezzenek, miközben ilyen típusú személyes tapasztalattal 
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nem rendelkeznek? Az AVR-t oktató egyetemi szakemberek és a praktizáló külsősök 
milyen együttműködése vezethet el az e területen fontos kompetenciák sikeres fej-
lesztéséhez? 

Miközben a magyar jogalkalmazás területén imponáló kezdeményezések révén 
az alternatív vitarendezés elvi lehetősége megteremtődött, a módszerrel szembe-
ni kulturális idegenkedés még mindig gátat jelent. Ezt még azokban az országokban 
is elismerik, ahol évtizedekben mérhető előnyre tettek szert. Mindez az oktatás-
ra irányítja a figyelmet, hiszen nemcsak a közvetítői szolgáltatást kell, hogy képzett 
szakemberek segítsék, hanem a vitában érintettek „szociokulturális alkalmasságára” 
is szükség van. 

Az alternatív vitarendezés térhódítása az oktatásban

Meggyőzni valakit, hogy tűrés, megalkuvás vagy pereskedés, esetleg erő alkalmazá-
sa helyett párbeszédben oldja meg a konfliktusát, valószínűleg nem csak Magyaror-
szágon nehéz feladat. Az alkalmazott konfliktuskezelési módszerek vagy ösztönösek 
és kiforratlanok, vagy professzionálisak ugyan, de csak szigetszerűen kerülnek alkal-
mazásra. A felek többnyire nem gondolnak a kialakult konfliktusok megítélésekor sa-
ját szubjektivitásukra és még kevésbé a konfliktusok közös értelmezésének, feloldá-
sának kézenfekvő lehetőségeire. Félő, hogy a konfliktusok teherként hordozása, vagy 
növekedése se kapcsol be megfelelő önvédelmi mechanizmusokat.

A hazai kultúrában a külső segítség iránti igény sokak számára a gyengeség, az elv-
telenség jele. Gondoljunk gyermekkorban az „árulkodás” differenciálatlan és szinte 
kivétel nélkül negatívnak minősített „intézményére”. Gyakran sem a pedagógus, sem 
a diákközösség nem tesz különbséget a felelősségáthárítás, a társak „bemártása” 
és a konfliktus rendezéséhez való segítségkérés között. Már koragyermekkorban el-
várás, hogy a gyerekek ne zargassák a felnőtteket vitás helyzeteikkel, hanem viseljék 
el azokat, vagy oldják meg maguk. Mindez legtöbbször az erősebb győzelmét jelenti 
a gyengébb felett.

A konfliktusok explicitté tétele az egyik feltétele a vitarendezésnek. Alapvetően 
azok az országok léptek előre a konfliktusrendezésben, ahol már korábban megtör-
tént a konfliktusok láthatóvá tételének intézményes segítése. Angliában, az Egyesült 
Államokban, Kanadában, Új-Zélandon és egyes ázsiai országokban a panasztétel in-
tézményrendszere jól működik, és nem kínos, méltatlan vagy értelmetlen. Magyar-
országon félő, hogy sok szülő a gyermeket ért fizikai vagy lelki sérelmek esetében azt 
mondja, jobb, ha nem szólunk, a jó ég tudja, mi lesz belőle. Azzal, hogy a környezet 
nem támogatja a panaszintézmények működtetését, nincs konszenzus a konfliktu-
sokat felszínre segítő funkciók hasznosságáról, a meglévő jogorvoslati intézmények 
ismertsége, elismertsége sem megfelelő szintű. Pedig a konfliktusok és az iskola vilá-
gának lehetséges viszonya széles határok között mozoghat.
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Az alábbiakban a vitarendezés kultúrájától függő öt fejlettségi szintet különítünk 
el, melyben Cohen (1995) négy kategóriája (2-4) kiegészítésre került egy ötödikkel 
(1), amely a konfliktus kezelésének hiányából következik. 

– A konfliktusok létrejönnek, de rejtettek 
maradnak és/vagy agresszív, romboló 
következményekkel törnek felszínre (1);

– A konfliktusok azonosítását követően 
a felek vitás ügyeiben egy autoritással 
rendelkező személytől vagy intézmény-
től (felső fórum vagy hatóság) várnak 
ügydöntő ítéletet (2);

– A konfliktusok kezelésében döntő szerep 
jut a közvetítőnek, aki hozzásegíti a vitá-
ban álló feleket, hogy egyességre jussa-
nak (3);

– A konfliktusok az érintettek természetes 
együttműködésének, párbeszédének ke-
retei között rendeződnek (4);

– A konfliktusok létrejöttét, felerősödését 
megelőző mechanizmusok sokasága mű-
ködik, az intézmény működése gyakorla-
tilag konfliktusokban szegény (5).

Ebben a hierarchiában a független közvetítővel megvalósuló mediáció valahol 
félúton helyezkedik el a konfliktuskezelési módozatok végletei között. A konfliktusok 
kezelésének fenti variációi azonban egy-egy, valamelyik fenti fejlettségi szinttel leír-
ható szervezet esetében sem jelentenek kizárólagos megoldási módokat. Az (5) fej-
lettségi szint például a megelőzés dominanciája mellett is megengedi, hogy egy-egy 
ügyben alacsonyabb szintű megoldások vagy megoldatlan esetek is előforduljanak. 
Ugyanígy feltételezhető, hogy AVR rutinnal nem rendelkező konfliktusos intézmé-
nyekben is létrejönnek sikeres kivételt jelentő érdekközösségek, konstruktív egyes-
ségek.

Félő, hogy a szocializáció kulcsintézményei (család, iskola) Magyarországon dön-
tően az első két fejlettségi szinttel írhatóak le. Kérdés, hogy az a fejlődési pálya, amit 
az angolszász országok bejártak a vitarendezésben, lerövidíthető-e. Megkerülhető-
ek-e azok az intézményi formák, amelyek lehetővé teszik a konfliktusokhoz, vitákhoz 
való hozzáállás lépésről lépésre történő megváltozását, a konfliktus megfogalmazá-
sát, szembesítenek az értelmezést befolyásoló szubjektív tényezőkkel, és megmutat-
ják az alkalmazható módszerek és a lehetséges kimenetek színességét.

Rejtett, feszítő konfliktusok

Megelőzés – konfliktusszegény
környezet

MEDIÁCIÓ

Készült Cohen, R. (1996) ábrájának felhasználásával
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Egy ausztrál példa

Az ausztráliai Victoria államban az AVR elterjedését az úgynevezett „Teljes iskola meg-
közelítés”1 segíti.  Ez alatt azt értik, hogy az iskola intézményi szinten elköteleződik 
a viták békés rendezése, tágabban az esélyteremtés, befogadás és együttműködés 
mellett. Ehhez a program az alábbi elveket határozta meg:

– az intézményvezetés élen jár a vitarendezési megoldások alkalmazásában;
– a nevelőtestület pozitív, együttműködő szemlélettel dolgozik; 
– az osztálytermi munkát a kooperatív megoldások jellemzik;
– a konfliktuskezelési tréning beépül a helyi tantervbe; 
– az iskola minden dolgozója kapcsolódó képzésben vesz részt; 
– az iskola a környezetével is olyan kapcsolatot épít, ami alkalmassá teszi, hogy 

hozzájáruljon a konfliktusok megelőzéséhez. 

A közvetítéssel történő vitarendezés alapvető lépéseit a program így határozta meg: 
1.  A vitában álló feleknek kényelmes és nyugodt helyet, valamint elegendő 

időt kell biztosítani.
2.  A résztvevőkkel meg kell beszélni a közvetítési folyamat menetét, szabá-

lyait.
3.  Mindkét félnek lehetőséget kell kapnia, hogy zavartalanul elmondhassa sa-

ját verzióját. 
4.  Elkészül a feltárt problémák és aggodalomra okot adó kérdések listája, va-

lamint az egyeztetés menetrendje – ebben a mediátornak már aktív szerep 
jut. 

5.  A felek a jövőre összpontosítva mindkét fél számára megfelelő megoldási 
alternatívákat készítenek elő.

6.  Az egyezség megfogalmazása és megerősítése akár írásban is.

A közvetítő szerep meghatározása nem engedi meg, hogy a közvetítő állást fog-
laljon az egyik vagy másik fél mellett. Segít viszont a felszínre kerülő kérdések és in-
formációk strukturálásában, és nyomon követi a résztvevők érzelmeit. Segít pozitív 
keretbe helyezni a megfogalmazottakat.

A program következetes volt abban, hogy a mediáció csak akkor indulhatott el, 
ha a vitában érintett felek elfogadták a közvetítésre vonatkozó elveket és a közvetí-
tő bekapcsolódását. A programban résztvevő iskolák gyűjtötték a tapasztalataikat, 
és ez folyamatos tanulási lehetőséget teremtett számukra és a fejlesztésben részt-
vevők körének egésze számára. A konfliktusok nem szűkültek diák-diák vitákra, a pe-
dagógusok és a diákok családja közötti konfliktusok eredményes kezelése egymást 
erősítő módon növelte a program sikerességét.

1 http://www.vadr.asn.au/peer.pdf
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Egy amerikai példa

A kortárs mediáció (peer mediation) egy program és egy folyamat is egyben, ahol 
a konfliktusba került gyerekek vitájában velük azonos életkorú mediátorok könnyítik 
meg a vita rendezését. Ez az eljárás Angliához, Új-Zélandhoz hasonlóan hatékonynak 
bizonyult az Amerikai Egyesült Államokban is, megváltoztatva a konfliktusok megérté-
sének és megoldásának gyerekek által ismert módjait. A program hatására bekövetke-
ző változások a jobb önbecsülést, mások meghallgatásának és megértésének a képes-
ségét, kritikus gondolkodást és az iskola légkörének javítását éppúgy eredményezik, 
mint a fegyelmi büntetések csökkenését és a kevesebb összetűzést. Az elért eredmé-
nyek az osztálytermen kívül is kitűnően használhatók. Az eljárás önkéntes mindkét 
fél részére. A kortárs mediátorok nem hoznak döntéseket, győztes-győztes (win-win) 
megoldásra törekszenek, és arra, hogy elkerüljék a későbbi konfliktusokat. A kortárs 
mediációval kezelt problématípusok között megjelenik a közösségi média szabályta-
lan használata, a kapcsolati nehézségek, a zaklatás, a hírbehozás, a pletykák, a lopás, 
az etnikai és kulturális konfrontáció, a vandalizmus, az osztálytermi vagy iskolán kívüli 
jogviták. A mediációs munkába bevont tanulók felnőtt segítői csapatot alkotnak egy 
tapasztalt, elismert koordinátor, néhány megfelelő tanár és/vagy speciális szakember 
segítségével. A csapat feltárja a kortárs mediáció alapjait, az iskolai problémamegoldás 
és fegyelmezés rendszerét, feltérképezi a vezetés és a kortársak jellemző magatartását, 
megfogalmazza és közzéteszi a problémamegoldás világos vízióját. A munka tükröt tart 
a problémáknak, a belső nyilvánosság kérdésének, a létező gyakorlatoknak, az értéke-
lésnek, valójában a képzés egészének. Cél az is, hogy az iskola közösségei mediációs 
oktatásban részesüljenek, illetve a felelősségvállalással és a feladatok végrehajtásával 
kapcsolatos elvárások hozzájáruljanak egy átfogóbb, békés tanterv megszületéséhez.

A mediációs csoport együttműködik az intézmény vezetésével, beleértve a na-
gyobb iskolai csoportokkal kötött megállapodásokat, amelyben vállalják, hogy figye-
lemmel kísérik a mindennapi gyakorlatot (beleértve a tanárokat és ügyintézőket is), 
és a csapat vállalja a programmal kapcsolatos feladatokat, még ha azok hosszabb 
távú elkötelezettséget jelentenek is. Előkészítő megbeszéléseket szerveznek, gyakor-
lati mediációs tréningeket tartanak, nyitottak az erőszakkal kapcsolatos kutatásokra, 
a mélyebb okok feltárására, a prevencióra.
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A jelentős tapasztalatokkal rendelkező intézményektől egy esetleges magyaror-
szági program esetén sokat lehetne tanulni. Megismerhetők azok a feladatok, amiket 
a kortárs mediációban résztvevő diákoknak komolyan kell venniük. E feladatok tuda-
tosan fejlesztik a mediációhoz szükséges tudást, képességeket és attitűdöket, s nél-
külözhetetlenek a színvonalas munkához. Kiérlelt tapasztalatok érhetők el a kortárs 
mediátorok kiválasztásával, képzésével, együttműködésével kapcsolatban. A hazai 
tanulási folyamathoz a mediáció során alkalmazható konkrét technikák is megismer-
hetők, szükség esetén kipróbálhatók, adaptálhatók és továbbfejleszthetők.

A nemzetközi példák abban segíthetnek, hogy általuk olyan nézőpontokat isme-
rünk meg, amelyek a hazai gondolkodás szerint nem maguktól értetődőek, de leegy-
szerűsítő vagy ideologikus megoldások helyett új perspektívákat nyitnak.

A konfliktusok vállalása, láthatóvá tétele kulcsfontosságú elem. Ebben az olyan 
intézmények segíthetnek, mint például a panasziroda létrehozása, vagy konfliktuske-
zelő foglalkozások indítása. Mindez valószínűleg szükséges feltétele a mediáció iránti 
igény erősödésének is. Kell-e félni attól, hogy ez a jelenleginél jóval szélesebbre tárja 
a látható konfliktusok körét? A konfliktusok többsége rejtett, szubjektív, érdekeket 
vagy érzelmeket érint, de sérthet jogokat, jelenthet diszkriminációt, vagy jogelvek 
részleges vagy teljes figyelmen kívül hagyásából is eredhet. Nincs pontos tudásunk 
arról, hogy például a büntetéseket megelőzi-e a bizonyítás kényszere, vagy hogy va-
lakit ugyanazért a cselekedetért egészen biztosan nem büntetnek meg kétszer. Félő, 
hogy az iskolák számára még nem kristályosodott ki minden esetben, hogy a saját 
működésükre hogyan fordíthatók le az alapvető jogelvek. A konfliktusok feltárása ne-
héz, hiszen a nézőponttól függően eltérő válaszok születnek azt illetően, hogy a peda-
gógusok tekintélye milyen természetű legyen. A konfliktusokkal a partneri szembe-
nézés vagy a megkérdőjelezhetetlenség ideája legyen-e a vezérlő elv? Ez utóbbi még 
annak a szerény lépésnek a megtételét is nehezítené, hogy a bíróságokhoz hasonló, 
átlátható jogelvek fegyelmezett alkalmazása mellett folyjék az intézményi szintű dön-
tőbíráskodás (pl. fegyelmi döntések meghozatalakor). És az AVR ekkor még meg sem 
jelent a horizontunkon.

A következő nagy kérdés az, hogyha láthatóak a konfliktusok, akkor hogyan lehet 
ezeket hatékonyan, a kockázatok, költségek minimalizálásával kezelni, vagy akár épít-
kezni belőlük. Számos technika megtanulható, vagy külső szolgáltatásként igénybe ve-
hető. Meghatározó elem a kísérlet, a tapasztalati alapú tanulás. Az alternatív vitaren-
dezés kultúrájára nyitott országok általában erős reflexivitással állnak az intézményi 
működés folyamataihoz. Tudják, hogy az átállás időigényes. A pontszerű sikerek tova-
gyűrűző hatását ösztönözni lehet azzal, ha tudatosan szélesítjük az AVR eszköztárát, 
és a szisztematikus megfigyeléseket követően alakítjuk cselekvéseinket (akciókutatás).

Egyre több kísérlet végződik receptkönyvként, ami praktikus, megtanulható tech-
nikákat tesz a mediátorok és az erre nyitott közösségek számára elérhetővé (pl. Steele 
2009). Felmerül a kérdés, hogy mennyire ültethetők át a kontextusuktól megfosztott 
jó gyakorlatok. A tapasztalatok alapján az AVR sikerére csak akkor van érdemi esély, 
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ha a folyamat minimális feltételeket kielégít. Ilyenek, hogy a mediációs folyamat 
megrendelői elfogadják a független külső szakértő szerepét, ha a bizalom és az őszin-
teség szükséges szintje megteremthető, ha mindkét félnek igénye, hogy egyezségre 
jussanak. Mindezeken túl a helyi kontextus sajátosságait aligha becsülhetjük le. Ezek 
figyelembe vétele reflexióra épülő tanulással, a mediációs kompetenciák folyamatos 
fejlesztésével segíthető.

A gyermekek és fiatalok aktív szerepvállalása  
az avr technikák alkalmazásában

Mikor és mennyire érdemes vagy szabad a gyermekeket konfliktuskezelés, alterna-
tív vitarendezés részeseivé tenni? Volt olyan kísérlet, amely egyes, kiválasztott gye-
rekeket vont be a mediátori kompetenciák fejlesztésébe. A komolyabb, tétre menő 
mediációs folyamatokban általában egy társmediátor is jelen van, aki profi, tehát 
nem bízzák teljesen a gyerekekre a folyamatot. A tapasztalatok igazolták, hogy gye-
rekeket is meg lehet tanítani arra, hogy ne csak maguk legyenek képesek egyez-
ségre jutni, hanem képessé váljanak közvetítőként másokat is hozzásegíteni ehhez.  
A mediátorokat igyekeztek úgy kiválasztani, hogy az ne az elit valamilyen „újrapozí-
cionálásához” vezessen (Haft & Weiss 1998). A mediátori feladat ne egy már koráb-
ban megszerzett hatalmi dimenzió megerősítése legyen (jó tanuló, elit szülői hátterű 
diák), hanem az emberi alkalmasság és technikai tudás számítson, ami segít, hogy 
a vitában álló felek a közvetítőt kölcsönösen elfogadják. Hitelesen kell tudni középen 
állni esetenként a kulturális vagy a társadalmi hierarchiában szélsőséges pozíciókat 
elfoglaló személyek között is. Szükség lehet tehát az etnikai, társadalmi sokféleség 
képviseletére a mediátorok között. Mindez azt a dilemmát veti fel, hogy a mediátorok 
képzése mennyire közvetít elit tudást, és mennyire válhat egy új típusú, értékes, de jó 
értelemben véve hétköznapivá váló tudássá. 

Az intézményvezetők kulcsszerepet játszhatnak abban, hogy elfogadtassák a me-
diáció jelenlétét az intézményükben. Ez nem jelentheti azt, amit az igazgatók esetleg 
szívesen értenének ezalatt, azazhogy ők mediálják az iskolában folyó vitákat. Nehéz 
feladat egy felelős vezető számára, hogy konfliktusos helyzetekben hátrébb lépjen, 
és arra felkészült külső vagy belső mediátorok által segített, bizonytalan kimenetelű 
egyességek megtalálásától várja a konfliktus kezelését, megoldását. A nevelőtestü-
leti szakmai viták esetén is igényként fogalmazódhat meg a semleges levezető elnök 
előnyben részesítése. Lemondani a közös gondolkodást igénylő értekezletek hatalmi 
helyzetből történő levezetéséről talán sok vezetőnek szokatlan kihívás. Az érdemi 
párbeszéd érdekében a vezetési és a pedagógusi nézőpontok ütközését is érdemes 
vállalni, az ilyen vitát pedig minden bizonnyal szerencsésebb egy semleges levezető 
elnöknek moderálni. Azt célszerű mérlegelni, hogy mit eredményez, ha megjelenik 
egy harmadik szereplő a konfliktusban álló szereplők között. Valóban veszteség-e, ha 
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az egyik fél álláspontját részben feladva egyességre jut kollégáival. A szakirodalom 
és a témát népszerűsítő internetes portálok böngészése azt mutatta, hogy még a na-
gyobb szabású programok is, amelyek nagy számban vontak be intézményeket, szak-
embereket és számos, az AVR-t preferáló tevékenységet indítottak el, arra a tapasz-
talatra vezettek, hogy a robosztus eszköztár elérhetősége mellett is viszonylag kevés 
konfliktust sikerült ebben a formában kezelni. Szembe kell nézni azzal, hogy tipikus-
sá tenni ezt a békés, érdekközösségre építő egyezségkeresést nehéznek mutatkozik. 
Talán nincs összhangban az ember alapvető ösztöneivel. Nehéz megjósolni, hogy 
a szubjektív igazságérzet, a harc, a győzelem, a kompromisszumok nélküli siker igé-
nyének helyébe mekkora erőfeszítések árán léphet és válhat általánossá a kölcsönö-
sen elfogadható érdekközösségek előnyben részesítése. 

Narratív készségek és konfliktuskezelés

Az AVR technikák eredményes iskolai alkalmazásához nélkülözhetetlen, hogy a diá-
kok az átélt konfliktusaikat szavakba tudják önteni. A konfliktusok feltárásával és ke-
zelésével összefüggő kifejezési formák, elbeszélési készség és képesség kérdése szá-
mos kutató figyelmét felkeltette. 

Harris és munkatársai (Harris & Walton 2008) 364 olyan beszámolót elemeztek, 
amelyek konfliktusokkal kapcsolatos személyes tapasztalatokat mutattak be. Ezeket 
4., 5. és 6. osztályosok írták. Az elbeszéléseket a gyerekek narratív és a helyzet tágabb 
értelmezését lehetővé tévő kontextus értelmező képessége szempontjából vizsgál-
ták, illetve azt nézték, hogy a diákok milyen válaszokat adtak a konfliktusokra.

1997-ben Memphisben a MidSouth Peace and Justice Center vezetésével 12 
szervezet összefogott, hogy megvitassák, milyen módon tudja a város támogatni 
az iskolákat abban, hogy visszaszoríthassák az erőszakot és a bomlasztó magatartási 
problémákat. A résztvevő szervezetek között volt a Nemzeti Polgári Jogi Múzeum, há-
rom helyi főiskola, egyetem, számos közösségi szolgáltató és vallási szervezet. Céljuk 
az volt, hogy megértsék a konfliktuskezelés nehézségeit és a kortárs összeütközé-
sek szerepét a társadalom kognitív és morális változásaiban. Számos további munka 
igazolta a történetmegosztás fontosságát az iskoláskor előtti gyermekek körében is, 
a szavakba öntés képessége a személyiségfejlődés egyik legfontosabb kihívása (Ni-
colopoulou 2007). Fine és Weis (2003) meggyőző érveket sorakoztatott fel a narratív 
gyakorlat mellett az általános és középiskolai esetekben is. Daiute és Lightfoot (2004) 
azt javasolta, hogy a tanárok hagyják a gyerekeket az elbeszéléseikben kísérletez-
ni, és a kialakult helyzet nyitottságát kezeljék akkor is értékként, ha az kulturálisan 
szokatlan. Fine és Weis (2003) pozitívan ítélte meg az osztálymunkát érintő olyan 
erőfeszítéseket, amelyek képessé tették a gyerekeket, hogy hangot adjanak tapasz-
talataiknak, és hangsúlyt fektettek arra, hogy ne hallgassák el azokat a kérdéseket, 
amelyek fontosak a diákok számára.
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Felmerültek olyan kérdések is a munka során, amelyeket csak későbbi kutatások 
válaszolhatnak meg. Nem tudtak például egyértelmű ok-okozati kapcsolatot meg-
állapítani a narratív készségek fejlődése és az erőszakmentes konfliktusmegoldás 
képessége között. Ehhez kontrollcsoportos vizsgálatra lett volna szükség, amelyben 
az intézményi erőszak-megelőzési programokat annak a változónak a függvényében 
vizsgálják, hogy az elbeszélés-alapú konfliktuskezelést ösztönözték-e vagy sem. 

A hivatkozott memphisi tanulmány az USA déli városainak gyerekeire össz-
pontosított, ahol történelmi hagyománya van a történetmesélésnek mind az afro-, 
mind az európai-amerikai közösségek körében. A szerzők javasolták, hogy a taná-
rok támogassák a történetmegosztást és ösztönözzék a gyerekek adott kulturális 
kontextusban történő elbeszélő képességének fejlődését. A tapasztalatok alap-
ján a gyerekek történetmesélése, illetve egymás történeteinek értő meghallgatása 
akkor igazán sikeres, ha a pedagógusok a gyerekekkel együtt olyan közösséget hoz-
nak létre, amelyekben a tapasztalatok megosztását beszélgetés, a hallottak közös 
értelmezése kísérheti.

Ezt az evidenciának tűnő megállapítást annak fényében érdemes értékelni, hogy 
tudjuk, mennyire nehéz a mindennapokban megfelelni ennek. 

A mediáció eredményességének eltérései különböző  
hátterű diákok esetében

A mediáció kultúrája fontos tényező lehet az iskolák működésének újragondolásá-
ban. A mediáció nemcsak önálló programként, hanem átfogó oktatásfejlesztési kísér-
letek elemeként is megjelent az elmúlt évtizedek fejlesztési gyakorlatában.

Wright szerzőtársaival azt vizsgálta, hogy egyes iskolai beavatkozásoknak milyen 
hatása volt az alacsony, illetve a magas kockázatot jelentő antiszociális középiskolai 
tanulók viselkedésére. A vizsgált beavatkozások magukba foglalták a kooperatív tanu-
lást, az osztálytermi folyamatok alakítását, a kortársak tutor tevékenységét, a men-
torálást és a mediációt. Az adatgyűjtés négy iskola minden kilencedikes diákjára ki-
terjedt (átlagosan 14 évesek). Két iskolában alkalmaztak közösségépítést és kulturált 
konfliktuskezelést segítő technikákat, míg a másik két iskola a kontrollcsoportot adta. 
Az eredmények azt mutatták, hogy a beavatkozások közel hasonló fejlődést generál-
tak az alacsony és a magas rizikójú fiatalok körében, bár a pozitív hatások kissé erő-
sebbek voltak az alacsony kockázatú fiatalok esetében (Wright et al. 2007).

A tapasztaltak magyarázatához olyan modelleket használtak, amelyekben az is-
kolához való erős kötődés jelentett védőfaktort az antiszociális viselkedéssel szem-
ben. Ennek a kötődésnek az elemei a diák iskolához való érzelmi kötődése, elkötele-
zettsége az iskolai normák és viselkedési szabályok iránt. A modell egyik állítása, hogy 
a különböző szocializációs közegek hatása, beleértve a kortárscsoportokat, a családot 
és a közösséget, függ a gyerek életkorától. Azok a beavatkozások, melyek segítik a kö-
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tődést nagyobb közösségekhez és akadályozzák a közösségvállalást az antiszociális 
társakkal, kamaszkorban különösen fontosak (Catalano & Hawkins 1996).

Hawkins és Lam (1987) szerint célszerűbb jutalmazni a pozitív magatartási for-
mákat, mint a magas kockázatú fiatalok erőteljes megváltoztatására törekedni. Ezért, 
amikor az iskolák lehetőséget biztosítanak a fejlődésre és jutalmazzák a pozitív visel-
kedést, ösztönzik a kötődést és gátolják az antiszociális viselkedés kialakulását. A kö-
zösséghez tartozás erősítése (kooperatív tanulás, kortárs tutorálás, mentorálás, me-
diáció) annak előmozdítását célozza, hogy a felnőttekhez és a társakhoz való kötődés 
erősödjék, a tanulmányi eredmények javuljanak (Catalano & Hawkins 1996).

Az összehasonlításba bevont iskolák diákjai hasonlóak voltak az eredményeik 
szempontjából. A tanulók demográfiai profilja a beavatkozásnak kitett és a kontroll-
csoportot jelentő iskolákban – az alacsony és a magas kockázatúak szempontjából 
is – hasonló volt. Statisztikailag releváns eredményeket kaptak az alacsony kockázatú 
diákok esetében, akiknél a beavatkozás erősítette a közösséghez tartozást és a devi-
anciák elutasítását. A hatás megmutatkozott abban is, hogy pozitív irányba változott 
a diákok véleménye az iskolai szabályok érthetőségéről, méltányosságáról, továbbá 
javult a kötődésük az iskolához. Az iskolakerülés, a felfüggesztések, a magatartási 
problémák és zavarok csökkentek a beavatkozás hatására. 

Az eredményeket árnyalta, hogy a viselkedési problémák erősödése a kontroll-
iskolákban az ilyen korcsoportnál szokásos érési folyamatnak is lehetett a következ-
ménye. Az eredmények azt mutatták, hogy a megvalósított többkomponensű modell 
általában mérsékelt, de pozitív hatást eredményez, és hatása kissé erőteljesebb az 
alacsony, mint a magas kockázatú fiatalok esetében (Wright et al. 2007).

Bár az idézett tanulmány eredményei nem voltak reprezentatívak, a vizsgálat 
megmutatta, hogy a fiatalok kockázati csoporthoz való tarozása magatartási és ér-
zelmi problémák esetében is módosíthatja a beavatkozások hatásosságát. Nem meg-
lepő, hogy nem minden fiatal reagál ugyanúgy a környezetében zajló történésekre. 
Ez az elemzés arra irányította a figyelmet, hogy a serdülők különböző csoportjainál 
a magatartásváltozás nemcsak a csoporton belül alkalmazott konfliktuskezelési mó-
doktól, a közösségen belüli kohéziótól függ, hanem a csoport tagjainak élethelyzeté-
től, előzményeitől is.

A sajátos nevelési igényű diákok és a mediáció

A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok védelme a leg-
több országban kiemelt feladat. Nagyon sok, a hátrányos helyzetű gyermekek sé-
relmét eredményező döntés, gyakorlat idéz elő konfliktust a szülők és az oktatási 
intézmények között. Egy e területet feltáró kutatást Sheila Riddell (Oktatás-kutatá-
si Központ – Edinburgh-i Egyetem) és Neville Harris (Manchesteri Egyetem) veze-
tett. A projekt a Gazdasági és Szociális Kutatási Tanács megbízásából 2008 januárja 
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és 2009 szeptembere között valósult meg. A kutatás az Egyesült Királyság kormánya 
és a skót kormány megbízásából készült el azzal a céllal, hogy az igazságszolgáltatási 
reform napirendjének megfelelően előmozdítsák az alternatív vitarendezési mód-
szerek alkalmazását. Mivel feltevésük szerint mind a közvetítők, mind a bíróságok 
eredményesen alkalmazhatnák az AVR módszertanát a sajátos nevelési igényű (SNI) 
fiatalok érdek- és értékkonfliktusai során, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mi 
az oka, hogy még a kormánytámogatás ellenére sem vált elterjedtté ez a megközelí-
tés (Riddel & Harris 2009).

Azt firtatták, hogy a helyi hatóságok mennyire próbálják megoldani az SNI vo-
natkozású jogvitákat, és mennyire hatékonyak az általuk alkalmazott módszerek. 
A kutatás számos módszertani eszközt alkalmazott. Esettanulmányok, felmérések, 
interjúk készültek a helyi hatóságokkal, a közvetítőkkel és a szülőkkel. A vizsgálat 
azt bizonyította, hogy a közvetítést kevéssé használják. Az akadályozó tényezők kö-
zül néhány:

– a tudatosság hiánya: ez annak ellenére így van, hogy a helyi hatóságok rend-
szeresen tájékoztatják a szülőket a vitarendezési lehetőségekről;

– ha egy adott kérdés felmerül az iskolai vitákban, nincs olyan követelmény, 
hogy az iskolák például egy szabványlevélben a panaszt bejelentő szülőt tá-
jékoztassák arról, hogy hozzáférhetnek jogi közvetítéshez; 

– a szülők egy része kételkedik a közvetítő függetlenségében, míg mások ked-
vét az veszi el, hogy kompromisszumos megoldás helyett egyértelmű jog-
orvoslatot szeretnének;

– a negatív tapasztalatok az ügyekkel foglalkozó helyi hatóságok munkájáról 
bizalmatlanná teszi a szülőket az új szolgáltatások iránt is, jóllehet többen 
egyértelműen pozitívan ítélik meg a közvetítők szakértelmét;

– az ügyek jelentős része informálisan megoldható, így nem jut el abba 
a szakaszba, amikor a mediációra feltétlenül szükség lenne (Riddel & Harris 
2009).

A kutatók úgy találták, hogy ha az ügy igazán súlyos és a szülők elszántak, ak-
kor az egyezséget ígérő közvetítő az önkormányzat emberének tűnik, és a per útján 
történő érdekérvényesítés a vágyott engedmények nélküli jogorvoslat ígéretét hor-
dozza.

Az előnyökre és hátrányokra vonatkozó kutatás azt állapította meg, hogy legin-
kább azok értékelik a közvetítés intézményét, akik már részt vettek benne. A bizal-
matlanok úgy ítélik, hogy kevésbé független és hiteles, mint a bíróságok, amelyekről 
azt gondolták, hogy tisztességesek és szakértők. A kutatás azt is megállapította, hogy 
bár az érintett gyermekek bevonását a közvetítési folyamat „protokollja” elvben tá-
mogatja, ez mégis ritkán történik meg.

Kovács István Vilmos
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A mediációs segítség korlátai 

A módszerek és a konfliktusok is tipizálhatók: mikor nem érdemes ágyúval lőni, és mi-
kor nem szabad. Nem csak felülről, alulról is korlátos a mediáció. Az egyik tanulmány 
felsorolja, hogy mik azok az esetek, amikor nem szabad mediációval kísérletezni, 
például szexuális jellegű erőszak, rablás. Megkockáztatható, hogy vannak olyan testi 
vagy lelki agresszióval kísért cselekedetek, amelyek megoldásához speciális szakér-
telem szükséges. Nem elég jó béketeremtőnek lenni, hanem tudni kell azt is, mikor 
szükséges azonnali segítség, akár az állam erőszak-monopóliumának bevonása.

A jogalkalmazás területén nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy bebizonyítsák, 
a mediáció nagyon hatásos és költségkímélő módszer. Sok példa van arra, hogy a me-
diáció eredményesen, gyorsan és olcsón tud eljárni – a közvélemény szerint viszont 
drága. Ha azt mondanánk egy iskolák vezetőinek, hogy ne szenvedjenek a fennálló 
konfliktusok miatt, mert van rájuk megoldás, csak áldozniuk kell rá, mert a mediáci-
ós szakértelem drága – félő, hogy többségüknek nemleges lenne a válasza, mert úgy 
gondolnák, nem engedhetik ezt meg maguknak. 

Az avr és a költségmegtakarítás

John Peysner ügyvéd, a polgári igazságszolgáltatás professzora a Lincoln Egyetemen. 
Kutatásának az volt a célja, hogy megvizsgálja, az alternatív vitarendezéssel jelentős 
forrásmegtakarítás érhető-e el. Azokat az esteket kereste, amelyekben a felsőoktatási 
intézmények szereplői úgy tudják biztosítani a növekvő költségek valóságosságának 
ellenőrzését, hogy a témáról strukturált diskurzust kezdeményeznek  (Birtwistle 2009). 

Peysner kiindulási pontja az volt, hogy a felsőoktatási intézmények jelentős 
növekedésen mentek keresztül, tevékenységük diverzifikálódott, esetenként óriási 
szervezetet működtetnek, egyes szervezetrészeik prosperáló vállalkozások. A tevé-
kenységek szerződéses és adminisztratív megoldások egész hálóját képezik, és egy-
re több az olyan egyén és szervezetrész, amely mind jobban tisztában kíván lenni 
jogaival, és készen áll arra, hogy ha szükséges, jogorvoslattal éljen. A felsőoktatási 
intézményeknek egyre nagyobb feladatot jelent, hogy megvédjék pozícióikat a ke-
reskedelmi szerződések, a foglalkoztatási vagy a diákokkal való kapcsolatok terüle-
tén és viszont.

A jogászszakma tudatában van e piaci szempontok erősödésének, és bár az okta-
tás területére szakosodott jogászok száma még viszonylag kicsi, szerepük mégis egyre 
erősödik. Az oktatásra szakosodott ügyvédek és a perek száma is növekszik az ága-
zatban, ezzel együtt nőnek a kapcsolódó kiadások is. A piacon megvásárolható jogi 
szakértelem ára folyamatosan emelkedik, Angliában átlépte az óránkénti 300 fontot. 
Minden felsőoktatási intézménynek meg kell vizsgálnia, hogy mit kap a pénzéért a ta-
nácsadóitól, amikor jogvitákban alkalmazzák őket. Különösen az alternatív vitarende-
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zést (mediációt) tekintik csodaszernek, amely költséghatékonyan segít megoldásokat 
találni. Peysner kutatása az alábbi kérdéseket vizsgálta: 

– Milyen mértékben vannak jelen a viták a felsőoktatási szektorban, illetve 
ténylegesen nő-e a számuk?

– Milyen gyakran alkalmaznak külsős ügyvédeket? Hogyan ellenőrzik és terve-
zik az ezzel járó költségeket?

– Milyen gyakran alkalmazzák a mediációt a konfliktusok kezelésére? Mennyi-
re sikeresek ezek? Megtakarítanak-e vele időt? Milyen kockázatai vannak?

Peysner kutatását Magyarországon is hasznos lenne elvégezni, bár jelenlegi tu-
dásunk alapján az lenne a kiinduló hipotézis, hogy a szereplők eltérő konfliktuskezelő 
képessége és fragmentáltsága miatt nemcsak a konfliktuskezelés kultúrája fejletlen, 
de maguk a konfliktusok is kevéssé artikuláltak. Így nem tudni, hogy a hazai oktatási 
intézményekben mennyire jellemzőek a költséges perek, amik megtakaríthatóak len-
nének az AVR szolgáltatásainak alkalmazásaival. Egy fejlettebb vitarendezési, konf-
liktuskezelési kultúra – ha felszínre hozza a konfliktusokat – félő, hogy rövid távon 
inkább költségtöbblettel jár, mintsem megtakarítással. A megoldatlan konfliktusok 
rejtett költségeinek számszerűsítése ma még túlzottan ambiciózus elvárás, jóllehet, 
kétségtelenül segítséget jelentene az AVR költségeinek elfogadtatásához.
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Kállai Gabriella

Iskolai szabályozás

A tanulmány a kutatásunkban vizsgált iskolákban legnagyobb mértékben előforduló 
iskolai fegyelmezetlenségeket és az azokra adott válaszokat mutatja be, a vizsgálat so-
rán készített adatfelvétel adatbázisainak, interjúinak, fókuszcsoportos beszélgetései-
nek segítségével, amelyet az intézmények házirendjeinek vizsgálatával és a KIRSTAT 
adataival egészítettünk ki. A tanulmány első felében a házirendek jellegzetes voná-
sait ismertetjük, a másodikban pedig a pedagógusokat leginkább zavaró fegyelme-
zetlenségeket és azok kezelési módjait. A késéseket, igazolatlan hiányzásokat, a tan-
óra megzavarását, valamint a dohányzást vizsgáljuk meg közelebbről, az igazolatlan 
órákkal kapcsolatos megoldásokat mutatjuk be a legrészletesebben.

„A házirend az iskola diákjainak alkotmánya.”  
(Részlet egy házirendből)

A házirendeket a közoktatási intézmények legfontosabb belső szabályozói között ta-
láljuk. Nem véletlen, hiszen ez a dokumentum tartalmazza az adott intézményre vo-
natkozó legfontosabb szabályokat, a tanulók jogait és kötelességeit, továbbá részle-
tesen szabályozza azt is, hogy mi történik, ha valamely iskolapolgár más(ok) jogait 
megsérti, és kötelességszegést, mulasztást követ el – összességében tehát az iskola 
mindennapi életének legfontosabb szabályozója. A közoktatási intézmények szakmai 
önállóságát jelenti, hogy a törvényi szabályozás1 lehetővé tette az intézmények szá-
mára saját belső szabályzatuk megalkotását, a jogszabályoknak nem ellentmondó 
módon. Azaz csak a jogszabályokban már rögzített jogok és kötelességek helyi viszo-
nyokhoz alakítása jelenhet meg a dokumentumban, de jogszabályokban nem szerep-
lő kötelességet nem írhat elő. Hatálya a tanulókon kívül a pedagógusokra, az intéz-
mény dolgozóira terjed ki (Szüdi 2009).

Kutatásunkban az AVR programban együttműködő 18 intézmény, valamint a kont-
rolliskolák házirendjeit vizsgáltuk meg, a következőkben főként a fegyelmezéssel 
kapcsolatos elemekre fókuszálunk. A házirendek kialakításának módjáról az együtt-
működő intézmények tanulóitól, pedagógusaitól és intézményvezetőitől nyertünk in-
formációkat az interjús és fókuszcsoportos beszélgetések során.

1 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi LXI. törvénnyel való módosítása, 
valamint a 11/1994 MKM rendelet adta a jogi hátteret a vizsgált időszakban.
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A házirendeket az intézmények eltérő módon hozhatják létre. Leggyakrabban 
a tantestületből áll össze erre a célra egy munkacsoport, amelynek tagjai – általában 
az igazgatóhelyettest segítve – értékelik az érvényben lévő házirendet, majd szükség 
esetén módosításokat javasolnak. Módosító javaslatok megtételére jogosult a diák-
önkormányzat és a szülői munkaközösség is, az iskola e szerveinek az éppen érvényes 
jogi szabályozás szerint egyetértési vagy véleményezési joguk van. A dokumentum 
hatályba lépéséhez a fenntartó engedélye is szükséges. Felülvizsgálatra a mindenna-
pok gyakorlatában felmerülő újabb és újabb problémák érzékelésekor van lehetőség, 
a jogszabályok változása következtében pedig szükségszerű (ld. dohányzással kapcso-
latos törvény a közintézményekben). Az iskolavezetők véleménye alapján úgy tűnik, 
három-ötévente szükségszerű e szabályzat újragondolása, de az sem számít kivételes 
esetnek, ha egy-egy intézmény évente módosít rajta. 

A tájékoztatás és az informáltság véleményünk szerint egyaránt kiemelkedő jelen-
tőségű az iskolai szabályok megalkotásában és érvényesítésében. A szabályok alapos 
ismerete – és az ennek érdekében folytatott folyamatos és intenzív kommunikáció – te-
heti lehetővé, hogy az iskola falain belül a konfliktusok, elfajuló viták egy része vissza-
szoruljon (Aáry-Tamás 2004). A szabályokra vonatkozó kommunikáció részét képezik 
természetesen a viták, nézeteltérések is, amelyek megosztják az iskolapolgárokat, s bár 
a legerősebb választóvonal a diákok és a pedagógusok között húzódik, a pedagógu-
sok egy része a vizsgált intézményekben úgy vélekedik, hogy a diákok módosító ja-
vaslatait érdemes megfontolni és beépíteni a mindennapok szabályozói közé. Ezt jelzi, 
hogy a válaszoló pedagógusok 90 százaléka, s az igazgatók mindegyike szerint a diákok 
a diákönkormányzaton, diákbizottságon keresztül többé-kevésbé bele tudnak szólni 
a helyi szabályok alakításába. Ugyanakkor a diákok lényegesen eltérően vélekedtek er-
ről a kérdésről: alig valamivel többen, mint a válaszadók fele gondolta úgy, hogy van 
beleszólásuk, míg a többiek (45,6%) úgy érezték, semmilyen befolyással nincsenek 
a szabályalkotásra.

1. ábra: a diákönkormányzat szerepe (a tanulók véleménye)2 

2  A forrás nélkül közölt ábrák és táblázatok az AVR kutatás adatbázisa alapján készültek.

Házirend, szabályok
 kialakítása

Házirend, szabályok
 betartása

Diákok képviselete
Iskolaújság,
 iskolarádió

Rendezvények
 szervezése

Ebbe nincs beleszólása Valamelyest bele tud szólni Nagy beleszólása van

45,6 4,4

13,2

15,2

43,3

49,8

49,8

60,6

46,3

38,4

41

26,1

38,4

18,1

9



39Iskolai szabályozás

Bizonyos mértékig érthetőnek tűnik, hogy nem esik egybe a diákok, a pedagó-
gusok és az intézményvezetők véleménye a diákönkormányzat iskolai szerepéről. 
E jelenség egyrészt adódhat abból is, hogy a diákok és a diákképviseletet ellátó fia-
talok kudarcként, a beleszólási lehetőség hiányaként élik meg, ha javaslataikat vagy 
azok egy részét nem tudják érvényesíteni, másrészt pedig nem ritka, hogy a diák-
önkormányzat különböző okok miatt valójában csak formális szervezet, tényleges 
feladatokat nem tud ellátni. E tekintetben nagyon sok felelősség nyugszik a diák-
önkormányzatokat segítő tanárok vállán. Hasonlóan fontos a diák-önkormányzati 
munkában résztvevő fiatalok motiváltsága: érdeklődés az iskolai közügyek iránt, 
vitakészség, érvelésben, tárgyalásban, alkudozásban való jártasság – kutatásunk 
azonban nem tért ki e kérdésekre.

A tájékoztatás akadozását és nehézségeit jelzi, hogy a tanulói fókuszcsoportos 
beszélgetések alapján úgy tűnik, a tanulók nem ismerik az intézményük házirendjé-
nek egészét, annak ellenére sem, hogy azt, illetve annak egyes részleteit az általáno-
san elterjedt gyakorlat szerint az első osztályfőnöki órán ismertetik velük (ezt a házi-
rendek többsége az osztályfőnök kötelességeként rögzíti), sőt a pedagógusok jelzései 
szerint az osztályfőnöki órákon többször is visszatérnek rá. Ez azonban a tanulók egy 
része szerint leginkább felolvasás formájában történt meg, és bizonyos részek kieme-
léséből állt – ezek főként azok a részek, amelyek a tanulók kötelességeire vonatkoz-
nak, ezekkel a szabályokkal meglátásunk szerint tisztában is voltak. Ugyanakkor úgy 
tűnt, hogy a tanulói jogaikkal nincsenek tisztában, így azok érvényesítésére sem tud-
nak törekedni. Határozott meglátásuk volt – főként a szakiskolai osztályokban tanu-
lóknak –, hogy az iskolában az igazgató és a tanárok akarata a döntő, és az eltérőnek 
vélt erőviszonyok miatt nem érdemes velük vitába szállni, emiatt inkább passzív elvi-
selői a történéseknek, érdekérvényesítő képességük gyenge: 

„azt már megtanultuk, hogy a diáknak sosincs igaza, a tanárnak van 
mindig igaza. Meg, hogyha munkahely van, akkor a főnöknek van igaza 
akkor is, hogyha nincs […] Hát szóltunk az osztályfőnöknek, nem egy-
szer, nem kétszer, akkor utána mondta, hogy szóljunk XY-nak is. Neki 
is szóltunk, nem lett belőle semmi. Mondjuk, az lehet, hogy a mi hibánk 
is volt, de semmi értelmét nem láttuk annak, hogy a szülőket vonjuk 
be a dologba, hogy hívjuk be őket is. De tényleg, hogyha mi szólunk, 
és nem csinálnak semmit, akkor most mi értelme lett volna annak, hogy 
berángassuk a szülőket, elhozzuk munkából, meg minden? Úgysem lett 
volna semmi haszna annak sem, úgyhogy így abbamaradt az egész.”

Nyelvezetüket tekintve a házirendek többsége a megszokott, kissé túlbonyolított, 
száraz, törvényi formát követő megfogalmazásokat használja. A vizsgált dokumentu-
mok között azonban találkoztunk olyan intézményekkel is, amelyek szakítanak ezek-
kel a megfogalmazásokkal, és a diákok értelmezését is segítik, például közvetlenül 
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a diákoknak szóló üzenettel a bevezető részben. Ezek tartalma meglehetősen hason-
ló, célja a szöveg megértésének és értelmezésének segítése. Ezek közül mutatunk egy 
példát az alábbiakban:

Két intézmény alkotott a házirend mellékleteként illemkódexet és/vagy házi eti-
kettet. Ezek általánosságban a társas viselkedés alapvető szabályaira hívják fel a fi-
gyelmet (köszönés, pontosság, udvariasság, segítőkészség, durva, trágár beszéd ke-
rülése, mások véleményének meghallgatása, kulturált étkezés stb.), amelyek segítik 
az általános társadalmi normáknak megfelelő viselkedés kialakítását és rögzülését, 
azonban betartásuk nem kötelező és nem szankcionálható a leírtaktól való eltérés 
(Aáry-Tamás 2004).

Tilos!

A vizsgált házirendek mindegyike tartalmazta az intézmény által tiltott tevékenységek 
és tárgyak listáját. Ezeket érdemes szemügyre venni, mivel első ránézésre némelyikük 
túlzottan aprólékosnak vagy túlságosan tilalmazónak tűnik, mégis megmutatják szá-
munkra azokat a jelenségeket, amelyekkel az iskola dolgozói vélhetően olyan gyakran 
találkoznak, hogy az nehezíti vagy lehetetlenné teszi számukra a pedagógiai munkát.

Minden házirendben megjelenik, hogy a törvényi szabályozás értelmében a köz-
intézményekben tilos a dohányzás, így az iskolákban megszüntették a dohányzás-
ra kijelölt helyeket, és megvonták azokat a kedvezményeket, amelyek a nagykorú 

Kedves Diákunk!

Minden emberi közösség kialakult és meghatározott szabályok sze-
rint működik. Az iskolánkba történő beiratkozásoddal Te is tagja 
lettél egy kialakult szokásokkal, sajátos belső szabályokkal műkö-
dő közösségnek. E szabályok megismerése és betartása biztosítja 
számodra a nyugodt tanuláshoz szükséges környezetet. Az együtt 
végzett munka, az egymással való kapcsolatok megkövetelik min-
denkitől a másik jogainak tiszteletben tartását. Ez természetesen 
azt jelenti, hogy a másik sem tehet olyat, ami a Te alapvető jogaidat 
korlátozza. A közösséghez tartozás jogokat biztosít, de ezekből faka-
dó kötelezettségeket is von maga után. A jogok érvényesítése nagy 
felelősséget ró mindannyiunkra, és megköveteli a kötelezettségeink 
teljesítését. Jogaid gyakorlásának és kötelezettségeid teljesítésének 
módját az alábbi házirendben gyűjtöttük össze.

Kállai Gabriella
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Részletek a vizsgált házirendekből

  Az iskolában tilos a dohányzás.
  Az iskolában és a szervezett iskolai rendezvényeken szeszes italt, 

drogot fogyasztani tilos.
  Tilos a tanítási órákon étkezni, rágózni és innivalót fogyasztani.
  Tanítási időben az iskola területét a tanuló csak osztályfőnöke, 

illetve az őt tanító tanár engedélyével hagyhatja el.
  A tanulók az iskolába csak a tanítási órákhoz szükséges felszere-

lést hozhatják magukkal. Amennyiben a birtokukban lévő eszkö-
zök zavarják az óra menetét, és figyelmeztetésre sem szüntetik 
be ezek használatát, az órát tartó tanár elveheti ezeket a tárgya-
kat. 

  A tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos tanulóknak 
és pedagógusoknak egyaránt. A telefonokat az óra előtt ki kell 
kapcsolni. Amennyiben a tanuló telefonját használja órán, illetve 
annak jelzése a tanítást zavarja, az órát tartó pedagógus felszó-
lítja a tanulót a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmező 
intézkedés megtételéről.

  A tanulók nagyobb összegű pénzt, értékesebb tárgyakat ne hoz-
zanak az iskolába, mert az iskola ezekért kártérítési felelősséget 
nem vállal. 

  Kép- és hangrögzítésre alkalmas eszköz használata a tanítási órán 
csak az órát tartó tanár engedélyével lehet.

  A termekben lévő tv-készülék és videó, számítógép csak tanári 
engedéllyel működtethető.

  Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett 
vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, 
lebonyolítása.

  Az iskola területén a szerencsejáték és bármilyen üzletelés tilos.
  Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alka-

lomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg a 
tanuló.

  Szándékos vagy gondatlan károkozás esetén a tanuló az iskolával 
szemben anyagi felelősséggel tartozik.

Iskolai szabályozás
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dohányzó tanulókat megillették, és bár a házirendek nem rögzítik külön, az iskola 
dolgozóira vonatkozóan sincsenek kedvezmények. Szintén minden intézmény szi-
gorúan tiltja a drogok, tudatmódosító szerek használatát és az alkoholfogyasztást, 
ezen előírások általánosságban az iskola falain belül zajló tevékenységre vonatkoz-
nak csupán, de néhány esetben kitérnek az iskola által szervezett iskolán kívüli prog-
ramokra is.

A különféle szórakoztatóipari elektronikai termékek (MP3, MP4 stb.), a mobilte-
lefonok és a különböző ingyenes vagy kedvezményes árú internetes alkalmazások el-
terjedése miatt az intézményeknek szükséges volt a házirendben is rögzíteni az ezek 
használatára vonatkozó szabályokat. Kitiltásuk az iskolából gyakorlatilag nem lehet-
séges és nem is szükségszerű, viszont használatuk szabályozása akkor válik fontossá, 
amikor a tanítást zavarja. Lehetőséget adhatna viszont arra, hogy a diákok a pedagó-
gusok közvetítésével megtanulják ezen eszközök megfelelő használatát, sőt a tanu-
lás folyamatát segítő eszközként is használható lehetne. Jelenleg azonban a vizsgált 
iskolákban nemkívánatos tárgyként van jelen. Többféle megoldást alkalmaznak az is-
kolák: általános szabály, hogy a mobiltelefonokat a tanítási óra alatt kikapcsolva vagy 
lenémított állapotban kell tartani. Az intézmények egy részében a tanuló magánál 
tarthatja kikapcsolt állapotban, máshol kötelező kitenni a tanári asztalra, és néhány 
helyen lehetőség van arra, hogy elzárható kisszekrényben tartsák. A tiltott eszközö-
ket tanórai használatuk miatt a pedagógus a legtöbb intézményben elveheti, annak 
visszaadására pedig többféle gyakorlat alakult ki. Általában elterjedt, hogy a tanuló 
a tanóra végén visszakapja, néhány esetben a tárgyak az iskola titkárságára, pénz-
tárba stb. helyekre kerülnek, és csak a tanítási idő végén vehetők át, de van olyan 
iskola is, ahol a visszaeső elkövetők tárgyait csak a szülőknek adják vissza. 

A mobiltelefonok használatára vonatkozó fontos szabályozóként jelenik meg 
a legtöbb házirendben, hogy azzal – vagy más eszközzel – hang- és képfelvétel készí-
tésére csak akkor van lehetőség, ha arra a tanuló engedélyt kap a felvétel szereplői-
től. A felvételek közzététele szintén engedélyhez kötött.

A házirendek mindegyike kitér a nagyobb értékű tárgyak (pl. ékszerek), valamint 
nagy összegű készpénz kezelésére is. Felelősséget csak akkor vállalnak ezekért az in-
tézmények, ha azt a tanuló valamelyik pedagógusnak vagy iskolatitkárnak (a házi-
rendben megjelölt személynek) leadja.

A házirendekben néhány figyelemre méltó rendelkezést is találtunk, amelyekből 
kiemeltünk néhányat. Ezek a példák azt mutatják, hogy egyes iskolák miként igyekez-
nek szabályozni és ezzel megelőzni azokat a problémákat, amelyek megzavarhatják 
az iskolai élet biztonságát.

Kállai Gabriella
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Fegyelmező intézkedések és a fegyelmi eljárás szabályai

A dokumentumok áttekintésével elsősorban az intézmények fegyelem fenntartásá-
ra vonatkozó intézkedéseit vizsgáltuk. Az interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések 
érzékelhetővé tették, hogy a tanulói fegyelmezetlenségnek többféle fokozatát kü-
lönböztetik meg az iskolákban, amelyekhez a jogszabályi környezet is segítséget ad. 
A legenyhébb rendbontásokat általában nem is próbálja szankcionálni az iskola há-
zirendje, azt elsősorban pedagógiai eszközökkel igyekszik megoldani a tantestület. 
A következő csoportba azok a kötelességszegések kerülnek, amelyek nem minősül-

Néhány érdekes szemelvény a vizsgált házirendekből
  Az iskola területén hirdetményeket csak az iskola igazgatójának 

engedélyével szabad elhelyezni.
  Annak érdekében, hogy az iskolai munkához nem szükséges tár-

gyak ne kerüljenek be az intézménybe, az iskola vezetése, a neve-
lőtestület és a diákönkormányzat váratlan ellenőrzésre jogosult. 
Ennek során a tanuló köteles a táskájában és ruházatában lévő 
tárgyakat megmutatni és ezek közül a nem iskolai felszereléshez 
tartozókat átadni.

  A kábítószerek használatának, terjesztésének megelőzése céljá-
ból a XXX Rendőrkapitányság munkatársai jogosultak ellenőrzést 
tartani.

  A jogszabályban meghatározott, a közbiztonságra különösen ve-
szélyes eszközök (szúró- vagy vágóeszköz, gázspray, fegyver vagy 
fegyverutánzat, bokszer, stb.) birtoklása esetén az igazgató ha-
tásköre dönteni: feljelentést tesz, vagy fegyelmi eljárást indít. Az 
utóbbi esetben az elvett tárgyakat vissza kell szolgáltatni a tanu-
lónak vagy a szülőnek.

  Az iskolába tilos hozni: tiltott jelképeket, kábítószert és pszi-
chotróp anyagokat, adóvevőt, csúzlit, élőállatot, pornó és hor-
ror sajtótermékeket, alkoholos filctollat, festéksprayt, petárdát, 
mérgező anyagokat. A felsorolt tárgyak iskolába hozása fegyelmi 
vétség, tehát fegyelmező intézkedéssel vagy fegyelmi büntetés-
sel szankcionálható.

  Tilos a tanulónak az iskola területére gépjárművel, motorkerék-
párral behajtani.

  Ablakpárkányra, radiátorra ülni tilos.

Iskolai szabályozás
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nek súlyosnak, a házirend szabályai szerint fegyelmező intézkedések alkalmazhatók 
a kihágókkal szemben, míg a harmadik csoportot a súlyos kötelességszegések alkot-
ják, ebben az esetben a vétkes tanulóra fegyelmi tárgyalás vár, büntetésként pedig 
fegyelmi büntetésre számíthat. Ezek alkalmazásával kapcsolatosan alapelv, hogy ne-
velési eszköznek kell tekinteni, nem lehet sem célja, sem pedig módszere a tanuló 
megalázása vagy cselekedetének megtorlása. A büntetések kiszabásakor a fokozatos-
ság elve szerint jár el a fegyelmi bizottság, figyelembe véve a tanuló életkori sajátos-
ságait és a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

A fegyelmező intézkedések szóban vagy írásban történhetnek, adhatja szakta-
nár, osztályfőnök vagy igazgató, először általánosan figyelmeztetésként, majd intés 
formájában; néhány intézménynél osztályfőnöki megrovás is szerepel a dokumentu-
mokban. Ide tartoznak azok az esetek, amikor a tanuló hanyag vagy fegyelmezetlen 
magatartású: a felszerelése gyakran hiányzik, a házi feladatot nem készíti el, szán-
dékosan rendetlenül dolgozik, illetlenül vagy trágárul hangosan beszél, a tanórákat 
beszélgetéssel, mással foglalkozással, tiszteletlen magatartással, szándékos késéssel 
zavarja meg, amivel mások figyelmét is elvonja. Ha a tanuló valamilyen megbízást 
visel, annak visszavonásával is büntethető. Néhány iskolában a fegyelmező intézke-
dések sorában tantestületi figyelmeztetést is nevesítenek a házirendben. 

A fegyelmi büntetések között az igazgatói megrovást, szigorú megrovást találjuk, 
lehetőség van a különféle juttatások, kedvezmények megvonására vagy csökkentésé-
re, és sor kerülhet a tanuló másik osztályba vagy másik iskolába áthelyezésére, isko-
lából kizárására és a tanév folytatásától eltiltására is. (Az utóbbi két büntetési mód 
a legtöbb iskolában csak a nem tanköteles tanuló esetén lehetséges, vagy csak abban 
az esetben, ha bebizonyosodik, hogy nagyon súlyos – a házirendben rögzített – vét-
séget követett el.) 

Néhány iskola nevelőtestületi hatáskörben adhat fegyelmi eljárás keretében fi-
gyelmeztetést, intést vagy rovást, e tekintetben a házirendek nem mutattak egységes 
képet.

Súlyos fegyelmi vétségnek minősül az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, 
megverése, az iskola tanulói vagy alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 
a szándékos rongálás, valamint a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 
minősülő cselekedetek, például más tulajdonának elsajátítása, érdemjegy vagy szü-
lő aláírásának hamisítása, beírások törlése. Fegyelmi bizottság elé kerülhetnek azok 
a tanulók is, akik rendszeresen szegik meg a házirend egy-egy előírását vagy tilal-
mát, például több alkalommal dohányoznak az iskola területén, vagy rendszeresen 
késnek. Legtöbb intézményben súlyosan szankcionálják az iskolai alkoholfogyasztást, 
a kábítószerek, a tudatmódosító szerek birtoklását és/vagy használatát pedig kiemelt 
figyelemmel kezelik.

A jogszabályi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy a vitában álló felek egyez-
tető eljárás útján keressenek megoldást a vita rendezésére, amivel elkerülhetővé 
válik a fegyelmi tárgyalás lebonyolítása, fegyelmi büntetés elkerülése, alternatív 

Kállai Gabriella
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eszközök alkalmazása. Az eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események 
feltárása, feldolgozása, értékelése, és ennek alapján megállapodás létrehozása 
a sérelem orvoslása érdekében. A házirendek külön nevesítik az egyeztető eljá-
rás lefolytatásának lehetőségét és szabályait. A jogszabályi keretek lehetővé tet-
ték, hogy amennyiben a szülői közösség és/vagy diákközösség (diákönkormányzat) 
igényli, az intézménynek kötelező megteremteni az egyeztetés lehetőségét, de eb-
ből nem következik, hogy csak ott lehetne egyeztetést lefolytatni, ahol az a házi-
rendben szerepel.

Az AVR programban együttműködő intézmények szabályozásában két intézmény 
kivételével nevesítve jelenik meg az egyeztető eljárás lehetősége (e két intézmény 
a megkeresés időpontjában a dokumentumok átdolgozására készült), míg a kontroll-
intézményeknél mindössze egyharmaduk nevesítette. A házirendekbe az egyeztető 
eljárás leggyakrabban a 11/1994. MKM rendelet 32. §-ának beemelésével került be, 
néhány esetben a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó pontosításokkal, kiegészítések-
kel, például egyeztető bizottság (a szülői és diákszervezetek delegált tagjai) segítheti 
az eljárás hátterének biztosítását, de nem feltétlenül vesz részt a konkrét mediáci-
ós folyamatban. Az eljárás fontos eleme többek közt, hogy azt az ügyben pártatlan, 
nagykorú személynek kell vezetnie, olyannak, akit mindkét fél elfogad. A házirendek 
némelyike kitér arra is, hogy az eljárást mediátor vezeti. Egy esetben jelenik meg köz-
vetlenül az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat mediátora, mint közvetítésre felkérhető 
személy. Más intézmények az eljárás vezetésére az osztályfőnököt vagy az igazgatót 
jelölik ki, amely pártatlansággal kapcsolatos kérdéseket vet fel. 

A helyi megoldások sokszínűségét mutatja, hogy az egyeztető tevékenység meg-
szervezésben is különböző személyek vesznek részt: lehet az iskolatitkár, az ifjúság-
védelmi felelős, a nevelési igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök. Iskolánként eltérő 
lehet az eljárásban az érintetteken kívül résztvevők köre is: az ifjúságvédelmi fele-
lős, a diákbizottság, a diákönkormányzat, az osztályban tanítók/oktatók közössége, 
a szülői szervezet delegáltjai, az igazgató, a kollégiumvezető. Ahol lehetőség van rá, 
igyekeznek a szociálpedagógus és az iskolapszichológus bevonásával is segíteni a fo-
lyamatot, kritériumként azonban a házirend szintjén többnyire nem jelenik meg ne-
vesítve a konfliktuskezelésben való jártasság.

Néhány házirend kiemeli, hogy az egyeztetést lezáró megállapodást a sértett 
és kötelességszegő beleegyezésével pedagógiai célzattal nyilvánosságra lehet hozni, 
például az iskolagyűlésen, utólagosan megvitathatóvá lehet tenni az osztályközös-
ségben, ha az nem sérti az emberi méltóságot és nem megszégyenítő célzatú.

Egyes intézményekben mellékbüntetésként jelenik meg a házirendben a helyre-
állítás mozzanata: különösen a visszaeső vétkezőket kötelezhetik az iskolai környezet 
rendben tartására.

Az egyeztető eljárást az interjúk tanúsága szerint az iskolák leggyakrabban olyan 
személyközi konfliktusok esetén próbálják elsősorban alkalmazni, amikor két vagy 
több szembenálló fél (pl. tanulók, pedagógusok) között van valamiféle érdekkülönb-
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ség vagy vita, így az iskolák az olyan fegyelmi ügyek kezelésére nem vagy csak elvétve 
alkalmazzák, ahol a tanuló (sorozatosan) vét a szabályok ellen (igazolatlan hiányzá-
sok, dohányzás, alkohol, drog).

A következő részben azt mutatjuk meg, milyen gyakran fordulnak elő, miként ke-
zelik ezeket a kérdéseket a házirendek, és milyen más, főként preventív intézkedések-
kel élnek az AVR programban együttműködő iskolák.

Dohányzás, alkohol, drog

Az iskola vezetése és pedagógusai az egészséget veszélyeztető tényezők közül leg-
gyakrabban a dohányzással találkoznak: a kutatásban résztvevő tanulók egynegyede 
válaszolta, hogy kipróbálta már a cigarettát, az összes tanuló egyötöde aktív dohá-
nyos, különösen a szakiskolai képzésbe járók erősen veszélyeztetettek. Az iskolában 
azonban valamivel visszafogottabbak: csak a tanulók 8 százaléka próbálkozik vele 
rendszeresen. A dohányzás tilalmának betartatása meglehetősen sok nehézséget 
és feszültséget okoz, bár a középfokú oktatási intézményekben a jelenség egyálta-
lán nem nevezhető újnak. A törvényi szigorítások hétköznapi gyakorlatba való át-
ültetését nehezíti például, ha a tanulóknak több iskolaépület között kell közleked-
niük: gyakran jó lehetőséget látnak a szabályszegésre. Az iskola területén történő 
dohányzás szankcionálása hasonlóképpen működik a legtöbb intézményben: meg-
határozott (iskolánként változó) számú tettenérés esetén életbe lépnek a fegyel-
mező intézkedések. A dohányzás törvényi megszigorítása értelmében az esetleges 
intézményi ellenőrzés során az iskolát terheli a büntetés megfizetése, amennyiben 
kiskorú tanulót kapnak dohányzáson, az intézmények ezért érintettek abban, hogy 
fokozottabban felügyeljék a tanulókat. Néhány intézmény füstjelző készülékeket 
helyezett el a mosdókban, máshol kamerákat szereltek fel, néhány helyen a szü-
netekben fokozottabb tanári jelenlétet biztosítanak, míg más intézménynél (külö-
nösen ott, ahol magas a hátrányos helyzetű – HH – és a halmozottan hátrányos 
helyzetű – HHH – tanulók aránya) elsősorban a dohányos tanulók megvonás miatti 
feszültségén igyekeznek enyhíteni a folyosókon és az udvaron elhelyezett sportesz-
közökkel (csocsóasztal, asztalitenisz, kosárlabda stb.). Néhány iskolában a fiatalabb 
korosztályok prevenciójára helyezik a hangsúlyt: bekapcsolódtak a Füstmentes is-

Az a tanuló, aki megsérti az iskolai rendszabályokat, nem tartja be 
a dohányzásra, a rendre, a tisztaságra vonatkozó szabályokat, a fe-
gyelmező büntetések mellett köteles részt venni az iskola épületé-
nek és környezetének szépítésében, takarításában. A fenti bünteté-
sekben részesülő tanuló neve az iskola nyilvánossága elé vihető.
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kola programba, vagy egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokat szerveznek 
a tanulóknak.

Az igazgatói beszámolók szerint az alkoholfogyasztás nem az iskolában jelent 
elsősorban problémát, mivel ott csak ritkán történik meg, a tanítást közvetlenül 
nem lehetetleníti el, azonban a hétvégi rohamszerű berúgások utáni kijózanodás 
állapotában lévő tanulókkal a heti első tanítási napon végzett munka igen sok ne-
hézségbe ütközik. A droghasználattal, illetve a tudatmódosító szerek használatá-
val kapcsolatosan egyértelműnek tűnik, hogy szinte minden iskolában találkoztak 
már a jelenséggel valamilyen formában, bár a fertőzöttség viszonylag alacsonynak 
tekinthető: a válaszoló pedagógusok fele például nem is tud arról, hogy az iskolá-
ban használnak-e ilyet a tanulók. A tanulók tudatlansága miatt (tipikusan legális-
nak gondolják a különféle designer drogokat, míg az ún. herbál fű, herbál füstölő 
néven forgalmazott termékeket nem tekintik drognak) a legtöbb helyen intenzív 
drogprevenciós programokat vezettek be helyben működő drogambulanciák, men-
tálhigiénés szakemberek és a rendőrség bevonásával. Szerhasználatnál nem, alko-
hol- és drogterjesztésnél azonban az intézményekben egyértelműen a zéró tole-
rancia elve működik.

Igazolatlan hiányzások

Ugyancsak jelentős problémának tekinthető a tanulók tanórákról való igazolatlan 
hiányzása: a válaszoló igazgatók és pedagógusok kétharmada szerint meglehetősen 
gyakran fordul elő intézményükben. A diákok többsége érzékelte ezt gyakori jelenség-
nek iskolájában, ugyanakkor a válaszadók felével már előfordult, hogy lógott egy-egy 
óráról, és 6 százalékuk válaszolta, hogy gyakran előfordul vele, hogy nem megy be 
az órára. Leginkább azokban az intézményekben figyelhető ez meg, ahol magas a HH 
és HHH tanulók aránya. A szakképző osztályokba járóknál magasabb az arány, akár a 
rendszeres, akár az alkalmi lógásokat nézzük, ugyanakkor jelentős szerepet játszik az 
életkor is: a fiatalabb tanulók kevésbé mernek kockáztatni, míg az idősebbek az érett-
ségit adó képzések esetén is nagy arányban próbálkoznak vele. 

A KIRSTAT adatai alapján elmondható, hogy a vizsgált intézményekben az érettsé-
git adó képzésre járók csaknem fele (45%) szerzett már legalább egy igazolatlan órát 
a tanév során, míg a szakiskolásoknál 60 százalékos ez az arány, ami egyben intenzí-
vebb mulasztási hajlandósággal is jár: érettségit adó képzéseknél alig egy százaléknyi 
az ötvennél több igazolatlan órával rendelkezők aránya, míg a szakiskolai képzésnél 
több mint hét százalékos az arány.
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2. ábra:  igazolatlan órával rendelkező tanulók aránya (%) a vizsgált  
intézményekben az igazolatlan órák száma szerint  
(Az összes tanulóhoz viszonyítva)

Forrás: KIRSTAT 2011/12

Ha a tanórákról történő hiányzások okait keressük, az interjúk és fókuszcsoportok azt 
mutatják, hogy ezek egy része a kamaszkorra jellemző, szabályok elleni lázadásból 
ered, amelyhez nemritkán a kortárscsoportnak való megfelelés is társul. Ok lehet a szü-
lők (felnőttek) elleni lázadás is, de lehet a szülői törődés hiányának jelzése is. Nagy- 
arányú megjelenésük mögött olyan társadalmi okok is közrejátszanak, mint a tartó-
san munkanélküli, a szegénységben is egyre lejjebb csúszó családok alulmotiváltsága, 
érdektelensége az iskolával, a tanulással szemben: 

„Szociális hátterük: alig van olyan, akinek normálisabb a családi hátte-
re… a gyerek nem lát olyan mintát. Úgy gondolom, sok esetben olyan 
szülők nevelik őket, akik maguk is hasonló körülmények közül jöttek. 
Többségük nem kap munkahelyet, és nem látja már értelmét. Tehát 
a szülőket még lehetett motiválni, de a gyereket nem tudja azzal mo-
tiválni, hogy tanulj, majd haladni fogsz vele. Nézd meg, mire jutottam. 
Mire jutott? Tehát én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy a szü-
lők nem tudnak elhelyezkedni, ugyanezt látják a gyermekeik is, innentől 
kezdve nincs meg a példa…” 
 (Iskolavezető)

„Azt gondolom, leginkább a társadalom legmélyebb rétegeibe kénysze-
rülnek ők, mert szegénységgel élők, nélkülözők. Nincs számukra lehe-
tőség, nem hisznek az iskolázottságban. Ők nem hisznek abban, hogy 
ha a gyerek kijárja az iskoláit, akkor neki egy életre szóló lehetőséget 
biztosít a társadalom.”
  (Pedagógus)
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Az igazolatlan hiányzások hátterében a helyzetből való kilépés, menekülés moz-
zanatát is megtalálhatjuk: sajátos védekezési mód a tanulók részéről a tanulmányi 
kudarcok, az unalmas tanóra ellen, de nemritkán a tanárral való konfrontálódás el-
kerülésére is szolgál.

„nagyon sokszor a gyerek a konfliktusokat konkrét tanárral szemben 
is úgy oldja meg, hogy kilép a helyzetből. Egyszerűen nem megy be arra 
az órára, mert nem sikeres, ott mindig kudarccal szembesül.”
 

(Iskolavezető)

Igazolatlan hiányzások, mulasztások szabályozása  
a házirendben

A törvényi előírások (11/1994. MKM-rendelet) értelmében a hiányzások, mulasztások 
igazolásának rendje a házirendben történik meg, ennek megfelelően minden vizsgált 
dokumentumban apró részletezettséggel volt jelen. A házirend szabályozhatja a tan-
órai késések vezetésének rendjét (naplóban, elektronikus naplóban) és a késési idők 
összeszámíthatóságát is. A késéseket az iskola fegyelmezési eszközökkel szankcionál-
hatja (bejáró tanulók esetén azonban a reggeli késés indokolt esetben igazoltnak te-
kinthető). Ebből következően, ha egy tanuló késései összeszámítva elérik a 45 percet, 
az mulasztásnak minősül. Ennek igazolására jogosult lehet a szülő, ha a házirend ezt 
lehetővé teszi, de a vizsgált esetek többségében igazolatlan mulasztásként kezelik. 
Természetesen a késés lehet indokolt, a házirendek pedig tartalmazzák azt is, hogy 
kik jogosultak annak igazolására (legtöbb esetben az osztályfőnök, vagy az osztály-
főnök kezdeményezésére az igazgató, de néhány házirendben a szakoktató vagy gya-
korlatvezető is igazolhat). Fontos rendelkezés, hogy a tanórára késve érkező tanuló az 
óráról nem zárható ki. Bár legtöbb helyen a késések összeszámítását alkalmazzák, két 
intézmény esetében találtunk szigorúbb szabályozást: az egyikben 15 percnél hosz-
szabb késés, a másikban három hiányzás jelent igazolatlan órát.

A hiányzások igazolásának rendje nagymértékben függ az iskoláktól: néhány 
esetben igen szigorú: az orvos által kiállított igazolást is szükséges valamelyik szü-
lővel aláíratni. Nagyon eltérő a szabályozás az igazolások bemutatásnak legkésőbbi 
időpontjára vonatkozóan: legtöbb esetben 3-14 nappal a hiányzás befejezése után 
be kell mutatni, ennek elmulasztásakor igazolatlan hiányzásnak minősíti az osztály-
főnök. Bár a házirendek külön nem hívják fel a figyelmet rá, az interjúk azonban meg-
erősítették, hogy az igazgatónak jogában áll egyedi esetek mérlegelésével saját ha-
táskörben igazolni a tanuló néhány mulasztását.

Az igazolatlan hiányzások többféle következménnyel járnak. A törvényi szabá-
lyozás értelmében tanköteles korú tanuló esetén az iskola köteles már az első iga-
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zolatlan mulasztás alkalmával értesíteni a szülőt (néhány házirend rögzíti is ennek 
módját levél vagy ellenőrző könyvbe beírás formájában), további mulasztás esetén 
pedig a gyermekjóléti szolgálatot, a tízedik óra után pedig a lakóhely szerint illetékes 
jegyzőt, majd az ötvenedik óra elérésével a jegyző felfüggeszti a családi pótlék (isko-
láztatási támogatás) folyósítását, és kezdeményezi a tanuló védelembe vételét csa-
ládgondozó kijelölésével és kötelező magatartási szabályok meghatározásával. Nem 
tanköteles korú tanuló esetén harminc óra igazolatlan hiányzás lehetővé teszi a tanu-
lói jogviszony megszűntetését.

A fentieken túl az iskolák többsége külön rendelkezik az igazolatlan hiányzások 
fegyelmi büntetéseiről. Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint az igazolatlan órák 
számának növekedésével egyre erősebb fegyelmi fokozatot adnak, azok automatiku-
san követik egymást. Az intézmények másik negyede az első igazolatlan óra esetén 
osztályfőnöki figyelmeztetésben részesíti a tanulót, és erről sok esetben írásban tájé-
koztatják a szülőt is. Az intézmények negyede megengedőbb: ezekben 2-4 igazolatlan 
óra szükséges az osztályfőnöki figyelmeztetéshez, míg alig néhány iskola házirend-
je engedékeny 5-6 óra erejéig, és van olyan intézmény, ahol már 7 igazolatlan óra 
esetén fegyelmi eljárást indítanak. Néhány iskola egyedi megoldásokkal kísérletezik: 
például a rendszeresen késő tanulók szüleit is értesítik, máshol nem rendelkeznek 
a büntetésekben érvényesülő fokozatosság elvéről és mértékéről külön, csak azt rög-
zítik, hogy a tanuló húsz igazolatlan óra esetén fegyelmi felelősségre vonásban ré-
szesül. Az iskolák többsége a tanuló magatartás (és ritkábban szorgalom) jegyében 
is megjeleníti az igazolatlan hiányzásokat, általában a fegyelmi büntetés szintjéhez 
kötve adják a félévi, év végi értékelést.

Az AVR programban együttműködő iskolák között mindössze két olyan intéz-
ményt találtunk, ahol az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabályozásban nem je-
lent meg külön intézményi szintű szankcionálás. Az interjúk szerint ezen iskolák veze-
tői a törvényi szabályozás mellett nem kívántak külön büntetéseket alkalmazni, úgy 
vélekedtek, nem vezet jobb belátásra, ha a családi pótlék megvonásán túl fegyelmi 
bizottság elé állítják a tanulókat.

Az igazolatlan hiányzások visszaszorítására minden intézmény nagyon nagy 
hangsúlyt fektet. Az intézményekben a házirend szerint a megjelölt óraszám esetén 
az osztályfőnökök indítják el a fegyelmi eljárást, sok esetben automatikusan. Több 
helyen jelezték, hogy az alternatív vitarendezés módszerét ebben az esetben nem 
használják. Mint már rámutattunk, lehetőség van a fegyelmi tárgyalás előtt egyez-
tető eljárás folytatására is: néhány iskola gyakorlata szerint a szülővel, gondviselővel 
egyeztetnek, aki az esetek egy részében ekkor érti meg, mi történt valójában. 

Az iskolavezetők beszámolója szerint a tanév alatt lefolytatott fegyelmi tárgyalá-
sok számának alakulása a következő dinamika szerint alakul: ha az igazolatlan hiány-
zások esetén fegyelmi büntetést alkalmaz az intézmény, a fokozatok gyűjtögetése 
miatt az első félév második felében vagy a második félév elején egy intenzívebb idő-
szak veszi kezdetét a fegyelmi bizottságok életében, amely néhány intézményben év 

Kállai Gabriella



51

végéig eltart, másutt kissé lecsendesedik. Kisebb intézményekben kevesebb az el-
járások száma, míg nagyobb intézményeknél lényegesen több lehet. Más ügyek ke-
vésbé jellemzőek. Iskolánként eltérő a legsúlyosabb büntetés, az iskolából elküldés 
alkalmazása: néhány intézmény nem tud élni vele, mert nem tudja továbbküldeni 
a tanulókat, máshol pedig nem tartják helyesnek ezt az eljárási módot (néhány házi-
rend tiltja). Nem ritka a felfüggesztett büntetés kirovása. A fegyelmi büntetés célja 
nem csupán a vétkes jó útra terelése: általános tapasztalat szerint a többi tanulóra 
is hosszabb-rövidebb ideig elrettentően hat.

„a fegyelmi tárgyalás kiírása nem jelenti automatikusan azt, hogy a gye-
reket eltávolítjuk az iskolából. A fegyelmi tárgyalás véleményem szerint 
arra jó, hogy a szülő látja, hogy ez volt tényleg az utolsó, és a diák is lát-
ja, hogy ez volt az utolsó. És ha felfüggesztett büntetést kap, vagy még 
egyszer visszautalják igazgatói hatáskörbe, akkor a következőnél nem 
lehet, tehát akkor muszáj…”
  (Iskolavezető)

Bár a fegyelmi tárgyalások leginkább a jogszabályok szerint lezajló, formalizált 
eljárások, a vizsgált intézményekben nem ritka, hogy a komolyabb, rendszeres, visz-
szatérő magatartási problémák esetén nagy hangsúlyt fektetnek – az eljárás keretein 
túl – a háttér feltárására, segítő beszélgetéssel a személyiség alakulására, az agresz-
szív viselkedésminták megszüntetésére. Minden vizsgált intézményben találkoztunk 
olyan szereplővel, aki azt a szemléletet képviselte, hogy a pedagógiai munka el-
engedhetetlen része a diákokkal való törődés, feltáró beszélgetések, a szocializáció 
esetleges korrekciója, ugyanakkor azt érzékeltük, hogy bár a munkájukat elismerik, 
szemléletük – egyelőre – még nem jelenik meg az egész tanári kar gondolkodásá-
ban. Az iskolák a reszocializáció érdekében különféle megoldásokkal próbálkoznak: 
az élménypedagógia, a személyiségfejlesztő foglalkozások, a kommunikációs kész-
ségek fejlesztése és a konfliktuskezelési módok tanítása mellett néhány intézmény 
arra is hangsúlyt fektet, hogy a tanulókról a pedagógusok között is kialakuljon pár-
beszéd, ilyen figyelemre méltó kezdeményezés az azonos osztályban tanítók rend-
szeres megbeszélése.

Összességében elmondható, hogy az intézmények a helyi szabályozásban hason-
ló problémákra keresik a választ, és a szabályozások módja is sok hasonlóságot mu-
tat. Leggyakoribb előfordulásuk miatt az igazolatlan hiányzások, késések és a dohány-
zás, mobiltelefon-használat jelenik meg a szabályozott területek között. Ugyanakkor 
intézményenként teljesen eltérőnek bizonyul e fegyelmi vétségek halmozódásának 
megelőzése érdekében alkalmazott toleranciaküszöb. Nem válik világossá, hogy a fo-
kozatosság elve miként érvényesül a több területen vétő tanulók esetén. Egyetlen 
esetben találkoztunk olyan pontrendszerrel, amely az intézkedések fokozatait bünte-
tőpontok számához igazítja, melyet a következőkben mutatunk be:

Iskolai szabályozás
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A kutatásban résztvevő intézményvezetők és pedagógusok alapvetően fontosnak 
tartják a házirendben szabályozott területek következetes betartatását. Igyekeznek 
azonban rugalmasan kezelni az abban foglaltakat, mérlegelve a problémák egyedi-
ségét, hátterét. A pedagógusok általános tapasztalata, hogy a tanulókkal csak ak-
kor tudnak hatékonyan együttműködni, ha a házirendben meghatározott korlátokat 
következetesen betartatják. Néhányan mereven követik az előírásokat, míg mások 
inkább mérlegelnek, nem ritka, hogy kollégáik, vezetőik tanácsát is kikérik egy-egy 
probléma esetén. A kisebb ügyeknél az osztályfőnökök, iskolavezetők részéről inkább 
a rugalmasság dominál, míg a nagyobb horderejű, durva fegyelemsértésnél minden 
intézmény következetes szigorral igyekszik eljárni. 

Néhány házirendsértési típus esetén az intézményi gyakorlat nem használja az al-
ternatív vitarendezés módszerét, ilyen a korábban említett dohányzás vagy az igazo-
latlan mulasztás. 

Együttműködések a problémás ügyek kezelésére

Az intézmények belső és külső együttműködési szokásait vizsgálva azt láthatjuk, hogy 
a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott eszköz a pedagógusok egymás közti 
kommunikációja, valamint az ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatárssal folytatott 
megbeszélés. Az AVR programban együttműködő iskolákban dolgozó válaszadó pe-
dagógusok közötti interakciók kissé sűrűbbnek bizonyultak, mint a többi iskolában. 
A válaszokból egyértelműen kitűnik az is, hogy a vizsgált iskolák nagy részében talál-
koztak már és alkalmanként használják a mediáció, facilitáció (tárgyalássegítés, tár-
gyaláskönnyítés, azaz a problémamegoldó folyamat elősegítése, mederben tartása) 
módszerét. Szembetűnő, hogy a programban résztvevő iskolákból érkezett válaszok 

A tanuló az alábbiak szerint kap büntetőpontot
Igazolatlan késés: 0,5 pont
Igazolatlan mulasztás: 1 pont
Szaktanári figyelmeztetés: 1 pont
Dohányzás: 2 pont

A büntető pontok után járó fegyelmező intézkedések
4 pont: osztályfőnöki figyelmeztetés
8 pont: osztályfőnöki intés
12 pont: igazgatói figyelmeztetés
16 pont: igazgatói intés
20 pont: fegyelmi eljárás indítása

Kállai Gabriella
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több mint fele azt jelzi, hogy vett már igénybe ilyen segítséget, míg a kontrolliskolák-
nál a válaszadó pedagógusok alig negyede számolt be ugyanerről. 

Az iskolák külső kapcsolatrendszerét tekintve általánosnak mondható a családse-
gítő központokkal, gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés (elsősorban az iga-
zolatlan hiányzásokat gyűjtő tanulók miatt), és szinte minden iskola kapcsolatban áll 
a rendőrséggel is. Ezen együttműködések tartalmáról azonban csak felületes informá-
cióink vannak. Vitás, problémás ügyek rendezéséhez külső mediátorral, facilitátorral 
meglehetősen ritka még az együttműködés: az igazgatók alig egyharmada működött 
már együtt, jellemzően az együttműködő iskolákból, a pedagógusoknál pedig még ala-
csonyabb ez az arány: az együttműködő intézményekből érkező válaszok egyötöde ka-
pott ilyen külső segítséget. Az interjúk azt mutatják, hogy a pedagógusok és az iskola-
vezetők gondolkodásában uralkodó szemlélet nem vagy csak nehezen teszi lehetővé 
olyan szemlélet meghonosodását, amely a probléma megoldásához külső segítséget 
is igénybe vesz, a vitás ügyeket elsősorban az iskola falain belül igyekeznek megoldani.

Preventív intézkedések

Az AVR programban résztvevő iskoláknál a preventív intézkedések között találkoz-
tunk személyiségfejlesztést segítő viselkedéskorrekciós programokkal (pl. szociális 
készségek fejlesztése, pozitív viselkedés megerősítése), főként az egészségügyi, szo-
ciális területeken, de rendészeti képzésnél is. A prevenció célját szolgálja az alternatív 
vitarendezési technikák tanítása is, amelyre alig néhány intézménynél volt kísérlet, 
és ahonnét kortárs mediátorképzésre is küldtek néhány tanulót.

Az intézmények meglehetősen nyitottnak bizonyultak a szociális szférával és jó 
együttműködések kiépítésére törekedtek a drogprevencióval foglalkozó civil szerve-
zetekkel. Különösen hatékonynak mutatkoztak azok az iskolák, ahol szociális munkás, 
szociálpedagógus is tudta segíteni a diákokat, azonban ezen intézmények száma igen 
csekély, a vizsgált iskolák alig egyötöde. Az interjúk tanúsága szerint több intézmény-
ben a fegyelmi tárgyalást is felhasználják a rendbontással kapcsolatos okok feltárásá-
ra, sok esetben segítő beszélgetés módszerét alkalmazva segítik a tanulók belátását 
és a szülők iskola iránti figyelmének erősítését 

„A fegyelmi tárgyalások inkább arról szólnak, hogy meghallgatjuk az 
érintett felet, meghallgatjuk a szülőt, aki itt van vele, meghallgatjuk 
az osztályfőnököt is, akivel történt a dolog. És a fegyelmi tárgyalásban 
nem is a büntetés a lényeg… Szépen elbeszélgetünk, és megígértetjük 
vele, amit vállal, hogy mit fog csinálni, mit várunk el tőle. Mi fegyelmi 
tárgyalásnak hívjuk, de nem az a célja, hogy igazgatói megrovás. Ha-
nem a lelkére beszélünk.”

(Intézményvezető) 
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Hasonlóan fontos a szülőkkel a jó együttműködés kiépítése. Az iskolák gyakor-
latában általánossá vált, hogy a szülőkkel többféle csatornán is tartják a kapcsola-
tot: a hagyományos, ám alacsony látogatottságú fogadóórák és szülői értekezletek 
mellett (vagy helyett) elsősorban a telefonálásra helyeződött át az elmúlt években 
a hangsúly. Az iskola számára problémás tanulók szülei azonban sokszor így is el-
érhetetlenek, a megkeresésekre nem reagálnak, a pedagógusokat nem hívják vissza. 
Néhány iskola (ha anyagi keretei lehetővé teszik) fokozott figyelmet fordít a családlá-
togatásra – ha lehetőség van rá, az iskola szociális munkása, szociálpedagógusa keresi 
fel a családokat. Mások kihelyezett fogadóórával próbálnak közelebb férkőzni a csa-
ládokhoz: azokra a településekre mennek ki a pedagógusok, ahonnan több tanulójuk 
is érkezik.

Összegzés

Bemutattuk az iskolák hétköznapi életét szabályozó dokumentumok tanulók fegyel-
mezésére használatos eszközeit, és külön kitértünk az iskolán belüli dohányzással és 
az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos intézkedések bemutatására. A dokumentu-
mok átvizsgálása során rávilágítottunk arra, hogy az egyeztető eljárás, amely lehe-
tővé teszi a vitában álló felek részére a fegyelmi tárgyalás kiváltását, dominánsan 
a programba bekapcsolódó, együttműködő intézményeknél jelent meg nevesítve is, 
míg a kontrolliskolák esetében csak az intézmények egyharmadánál került erre sor. 
Bemutattuk, hogy bizonyos típusú házirendsértések esetén az intézmények általában 
nem gyakorolják az alternatív vitarendezés módszerét, ilyen a már említett dohány-
zás vagy az igazolatlan mulasztás. Továbbgondolandó, hogy a szabályszegések, mint 
a közösségi normák megsértése esetén is, miként lehetne alkalmazni és az iskolák 
gyakorlatába beültetni az alternatív vitarendezés elemeit. 

Az alternatív vitarendezés az iskolák dokumentációjában elsősorban a házi-
rendekben jelenik meg a már említett módon, néhány intézménynél a pedagógiai 
programban (személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés) és a szervezeti és 
működési szabályzatban is megtalálható. Ezen intézményekben a fegyelmi eljárás 
célja és lefolytatásának módja is változni látszik: bár a büntetésről a pedagógusok 
nem mondtak le, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hátteret feltár-
ják, és a tanulót segítsék a megfelelő életvitel kialakításában, a lemorzsolódás el-
kerülésében.

Felhívjuk a figyelmet az információk széles körű kommunikációjának fontosságá-
ra, mint például a házirend szabályai vagy a diákok érdekképviseletét ellátó tevékeny-
ség, de ugyancsak fontosnak gondoljuk az iskolák által egy-egy esetben alkalmazott 
eljárások és megállapodások diákcsoportokban történő megismertetését és közös 
feldolgozását is (megfelelő személyiségi jogi védelemmel).

Kállai Gabriella
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Mártonfi György

Konfliktuskezelés – fegyelmivel  
vagy alternatív vitarendezéssel?

Az iskolára számos nézőpontból tekinthetünk. Az iskola az oktatás, a tanulás, a szo-
cializáció helyszíne, de egyben egy olyan tér, ahol egyidejűleg sok száz diák (20-25 
fős osztályokban) és néhányszor tíz pedagógus napi néhány órát eltölt, kényszerűen 
összezárva. Az összezártság, a résztvevők sokfélesége, eltérő kultúrája, értékvilága 
és érdekei miatt értelemszerűen tömegesen fejlődnek ki konfliktusok. Ezek egy része 
könnyen kezelhető, alakítható pozitív szaldós folyamattá hozzáértő pedagógus által, 
más része viszont olyan fejlődési pályát ír le, olyan szintre jut, amely akadályozza 
a funkcionális működést, egyén és közösség számára egyaránt romboló hatással le-
het. Kulcskérdés tehát, hogy ezen „rossz” konfliktusok fejlődési pályáját hogyan befo-
lyásolják az iskolai szereplők konfliktuskezelő mechanizmusai, amelyek a társadalom 
változásával párhuzamosan maguk is változóban vannak.

Az alternatív vitarendezés kultúrája az AVR program kapcsán megjelent az isko-
lákban is. A szigorúan vett mediációs kultúra oktatásügyi előzményei igencsak szór-
ványosak, bár a konfliktuskezelés témában folytatott továbbképzések keresettek 
és tömegesen valósultak meg a közelmúltban. A konfliktuskezelésben az egyeztetés 
valamilyen formáját tartalmazó megoldások a tisztán büntető logikájúakkal szemben 
az iskolában is terjedőben vannak.

Az itt következő írás 15 szakiskolai igazgatói interjú alapján készült. Az interjúk során 
egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy miért és hogyan kerültek az intézmények 
a projektbe, kik és hogyan vettek részt a képzésekben, majd az ott tanultak hogyan hasz-
nosultak. Hogyan látják az igazgatók iskoláikban a tipikus konfliktusokat, azok okait, ke-
zelési módjait a házirendektől a fegyelmi ügyeken át az alternatív vitarendezésig. Hogyan 
értelmezik az alternatív vitarendezést intézményük pedagógiai célrendszerében, egy-
általán mit értenek alatta, támogatják-e annak terjedését, esetleg intézményesülését. 

Tizenöt eltérő iskola, tizenöt eltérő mentalitású igazgató interjújából a mai ma-
gyarországi helyzetről, gondolkodásról pontos, érvényes összképet nem adhatunk. 
Csupán felvillantani tudjuk a sokféleséget, abban az alternatív vitarendező kultúra 
jelenlegi és perspektivikus helyét, vagy legalábbis azt, ahogy ezt az igazgatók jelenleg 
látják és kommunikálják, ahogy pozícionálják. Milyen benyomásokat szereztek erről 
a módszerről, mit értenek alatta, hogyan hatott ez az iskola életére, ha egyáltalán ha-
tott. Néhány gondolatot tudunk közreadni és értelmezni arról, hogy mikor működhet 
ez a módszer és mikor nem. Milyen jellegű konfliktusoknál próbálják bevetni az új 
„pedagógiai fegyvert”, és melyeknél nem látnak esélyt a sikeres alkalmazására. 
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Szakiskolák az alternatív vitarendezés projektben

Először azt tekintsük át, hogyan kerültek az iskolák a projektbe. Volt, ahol tudatos vá-
lasztás révén, egy megkezdett szakmai utat folytatva, a lehetőségnek utánajárva került 
a projektbe az intézmény, de ez inkább a kivétel. „Hát ez az alternatív dolog úgy indult, 
hogy valaki egy továbbképzésen hallott erről az alternatív vitarendezésről. És egy pesti 
alapítványtól, akik csinálják ezt az alternatív vitarendezést, hallott egy előadást. […]
És egy ilyen összintézményi értekezletre meghívtuk egy előadásra ezt az előadót, akit 
valaki hallott. És nagyon impresszív módon mutatta be ezt a módszert és az eredmé-
nyeket. És ez mindenkinek, ott volt az egész tantestület, és különösen az ilyen új megol-
dásokra nyitott embereknek megnyitotta a szívét ebbe az irányba, hogy erről érdemes 
lenne többet tudni. És akkor jött ez a felhívás, hogy az OFI is belekezdene, és partnere-
ket keresne ehhez, de akkor már nálunk volt egy érdeklődés.”

Tulajdonképpen a fenti iskola volt az interjúk alapján az egyetlen, amelyik meg-
előzően is aktívan kereste a lehetőséget, hogy a módszer közelébe férhessen, de 
olyan több is volt, ahol azt jelezték, hogy törekvéseikkel, igényeikkel teljesen össz-
hangban van ez az eszköz, szívesen beletanulnának. „Úgy láttam, hogy iskolánk szel-
lemiségével ez nem ellenkezik, […] az hogy a gyerekkel megelőző módszerekkel kell 
foglalkozni. Nem pedig megtorló módszerrel. Nem a büntetés a cél, hanem a gyere-
ket rávenni arra, hogy a helyes úton menjen, […] valami hasonló ez a vitarendezési 
módszer is. Azért vágtunk ebbe bele.” Egy másik igazgató szavaival: „Az akkori vezető 
kollégákkal megbeszéltük, és ők is úgy látták, hogy érdemes ebbe bekapcsolódni.” 
Olykor egész egyszerűen a szakmai kíváncsiság vitte a projektbe a vezetést, termé-
szetesen kalkulálva azzal, hogy valami fontosat sajátíthatnak el. „Hát azért, mert ez 
a konfliktuskezelésnek egy olyan módja, amit még nem ismertünk.” 

Változó, hogy igazgatói inspirációra, vagy valamelyik kolléga kezdeményezésére 
került az intézmény a projektbe. Nem kevés igazgató fogékony – különösen egy szű-
kebb, számára hiteles kör inspirációjára  – belevágni új kezdeményezésekbe. „A kol-
leganőimnek a kreativitása tulajdonképpen. Nekem csak bólintanom kellett.” Volt 
olyan igazgató is, aki csak fél éve vezeti az intézményt, előtte helyettes volt, és őszin-
tén megvallotta, nem tudja, hogyan kerültek a projektbe. Ez az intézmények életében 
epizódszerep, nagy belső nyilvánosságot általában nem kapott. 

Az interjúk alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb intézmény valahogy belecsöppent 
a programba. Kaptak egy e-mailt, esetleg egy telefonos megkeresést, és igent mond-
tak. „Őszintén, én nem emlékszem. Jött egy ilyen e-mail? Vagy hirdetést láttunk?” 
Máshol: „Telefonon kerestek meg. Eljött egy kolléga, elmondta, hogy miről szól a do-
log.” Úgy látszik, meggyőzően. „Megkerestek bennünket, és én láttam benne fantáziát,  
és akkor azt mondtam, hogy akkor csináljuk. A kollégákban is volt rá, főleg az a két 
kolléganő, aki találkozik ezekkel a problémákkal döntően. Meg aki a fegyelmi kérdé-
seket mint igazgatóhelyettes kezeli, hogy ezekkel az ismeretekkel talán jobban tudja 
ezeket a problémákat megoldani, […] és így bekapcsolódtunk.” 
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A fenti megszólalásokból látjuk, hogy a téma, amely a szakiskolák mindegyikének 
akut problémájára reflektál, önmagában is kisebb-nagyobb motivációs erővel bírt 
az iskolavezetés számára. Hogy ez a motiváció egyedül elegendő lett volna-e a prog-
ramba bekapcsolódni hajlandó iskolák rekrutációjára, azt nem tudhatjuk, hiszen 
ez számukra egyéb, praktikus előnyökkel is járt. „Adódott a lehetőség, hogy önök ezt 
pályázattal tudják nekünk biztosítani. És főként úgy hogy ez nekünk semmibe nem 
került. Így indult a dolog.” Az ingyenesség nagy vonzerő, persze csak olyan dolog 
esetében, amire ténylegesen van igény. Erre, azt kimondhatjuk, volt. De az ingye-
nességen kívül további praktikus hasznot is kínált a részvétel. „Az is benne volt, hogy 
addig kevés volt a továbbképzés, voltak pontszámhiányok. És a dolgozóknak ez egy 
olyan lehetőség volt a továbbképzésre, hogy nem került éppen pénzébe az iskolának.” 
Vagy egy másik iskolában: „… őszintén, a töredékpontok gyűjtését. Nagyon sokan 
azért mentek, hogy ki legyen pipálva a hétévenkénti továbbképzés.” Tehát a hétéven-
ként kötelezően összegyűjtendő pontszámokhoz is hozzájárult a projekt úgy, hogy 
sem az egyénnek, sem az intézménynek nem kellett a zsebébe nyúlnia. Persze ezekre 
az iskolákra és résztvevőkre is igaz, hogy nem látták haszontalannak az egészet, ér-
deklődést is mutattak iránta. Érdektelenséget sehol nem tapasztaltunk, legfeljebb 
értékalapú vagy egyéb okból származó bizalmatlanságot, szkepszist.

Arról nem tudunk, hogy a résztvevői kört ez milyen mértékben befolyásolta, de 
valamennyire bizonyosan. Hiszen egy kifejezetten érdeklődésből csatlakozónak, aki-
nek – mert esetleg minden lehetőséget megragadó, nyitott, sok téma iránt érdeklődő 
pedagógus – nincsen szüksége a pontokra, alighanem mást jelent az iskola és a pro-
jekt számára is, mint egy főleg praktikus okokból (hogy ne mondjuk, érdekből) a kép-
zést felvállaló kollégájának. De további motívumok is voltak, például a meglévő mun-
kakör ellátásában annak közvetlen hasznosulása.

Összességében a téma érdekessége és perspektivikus haszna, valamint a praktikus 
előnyök együtt eredményezték azt, hogy a programban elegendő számban és meg-
felelő motivációval vett részt az intézmények és a pedagógusok nagy többsége.

A továbbképzések

A programnak az iskolák számára konkrétan érzékelhető, legfőbb eleme a számukra 
kínált továbbképzés volt. Igen eltérő számban kerültek a képzésbe az egyes iskolák 
pedagógusai. Van, ahol csak négyen, máshol tíz főnél is többen kezdték meg az első 
modult. E mögött is különböző motívumok voltak. „– Miért csak négy fő ment el? 
Ilyen létszámból ez elég kevés. – Nem tudom. Önkéntes alapon történt, meg azt is lát-
tuk, hogy az alternatív vitarendezés mint módszer négy fővel elég jól ellátható.” Ez az 
idézet az elvárás egy mozzanatáról is tudósít. Ahogy van bizonyos fejlesztő-pedagógu-
si vagy iskolapszichológusi kapacitás, ugyanúgy alternatív vitarendezői kapacitásban 
is gondolkodik, tehát nem egy megközelítés, egy módszer intézményi elterjesztésé-
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ben, meghonosításában. Fontos még ebben az interjúrészletben arra is odafigyelni, 
hogy önkéntes alapon történt a részvétel. Ez több iskolában is jellemző volt. De nem 
mindenhol. „– Kik döntöttek hogy ebben részt fognak venni? Összeült egy kis stáb, 
vagy ön döntötte el? – Hát, félig-meddig diktatórikus volt, de megkérdeztem, hogy 
van egy ilyen lehetőség, ki szeretne menni? Főleg fiatalok érdeklődtek.” Van, ahol 
részben önkéntes, részben irányított volt a beiskolázás. „Félig önkéntes, félig megbe-
széléses alapon szokott ez működni. Szoktunk gondolni néhány emberre, és ha még 
valaki szeretne csatlakozni, van erre lehetőség.” Ez vezetői stílus kérdése is. Általában 
ezzel a témával kapcsolatban a határozott igazgatói szándékok viszonylag ritkábban 
mutatkoztak meg, inkább a laissez faire típusú vagy a más kezdeményezéseket egyet-
értően támogató magatartással találkoztunk.

A tanfolyamra jelentkezés önszelekciós mechanizmusa jól ismert eredményre 
vezetett. Az aktív, sok mindenre nyitott, illetve továbbra is a megszokott módon dol-
gozni akaró, szellemi befektetésre kevéssé hajlamos tanárokat két csoportba sorolta 
a lehetőség. „Kiderült, hogy azok szeretnének menni, akiknek ezzel semmi problé-
májuk nincs. Csak mégis, érdeklődőek. Akiknek pedig a konfliktuskezeléssel prob-
lémájuk van, ők nem szeretnének ilyenre menni”. Illetve máshol: „… őt érdekli, […]
egyébként is, nemcsak erre a képzésre. Bármelyikre nyitott.” A téma vonzereje olyan 
mértékű, hogy az erre nyitottak olykor még anyagi áldozatokat is hajlandóak hozni 
érte. Aki lemaradt az OFI képzéséről, később már csak fizetős tanfolyamra mehetett. 
„Annyiban támogattuk, hogy ugye elmehetett a munkanapokon, tehát a helyette-
sítés. De a díját, azt ő fizette.” Ez is annak bizonyítéka, hogy a képzés vonzó volt 
és hasznosnak tűnt.

Az egyik iskolában az első modulok elsajátítása után a képzésen résztvevők olyan 
pozitív tapasztalatokat szereztek, és a témát olyan fontosnak tartották, hogy a képzé-
sen is részt vett igazgatóhelyettes vezetésével úgy gondolták, szélesebb körben is ér-
demes beiskolázni pedagógusaikat a képzésre, és egy második hullámban további 
néhány főt küldtek a tanfolyamra. Amíg az első kör teljesen önkéntes jelentkezésen 
alapult, addig a második hullám pedagógusai már „rábeszélésre”, ki tudja mekkora 
nyomás hatására kapcsolódtak be.

Egy olyan intézményben is jártunk, ahol „Nem tudom mennyire mi találtuk ki, 
vagy benne volt a pályázatban, hogy ezt disszeminálni kellene tantestületen belül 
is. Na, most mind a két tantestületben nagyon elkötelezetté tette a munkatársakat 
ez a kiképzés. Ezért mind a két tantestületben, abból a testületből összeállt a csapat, 
ezt a feladatot komolyan is vette. […] A képzettek egyike azt mondta, hogy ne legyen 
ez csak egy beszámoló …hanem legyen ez egy kistantestületi nevelési nap témája, Ez 
körülbelül egy órás valami volt, ami érdekes volt eleve a szerepjátéktól is, meg attól, 
hogy sok ember személyes véleményét tudta elmondani.  […] ez a csapat eljátszott 
egy konfliktust, és [bemutatta], ezt hogy lehet moderálni és ezzel az alternatív vita-
rendezési módszerrel kezelni. És utána pedig a tantestület kiscsoportos esettanulmá-
nyokat beszélt át.” A leírás alapján egy igen gazdag, átgondolt belső továbbképzés 
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valósult meg, tehát a tantestület egésze némi betekintést nyerhetett abba, hogy mi-
ről is szól a módszer, hogyan működik. Máshol kevésbé szervezetten, inkább informá-
lisan folyik a belső terjesztés. „Nagyon sokszor úgy kezelik a problémákat, hogy a kol-
légával beszélgetne, és ilyen fű alatti tanítás megy. Tehát adják tovább a módszert is 
és fertőzik meg vele a többieket, akikkel közösen fogják használni ezt a tudásukat.”

A képzésre tehát többnyire önkéntes alapon lehetett jelentkezni, és eleve azok 
mutattak nagyobb érdeklődést, akiknek ez a munkakörükhöz, az iskolában végzett 
feladataikhoz is jobban kapcsolódik. Főleg az ifjúságvédelmi felelősökről van szó, de 
fegyelmi bizottságok elnökeit, a fegyelmikért felelős igazgatóhelyest találtunk a részt-
vevők között, továbbá diákönkormányzati (a továbbiakban DÖK) patronáló tanárt is. 
A sok iskolában érvényesülő önkéntesség persze azt is jelentette, hogy aki akart, 
az távol maradhatott tőle, és tulajdonképpen olyanoknak erősödött ez a típusú pe-
dagógiai kultúrája, akikre amúgy is jellemző volt egy ilyen megközelítés, ha a konkrét 
módszert nem is ismerték korábban. Volt résztvevő igazgató is, aki alaposabban meg 
akarta ismerni a módszert, de többen jelezték, hogy az igazgatói pozícióval egy me-
diátori szerepvállalás nem fér össze, ezzel indokolták távolmaradásukat.

A képzésekről volt bizonyos lemorzsolódás is, olykor már az elején. Ebben sze-
repe lehetett annak, hogy sajnos nem a legszerencsésebb időszakban, a nyári szü-
net elején került sor egy ilyen képzésre, de a hiányzó motiváció is belejátszhatott. 
Végül ahol 10-12 fő kezdett, ott 6-8 be is fejezte, és 1-2 fő az utolsó, multiplikátori 
modulig is eljutott. A résztvevő iskolákban tehát mindenhol ott vannak a kiképzett 
mediátorok.

A képzések az igazgatók elmondása szerint jól sikerültek. Nem egy olyan esettel 
találkoztunk, amikor a kezdeti szkeptikus beállítódás is határozottan pozitívra váltott. 
„Én is dünnyögtem magamban, hogy mi a csodát keresek én itt, és miért kell ez? 
És a végén nagyon jó szájízzel jöttem el.” Egy másik iskolában: „én úgy kerültem be-
iskolázásra, hogy nem volt ki a létszám. De az első alkalom után már örültem, hogy 
odakeveredtem.”

A korábban megismert konfliktuskezelési továbbképzésekkel összevetve úgy 
érezték, hogy ez a képzés kevésbé volt elméleti. Sokkal gyakorlatibb, élményszerűbb 
volt. „Ez az OFI-s KÉPZÉS egy más kategória. Tehát olyan technikával ismerkedtünk ál-
tala, amiről egyébként nem hallott egyikünk sem. Még akkor sem, hogyha azért úgy 
bennünk van. Szerintem ezért adott többet. Mert megismertetett ezzel a technikával, 
és […] ezt a kis időt, amit rá tudtunk szánni, azt nem azzal töltöttük, hogy elmesélték 
…, hanem tényleg a gyakorlatot [ismerhettük meg].” 

Volt, aki szinte az egész tantestülettel megismertetné a programot, hajlan-
dó is lenne pénzt áldozni egy hosszabb tréningre, de csak olyan feltételekkel, hogy 
a képzők menjenek az iskolába egyeztetett időpontban, mert tömegesen elmozdulni 
onnan nehéz és költséges, azt kevéssé engedhetik meg maguknak. Máshol is úgy nyi-
latkoztak, hogy „… én nagyon pozitív visszajelzéseket hallottam. Lenne még kolléga, 
aki jelentkezne.” Ahol eleinte ódzkodtak vagy szkeptikusak voltak, általában ott is 
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kedvezően alakult utóbb a képzés fogadtatása. „De ugyanúgy, mint a Dobbantó vagy 
az Arany János program esetében azért kapnak rá, akik részt vesznek, mert látják, 
hogy ez működik.” 

Konfliktuskezelés, házirend, fegyelmi eljárás

Mielőtt megvizsgálnánk, hogy a programban való részvétel, a képzések sora hogyan 
változtatta meg az intézmények konfliktuskezelési stratégiáját és mindennapjait, 
volt-e hatással egyáltalán a reálfolyamatokra, szót kell ejtsünk az iskola belső rendjét 
szabályozó egyéb működésről, dokumentumokról. Jelesül az intézményi házirendek-
re gondolunk, amelyek bizonyos tipikus konfliktusok szabályozását is meghatározzák, 
továbbá a legsúlyosabb konfliktusok esetén lebonyolítandó fegyelmi eljárásokra uta-
lunk, amelyek kereteit szintén a házirendek tartalmazzák.

Az igazgatói interjúkban röviden érintettük a házirendek létrejöttét, funkcióját, 
működését. Az erről való gondolkodás nem egységes. A házirendek egyik funkciója, 
hogy az iskolai működés néhány alapvető normáját rögzítse. Ezt azonban sokfélekép-
pen teheti. Mindenhol tudják, hogy van házirend, de néhol ritkán hivatkoznák rá. Más-
hol „»A házirend betartása« felett őrködünk mindahányan. Ritka nap, hogy ne fordul-
na elő sok ember szájából, hogy ez a házirendben van, meg írott szabály, meg íratlan 
szabály.” E különbségtétel rejtetten már a konfliktuskezelés eltérő elveiről is szól. 

Az egyik igazgató erényeként tartja számon a „nagyon részletes házirendet”, 
a másik azért elégedett vele, mert jól szabályozza az iskolai életet, annak szervezését. 
„Én úgy gondolom, hogy a mostani házirend jól alkalmazkodik a helyi sajátosságok-
hoz, és ennek alapján jól szervezhető az iskolai élet. Szabályozza, ki mit csinálhat, ki 
mit nem csinálhat”. A harmadik viszont arra büszke, hogy „… összességében azt kell, 
hogy mondjam, hogy rugalmasabb a házirend, terjedelmében is kisebb, mint más 
hasonló iskolák házirendje, és nem annyira szőrszálhasogató.” Nem egységes tehát 
annak megítélése, hogy milyen a „jó” házirend. 

Valaki szerint nem érdemes úgy minősíteni a házirendeket, hogy azok mennyi-
re engedékenyek. Az a fontos, hogy megfelelően konkrét legyen. „Abban minden-
féle elágazást, nagyon pontosan le kell határolni, hogy akkor mit kell tenni, ha idáig 
jut” – utal már az igazgató a konfliktushelyzetekre, amiket így a „házirend megsér-
tésévé” konvertál. Mások viszont éppen ezt az egyensúlyozást emelik ki. „…nagyon 
igyekszünk lavírozni a két állapot között, egyrészt amit a gyerekek elvárnának, mert 
ők nagyon jól szeretnék érezni magukat az iskolában. Például nekik az nem volna 
probléma, hogy lehessen facebookozni az okos telefonról, órán. […] Másfelől pedig 
nyilván felmerül, hogy miért hoz be mobil telefont? Mondják azok, akik a másik ol-
dalon állnak. E között igyekszünk egy jó átmenetet teremteni azzal, hogy órán nem 
használhatja a mobilt. Ez egyik félnek sem különösebben jó, mert ott van a táská-
ban és előveszi. A másik oldalról meg miért is ne használhatná? Ezt nem lehet köz-
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megelégedésre megoldani, mert mindenkinek más az elvárása ezzel kapcsolato-
san.” Ez az interjúrészlet egyértelművé teszi, hogy „egyik és másik oldalról” van szó, 
mondjuk úgy, ellenérdekelt felekről, és az egyensúlykereséssel világossá teszi azt is, 
hogy a házirendek legitimitása kulcskérdés. Nyilván ezért is van, hogy a házirendek 
létrehozásában törvény szerint a diákok és a szülők képviselői is részt kell vegyenek, 
bár a 2011-es köznevelési törvény e formális jogokat jelentősen csökkentette. Ugyan-
akkor, bár a törvények betartását a házirendek készítésénél, módosításánál minden 
vezető hangsúlyozta, úgy tűnt, a házirendek legitimitásának fontosságával sokan nin-
csenek tisztában. Sokan elégségesnek tartják, hogy minél pontosabban szabályozzon 
a dokumentum, ami alapján aztán cselekedni lehet.

Érdekes módon eltérően képzelik el a vezetők azt is, hogy keretjelleggel, főleg 
a normák révén szabályozzon a házirend, amely rugalmasságot biztosít a „betartá-
sához”, vagy aprólékosan, lehetőleg minden félreértést kizárva, az operatív beavat-
kozást segítve és legitimálva. Ettől is olyan eltérő terjedelműek a házirendek. „A mo-
biltelefon használata van benne, az egy olyan dolog, hogy elveheti a pedagógus, 
benne van az is, hogy a szülőnek adjuk vissza a kiskorú tanuló esetén. De nem szok-
tuk betartani első alkalommal [kiemelés tőlem – mgy] El szoktuk venni, és felhívjuk 
a figyelmét. Van, aki nem is veszi el, de visszaadjuk első alkalommal. Én nem az óra 
végén, hanem a nap végén szoktam visszaadni. De második alkalommal már én sem 
adom vissza. Másnap adom vissza. Én azt szoktam mondani: akkor telefonálj, ha én 
telefonálok.” Itt persze a szabályozási stíluson túl az egységes elvek szerinti, illetve 
a következetes pedagógiai cselekvés kérdéséről is szól az interjúrészlet. Hasonló tar-
talmú egy másik vezető kommentárja is. „Betartjuk, betartatjuk. Van néhány kolle-
ga, aki nagyobb figyelemmel fordul a házirend felé, minden betűjét betartatja. Van, 
aki lazábban kezeli. Én úgy gondolom, hogy a házirendet is rugalmasan kell kezelni, 
nem minden esetet lehet szabályozni, hanem csak a főbb vonalakban. És, hát nyílván 
az olyan esetekben a házirend szabályait alkalmazzuk. A kisebb horderejű esetekben 
megvan a magunk kis szabad mozgástere.”

A házirend a szabályozó erőn túl amolyan „taktikai fegyver” szerepét is betöltheti, 
amit szükség esetén elővesz az iskola. Az interjú egyúttal arra is utal, hogy a nyilvános 
házirend a tanuló érdekeit is védi. „… amikor lázad, akkor itt az aláírásod öreg, elfo-
gadtad, elolvastad, szülők megkapják. Hazaküldjük a házirendet. Fönt van a honla-
punkon, tehát elolvasható, elérhető. Szigorítani kell, mert különben szétmennek. Fő-
leg, hogy a kisebbségiek aránya növekszik, és azok elég öntörvényűek. A kötöttséget, 
egyre több ilyen hátrányos helyzetű van, a tévé, rádió, média által nyújtott szenny, 
meg életvitel és stílus, ami ellen nagyon küzdünk. Főleg itt a lányainknak a védelme, 
meg mit tudom én, mert sajnos ezek egy vacsoráért eladják magukat, tehát ez elő-
fordul némelyiknél. De természetesen nagyon szép, csinos, rendes lányaink vannak, 
vigyázunk rájuk.”

A házirendek a fegyelmi ügyek rendjét, menetét is kötelezően szabályozzák, illet-
ve azt, hogy mely konfliktusokat kell a fegyelmi bizottság elé vinni. A fegyelmi ügyek 
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nyilvánvalóan konfliktusok következményei ugyanis, bár van olyan okfejtés, amely 
nem így, hanem „technikai értelemben” értelmezi. „A fegyelmi nem a tanár-diák 
közti konfliktusnak a megoldása, hanem a házirend súlyos megsértéséé. Ha éppen 
ez az, hogy egy tanárral nagyon tiszteletlenül viselkedett, akkor az, mert az is benne 
van a házirendben, hogy a diáknak kötelessége tiszteletben tartani az iskola rendjét.” 
Ha az iskola (házi)rendjébe az is beletartozik, hogy a tanárral tisztelettudóan kell vi-
selkedni, akkor ennek kritériumai, határai – tehát a konfliktus értelmezéséé – aligha 
egyértelműek, hogy ne mondjuk, önkényesen megállapíthatóak, és nyilván a házi-
rend legitimitására is visszahatnak.

Abban az iskolában, amelyben ez a beszélgetésrészlet elhangzott, sok fegyelmi 
van. A fegyelmi ügyek gyakorisága iskolafüggő. A két szélső értéket, amivel találkoz-
tunk, mutatja a fegyelmi esetek eltérő száma. Az egyik iskolában az utóbbi négy évben 
összesen egy fegyelmi volt, ahol pedig a legtöbb, ott évi ötven-hatvan, azaz átlagban 
heti kettő. Ekkora különbséget nem magyaráz az, hogy az előbbi iskola egy egészség-
ügyi intézmény, a másik egy kétszer akkora, főleg ipari szakmunkásokat képző iskola. 
Itt arról is szó van, hogy milyen szerepet szánnak a fegyelminek. Nos, ez jó néhány 
iskola esetében elég egyértelmű. „A fegyelmi, az nálunk futószalagon megy ebben 
az iskolában, […] Volt olyan is, hogy a gyerek fölgyújtotta a falvédőt, kollégiumban, 
és hát ugye, nehogy már megmondják, hogy ki volt. Akkor röpült az egész szoba. Te-
hát gyakorlatilag bizonyos dolgokat nem tűrök, tehát, aki részegen fetreng, az ki van 
rúgva. Most is, végzés előtt, egy kislány az Arany János csoportból ki lett rúgva, mert 
föl se bírt állni, megittak egy üveg vodkát. Nem számít, nem érdekel, ki van rúgva. 
A kábítószert nem tűröm, azonnal repül, nem csak a kollégiumból, hanem az iskolá-
ból is.” Ezekben az esetekben a „megoldás” az iskolából való eltávolítás, és a fegyel-
mi ennek csupán törvényes elősegítője. Erre nemcsak nagyon durva normaszegések 
esetén kerülhet sor, úgyszólván automatikusan, mint a fenti iskolában, hanem „hal-
mazati büntetésként” is, amire egy másik igazgató említ példát. „Tehát a fegyelmi 
tárgyalás elé nem az első esetben kerül el a diák. Tehát először szépen fokozatosan, 
a büntetéseket az osztályfőnökitől az igazgatóig, mindet szépen végiggyűjti, és a fe-
gyelmi tárgyalás előtt van egy egyeztetés a szülővel is. És hogyha a szülő és az iskola 
azonos véleményre jut, akkor a fegyelmi tárgyalástól eltekintünk. Tehát egy egyezte-
tő tárgyalás tulajdonképpen.” Itt már szóba kerül az „egyeztetés” is, de nem a vita-
rendezés értelmében, hiszen az „egyeztetés” célja, hogy a szülő „azonos véleményre 
jusson”, azaz „belássa”, a gyermekét máshova kell vinnie. Ha ezt nem látja be, akkor 
a fegyelmi bizottság döntése értelmében kerülhet sor a diák eltávolítására. Egy har-
madik iskola vezetője ezt ki is mondja. „A fegyelmi bizottság három tagból áll. Elnök 
és a tantestület választotta képviselők. Akkor ott van a gyerek, a szülő, osztályfőnök, 
szociálpedagógus. De ez már a legvégső stádium. Ott is igyekeznek megegyezésre 
jutni. Nyilván, itt már nem az a megegyezés kérdése, hogy a gyerek jó lesz-e egy-
szerűen: változtat-e a magatartásán, mert ezt már annyi fokozat megelőzte. Hanem 
itt már az a kérdés, hogy a szülő belátja-e, hogy ez így nem mehet tovább. És akkor 
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elfogadja, hogy másik iskolába kell átmenni. Vagy mi jelölünk ki számára egy iskolát. 
És oda tud menni.”

Az nyilvánvaló tehát, hogy a fegyelmi tárgyalások ezen része csak annyiban tekint-
hető a konfliktus megoldásának, amennyiben a gordiuszi csomó átnyisszantása a cso-
mó megoldásának. Durva, de a konfliktus szempontjából az intézmény nézőpontjából 
hatásos módszer, amelynek persze a csomó áldozatul esik, és a negatív hatások ké-
sőbb szélesebb körben is megjelennek. Mindenesetre az egyeztetést hangsúlyozzák 
többen is, azt próbálva érzékeltetni, hogy a vitarendezés gondolata valahol jelen van 
a folyamatban, holott a megfélemlítés, a fenyegetés az az eszköz, amelynek hatásában 
– talán jobb híján – bíznak. Hogy mitől csökkent a fegyelmik száma, azt a következő ér-
velés alapján nem tudjuk eldönteni. „Az az erőfeszítés, amit mi tettünk, az nagymér-
tékben hozzájárult, hogy csökkenjen »a fegyelmik száma«. Egyrészt ez az alternatív 
vitarendezés, másrészt tudja a gyerek, hogy minden esetben a szülő be lesz hivatva, le 
lesz tisztázva a probléma. Ez is egy visszatartó erő, mert ha apám-anyám be kell, hogy 
jöjjön az iskolába, onnantól a szülő is tudja, hogy mi az információ.”

Vannak olyan kommentárok, amelyek hitelesen, valóságos egyeztetésről szólnak, 
vagy legalábbis annak szükségességét hangsúlyozzák. „Hát a kollegáknak a minden-
napi munkájában kellene inkább a segítség. Tehát, hogy ezeket a vitákat, a minden-
napi problémákat, ha nem is megelőzni, de még a korai stádiumában megelőzni 
valahogy. Mert nyílván, amikor egy tanár beírja azt a szaktanárit, vagy eljut egy osz-
tályfőnökiig, tehát valamilyen fegyelmi intézkedésig, az valószínűleg nem az első eset 
volt már a tanulónál, hanem a sokadik, amikor már a kollegának elszakadt a cérnája. 
De amikor az első ilyen esetek vannak, hogyha ott kaphatnának segítséget többet. 
[…] Mert jó, megy az osztályfőnökhöz, hogy most figyelj, ez történt, és akkor, hát ők 
is vagy tudják rendezni, vagy nem tudják rendezni. […] De lehet, hogy egy korábbi 
segítséggel eredményesebb lehetne ez is, hogy akkor nem jutnánk el addig…” A vita-
rendezés, a konfliktusok elmérgesedését akadályozó egyeztető, kezelő magatartás 
pozitív hangsúlyozása itt egyértelmű.

Az a kérdés, hogy a vitarendezés mint eszköz része lehet-e a fegyelmi eljárásnak. 
Vagy akkor már késő, ott már a hatalmi logika diktál, jó esetben a korrekt tényfeltá-
rást követően. Vagy csupán a vitarendezés megelőző szerepe fontos, hogy az ügyek 
ne kerüljenek szankcionálási céllal a fegyelmi bizottság elé? Az volna a kívánatos, 
hogy minél korábban, de legalább a fegyelmi alternatívájaként sikerüljön tárgyalásos 
megoldást találni. „Hát, ugye kötelező felajánlani a fegyelmi előtt, általában kérni 
is szokta a szülő, meg a diák. Az érintett kollegák pedig, hogyha nem olyan durva 
az eset, akkor egyetértenek ezzel, és akkor vitarendezés van, vagy egyeztetés van. 
De vannak olyan esetek is, amikor azt mondja a kollega, hogy ő ezt nem vállalja, 
hanem legyen fegyelmi, mert olyan szintű a fegyelemsértés, vagy a tanuló magatar-
tása, hogy ő nem hajlandó leülni, és erről tovább beszélgetni, hanem akkor ragaszko-
dik ahhoz, hogy valamilyen fegyelmi büntetést kapjon a diák. De az ilyen eseteknek 
a többségében van egyeztető eljárás,és azoknak a túlnyomó része megoldást hoz.” 
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Látjuk, hogy annak eldöntésében, hogy a vitarendezés alternatívája lehet-e a fegyel-
mi tárgyalásnak, a büntetőeljárásnak, a tanárnak vétójoga van. Ebben a vitarendezés 
gondolatvilágával alapvetően rokonszenvező iskolában az igazgató elmondása szerint 
alapvetően a kevésbé súlyos konfliktusok tárgyalásos kezelésében van esélye egy vi-
tarendező eljárásnak, a már elmérgesedett helyzetekben ezzel meg sem próbálkoz-
nak. Ezeknél már valószínűleg a diák megfélemlítése és eltávolítása jelenti az érintett 
pedagógusok számára az elfogadott megoldást. Az eldurvult helyzetekben több fél-
nél is hiányozhat az a minimális bizalom a többiek iránt és a módszer iránt, amely egy 
egyeztetési folyamatban való részvételnek előfeltétele.

Az alternatív vitarendezés haszna az iskolák számára 

A képzések pozitív hatása – bár nem minden intézmény és résztvevő számára, de – 
egyértelműnek tűnik. Az erősen szkeptikus vélemények szórványosak, de azért létez-
nek. „Meghallgatja ő, persze, de egy 50 éves tanári tapasztalattal hogy alkalmazni 
fogja-e, az nehezen elvárható tőle.” Egy a módszerrel szintén kevéssé rokonszenvező 
igazgató úgy gondolja, hogy a továbbképzéssel ezen a területen nem lehet fejleszte-
ni. „…ha valakiben ez gyárilag nincs benne, akkor mehet akármilyen képzésre meg 
tanfolyamra.” Sokkal jellemzőbb azonban az a vélemény, hogy a szemléletváltás-
hoz is nagy segítséget adott a képzés, a programba való bekapcsolódás. „…derítsük 
ki az okokat, és menjünk el afelé, hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat. És ennek 
az attitűdnek az erősítésében az alternatív vitarendezés is egészen jó segítségünkre 
van. Hiszen többször elhangzik a testület előtt majdnem minden nevelőtestületi érte-
kezleten, hogy ezekkel a problémákkal »-t« lehet keresni. Keresik is »-t«. És így erősíti 
azt a tudatot az emberekben, hogy nem mindent erőből kell megoldani. Hanem léte-
zik más megoldás is.”

Az igazgatók úgy érzik, hogy legalább egy-két fő, akik több modult elvégeztek, 
és ráéreztek a módszer ízére, azok képesek alkalmazni is azt. „Akik végigvittük az egé-
szet, biztos, hogy kaptunk olyat, ami a mindennapi életben segít nekünk.” „ Akik kap-
tak ilyen képzést, azokhoz fordulnak is, mert megbeszélik egymással a problémákat, 
tudnak ebbe az irányba elmozdulni, tehát szemmel látható jeleket érzékelek abban, 
hogy kicsit nyugodtabb az iskola belső élete.” Némileg szlengesebben fogalmazott egy 
igazgató a talán legfontosabb hatásról: „Agyilag van egy elmozdulás a szemléletben.” 
Vagy kissé hétköznapibb megfogalmazásban: „Elsősorban a viszonyuk a gyerekekhez, 
illetve a konfliktusok megoldásához, ez mindenképpen változott.” Csak egyetlen olyan 
igazgató volt, aki azt jelezte, hogy nem látja, hogy érdemi pozitív hatása lenne a rész-
vételüknek. „Nagy változást nem érzek. Ami fordulat lenne, azt én nem látom.”

A következő interjúrészlet az interjú egészének fényében kissé másról szól, mint 
amit maga a szövegrészlet sugall. Az intézmény vezetője arról számol be, hogy ő pró-
bálta előmozdítani a dolgot, de a munkatársai valahogyan nem éreztek rá a módszer 
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ízére. „Én azt szorgalmaztam, hogy akik elvégezték, azok hasznosítsák, hogy hoz-
zanak létre valami mediátor csoportot. De ez igazából nem működött. Odáig ment, 
hogy akkor ezt megbeszéltük, hogy lesz, és kik lesznek benne. De én a működését 
nem tapasztaltam. Például kértem, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kikhez lehet 
fordulni. De nem. Úgy láttam, nagy ambíció nincsen, erre nem lehet kényszeríteni. 
Vagy csinálja valaki, vagy nem.” Az interjú egészéből viszont az is kiderült, hogy ez az 
igazgató a módszer iránt szkeptikus kisebbséghez tartozik, a szövegrészlet is inkább 
bürokratikus-intézkedési, mint támogató-előmozdító jellegű. A jól működő fegyelmi 
bizottságban, a vezető szükség esetén erélyes fellépésében, a házirend szigorításá-
ban kifejezetten bízik, mint kiderült. Az interjúrészlet talán inkább arról szólt, hogy az 
igazgató igazolja saját szkepszisét, „lám, mi megpróbáltuk, de hát nem megy”, és köz-
ben kicsit kollégáira hárítja a felelősséget. Mi azt is kiéreztük az interjú egészéből, 
hogy akik nem igazán bíznak a módszerben, azoknál bizonyosan nem is fog működni. 
Az idézett interjúrészlet sokkal inkább szólt az igazgató pedagógiai értékválasztásáról, 
mint az AVR program működőképességéről.

Tudjuk, sok igazgató explicit módon meg is fogalmazta, hogy a pedagógiai el-
vekben általában, de konkrétan a vitarendezés megítélésében sem teljesen egysé-
ges a testület. Talán egy igen jellemző támogatási arány az, amelyről a következő 
idézet megfogalmazója nyilatkozott. „Változó a megítélés is, mert van, aki jónak tart-
ja, van, aki fölöslegesnek, mert hogyha olyan a diák, a tanuló, hogy szemtelen, nem 
dolgozik, akkor rúgjuk ki. De a nagy rész, kétharmaduk szerintem elfogadta.” Máshol 
persze lehet, hogy csak egyharmada vagy fele, esetleg a 80 százaléka. Mint minden 
új, valamilyen arányban ez is megosztja a testületet.

A résztvevők előzetes elvárásairól azt lehet mondani, hogy szakmai szempont-
ból szerettek volna a mindennapok során használható segítséget kapni. „Azt, hogy 
olyan módszert kapunk, olyan segítséget, amivel ezek a problémák megoldhatók 
lesznek, könnyen elsajátíthatók, és a mindennapokban fogja könnyíteni a munkán-
kat”. Egy másik iskolavezető ugyanehhez még egy nagyon fontos szempontot hozzá-
tesz: „Elsősorban gyakorlati segítségre számítottunk, szemléletbeli változást is remél-
tünk…” Mint láttuk, volt, ahol a szemléletbeli változás iránti elvárás is bevált, ha egy 
néhány főt érintő továbbképzéstől áttörést, gyökeres változást nem is várhatunk.

Az AVR program további hozadéka az iskolák számára az, hogy egy fontos funkci-
óra egy új, kompetens szereplőt tud bevetni. „Akkor behívom, beszélgetek vele, igaz-
gatóhelyettes beszél vele, osztályfőnök beszél vele, és most már, mióta van képzett 
mediátorunk, most már eljutottunk néhány esetben odáig, hogy akkor a mediátor.” 
Az iskolavezetés tehát számíthat egy újabb belső segítségre, aki bizonyos helyzeteket, 
amit korábban tipikusan neki kellett megoldani, át tud vállalni. „Az ifjúságvédelmi 
felelős is részt vett ezen a vitarendezésen. Úgyhogy ő igazából a fő támaszom.” Egy 
másik iskola vezetőjének mondataiból is hasonlót olvashatunk ki. „Mondok egy prob-
lémát. Van egy tanár-diák konfliktus, amely odáig fajul, hogy a kolléga már nem tud-
ja az órát megtartani. Akkor általában azért ezek a mediátor kollégák elérhetőek.”
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Ugyanakkor még vannak tartalékok, amit a vezetők az új, vitarendezői kompeten-
cia iskolában való megjelenéséből kiaknázhatnak.” –„ Ha a szülőkkel fogsz beszélni, 
akkor egyedül beszélsz, vagy viszel magaddal valakit? – Az osztályfőnököt. Nem szok-
tam egyedül beszélni. – Ilyenkor miért nem hívsz ilyen vitarendezésben jártas kollé-
gát? – Ja, nem tudom, őrá nem is gondoltam.”

Bár egyelőre inkább kivételnek számít, egy-két iskolában már ezt a konfliktus-
kezelési kultúrát megismertetik, „tanítják” a diákoknak. „Az osztályfőnöki tanmene-
teknek ez része. És az osztályfőnökök ezt komolyan is szokták venni. Olyannyira, hogy 
az évfolyamonkénti összevont tanári értekezleteken is együtt készítik az évfolyam 
osztályfőnökei.” Nincs hozzá tanmenet, nincs meghatározott óraszáma, de csinálják, 
azért is, mert a diákok szeretik. Hogy miért szeretik? A szerepjátékok miatt. De a sze-
repjátékok üzenete néhányuknál bizonyosan át is megy.

Végül a vitarendezési projektben való részvétel még egy nagyon fontos pozitív ha-
tását érzékeltük. Több helyen intézményi alapdokumentumokban is megjelenik akár 
maga a módszer, akár egyfajta, a módszer szemléletével egyező koherens szabályozás, 
és a szándékról ott is nyilatkoztak, ahol még nem került be a vitarendezés a hivatalos 
dokumentumba. Ez nyilvánvalóan az intézményesedéshez, a meghonosodáshoz veze-
tő út fontos állomásának tartható. A pedagógiai programok, a házirendek, ezen belül 
a fegyelmi ügyek belső szabályozása mind olyan téma volt, amellyel kapcsolatban ez 
a lehetőség, az új módszer koncepciózus, harmonikus beillesztése felmerült. „Most, 
amikor sorba megyünk mindenen, tehát kezdődik majd ugye a NAT-hoz igazított pe-
dagógiai program, aztán a fegyelmi szabályzat, házirend, és így tovább, minden, ami 
a pedagógusoknak a dolgait intézi, ezt is az új törvénynek megfelelően át kell rendez-
ni, és ebbe konkrétumokat kell[írni] […] Ebben nyilván szerepet kap ez a konfliktus-
kezelés, a vitarendezés bizonyos szakaszokban, hogy ne jusson el odáig, amikor már 
a fegyelmihez kell érkeznie. Ez nagy feladat.” Máshol még csak egy-egy kisebb súlyú 
szabályozási folyamatba került bele a vitarendezés. „Amikor elkészült az iskolai biz-
tonsági stratégiánk, annak is nagyon fontos eleme lett, átszőtte az egészet.” De ha 
már egy dokumentumba belekerült, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy egy követ-
kezőbe is bedolgozzák, átjárja az egész szabályozást, hiszen fontos elemnek tartják.

Mikor működik a vitarendezés és mikor nem?

Már utaltunk rá, hogy a módszer pozitív hatást alapvetően csak ott fejthet ki, ahol 
bíznak benne, ahol azonosulnak vele, és ahol megvan az a minimális előzetes bi-
zalom, amely a résztvevő felek együttműködő magatartásával számol. Ez bizonyos 
megszorítással minden pedagógiai cselekvésre igaz. És ha maga az igazgató nem bízik 
benne, ott aligha kap jelentős szerepet ez a konfliktuskezelő megközelítés. „Tehát van 
pl. olyan kolléganő, aki tündéri, de egyszerűen nem tud rendet tartani. Egy ilyen osz-
tályban. Ott aztán óra alatt bármi lehet. És az a tíz, aki tanulna, és nem idétlenkedne, 
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azoknak a szülei próbálták, de nem megoldható. Alternatív ide- meg odarendezés 
ellenére. Mert vannak ilyen esetek, amikor ez nem működik.”

Az igazgatói elutasítás olykor nem egyszerűen a módszer iránti szkepszisből ered, 
hanem etnikai vagy szociális alapú előítéletből táplálkozik. „De ezek a gyerekek, a ci-
gánygyerekek nem arról híresek, hogy nagyon betartanák, amit ígérnek. Velük nehéz 
hagyományosan, vitarendezésben tanult módszerekkel megállapodásra jutni, mert 
nem fogják megtartani.” Egy másik iskola igazgatója hasonló megközelítéssel zárkózik 
el bizonyos lehetőségtől. „– Gondoltak-e arra, hogy esetleg a gyerekeket is be lehetne 
vonni abba, hogy konfliktuskezelési technikákat tanítsanak nekik, amelyeket multip-
likátorok továbbadhatnak majd? – Ez egy nagyon szép gondolat, és jó lenne, ha meg 
lehetne valósítani. De a mi gyerekeink erre még nem érettek. Tehát ezek a gyerekek 
nem abból a körből jöttek, akikkel egy ilyet lehet.”

Lehet, hogy az adott iskolában sokan bíznak a módszerben, az alábbi interjúrész-
let helyszínén maga az igazgató is pártolója volt, de mediációra csak ott kerülhet sor, 
ahol azt a résztvevő felek is elfogadják. Ahol nem, ott ez az út nem járható. „Igen, ha 
jól emlékszem komoly sértés volt a többi tanulók előtt. És nem az első eset volt. Már 
sokadik és nagyon megalázó beszólás volt. És a tanárnő azt mondta, hogy elég, vagy 
ő megy, vagy a diák.” Itt már nem csak az egyeztető eljárásban való részvételt uta-
sította el a pedagógus, de a diák eltávolításához is ragaszkodott. Ez persze a vezetőn 
is múlik, hogy egy pedagógus indulati alapon egy diák kirúgásához ragaszkodhat-e, 
vagy a vezetés talál olyan megoldást, amely az indulatokat csökkenti és a diákokért 
vállalt pedagógiai felelősséget is érvényre juttatja.

Mindkét fél pozitív hozzáállása esetén sem garantált a siker, de mindenképpen 
van rá esély. „… ha a kollega is, meg a diák is nyitott erre, akkor azért sikerül rendezni 
a konfliktust. Tehát volt már arra eset, példa, hogy egy ilyen egyeztetőn látta be a ta-
nuló azt, hogy ez a viselkedés, ez a magatartás, ez nem fér ide, ezek közé a keretek 
közé, és akkor ő is elmondhatta, hogy mi az ő elképzelése, a kollega is elmondhatta, 
és akkor így rendeződött a dolog.”

Az igazgató példaadásával, véleményével, elvárásaival kulcsszereplő. Ha teszi 
a dolgát, a sarkára áll, akkor a pedagógia elvek érvényesülésének jobbak az esélyei. 
„–… tizenhat évre most csökkentik »a tankötelezettséget«, akkor még egy egysze-
rűbb eszköz is az iskola kezébe kerül. – Igen, már így, nem akarom előrevetíteni a ne-
gatívumokat, de már hallom lelki füleimmel, hogy rúgjuk ki! És én ezt nem támoga-
tom, mert ameddig lehet valamit tenni, amíg meg lehet valakit menteni, akkor azt 
próbáljuk meg. Mert én úgy gondolom, hogy meg lehet találni az adott tanulóval 
a megfelelő hangot, hogy többségükre szerintem lehet hatni. És, hát annyira igény-
lik a figyelmet, a szeretetet, és látszik rajtuk, ha úgy fordul az ember hozzájuk, akkor 
mindjárt másképp »viselkednek«…”

Az igazgatóknak lehetőségük van arra, hogy az új szakértelem megjelenését az is-
kolában strukturális elemként kezeljék. „Ez nem a tanárnak, vagy az osztályfőnöknek 
volt a döntése, hanem ez a miénk, hogy akkor a mediátor tanárt kértem meg, hogy 

Konfliktuskezelés – fegyelmivel vagy alternatív vitarendezéssel?



70

akkor menjen oda, ez az alapállás, és akkor próbáljon kezdeni a szülőkkel, diákokkal 
közösen valamit.” A vezetők a kiképzett munkatársak köréből új, őket a konfliktus-
kezeléstől részben tehermentesítő segítő munkatársakat nyerhettek. Hiszen a konf-
liktusok egy jelentős része rutinszerűen került az igazgatói irodába, ezek egy részénél 
remény van arra, hogy „középszinten”, a mediátorok szakszerű közbelépése révén 
megoldódnak, nem terhelik a vezetést. Egy-két iskolában egy új szerepkörről van szó, 
máshol a korábbiak – valamelyik igazgatóhelyettes, DÖK-ös tanár vagy gyivis – mun-
kakörének, szerepkészletének kiterjesztéséről.

Vannak olyan konfliktusok, amelyek szükségszerűen jutnak el az igazgatóhoz. 
Az igazgató maga mediátor szerepet hatalmi pozíciója miatt nemigen vállalhat, ezt 
általában ki is mondják, de a mediációs technika elsajátítása hasznára válhat. Bár 
az alábbi esetet elmesélő igazgatónő maga nem vett részt a képzésen, mentálhigié-
nés diplomával is rendelkezik, és ott konfliktuskezelésről,  mediációról is tanult, an-
nak lényegét pontosan érti, technikáit ismeri. „De volt már olyan eset is, amikor nem 
hívtam ide a kollégát. Tehát amikor azt éreztem, hogy a szülőben olyan fajta indulat 
van és talán egy kicsit elvakultan, vagy elborultan nyilatkozott, és olyan durva kijelen-
téseket tett, amit én úgy éreztem, hogy a kolléga nagyon nehezen él meg, akkor azt 
választottam már több esetben, hogy hagytam a szülőt, beszélje ki, mondjon el lehe-
tőleg mindent, ami benne van. Néhány segítő kérdéssel még támogatni is próbáltam, 
hogy lehetőleg minden jöjjön ki, aminek ki kell jönni. És azt ígértem neki, hogy bizo-
nyos megbeszélt időre én ennek utána fogok járni, és megígérem, hogy fog a kollé-
gámmal találkozni, összehozunk egy megbeszélést. Akkor beszéltem előbb a kollégá-
val, meghallgattam őt, nem zúdítottam rá azt, amit a szülő énrám zúdított, és akkor 
a kettőből kialakult bennem egy kép. És finoman csomagolva megpróbáltam neki 
elmondani azt, hogy a szülő milyen panasszal élt. És akkor egy találkozóra már a szü-
lő is egy kicsit megnyugodva jött, bízva abban, hogy akkor most valami megoldás 
születik, a kolléga felkészülten arra, hogy milyen kérdések is kerülnek itt elő – és végül 
tudtuk rendezni ezt a dolgot.” Nyilvánvaló, hogy itt az igazgatói szerepvállalás, a má-
sik pedig a vitarendezéssel rokon szellemben való működés lett a siker egyik titka.

Az iskolában a tanár-diák konfliktusok dominálnak, legalábbis a látható térben, 
még a szülőkkel való kapcsolat is kap nyilvánosságot, a pedagógusok közötti konflik-
tusok rejtettebbek, hajlamosabbak lappangani. Amikor már elmérgesednek, feltétle-
nül kezelésre szorulnak, és ilyenkor külső segítségre van szükség. Ez elvileg lehetne 
egy képzett mediátor, akár a tantestületen belülről, akár azon kívülről, de ilyen példát 
az elemzett interjúkban nem olvastunk. Akkor pedig szükségszerűen az iskolaveze-
tésnek kell lépnie, konfliktuskezelő szerepet vállalnia. „… és első körben én próbálom 
ezt a dolgot kezelni, mert ha hozzám fordulnak, akkor nem véletlen, hogy idejönnek,  
és valamilyen igazságtételt várnak vélhetően mind a ketten, és tényleg, felnőtt dip-
lomás emberekről beszélünk, de nincsenek olyan jellegű véres összetűzések, hogy in-
nentől kezdve nem is beszélünk egymással. Vagy nem tudunk együttműködni. Általá-
ban valamely döntést igénylő helyzettel jönnek ide, igyekszünk úgy meghozni ezeket 
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a döntéseket, hogy ne fájjon senkinek. Általában elfogadják.” A vitarendezés szelle-
métől legalábbis nem idegen vezetői beavatkozás nyilvánvalóan jobb eredménnyel 
kecsegtet, mint a struccpolitika. „De azért előfordult, hogy azt láttuk, két kolléga nem 
igazán beszél egy pár napja, vagy duzzognak. Akkor általában meg szoktuk kérdezni 
vagy a helyettes kollégám, vagy kérünk egy beszélgetést, egyrészt hogy vállalja-e, 
hogy beszélgessünk. Általában örömmel, sőt, ők jönnek, hogy valamit most minden-
képpen el szeretnének mondani. És akkor elmondják, meghallgatjuk mindkét felet. 
Utána megpróbáljuk őket leültetni egymással szemben, és akkor tisztázzuk, hogy itt 
most ki beszélt el a másik mellett?”

Alternatív vitarendezés, ahogy az igazgatók látják

Túlságosan új megközelítésről van szó ahhoz, hogy arra gondolhassunk, egy csapásra  
érti mindenki, hogy mi a módszer lényege, hatóereje. Az igazgatók egy kis hányadá-
nak magának is van személyes tapasztalata az alternatív vitarendezésről. Esetenként 
konferencia előadásokból, de voltak, akik a képzés első moduljait is végigcsinálták. 
Egészében azonban azt nem állíthatjuk, hogy az igazgatók többsége világos képpel 
rendelkezne erről. Amikor egy igazgató felvázolja, hogy ők igyekeznek elszakadni 
a büntető pedagógiától, mert az végképp nem működik, hanem egy együttműkö-
dőbb pedagógiai irányvonalat próbálnak meghonosítani, akkor hozzáteszik, hogy 
„valami hasonló ez a vitarendezési módszer is.” De legpregnánsabban az a mondat-
töredék fejezte ki ezt a „nagyjából tudást”, amikor valaki, nem tudván megnevezni 
magát a témát, úgy fejezte ki magát, „hogy hát az, ami miatt maguk most itt van-
nak.” Leginkább még az alternatív vitarendezés kifejezés fordult elő az interjúkban 
(időnként az alternatív jelző nélkül), de ez is általában a kérdéseket követő válaszban 
megismételve, vagy a mediáció, de mindkettő csak az igazgatók kisebb hányadának 
szókészletében szerepelt. A resztoratív technika bennfentesen hangzó idegen kifeje-
zése interjúalanyaink szájából egyszer hangzott el.

A „félig értést” jól mutatja az alábbi, a módszert az egyébként kifejezetten tá-
mogató igazgató megfogalmazása. „… az hogy itt ennyi kolléga ki lett képezve erre 
a feladatra, ez nagy mértékben […] egy érzékenyítő továbbképzés volt itt a kollégák 
számára. Azóta úgy látom, mert érzékenyen figyelünk a diákokra, és ha én is látom 
azt, hogy akár egy hangos szóváltás van itt kinn, két gyerek között, akkor nem saj-
náljuk az adott pillanatot megragadni. És leültetni ezeket a fiatalokat, hogy jó, nyu-
godjál le, fújd ki magad, mondd el mi a probléma. Még ha nem is szakember vezeti 
…, de sok esetben már egy ilyen dolog azért megold helyzeteket.” Itt természete-
sen nem vitarendezésről van szó, de a büntető fellépés helyett a „beszéljük inkább 
meg” megközelítésről, amely a konfliktuskezelés felfogásában természetesen rokon 
a vitarendezéssel. De a „valami ilyesmi” szintű magyarázat az is, hogy „mert ennek 
az a lényege, hogy a konfliktusokat úgy elkerülni, hogy nem összeveszni a gyerekkel. 
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Csak hát az ember ideges tud lenni…. azért jó bevonni mást is, aki éppen higgadtabb. 
És ő valahogyan objektívebben tudja látni a helyzetet, és el tudja simítani a konflik-
tust.” Itt érdemes odafigyelni az „elsimítani” kifejezésre, amely kevésbé megfelelő 
szó a vitarendezés kontextusában, mint a konfliktus kezelése vagy akár megoldása.

Egy másik iskola igazgatója is hasonlóról számolt be. „Nyilván nem vallotta be, 
de nem volt ugyan mediáció, de a fejlesztő szobában volt olyan része is, amikor min-
denki együtt volt. Az érintett, három gyerek, meg a hozzátartozó szülők, meg a gyivis 
nevelési kabinetvezető, kollégiumi nevelő, kollégiumvezető. És volt, amikor úgy hall-
gattuk meg, hogy csak az adott szülő és gyerek volt benn. A többi nem hallgatta. De 
ez olyan mediáció szerű is volt.” Ez a felhígított vitarendezés kép sok igazgatónál volt 
érzékelhető. A ’nagyjából tudást’ többen explicitté is tették. „… én az ifjúság-védel-
mishez szoktam fordulni, ha bármi gond van, ő azért eléggé bent van ebben, és szo-
kott jönni nekem segíteni. Most hogy a módszernek pontosan melyik elemét hogyan 
használja, azt én nem tudom megítélni. Voltam ugyan egy záró konferencián Buda-
pesten, de én eléggé kívülálló vagyok.”

A ’félig értés’ az olykor inkább félreértést jelent. „Amit pedagógiailag látok, ami 
régen volt, hogy igazgatói intő, meg ilyenek – ezek a mai gyerekek számára ilyen 
szemétkosárban jól elférő dolognak mondhatók. Sajnos a lelki világukat ez már nem 
hatja meg olyan szinten. Itt ami az én véleményem szerint valami hatást elérhet, 
az, ha mindkét felet behívatom. Tehát a tanulókat, a tanulók szüleit, illetve azokat 
a kollégákat, akik szemtanúi voltak a konfliktusnak, illetve az osztályfőnököt. És egy 
ilyen megbeszélésnek lehet esetleg olyan ereje, hogy mégis, egy kissé sakkban tartja 
a tanulót. Tényleg, felméri ésszel, hogy mi az a kár, amit ő okozott.” Ebben az interjú-
részletben nem a vita egyenrangú felek közötti rendezése áll a fókuszban, mint cél. 
Itt a vitarendezés eszköz, a „sakkban tartás”, a megfélemlítés eszköze, amely azokat 
a megfélemlítő eszközöket hivatott helyettesíteni, amelyek – az igazgató szerint saj-
nos – már köztudottan alig működnek, ha működnek egyáltalán. Itt nyilván még át 
kell gondolni, meg kell érteni a módszer lényegét, amelyhez meg kell próbálni kilépni 
az évtizedekig gyakorolt eszközök és módszerek logikájából. Ez nem könnyű feladat, 
és érthető, ha nem megy egyik napról a másikra.

Néhány zárógondolat

Az igazgatókkal készített interjúk alapján megállapítható, hogy az alternatív vita-
rendezés projekt releváns problémára reagált, egy a világban korszerűnek tekintett 
módszert kívánt elterjeszteni, és az iskolák többsége – vezetői és a pedagógusok egy 
erre fogékony, aktív köre – által pozitív fogadtatásra is talált. Szórványosan a módszer 
alkalmazására is van példa. Volt néhány iskola, ahol csupán annyi történt, hogy néhá-
nyan részt vettek a képzésen, de az iskola életére, pedagógiai kultúrájára úgyszólván 
semmilyen hatással nem volt a projekt. A tizenöt vezetői interjú alapján három isko-
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lát tudnánk ebbe a körbe sorolni. Az iskolák mintegy 80 százalékában azonban a ve-
zetők kifejezetten pozitívan viszonyultak az új megközelítéshez, és mindenhol volt 
egy olyan szűk kör a tantestületben, főleg fiatalabbak, vagy újdonságra mindig nyitott 
középkorúak, valamilyen felelős pozíciót ellátók (helyettesek, gyermekvédelmi fele-
lősök, DÖK-segítő tanárok), akik önként belevágtak a módszer elsajátításába, kipró-
bálásába. Néhányan közülük az utolsó modult is elvégezték, a módszert alkalmazzák 
is, mintegy hordozói lettek az új konfliktuskezelési kultúrának. Ők a képzésen részt 
vevőknek is csak egy kisebb hányada, de jelenlétük az iskolában e kultúra – általá-
ban jól látható, érzékelhető – jelenlétét is eredményezi. A módszert pozitívan fogadó 
iskolák közül néhány már odáig jutott, hogy e kultúra iskolán belüli elterjesztésére, 
intézményesítésére is tettek lépéseket, az immár része pedagógiai eszköztáruknak. 
Hogy az is maradjon, illetve hogy az iskolák derékhadában is meggyökeresedjen, ah-
hoz természetesen további szakmai támogatásra van szükség.

Egy határozott elveken alapuló pedagógiai megközelítés csak ott vezethet ered-
ményre, ahol magát a megközelítést elfogadják, azzal azonosulnak. Ahol a módszer 
megjelenése a képzések ellenére hatástalan maradt, ott a hatás elmaradását legin-
kább azzal magyaráznánk, hogy a vitarendezés módszere az iskola, de legalábbis an-
nak vezetői pedagógiai kultúrájával nem harmonizált, így abban nem bíztak.

A vitarendezési projekt általunk legfontosabbnak ítélt hatása a szemléletformá-
lás. Az, hogy megerősített egy amúgy is jelenlévő pedagógiai, konfliktuskezelési meg-
közelítést, miközben annak működéséhez praktikus eszköztárral is hozzájárult. Egye-
lőre a súlyosabb konfliktusok esetében a vitarendezést, az ezzel a kultúrával még 
kifejezetten rokonszenvező iskolákban is többnyire elutasítják. A vitarendezés egye-
lőre inkább az enyhébb normaszegéseknél, a még nem elmérgesedett diák-tanár 
konfliktusok kezelésében esélyes eszköz, illetve olyankor, amikor a kollektíva – akár 
a konkrét személy tulajdonságai, akár elvi-pedagógiai meggyőződése miatt – határo-
zottan nem kíván egy diákot eltávolítani. Amennyiben ugyanis egy pedagógus ragasz-
kodik a fegyelmi eljáráshoz, és ezzel a diák iskolából való eltávolítását próbálja elérni, 
akkor általában el is éri célját. Az a vezetői magatartás, amely az elveit amúgy nem 
osztó pedagógussal szemben védi a diák érdekeit, egyelőre igen ritka, bár a szándé-
kot néhol érzékeltük.

A fentiek miatt a vitarendezés tehát csak ritkán alternatívája a szankcionáló fe-
gyelmi eljárásnak, viszont alkalmazása ez utóbbiak  arányát képes lehet visszaszo-
rítani. Ez az igazgatói interjúk szerint egyes iskolákban már realitás. Tehát működő 
megelőző eszköz, amely a büntető pedagógia visszaszorításában, a konfliktusok el-
mérgesedésének megakadályozásában hatékony lehet.

Az igazgatói poszt a legfőbb hatalmi és felelősségi poszt az iskolán belül. A ve-
zetői pozíció egyben korlátozza a vitarendezésben való formális részvételét, hiszen 
ott külső, nem hatalmi pozícióban lévő szereplőre van szükség. Az igazgató vezetői 
pozíciója azt is eredményezi, hogy bizonyos konfliktusokat „hozzá visznek”, esetleg 
a házirend is hozzá delegálja a megoldás felelősségét. Ez lehetőség és korlát is egy-
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úttal a vitarendezés számára. Az igazgató dönthet ugyanis – szankció helyett – egy 
vitarendező eljárás megindításáról, ezt szándék szinten többször érzékeltük. De pró-
bálhatja maga megoldani a konfliktust a vitarendező konfliktuskezelés elvei mentén. 
Ez problematikusnak is tűnhet, különösen, ha a képzésben részt nem vett, alig tájé-
kozott vezetőről van szó, hiszen vitarendezési látszatot sugallhat, miközben az eset-
leg csak kulissza a tényleges hatalmi döntés legitimálására. Erre több példát láttunk.  
De lehetőség is, ha az igazgató ebben felkészült, mert akkor egy ilyen konfliktuske-
zelő kultúra erős, példakövetésre érdemes megtámogatására szólít fel, akaratlanul 
is. Ez a lehetőség akkor válhat valóra, ha e pedagógiai eszköz elterjedése érdeké-
ben az intézményvezetők számára külön képzéseket biztosítunk, amely megteremti 
a szükséges tájékozottságot és elkötelezettséget.

Mártonfi György



75

Sági Matild – Szemerszki Marianna 

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai

Bevezetés

Az elmúlt időszakban fokozottan a figyelem középpontjába kerültek az iskolai konflik-
tusok. Maga a konfliktus sokszor negatív értékítélettől kísérve jelenik meg, gyakran 
összemosódva az iskolai erőszak kérdéskörével. A szakértők ugyanakkor arra hívják 
fel a figyelmet, hogy önmagában a konfliktusok léte nem negatív jelenség, hanem 
az emberi kapcsolatok természetes velejárója, az ember társas lény mivoltából adó-
dik. Mind a csoporton belüli, mind a csoportok közötti konfliktusoknak nemcsak cso-
porterősítő, de jelentős szocializációs funkciója is lehet, míg a konfliktusok nem meg-
felelő megoldási módjai, és még inkább a „nem-megoldásuk”, a konfliktusok elfojtása 
és elfedése jelentős problémák forrása lehet (Coser 1956, 1967). Szakértői elemzé-
sek szerint az elmúlt időszakban nem a konfliktusok létében, hanem ezek megoldási 
módjaiban, illetve az eltérő megoldási módok egymásnak feszülésében, esetenként 
ütközésében történtek lényeges változások. A hagyományos, tekintélyelvű iskolákra 
a konfliktusok elkendőzése, elfojtása volt a jellemző. Ez a tradicionális társadalmak-
ban találkozott az általános konfliktuskezelési eljárásokkal, változó társadalmi viszo-
nyok között azonban gyakran eltér az iskolában alkalmazott vagy alkalmazni kívánt 
konfliktuskezelési mód attól, amire a tanulókat a család vagy a tágabb társadalmi 
környezet/csoport szocializálja. Az értékrendek, normák, konfliktusmegoldási mó-
dok iskolai ütközése adódhat abból, hogy az iskola lassan reagál a társadalmi válto-
zásokra, és abból is, hogy az iskolai expanzió hatására olyan társadalmi csoportokból 
származó gyerekek is megjelennek az iskolában, amely csoportok tipikus konfliktus-
megoldási módjai jelentősen eltérnek az iskolák hagyományos értékrendjétől (Sáska 
2008; Krémer 2008). Ugyanakkor súlyos hiba lenne úgy vélni, hogy az iskolák több-
sége alapvetően csak tradícionális konfliktusmegoldási módokat alkalmazna, illetve 
hogy a különböző konfliktusmegoldási módok iskolai találkozása csak (újabb) konflik-
tusokat gerjesztene. Ellenkezőleg: optimális esetben az iskola nemcsak terepe, de fő 
aktora is lehet annak a tanulási/szocializációs folyamatnak, amelynek során a tanulók 
a családi/társadalmi közegükétől eltérő konfiktusmegoldási módokat ismernek meg 
és alkalmaznak (Szekszárdi 1994, 2001; Buda 1986, 2005; Krémer 2008; Ligeti 2010). 
Alapvetően ez a meggyőződés vezetett oda, hogy a magyar oktatásügyben kiemelt 
témakörként jelent meg az alternatív vitarendezés elveinek és gyakorlatának kérdés-
köre, amelyet Ligeti György szavait idézve fogalmazhatunk meg a legmarkánsabban: 
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„Az iskolán belüli konfliktusoknak és feloldási módjaiknak pedagógiai erejük van” 
(Ligeti 2010, 1).

A következőkben az iskolán belüli konfliktusok megoldási módjai pedagó-
giai erejének feltárására teszünk kísérletet. Megkíséreljük megragadni a tanulók 
és a pedagógusok körében is a jellegzetes konfliktusmegoldási módokat, beállító-
dásokat. Ezt követően vizsgáljuk a tanárok és diákok különböző típusú iskolai konf-
liktusokra adott jellemző reakcióit. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy milyen 
kapcsolat van a diákok és az iskolai tantestület általános konfliktusmegoldási atti-
tűdjei és problémamegoldási gyakorlata között. Ennek során alapvetően arra a kér-
désre keresünk választ, hogy van-e az iskolai konfliktusok megoldási módjainak ne-
velő hatása.

A konfliktusok megoldásának típusai  
– elmélet és gyakorlat

A szakirodalom szerint (Fürjes et al. 2009; Pallai 2010) a konfliktusok megoldásának 
alapvetően három fő típusa van. A hatalom alapú problémamegoldás kulcskérdése 
az, hogy „ki az erősebb”, ki tudja jobban rákényszeríteni az akaratát a másikra. A jog 
alapú problémamegoldás fő kérdése az, hogy kinek van igaza, míg az érdek alapú 
problémamegoldás során a konfliktusba került felek igyekeznek megismerni a másik 
fél érdekeit és szükségleteit, legalább részben feltárják a saját érdekeiket és szükség-
leteiket, s az érdekek ismeretében közösen keresik a legjobb megoldást. A „legjobb 
megoldás” keresése során alapvetően két fő tárgyalási típust lehet megkülönböztet-
ni: a versengő tárgyalást és az információfeldolgozó/együttműködő tárgyalást. A ver-
sengő tárgyalást folytató felek alapvetően abból a feltételezésből indulnak ki, hogy 
a tárgyalás eredményeképpen csak a másik rovására lehet nyerni – tehát, hogy egy 
zéró összegű játszma résztvevői. Csak azért kívánják jobban megismerni a másik fél 
szempontjait, hogy ezek ismeretében minél előnytelenebb helyzetbe szoríthassák 
be – miközben igyekeznek minimalizálni a saját szempontrendszerükkel kapcsolatos 
információk átadását. Az információfeldolgozó és az azt követő együttműködő tár-
gyalás során viszont a felek abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a másik fél cél-
jainak és érdekeinek részletesebb feltárását követően van a konfliktusnak egy olyan 
megoldási módja, amely mindkét fél számára előnyösebb, mint amit akkor tudnának 
elérni, ha a tárgyalást zéró összegű játszmaként fognák fel. A zéró összegű és a nem 
zéró összegű játszmák lehetséges eltérő kimenetét jól ismerjük a „fogoly dilemma” 
esetén keresztül (Mérő 1996), az információfeldolgozó/együttműködő tárgyalás so-
rán feltáruló együttes nyereség logikáját pedig egy az üzleti iskolákban gyakran alkal-
mazott „tojásvásárló játék” leírásával szemléltetjük.

Egy-egy konfliktus „optimális” megoldási módja függ a konfliktus típusától, attól, 
hogy a résztvevő felek egyenrangúak, vagy sértő/sértett helyzetben vannak. Bizonyos 
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helyzetekben nyilvánvalóan szükség van a jog alapú konfliktusrendezésre, krízishely-
zetekben (például közvetlen életveszély elhárítása céljából) azonnali hatalmi alapú 
megoldásra van szükség. Az iskolai konfliktusok nagy részében azonban általában 
erre nincs szükség, így lehetőség van az információfeldolgozó/együttműködő tárgya-
lásra épülő konfliktusmegoldási módokra. Ennek során a felek „együttes vesztesé-
gét” még abban az esetben is jelentős mértékben csökkenteni lehet, ha a konfliktus 
során valakit mindenképpen veszteség ér. A két leggyakrabban alkalmazott és leg-
inkább célravezető konfliktuskezelési folyamat a mediáció (egyenrangú felek közötti 
érdekfeltáró, érdekegyeztető tárgyalás) és a facilitáció (nem egyenrangú felek közöt-
ti igazságszolgáltatás, ahol a „bűnös” kijavítja az általa okozott kárt, például lemos-
sa az összegrafittizett falat) (Pallai 2010).

Némileg eltérő tipizálását adja a konfliktusok megoldásának Kas Kinga (2008). 
Megközelítése szerint a konfliktusok kezelésének három alaptípusa az elkerülés, 
az önbíráskodás és a megbeszélés. A megbeszélés pedig lehet egyeztetés, békéltetés, 
közvetítés vagy döntőbíráskodás. E tipológia kevéssé jelenik meg a hazai és a nem-
zetközi szakirodalomban, viszont – mint ahogy a későbbiekben látni fogjuk – ered-
ményeink jól illeszthetők a vitarendezések elkerülés – önbíráskodás – megbeszélés 
hármasával jellemezhető tipizálásra.

Tojásvásárló játék

„Két üzletember, akik két rivális gyógyszercégnek dolgozik, tárgyal egy 
ritka madárfajta egyetlen tulajdonosával, akik tojásokat termel piacra. 
Mindkét cég olyan alapanyagot használ, ami ennek a madárfajtának a 
tojásából vonható ki. A madártulajdonosnak korlátozott mennyiségű to-
jása van, nem tudja mindkét rendelést kielégíteni. Bár az üzletemberek 
szerepleírásaiban benne van az információ, hogy a tojás mely részére 
van szüksége az adott cégnek, a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy 
a játékosok az esetek 95%-ban harcolni kezdenek a tojások megszerzé-
séért – tehát zéró összegű játszmát feltételeznek, és versengő tárgya-
lást folytatnak, és csak a csapatok 5%-a fedezi fel, hogy a tojás más-más 
alkotóelemére van szüksége a két rivális cégnek, így mindenki igénye 
kielégíthető lenne, nem lenne a tárgyalásnak nyertese és vesztese.” 

Forrás: Malhotra és Bazeman (2007) példáját idézi: Pallai (2010, 18)
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Tipikus konfliktuskezelési módok a szakképző iskolák  
diákjai körében

A diákok általános beállítódásai

Vizsgálatunk során a diákok általános konfliktuskezelési beállítódásait a szakiroda-
lom alapján egy a lehetséges konfliktuskezelési beállítódásokat jól tükröző itemsor-
ral mértük (Crafword 1996; Haas 1999). Eredményeink szerint a szakképző iskolák 
diákjaitól elvi szinten nem állnak távol a nem zéró összegű konfliktuskezelési módok, 
illetve az érdek alapú, tárgyalásos vitarendezési módok. 88 százalékuk egyetért az-
zal az állítással, hogy minden vita, veszekedés, zűr esetén van olyan megoldás is, 
amikor nem kell másokat bántani, de nem is kell meghúzni magunkat, és közel eny-
nyien (85%) azzal az állítással is egyetértenek, hogy „sokszor az segít, ha megpró-
báljuk megérteni a másik viselkedésének az okát.” Ugyanakkor nem áll távol tőlük 
az erő alapú vitarendezési mód sem: kétharmaduk egyetért az erre utaló általános 
konfliktusmegoldási beállítódásokat jelző állításokkal. Valamivel többen fogadják el 
a verbális agressziót, mint konfliktuskezelési módot („Teljesen rendben van, hogy ha 
gúnyolnak, akkor visszaszólunk”: 69%), és nem sokkal kevesebben fogadják el az erő-
teljesebb, fizikai bántalmazást is magában foglaló módokat („Ahhoz, hogy a többiek 
tiszteljenek, néha meg kell harcolni másokkal”: 63%), illetve „Néha az embernek 
csak két választása van: vagy őt ütik meg, vagy ő üt először”: 64%). Minden máso-
dik diáktól a társaknak a saját szférából való kizárása sem áll távol („Teljesen rend-
ben van, hogy ha valakire dühösek vagyunk, akkor nem állunk vele szóba”: 52%). 
A diákok harmadára az elkerülő, visszahúzódó konfliktusmegoldási módok is jellem-
ző („Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb megoldás az, ha meghúzzuk magunkat”: 
34%), egynegyedük pedig kifejezetten pártolja az erőszakra, illetve a hatalmi pozíci-
óra alapozott konfliktusmegoldásokat („Teljesen rendben való, hogy megüssük azt, 
aki nagyon feldühít”: 25%).

Sági Matild – Szemerszki Marianna
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1. ábra:  Szakképző iskolák diákjainak általános konfliktusmegoldási  
attitűdskálája 
Az egyes állítással egyetértők aránya (4 fokú skálán „teljesen egyetért”, 
vagy „részben  egyetért” válaszok, %, N=3009)

Az itemek által feltárt általános konfliktusmegoldási attitűdök között jelentős át-
fedések vannak: nem ritka  az átfedés az egyeztető/vitarendező és az erőszakos/ha-
talmi attitűd között sem.

Annak érdekében, hogy feltárjuk azokat a fő dimenziókat, amelyek mentén a diá-
kok konfliktusmegoldási attitűdjeinek fő típusai rendeződnek, 9 dummy1 változóra 
épülő főkomponens-elemzést végeztünk. Ennek eredményeképpen három, egymás-
tól markánsan elkülönülő típus bontakozott ki számunkra: a hatalom/erő alapú, a vita-
rendező, valamint a visszahúzódó/elfedő attitűd – gyakorlatilag ugyanazok a típusok, 
amelyeket kiemelt típusokként említett összegző elemzésében Kas Kinga (2008). 

1  Két értékű („választotta” – „nem választotta” típusú változó)

Minden vita, veszekedés, zűr esetén van 
olyan megoldás is, amikor nem kell másokat 
bántani, de nem is kell meghúzni magunkat.

Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb
megoldás az, ha meghúzzuk magunkat.

Sokszor az segít, ha megpróbáljuk 
megérteni a másik viselkedésének az okát.

Azoknak a diákoknak van a legnagyobb 
tekintélyük,akik ellenszegülnek 

a tanároknak.

Teljesen rendben van, hogy ha gúnyolnak,
akkor visszaszólunk.

Teljesen rendben van, hogy ha valakire 
dühösek vagyunk, akkor nem 

állunk vele szóba.

Teljesen rendben való, hogy megüssük azt,
aki nagyon feldühít.

Néha az embernek csak két választása van:
vagy őt ütik meg, vagy ő üt először.

Ahhoz, hogy a többiek tiszteljenek,
néha meg kell harcolni másokkal.

25

25

34

52

63

64

69

85

88
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Leginkább erőteljesnek a hatalom/erő alapú beállítódás mutatkozik. Ez az egy 
faktor a teljes variancia több mint 20 százalékát magyarázza, sajátértéke 1,88. E be-
állítódásra nemcsak a verbális és szimbolikus, de a fizikai erőszak alkalmazása is alap-
vetően jellemző.

Az érdekegyeztető/vitarendező beállítódás ugyancsak erőteljes típusként jele-
nik meg. E típusra a mások érdekeinek, szempontjainak megértése, és az olyan, ösz-
szességében legjobb megoldások keresése (tehát a nem zéró összegű játszma lehe-
tőségének megtalálása) a jellemző, ahol a konfliktus összes szereplőjének sérülése 
minimalizálható. A beállítódásra kisebb mértékben a verbális agresszió is jellemző, 
esetenként a „lovagi párbaj” jellegű összecsapás sem kizárható – viszont kifejezetten 
elhatárolódik a proaktív (tehát kezdeményező) fizikai erőszaktól.

Nem kevésbé erőteljes általános beállítódás a visszahúzódó típus sem. Mind ma-
gyarázó ereje (13%), mind pedig a faktor sajátértéke (1,17) közel azonos az érdek-
egyeztető/vitarendező beállítódáséval. A konfliktus nem kezelése, elfedése, a prob-
lémás személyekkel való kommunikáció elkerülése e típus fő jellegzetessége. E típus 
képviselője kifejezetten elhatárolódik a hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási mó-
doktól, de nem különösebben jellemző rá a másik megértésére, az érdekek, célok 
és a másik fél szempontjainak megértésére, felfedésére való törekvés sem.

Sági Matild – Szemerszki Marianna
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1. táblázat:  A szakképző iskolák diákjainak konfliktusmegoldással kapcsolatos 
általános  attitűdtípusai  
Rotálatlan faktorsúly-mátrix

 Hatalom/erő 
alapú Vitarendező Visszahúzódó

Egyetért: Teljesen rendben való, hogy 
megüssük azt, aki nagyon feldühít. 0,684 -0,134 -0,053

Egyetért: Néha az embernek csak két 
választása van: vagy őt ütik meg, vagy  
ő üt először.

0,629 0,245 -0,201

Egyetért: Ahhoz, hogy a többiek 
tiszteljenek, néha meg kell harcolni 
másokkal.

0,524 0,289 -0,218

Egyetért: Teljesen rendben van, hogy  
ha kigúnyolnak, akkor visszaszólunk. 0,510 0,309 -0,106

Egyetért: Azoknak a diákoknak van  
a legnagyobb tekintélyük, akik  
ellenszegülnek a tanároknak.

0,454 -0,167 0,288

Egyetért: Teljesen rendben van, hogy  
ha valakire  dühösek vagyunk, akkor 
nem állunk vele szóba.

0,397 0,088 0,576

Egyetért: Vita, veszekedés, zűr esetén 
a legjobb  megoldás az, ha meghúzzuk 
magunkat.

0,040 -0,043 0,792

Egyetért: Minden vita, veszekedés, zűr 
esetén van olyan megoldás is, amikor 
nem kell másokat bántani, de nem is 
kell meghúzni magunkat.

-0,206 0,728 0,123

Egyetért: Sokszor az segít, ha meg-
próbáljuk  megérteni a másik  
viselkedésének az okát.

-0,279 0,643 0,125

Sajátérték 1,883 1,238 1,175

Magyarázott variancia (%) 20,920 13,750 13,057

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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Az általános beállítódások és a konkrét konfliktushelyzetekben 
való tipikus reakciók közötti összefüggések

Kérdőíves attitűdvizsgálatok esetén mindig felmerül a kérdés, hogy vajon az elvi 
síkon adott válaszok mennyiben felelnek meg az adott helyzetben való cselekede-
teknek. Kutatásunk során nyilván nem teremthettünk olyan kísérleti viszonyokat, 
amikor pontosan megfigyelhettük volna a különböző tipikus általános beállítódású 
diákok viselkedését konkrét helyzetekben. Az általános beállítódások és a konkrét 
cselekvések közötti kapcsolatot csupán oly módon tudtuk vizsgálni, hogy kérdő-
ívünkben tipikus diák-diák, gyerek-szülő és tanár-diák konfliktushelyzetek esetében 
adott tipikus egyéni reakciókra kérdeztünk rá, és e konkrét cselekvéseket vetettük 
össze az általános beállítódások típusaival. Sajnos terjedelmi okok miatt – és a diá-
kok esetleges szövegértési problémáinak elkerülése végett – arra nem volt lehe-
tőségünk, hogy minden részletre kiterjedő, finoman cizellált konfliktushelyzeteket 
modellezzünk. Így az egyszerűsített konfliktushelyzetek értelmezése során azzal 
is számolnunk kellett, hogy a diákok eltérő módon értelmezik az adott helyzetben 
a „konfliktus” jellegét, mértékét. Diákonként eltérő lehet az az ingerküszöb, amely 
felett egy helyzetet valaki konfliktusként értelmez (az egyik gyerek számára pél-
dául egy „koki” említésre sem érdemes eseményt jelenthet, míg a másik számára 
súlyos attrocitásként jelenhet meg). A tipikus konfliktushelyzetekre adott tipikus 
válaszok kiválasztása során ugyanakkor kevésbé kell számolnunk azzal, hogy a vá-
laszadó diák nem a valós, hanem az általuk helyesnek vélt megoldási módot jelölik 
meg. A kérdőíves kutatások tapasztalatai szerint ugyanis tét nélküli helyzetekben 
– amikor az önkitöltős kérdőív egyszerű kérdéseire adott egyszerű válaszokat még 
egy kérdezőbiztosnak sem kell feltárni – a válaszadóknak csak nagyon kis része tud 
és akar konzekvensen végigvinni nem valódi válaszokat.

Eredményeink szerint az általános beállítódás faktorok a szakképző iskolák diák-
jainak konkrét egyéni helyzetmegoldásokban való tipikus cselekedeteivel erőteljes 
(statisztikailag szignifikáns) összefüggést mutatnak (2., 3. és 4. táblázatok).

Leginkább erőteljesnek, beágyazottnak a hatalom/erő alapú beállítódás tűnik 
a konkrét konfliktustípusokra adott egyéni válaszokkal való összefüggés szintjén is: 
Mind az „én-más diák”, mind az „én-tanár”, mind pedig az „én-szülő” típusú konflik-
tusok esetén az egymással való megküzdést választják az ilyen beállítódású kama-
szok. A szülővel való konfliktus esetén ez kiegészül a mástól való segítségkéréssel. 
Ennek lehetséges magyarázata az, hogy a szülőt talán még sok esetben maguknál 
sokkal erősebbnek tartják, míg a tanárokat vagy a diáktársakat nem – de lehetséges 
az is, hogy családi környezetben könnyebben találnak pártfogót (pl. a másik szü-
lőt, nagybácsit stb.), mint iskolai konfliktushelyzetben. Az egyutas varianciaanalízis 
magyarázó ereje is jelentős eltéréseket mutat a három konfliktustípus tipikus egyé-
ni megoldási módjai és az általános hatalmi/erő alapú beállítódás között. Azonos 
szintű felek közötti (diák-diák) konfliktus esetében a leginkább erőteljes a modell 
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magyarázó ereje, tanár-diák konfliktus esetén lényegesen kisebb, és gyerek–szülő 
konfliktus esetén a legkisebb (2., 3. és 4. táblázatok bal oldali oszlopai).

A visszahúzódó általános beállítódás is konzekvens, de kevésbé erőteljesen be-
ágyazott magatartási reakciókat eredményez. A visszahúzódó beállítódású diákok-
ra minden konfliktushelyzetben jellemző az, hogy visszahúzódnak, nem küzdenek, 
és esetleg külső segítséget kérnek. A megfelelő varianciaanalízis magyarázó ereje 
mindhárom vizsgált konfliktustípus esetében gyengébb, mint a hatalmi/erő alapú 
beállítódásé, ugyanakkor a visszahúzódó általános beállítódás is erőteljesebben 
(nagyobb magyarázó erővel) jelenik meg a diák-diák konfliktusok esetében, gyen-
gébben a tanár-diák konfliktusokban, és legkevésbé a gyerek-szülő konfliktusoknál 
(2. 3. és 4. táblázatok jobb oldali oszlopai).

A vitarendező beállítódás gyengébbnek tűnik – mintha csak azonos szintűvel 
(diáktárssal) való konfliktusok esetében működne konzekvensen, de ebben az eset-
ben is csupán 2 százalékos a modell magyarázó ereje. Különböző szintű felekkel 
(tanárokkal, illetve szülőkkel) való konfliktus esetén pozitív cselekvési vezérfonalat 
nem jelent, megjelenik viszont a „nem-attitűd”. Ugyan nem tudja pontosan a diák, 
hogy mit kéne tennie ilyen jellegű konfliktusok esetében, de határozott elképzelése 
van arról, hogy mit nem tesz: nem harcol, és nem kér külső segítséget. A vitaren-
dező magatartás aktiválásához tehát, úgy tűnik, szüksége van a partner támogató 
beállítódására is – különösen, ha magasabb hatalmi/erő pozícióban levő partnerrel 
kerül konfliktusba. (Lásd a 2. a 3. és a 4. táblázat középső oszlopait.)

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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2. táblázat:  A diák-diák konfliktushelyzetben való egyéni reakciók  
és az általános konfliktusmegoldási beállítódás közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktorpontszámok átlagértékei  
a „Te általában mit teszel, ha konfliktusod támad egy diáktársaddal?”  
kérdésre adott válaszok szerint

Általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Te általában mit teszel,  
ha konfliktusod támad egy  
diáktársaddal?

Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Igyekszem visszahúzódni,  
elkerülni a bajt. 0,076 -0,087 0,560

Megküzdünk egymással. 0,657 -0,207 -0,289

Megpróbáljuk megbeszélni,  
hogy mi a gond, és ez alapján 
megtalálni a legjobb megoldást. 

-0,224 0,129 -0,053

Segítségek kérek valakitől. -0,059 -0,221 0,126

Ilyesmi nem szokott előfordulni. -0,062 -0,192 0,019

Együtt -0,001 -0,001 -0,000

Sig* 0,000 0,000 0,000

Eta sqr* 0,109 0,020 0,061

* Egyutas varianciaanalízis alapján
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3. táblázat:  A gyerek-szülő konfliktushelyzetben való egyéni reakciók  
és az általános konfliktusmegoldási beállítódás közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktorpontszámok átlagértékei  
a „Mit teszel olyankor, ha konfliktusod támad a szüleiddel?”  
kérdésre adott válaszok szerint

Általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Mit teszel olyankor,  
ha konfliktusod támad  
a szüleiddel?

Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Igyekszem visszahúzódni, 
elkerülni a bajt. 0,024 -0,118 0,193

Megküzdünk egymással. 0,223 -0,006 -0,148

Megpróbáljuk megbeszélni,  
hogy mi a gond,  és ez alapján 
megtalálni a legjobb megoldást. 

-0,066 0,088 -0,069

Segítségek kérek valakitől. 0,256 -0,0380 0,222

Ilyesmi nem szokott előfordulni. 0,005 -0,131 0,123

Együtt 0,000 -0,001 -0,001

Sig* 0,000 0,000 0,000

Eta sqr* 0,010 0,013 0,014

* Egyutas varianciaanalízis alapján

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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4. táblázat:  A tanár-diák konfliktushelyzetben való egyéni reakciók  
és az általános konfliktusmegoldási beállítódás közötti kapcsolat 
Az általános konfliktusmegoldási faktorpontszámok átlagértékei  
a „Mit teszel olyankor,  ha konfliktusod támad egy tanároddal? ”  
kérdésre adott válaszok szerint

Általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Mit teszel olyankor, 
 ha konfliktusod támad  
egy tanároddal?

Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Igyekszem visszahúzódni,  
elkerülni a bajt. 0,032 0,026 0,150

Megküzdünk egymással. 0,464 -0,228 -0,315

Megpróbáljuk megbeszélni,  
hogy mi a gond,  és ez alapján 
megtalálni a legjobb megoldást. 

-0,046 0,035 -0,102

Segítségek kérek valakitől. 0,008 -0,084 0,216

Ilyesmi nem szokott előfordulni. -0,154 0,030 0,093

Együtt 0,001 -0,001 0,001

Sig* 0,000 0,000 0,000

Eta sqr* 0,029 0,007 0,024

* Egyutas varianciaanalízis alapján
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Szakképző iskolák tanárainak általános konfliktuskezelési 
beállítódásai – a tanárok válaszai alapján

Eredeti elemzési tervünk szerint szerettük volna összevetni egy-egy iskola tanárai-
nak és diákjainak általános konfliktusmegoldási attitűdjeit. Ennek során azon hi-
potézisünket akartuk tesztelni, miszerint azokban az iskolákban, ahol a tantestü-
let többsége a vitarendező beállítódás elkötelezettje, a diákok is inkább hajlanak 
e konfliktuskezelési módok alkalmazására. Az összehasonlíthatóság érdekében 
a vizsgálatba bekerült iskolák pedagógusaival kitöltetett kérdőív pontosan azt az ál-
talános konfliktusmegoldási beállítódásokat firtató kérdéssort tartalmazta, amelyet 
a diákok esetében alkalmaztunk. A válaszok alapján a diákok esetében alkalmazottal 
megegyező módon – tehát faktoranalízis segítségével – akartuk feltárni a pedagó-
gusok körében érvényes általános konfliktusmegoldási beállítódástípusokat. A taná-
rok esetében azonban analízisünk nem vezetett markáns jegyekkel meghatározha-
tó faktorokhoz. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a tanárok elsöprő többsége 
(90-96%-a) egyetértett azokkal az általános állításokkal, amelyek az információfel-
dolgozó/együttműködő tárgyalásra alapozott konfliktusmegoldási beállítódásokat 
mérték, 566 tanárból csak 6 (1%) vállalta fel: rendben levőnek tartja, hogy valaki 
megüti azt, aki nagyon feldühíti, s ugyancsak kevesen (6-9%) értettek egyet a vissza-
húzódó-elkerülő beállítódásra vonatkozó állításokkal (2. ábra).

Elképzelhető, hogy a szakképző iskolák pedagógusai az elvek szintjén valóban 
elkötelezett hívei az alternatív vitarendezési módoknak, és valóban távol áll a be-
állítódásuktól a hatalmi/erőre épülő konfliktuskezelési attitűd. Ugyanakkor ezek-
nek az eredményeknek az értelmezésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt 
a tényt, hogy a szakmailag képzett pedagógusok tudják a „helyes választ” ezekre 
a kérdésekre, és nem kizárt, hogy a kérdőíves felmérés során nem a tényleges be-
állítódásukra, hanem inkább a szakmailag általuk helyesnek tartott beállítódásra 
vonatkozó válaszokat jelölték be. Ez utóbbi esetben is feltétlenül pozitív jelenség-
ként kell azt értelmeznünk, hogy a pedagógusok tudják, mi a „helyes” válasz, mi 
lenne a szakmailag indokolt vagy legalábbis elfogadott/elvárt konfliktuskezelési be-
állítódás.

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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2. ábra:  Szakképző iskolák tanárainak általános konfliktusmegoldási 
attitűdskálája 
Az egyes állítással egyetértők aránya (4 fokú skálán „teljesen egyetért”, 
vagy „részben egyetért” válaszok, %, N=566

Sokszor az segít, ha megpróbáljuk megérteni
a másik viselkedésének az okát.

Vita, veszekedés, zűr esetén a legjobb
megoldás az, ha meghúzzuk magunkat.

Minden vita, veszekedés,zűr esetén van 
olyan megoldás is, amikor nem kell másokat 
bántani, de nem is kell meghúzni magunkat.

Azoknak a diákoknak van a legnagyobb 
tekintélyük,akik ellenszegülnek a tanároknak.

Ahhoz, hogy a többiek tiszteljenek, 
néha meg kell harcolni másokkal.

Teljesen rendben van, hogy ha valakire 
dühösek vagyunk, akkor nem állunk vel szóba.

Teljesen rendben való, hogy megüssük azt,
aki nagyon feldühít.

Teljesen rendben van, hogy ha gúnyolnak,
akkor visszaszólunk.

1

6

9

15

21

35

56

90

96

Néha az embernek csak két választása van:
vagy őt ütik meg, vagy ő üt először.
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A tanárok iskolai konfliktusmegoldási gyakorlata  
– ahogy a tanulók észlelik

Az iskolai konfliktusok megoldási módjainak pedagógiai erejét elsősorban nem a ta-
nároknak a kérdőíves kutatás során regisztrált beállítódásai adják, hanem az, hogy 
a diákok milyennek észlelik az iskola és a tantestület (többsége) konfliktusmegoldási 
gyakorlatát. Ennek feltérképezéséhez arról kérdeztük a vizsgálatban részt vevő diáko-
kat, hogy tapasztalatuk szerint jellemzően mint csinálnak az iskolában a tanárok ak-
kor, ha egy diák megzavarja a tanítást, nem hagyja a tanárt tanítani. Mind a kérdőíves 
kutatás, mind pedig a tanárok és a diákok körében végzett fókuszcsoportos beszélge-
tések szerint is az iskolai konfliktusok változatos formái közül a tanórai fegyelmezet-
lenség az egyik leggyakrabban előforduló probléma, de iskolánként, évfolyamonként 
és iskolán belül osztályonként is eltérő lehet azok előfordulási gyakorisága és meg-
jelenési módja.

„Hát a legsűrűbb az, hogy a tanár tanítani akar, a diák meg nem akar 
tanulni. Mindenfélét igyekszik kitalálni, hogyan oldja meg az unalmas 
órát, vagy nagy lemaradása van, és gondolja, hogy úgysem tudja soha 
behozni, és akkor valahogy elüti az időt.” 

(Igazgatói interjú)

„A legenyhébb fokozat az, hogy eleve órán bejönnek, akkor legyenek 
szívesek helyet foglalni a helyükre. Elővenni a felszerelést, mert ugye ez 
is csúszni szokott. Van, amikor még az óra elkezdése utáni 10 percben 
a tudatáig nem jutott el, hogy ő órán van például. Tehát még továbbra 
is kokettál, a másikkal beszélget, még uzsonnázgat, még a sapka a fe-
jén van, még a felszerelés a hátán, a táska. […] Vannak olyan osztályok, 
ahol az első 10 perc azzal telik el, hogy akkor most órán vagyunk, és tes-
sék ezzel szembesülni. És akkor nagy nehezen ráhangolódunk. De van, 
ahol ez teljesen normális, beül, és elindul az óra.”

(Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

„A két nagy probléma az, hogy ne beszélgessen, amikor te beszélsz, dol-
gozzon, amikor az a feladata, hogy csinálja a dolgát. Tehát erre a kettő-
re kell így igazából figyelni.”

(Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

Kérdőíves felmérésünk során az egyszerű tanár-diák konfliktusra vonatkozó kér-
désünkhöz 14 válaszlehetőséget adtunk meg, s mindegyik lehetséges reakcióról há-
romfokú skálán jelezhették a diákok, hogy tapasztalatuk szerint az adott megoldási 

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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mód „gyakran előfordul”, „néha előfordul”, vagy „nem szokott előfordulni” az iskolá-
ban. A „gyakran” válaszok alapján egyszerű kétértékű itemsort konstruáltunk2, s ez 
alapján próbáltuk feltárni az iskolában a diákok által észlelt tipikus tanári konfliktus-
megoldási típusokat.

A diákok fele számolt be arról, hogy ilyen tanár-diák konfliktus esetén az iskolá-
jukban a tanárok jellemzően tradicionális fegyelmezési eszközöket alkalmaznak: be-
írást, intőt adnak a rendzavaró diáknak, vagy külön ültetik a rendbontót. Minden 
harmadik diák tapasztalata szerint a tanárok gyakran használják az oktatási értéke-
lési eszközöket is fegyelmező eszközként (feleltetik a rendbontót, szaktárgyi egyest 
adnak neki), illetve kollektív büntetésként (dolgozatot íratnak az egész osztállyal). 
Körülbelül a diákok harmada szerint ilyen esetben a tipikus tanári reakció ugyancsak 
a visszaszólás, asztalra csapás – ugyanakkor a fizikai erőszak (koki) a diákok beszá-
molói szerint is csak néha-néha fordul elő. (Meg kívánjuk jegyezni, hogy a diákokkal 
készült csoportos interjúk tanúsága szerint a /fiú/ tanulók többsége szerint az olyan 
kisebb fizikai atrocitás, mint a koki vagy a „zsibbasztó”3, nem számít említésre méltó 
eseménynek, tehát nyugodtan beszámolnának róla, ha ez jellemző lenne.) Eredmé-
nyeink szerint a diákok másképp észlelik a tanárok tipikus konfliktusmegoldási mód-
szereit, mint amilyen képet a tanárok saját magukról közvetítettek a kérdőívre adott 
válaszaikban. A tanárok elsöprő többsége saját magát alapvetően vitarendező, ér-
dekfeltáró, érdekegyeztető beállítódásúként jellemezte. Ugyanakkor a diákok csupán 
szűk harmada számolt be arról, hogy ezek a konfliktusmegoldási formák (óra után el-
beszélgetés a rendbontóval, az eset megbeszélése az osztállyal) egy egyszerű osztály-
termi tanár-diák konfliktus, rendbontás esetén általánosak lennének az iskolájukban. 
Minden negyedik diák gyakran tapasztalta azt is, hogy a vizsgált tanár-diák konfliktus 
esetén a tanár más (tekintélyesebb, illetve az iskolai hierarchiában magasabban álló) 
pedagógus segítségét kéri, s minden tízedik diák szerint az is gyakori, hogy az isko-
lájukban a tanárok ilyenkor nem tesznek semmit – visszahúzódnak, elfedik a problé-
mát, elkerülik a konfliktust.

2 Az eredeti 3 kategóriás változókból az elemzés során általunk alkalmazott új változókat 
úgy képeztük, hogy a „gyakran” válaszokat 1, míg a „ritkán”, illetve a „soha” válaszokat 0 
értékre állítottuk be.

3 „Zsibbasztó”: a felkar egy bizonyos pontjára ököllel adott egyetlen ütés, amitől a kar 
elzsibbad.
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3. ábra:  Tanár-diák konfliktusok kezelésének tanári gyakorlata  
– ahogy a gyerekek látják  
A kérdés: „Jellemzően mit csinálnak a tanárok akkor, ha egy diák  
megzavarja a tanítást, nem hagyja  a tanárt tanítani?”  
Az egyes megoldási módokat gyakran tapasztalók aránya, háromfokú  
skálán (gyakran, néha, soha) mért válaszok alapján, %, N=3908

Faktoranalízisünk eredménye szerint a diákok által észlelt tanári konfliktusmeg-
oldási gyakorlatnak is három fő típusa van, de ezek némiképp eltérnek a tanulók álta-
lános beállítódási típusaitól (5. táblázat).

A tradicionális típusra a hagyományos-tekintélyelvű pedagógiai módszerek tel-
jes tárházának aktiválása jellemző – helyzettől függően a teljes portfólió egyik vagy 
másik módszere. Két tevékenység hiánya jellemzi ezt a típust: a tradicionális konf-
liktusmegoldó pedagógusok mindenképpen tesznek valamit (tehát nem passzívak), 
és nem szokták az osztállyal megbeszélni a problémát. 

A vitarendező tanári gyakorlatra viszont éppen a problémák megbeszélése jel-
lemző – az osztályközösséggel, vagy óra után, egyénileg, a közvetlenül érintettek 
körében. E típus képviselői kifejezetten aktívak, mindenképpen reagálnak a problé-
mára, és ugyancsak ellentétes e beállítódással a kollektív büntetés – egy-egy tanuló 
rendzavarása esetén nem íratnak dolgozatot a teljes osztállyal.

Beírást, intőt adnak a rendbontónak.

Külön ültetik, elültetik a rendbontót.

Feleltetik a rendbontót.

Megbeszélik az osztályban a problémát.

Megbeszélik az osztályban a problémát.

Nem tesznek semmit.

Az igazgatóhoz küldik a rendbontót.

Segítséget kérnek az osztályfőnöktől.

Felkeltik a rendbontó figyelmét.

Egyest adanak  a rendbontónak.

Kokit stb adnak  a rendbontónak.

Plusz feladatot adnak  a rendbontónak.

Óra után elbeszélgetnek  a rendbontóval.

Egyéb

53

46

38

35

34

34

32

31

31

29

26

14

13

6
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A harmadik faktort a problémák elfedése, a visszahúzódás, és az agresszív reak-
ciók együttese jellemzi. E típus képviselői osztálytermi diák-tanár konfliktus esetén 
vagy nem tesznek semmit, vagy fizikai agresszióval (koki) reagálnak, vagy segítséget 
kérnek az osztályfőnöktől, illetve más kollégáktól. Ugyanakkor nem jellemző rájuk, 
hogy az igazgatóhoz fordulnának a problémával. Az összefüggések alapján tehát úgy 
tűnik, hogy ezt a típust az eszköztelenség jellemzi: konfliktus esetén tehetetlennek 
érzik magukat, és a sarokba szorítottak tipikus magatartásformáival reagálnak.

5. táblázat:  A szakképző iskolák tanárainak konfliktusmegoldási típusai  
– ahogy a diákok észlelik 
Rotálatlan faktorsúlymátrix

Jellemzően mit csinálnak a tanárok akkor, 
ha egy diák megzavarja  a tanítást, nem 
hagyja a tanárt tanítani?  
A diákok észlelése szerint:

Tradícionális Vitarendező Visszahúzódó és/
vagy agresszív

Nem tesznek semmit. 0,058 -0,485 0,533

Megbeszélik az osztályban a problémát. 0,149 0,664 0,296

Óra után elbeszélgetnek a rendbontóval. 0,364 0,618 0,103

Külön ültetik, elültetik a rendbontót 
máshová. 0,469 0,240 0-,137

Pluszfeladatot adnak a rendbontónak. 0,476 0,102 0,122

Segítséget kérnek az osztályfőnöktől vagy 
más kollégáktól. 0,484 0,112 0,453

Beírást, intőt adnak a rendbontónak. 0,581 0,006 -0,301

Az igazgatóhoz küldik a rendbontót. 0,532 0,091 0,028

Felkeltik a rendbontó figyelmét, pl. vissza-
szólnak, asztalra csapnak. 0,555 -0,062 -0,095

Feleltetik a rendbontót. 0,658 -0,113 -0,207

Egyest adnak a rendbontónak. 0,632 -0,142 -0,221

Kokit stb. adnak a rendbontónak. 0,303 -0,182 0,584

Dolgozatot íratnak az osztállyal. 0,532 -0,418 -0,053

Egyéb 0,378 -0,232 0,038

Sajátérték 3,117 1,446 1,159

Magyarázott variancia (%) 22,266 10,326 8,279
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A különböző tanórai konfliktushelyzetek természetesen különböző fajsúlyú és eltérő 
jellegű fegyelmezési technikákat vonnak maguk után, azok kezelését a pedagógusok által 
alkalmazott, illetve a diákok által észlelt konfliktusmegoldási módok széles tárháza jellem-
zi. A fókuszcsoportos beszélgetések során a diákok lényegében ugyanazokat a tipikus ta-
nári megoldási módokat sorolták fel, amelyeket az adatfelvétel eredményei is mutatnak, 
jóllehet maguk is érzékeltették, a pedagógusokkal készült interjúkból pedig még inkább 
kiderült, hogy a tanórai rendzavarásra adott szaktanári válasz egy adott intézményen be-
lül is függ a zavarás mértékétől/folyamatosságától és a tanár személyiségétől egyaránt.

 „Egyes, kiküldi, igazgató. Hát attól függ, milyen tanár.”

„Elsőnek jó szóval akarják elkerülni, de ha a diák a jó szóból se ért, akkor 
szigorúbbak.”

„Kiabálnak.” 

„Ránk szólnak, hagyd abba, maradj csöndben.”

„Nem mindegyik tanár ilyen, van, aki már egyből bevágja az egyest.”

„Olyankor valamit kérdez, de még olyat, amit nem is vettünk, akkor beír 
egy egyest, utána a másodikat, azért mert visszabeszélsz, a harmadikat, 
meg azért, mert miért ne, ha már van kettő.”

„Beírnak órai munkára egy egyest, kapsz egy szaktanárit, felküldenek 
az igazgatóhoz.”

„Behívják ...-t [a biztonsági őrt]. […] Kinyitják az ajtót és kivisz egy gye-
reket esetleg.”

(Részletek tanulói fókuszcsoportos interjúkból)

„A gyerekek próbálják eleinte, míg meg nem ismernek például engem, 
feszegetni, hogy meddig bírom, meddig mehetnek el, és mikor meddig, 
mert ez is változó. Akkor én is tudom már rajtuk, hogy ők most mit sze-
retnének tudni. És ahhoz, hogy így megismerjük egymást, ahhoz szerin-
tem nélkülözhetetlen, hogy valahol meghúzza a határt, és ahhoz, hogy 
ezt ne lépjék át, ahhoz szerintem az ilyenfajta fegyelmezésre, hogy egy 
szaktanárit még az elején beír az ember, az muszáj. Vagyis lehet, hogy 
nem akarok, nagyon-nagyon nehezen írok be szaktanárit, de néha mu-
száj, mert nem hiszik el, hogy tényleg beírom, nem hiszik el, hogy meg-
csinálom, és akkor utána én beszélek, beszélek, ó hát ez hiába beszél, 

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai



94

úgy sem fogja beírni. Akkor nincs mit tenni, akkor kész, vége az osztály 
és a pedagógus kapcsolatának.”
 (Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

„Én például fordítva szoktam, ha azt mondom, hogy: Tudom, hogy azt 
akarod, hogy kimenni innen, de nem fogsz, mert én nem küldök ki 
senkit.”

(Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

Az iskola általános légköre és a tanulói összetétel is meghatározó e téren. Volt 
olyan iskola, s ezáltal olyan tanulói fókuszcsoport, ahol a tanulók nagy része már ele-
ve valamilyen kudarccal érkezett az iskolába, s ők a korábbi iskolájukhoz is tudnak 
viszonyítani, a legtöbb esetben a jelenlegi javára. A legtöbb iskolában a tanulói ösz-
szetétel osztályonként is jelentős mértékben eltér, ami a fegyelmezési problémákra 
is hatással lehet: egyes osztályokban alig vannak fegyelmezési gondok, míg máshol 
a tanóra jelentős részét a fegyelmezés veszi el. Ily módon még egy fókuszcsoporton 
belül is megfigyelhető, hogy a diákok véleménye megoszlik a tanórai rendzavarás ke-
zelési módjáról, illetve annak sikerességéről.

 
„Azt hiszem, nekem tippem sincsen, mit tudnának csinálni.”

„Nem tudom, szerintem ez a fegyelmezés téma már ott kezdődik, hogy 
otthon mi van, mert ha otthon úgy van, hogy gyerek azt csinálsz, amit 
akarsz, meg idemenjél, odamenjél, mit tudom én, hát akkor jó, hogy az 
iskolában is ilyen lesz.”
K: Az jó lenne, ha nagyobb fegyelmet tudnának tartani?
„Mikor, hogy” 

„Ha olyan van, amit szeretek, akkor igen. Ha olyan, amit rühellek, akkor 
nem.”

K: Mindenki mondjon egy rossz megoldást, ami tuti, hogy rossz, ha egy 
tanár csinálja, ha fegyelmezetlenkedik valaki. A rossz azt jelenti, hogy 
nem hat.

„Ha csak rászól például.”

„Hát, amikor úgy csinál, mintha észre sem venné.”

„Ha feladja úgy az anyagot, mert most ideges lesz, feladja az anyagot, 
dolgozzátok ki és jövő órán dolgozat. Egy gyerek miatt.”
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„Hát, ha egyből elkezd ordibálni, mint az idegbetegek.”
(Részletek tanulói fókuszcsoportos interjúkból)

„… vannak (tanárok) az idősebbek közül, akik egyszerűen mindig azt is-
mételgetik, hogy az ő idejükbe, ha ő föladta azt a házi feladatot, azt 
meg kellett csinálni. És most ő azzal nem tud mit kezdeni, hogy nem csi-
nálja meg az osztály háromnegyed része, amitől ő aztán nagyon fruszt-
rált és nagyon el tud mérgesedni a viszony az osztályban. És nem látja 
azt, hogy neki is meg kéne érteni, hogy itt valószínű valami gondolko-
dásbeli meg szocializációs és egyéb problémák vannak, amitől ők nem 
értik egymást, és máshogy kéne közelíteni.” 

(Igazgatói interjú)

Mint láthattuk, a diákok közül is sokan gondolják azt, hogy a tanárok eszköztele-
nek a fegyelmezés terén, de még gyakrabban kaptunk ilyen jellegű válaszokat a pe-
dagógusoktól. Azonban azt is sokan érzékelik, hogy a hagyományos kezelési módok 
nem vezetnek eredményre, új megoldásokat kell kidolgozniuk. Vannak intézmények, 
ahol a megoldást a beszélgetésben látják, abban, hogy egy-egy probléma esetén nem 
feltétlenül a fegyelmi a megoldás, hanem sokkal inkább az egyéni szintű konfliktus-
kezelés, a diákok helyzetének, az adott szituációnak a jobb megértése. Ezekben az in-
tézményekben a tantestület és a vezetés is elkötelezettnek tűnik ebben az irányban, 
s ehhez az alternatív vitarendezés programja is segítséget adhat. Különösen abban 
az esetben, ha a tantestület egy meghatározó hányada részt vesz a képzésen, s az ott 
szerzett tapasztalatokat egymásnak is átadják.

„Hát az igaz, hogy jobban odafigyelnek ránk, mint más suliba, 
mert a ….-ben is nagyon sokan voltunk és nagyon nem figyeltek oda 
ránk, nem foglalkoztak úgy velünk.”

„Hát itt azért meg lehet beszélni. Tehát nem az van, hogy odamész, és akkor 
egyből lecsapnak, hanem leülünk és megbeszéljük. És tényleg van itt arra 
lehetőség, hogy a tanárokkal együtt leüljünk és megbeszéljük. Itt a taná-
rok is figyelnek a diákokra, mert mondjuk ...-ban nem figyeltek egyáltalán.”

„Hát nekem az tetszik, hogy olyan sokszor elbeszélgetnek azzal, aki 
okozza a konfliktust meg azzal is, aki irányába történik a konfliktus, kü-
lön – külön is, és együtt is. Hát, amikor durva konfliktus van, akkor ugye 
van a fegyelmi meg ilyesmi, avval szintén egyetértek, úgyhogy szerin-
tem jól kezeljük a konfliktusokat.”

(Részletek tanulói fókuszcsoportos interjúkból)
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„a legfontosabb az, hogy valami módon jobb belátásra tudjuk bírni, 
meggyőzéssel.”

 „Hát a beírással nem, ez biztos. Az egyessel főként nem, tehát, hogyha 
az ember azt akarja, hogy valami történjen, akkor valami mást keres. 
Az utóbbi öt évben körülbelül háromszor írtam be ellenőrző könyvbe. 
Viszont a gyerekek tudják, hogy iszonyúan tudok ironizálni, és ezzel na-
gyon jól rá lehet vezetni őket arra, hogy mi nem stimmel.”

(Részletek pedagógus fókuszcsoportos interjúkból)

„És ott a fegyelmi tárgyaláson derül ki, hogy a tanár nem jól kezeli 
a konfliktusokat. Akkor, amikor itt erről beszélünk a tanárral, hogy, ho-
gyan tovább, hogy kéne ezt másképp. Tehát másfajta szemléletet kép-
viselünk. Tehát, hogy mindig oka van a dolgoknak és időt kell rá szánni. 
Persze azzal a megértéssel, hogy a tanárra oda van bízva harminc gye-
rek és egy órát tart, és rohan a másik osztályba, akkor azért nem min-
dig. Tehát igyekszem a tanárt is megérteni és nem ledorongolni. Tehát, 
hogy nem azért nem kérdezte meg, mert ő ilyen elvetemült, hanem nem 
volt rá ideje. És én próbálom erre rávezetni, hogy próbáljon erre időt 
szakítni, ha nem akkor, akkor máskor.”

(Igazgatói interjú)

„Az, hogy tanár-diák között vannak összetűzések nem annyira ritka. Én 
azt mondanám inkább, hogy nagyon sok esetben nem hajlandók leülni, 
megbeszélni. Van olyan tanár, akivel történik ilyen atrocitás órán, de ő 
előveszi a gyereket, és négyszemközt megbeszélik. Én ezt nem tartom 
rossz megoldásnak, gondolom, hogy az ő tekintélye annyira nem csor-
bul a többi gyerek előtt sem. Sok esetben viszont azt látom, hogy van-
nak kollegák, akik elvégzik az egyetemet, főiskolát, de az nem mindenre 
készít fel. Tehát tanulnak pedagógiát, meg pszichológiát, meg minden 
más módszereket, csak nem mindenki tudja alkalmazni. Sok esetben fe-
gyelmi tárgyalások is azért történnek, mert van, aki nem tudja használ-
ni az ő saját eszköztárát.”

(Pedagógus interjú)

Egyes iskolákban – de ők vannak kisebbségben – a diákok egy része is célzottan 
részesül konfliktuskezelési oktatásban, máshol az osztályfőnöki órák, vagy bizonyos 
osztályokban az Arany János program, a nyelvi előkészítő év ad erre némi lehetősé-
get. A pedagógusoknak a komolyabb konfliktusok feloldásában egy külső mediátor 
is sokat tud segíteni, illetve sokszor hasznosnak bizonyul valamely külső személy be-
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vonása a beszélgetésekbe, s az iskolán kívüli szakmai gyakorlatnak is lehet nevelő 
ereje. 

„Tehát nem is te gerjeszted a konfliktust, mégis benne vagy. De egy gye-
rek szerintem azzal a felnőttel különösképpen előítéletes, és nem is nyílik 
meg a beszélgetésben olyan őszintén – az én véleményem szerint – mint 
egy teljesen ismeretlen számára, ha kívülálló ember vezeti ezt a beszél-
getést. Én ezt nagyon jónak tartom, hogy nem az osztályfőnök, vagy az 
adott szaktanár, aki benne van a konfliktushelyzetben, az a vezetője, 
irányítója ennek a beszélgetésnek, hanem van egy kívülálló, képzett va-
laki, aki tudja, hogy ezt hogy lehet feloldani. Ez a lényege.”

(Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

„Lehet, hogy itt az iskolapadban nehezen lehet velük viselkedni, de ha 
oda kell állnia egy vadidegen vendég elé, akkor olyan szinten, meglepő 
módon úriemberként tudnak viselkedni, hogy megdöbbentő.”

(Pedagógus fókuszcsoportos interjú)

A pedagógusokkal és intézményvezetőkkel készült interjúkból az is kitűnik, hogy 
bár a problémák az iskolában kerülnek felszínre, a legtöbb esetben valójában sok-
kal mélyebben gyökereznek, illetve néha a diákok és a (náluk esetenként jóval idő-
sebb) tanárok generációs különbségeiből, eltérő szemléletmódjából is adódnak. 
A tanár-diák konfliktusok megoldásakor tehát sokszor ezeket is ismerni kell, nem ad-
ható csupán az adott konkrét problémára válasz. A megoldások kapcsán néhányan 
nemcsak az eszköztelenséget, hanem azokat a lehetőségeket is hangsúlyozták, ami 
a nagyobb odafigyelésben, a személyes beszélgetésben, a tanórán kívüli tevékeny-
ségekben rejlik.

„Igen, és nemcsak agresszió van, hanem igazából beszélgetésre vágy-
nak. A ...-hoz [az iskolában dolgozó szociális munkáshoz] is azért járnak, 
mert ott beszélgetni lehet. Tehát van, aki meghallgatja őket. Például ne-
künk van húszon X óránk, tehát, hogy rohanunk, mondjuk egyik óráról a 
másikra, akkor nem biztos, hogy van abban a 10 percben, tehát annyit 
10 perc alatt nem biztos, hogy […] vagy 5 perc alatt nem lehet. És otthon 
se beszélgetnek.” 

„És a másik dolog még az, hogy ez a beszélgetés, ez nemcsak a peda-
gógus-diák között rövid sok esetben, vagy kevés, hanem sajnos a szülő 
és a gyerek közötti beszélgetés is, tehát egyszerűen a szülők nagyon-na-
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gyon keveset kommunikálnak. […] A szülő egyszerűen azzal védekezik, 
hogy hát, ő nem ér rá, ő reggel 8-tól este 10-ig dolgozik, és őneki nincs 
ideje a gyerekkel beszélgetni. És akkor marad a kommunikációban  
a facebook, meg a nem tudom milyen, ilyen személytelen kommuni-
káció, és ez hiányzik nekik sokszor ahhoz, hogy valakivel megosszák 
a gondjaikat. És akkor, ha a szülővel sem tudja megosztani, a pedagó-
gussal sem tudja megosztani, hát akkor jön az agresszió, mert valami-
lyen formában ez megjelenik.”

„Én kategorikusan úgy gondolom, hogy nem tudnak beszélgetni, nem 
tudnak érvelni, nem tudják elmondani a véleményüket.”

„De nehéz más értéket közvetíteni, mint amit ő otthonról hoz.”

(Részletek pedagógus fókuszcsoportos interjúkból)

A tanárok és diákok reakciói különböző típusú iskolai  
konfliktusokra – hasonlóságok és különbségek

Tanár-diák konfliktusok

A következőkben röviden áttekintjük, hogy a diákok tapasztalata szerint mi történik 
az iskolájukban három konfliktustípus esetén: (1) akkor, ha egy diák durván piszkál, 
zrikál egy tanárt, (2) akkor, ha egy tanár durván piszkál, zrikál egy diákot, és (3) ak-
kor, ha két diák valami miatt összevitatkozik, összeverekedik. Ezen kérdések esetében 
arra kértük a diákokat, hogy az általunk felsorolt lehetőségek közül azt az egyet jelöl-
jék meg, amelyet leginkább tipikus reakciónak tartanak. Igyekeztünk azonos válasz-
lehetőségeket felsorolni, s ettől csak a tanár-diák konfliktus két irányának egy-egy 
válasza esetében tértünk el (4. ábra).

A diákok beszámolói szerint mindkét irányú tanár-diák konfliktus körülbelül 
ugyanakkora nagyságrendben fordul elő: tíz diákból csak kettő válaszolta azt az erre 
vonatkozó kérdésünkre, hogy olyan az ő iskolájukban nem fordul elő, hogy egy diák 
durván piszkál egy tanárt, illetve hogy egy tanár durván piszkál egy diákot. 

Akkor, amikor egy diák piszkál egy tanárt, a diákok tapasztalata szerint az a tipikus 
reakció, hogy a tanár megbünteti a diákot, illetve hogy az igazgató döntésére bízza 
az eset megoldását. Abban az esetben viszont, amikor egy tanár piszkál egy diákot, 
az igazgatót általában nem vonják be a konfliktus kezelésébe – ekkor a diák tipikusan 
az osztályfőnökének panaszkodik.
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Jelentős eltérés mutatkozik a tárgyalásos megoldási mód alkalmazásában a sze-
rint, hogy milyen irányú a tanár-diák konfliktus. Viszonylag gyakori a megbeszéléssel 
történő konfliktusmegoldás keresése akkor, ha egy diák piszkál egy tanárt, a fordított 
irányú zaklatás esetében viszont csak ritkán próbálkoznak ezzel az érintettek.

Úgy tűnik, hogy akkor, amikor tanár piszkál, zrikál egy diákot, a megbeszélés he-
lyett inkább az elhallgatást, elfedést választják a felek – ami a fordított irányú ta-
nár-diák konfliktusra nem jellemző. Az elhallgatás mellett a másik gyakori konflik-
tuskezelési mód a diákok szolidaritására épül: abban az esetben, amikor egy tanár 
durván „rászáll” egy diákra, ugyanolyan gyakran (19%) fordul elő, hogy a többi diák 
kiáll a társuk mellett, mint az, hogy nem történik semmi (4. ábra).

4. ábra:  Tanár-diák konfliktusok tanulók által észlelt tipikus megoldási 
módjai (%, N=3908)

Összességében tehát, nem azonos hatalmi pozícióban levő felek iskolai konflik-
tusa esetén eltérő konfliktuskezelési mód jellemző az iskolákra. Ha gyengébb zaklatja 
az erősebbet, akkor általában a hatalmi/erő alapú megoldások valamelyikét alkal-
mazzák, ha viszont az erősebb zaklatja a gyengébbet, akkor vagy elfedik a problémát, 
vagy segítséget kérnek, vagy a gyengébb hierarchikus pozíciót a nagyobb létszámú 
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közösség erejével próbálják ellensúlyozni. Mindkét esetben domináns az erő alapú 
konfliktusmegoldási mód, a megbeszéléssel történő megoldás keresése különösen 
ritka abban az esetben, amikor a gyengébb fél a sértett.

Diák-diák konfliktusok

Diák-diák konfliktusok esetén elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok ta-
pasztalatai szerint ilyen esetben a tanárok és a diákok azonosan vagy eltérő módon 
reagálnak. Kutatásunk eredményei szerint ebben az esetben jelentősen eltérnek a ta-
nárok és a diákok reakciói.

Két diák összeakaszkodása esetén a diákok tapasztalata szerint a tanárok jellem-
zően hatalmi alapú megoldásokat választanak: vagy mindkét diákot megbüntetik, 
függetlenül attól, hogy mi volt az oka a konfliktus kirobbanásának (25%), vagy meg-
keresik, hogy ki volt a hibás, és megbüntetik (14%), vagy pedig az igazgató döntésére 
bízzák az ügyet (16%). Ugyanakkor viszonylag gyakori az is, hogy két diák konfliktusa 
esetén a tanárok megpróbálják a felszínre hozni a konfliktus okait, és megbeszéléssel 
megoldani azt – minden negyedik diák szerint az iskolájukban ez a tipikus tanári reak-
ció egy komolyabb diák-diák konfliktusra (5. ábra).

5. ábra:  Diák-diák konfliktusok esetén a tanulók által észlelt tipikus  
megoldási módok 
A kérdés: „Általában hogyan reagálnak a tanárok/diákok ebben az iskolá-
ban akkor, ha két diák valami miatt összevitatkozik, összeverekedik? ( %,) 
N=3908

Ilyen eset nem fordult elő. Diákok reakciója

Nem keresik, hogy ki kezdte,
ki folytatta, mindkét felet megbüntetik.

Megpróbálják a résztvevőkkel
megbeszélni a konfliktus okát.

Az igazgató döntésére bízzák a megoldást.

Megkeresik a hibást és megbüntetik.

Csak szétválasztják a feleket,
de ezen túl nem tesznek semmit.

Valamelyik diákra bízzák a megoldást.

Egyéb

Nem történik semmi.
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Diák-diák konfliktusok esetén a diákok tipikus reakciója vagy a közvetlen veszély-
elhárítás (megpróbálják szétválasztani a verekedőket, de ezen túl nem tesznek sem-
mit), vagy meg sem próbálják szétválasztani a verekedőket. Nem jellemző a diákok 
hatalmi/erő típusú beavatkozása a diák-diák konfliktusba – de a megbeszélésre való 
törekvés is ritka (13%).

A diákok értékelése a helyi konfliktusmegoldási  
gyakorlatról

Első megközelítésben úgy tűnik, mintha az iskolák tipikus konfliktusmegoldási gya-
korlatával alapvetően egyetértenének a diákok. A tanár-diák konfliktusok észlelt 
megoldási módjával a diákok bő háromnegyede (79%) egyetért abban az esetben, 
ha diák zaklat tanárt, bő kétharmadának (70%) egyetértésével találkoznak azok 
az iskolai konfliktusmegoldások, amikor tanár piszkál, zrikál egy diákot, a diákok 
háromnegyede egyetért a tanárok tipikus reakcióival egy diák-diák konfliktus ese-
tén, és közel kétharmaduk (60%) a diáktársaik tipikus reakcióival is egyetértenek 
ebben az esetben.

Alapvetően az egyes reakciótípusokkal is egyetértenek a diákok – akik úgy ta-
pasztalják, hogy a konfliktusokat a tanárok, illetve a diákok megbeszéléssel próbál-
ják megoldani, azok ezzel értenek egyet, akik úgy látják, hogy inkább erő-hatalom 
alapú konfliktusmegoldási módok működnek az iskolájukban, azok pedig azzal ér-
tenek egyet. Egyetlen reakciótípus van, amivel a diákok döntő többsége nem ért 
egyet: az, ha konfliktus esetén a tanárok nem tesznek semmit. Diák-diák konfliktus 
esetén a többség azzal sem ért egyet, ha csak szétválasztják a feleket, de érdemi ta-
nári intézkedés nem történik, valamint azzal sem, ha a konfliktus megoldását a diá-
kok oly módon próbálják egymás között megoldani, hogy valamelyik diáktársukra 
bízzák a döntést.

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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6. táblázat:  Az észlelt jellemző konfliktusmegoldási móddal való egyetértés,  
a konkrét megoldási mód  szerint, abban az esetben,  
ha diák piszkál tanárt 
A „Mi történik, ha egy diák durván piszkál, zrikál egy tanárt?”  
és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?” kérdésre  
adott válaszok együttes megoszlása 

A megoldással  
egyetért, %

A megoldással  
nem ért egyet, % Összesen, %

Nem történik semmi. 35,1 64,9 100,0

Megpróbálják megbeszélni  
a konfliktus okát, a lehetséges 
megoldást megtalálni.

91,7 8,3 100,0

A többi diák kiáll a tanár  
mellett. 86,7 13,3 100,0

A többi tanár kiáll a tanár mel-
lett. 58,8 41,2 100,0

A tanár, az osztályfőnök  
megbünteti a diákot. 78,6 21,4 100,0

Az igazgató döntésére bízzák  
a megoldást. 86,4 13,6 100,0

Egyéb 54,1 45,9 100,0

Együtt 78,7 21,3 100,0
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7. táblázat:  Az észlelt jellemző konfliktusmegoldási móddal való egyetértés,  
a konkrét megoldási mód  szerint, abban az esetben,  
ha tanár piszkál diákot 
A „Mi történik, ha egy tanár durván piszkál, zrikál egy diákot?”  
és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?” kérdésre  
adott válaszok együttes megoszlása

A megoldással  
egyetért, %

A megoldással  
nem ért egyet, % Összesen, %

Nem történik semmi. 15,9 84,1 100,0

Megpróbálják megbeszélni  
a konfliktus okát, a lehetséges 
megoldást megtalálni.

90,8 9,2 100,0

A diák panaszt tesz 
az osztályfőnöknél. 86,5 13,5 100,0

A többi diák kiáll  
a diák mellett. 85,5 14,5 100,0

A többi tanár kiáll  
a diák  mellett. 81,3 18,8 100,0

Az igazgató döntésére bízzák  
a megoldást. 87,1 12,9 100,0

Egyéb 59,2 40,8 100,0

Együtt 69,8 30,2 100,0

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai



104

8. táblázat:  Az észlelt jellemző tanári konfliktusmegoldási móddal való 
egyetértés diák-diák  konfliktus esetén 
„Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami 
miatt összevitatkozik, összeverekedik?”  
és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?”  
kérdésre adott válaszok együttes megoszlása

A megoldással 
egyetért, %

A megoldással nem 
ért egyet, % Összesen, %

Nem történik semmi. 44,1 55,9 100,0

Csak szétválasztják a feleket, 
de ezen túl nem tesznek  
semmit.

41,1 58,9 100,0

Megkeresik a hibást  
és megbüntetik. 86,6 13,4 100,0

Nem keresik, hogy ki kezdte,  
ki folytatta, mindkét felet  
megbüntetik.

60,7 39,3 100,0

Megpróbálják a résztvevőkkel 
megbeszélni a konfliktus okát. 96,3 3,7 100,0

Az igazgató döntésére bízzák  
a megoldást. 82,7 17,3 100,0

Egyéb 63,5 36,5 100,0

Együtt 74,2 25,8 100,0
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9. táblázat:  A diákoknak a diákok által észlelt jellemző konfliktusmegoldási 
módjával való egyetértés diák-diák konfliktus esetén 
„Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában akkor, ha két diák valami 
miatt összevitatkozik, összeverekedik?”  
és „Szerinted ebben az esetben ez a helyes megoldás?”  
kérdésre adott válaszok együttes megoszlása

A megoldással  
egyetért, %

A megoldással 
nem ért egyet, % Összesen, %

Nem történik semmi. 35,8 64,2 100,0

Csak szétválasztják a feleket, 
de ezen túl nem tesznek  
semmit.

59,7 40,3 100,0

Megkeresik a hibást  
és megbüntetik. 73,3 26,7 100,0

Nem keresik, hogy ki kezdte,  
ki folytatta, mindkét felet  
megbüntetik.

65,3 34,7 100,0

Megpróbálják a résztvevőkkel  
megbeszélni a konfliktus okát. 91,6 8,4 100,0

Az igazgató döntésére bízzák  
a megoldást. 87,2 12,8 100,0

Valamelyik diákra bízzák  
a megoldást. 37,2 62,8 100,0

Egyéb 29,1 70,9 100,0

Együtt 59,8 40,2 100,0

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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A diákok tehát mind a tanár-diák, mind pedig a diák-diák konfliktusok esetén igény-
lik az aktív tanári beavatkozást – kivéve a diákok közötti konfliktusok azon eseteit, ami-
kor úgy vélik, hogy a vita megoldása elsősorban az abban érintett felekre tartozik.

„Bizonyos, hogy ilyen nagyobb konfliktusnál jobb lenne (ha a tanár be-
avatkozna), de ilyen kisebbeknél, aminél meg lehet beszélni, annál most 
minek?”

„Most két ember konfliktusban van, akkor kimennek, megbeszélik. 
Ha nem tudják, akkor hagyják békén egymást. Most, hogy ha a tanár-
nak szólnak, akkor az egyik csicskának nézi a másikat.”

„Itt az iskolába tudod, de most ahhoz hozzászokik, hogy itt a tanárnak 
szól, ha valami baj van. Akkor, ha kimegy az életbe kinek fog szólni? Er-
ről szól a történet.”

(Részletek tanulói fókuszcsoportos interjúkból)

Esetenként a pedagógusok nem is veszik észre a diákok között kialakuló konfliktuso-
kat, illetve úgy vélik, hogy nem is szükséges beavatkozni minden diák-diák konfliktusba, 
vagy a helyzettől függ. A pedagógus egyéni érzékenysége is erőteljesen meghatározza 
azonban, hogy ő hol húzza meg a határt, mi az a pont, ahol úgy érzi, be kell avatkoznia.

„Biztos vagyok benne, hogy van a konfliktusoknak egy olyan síkja, egy 
olyan rétege és egy olyan mennyisége, ami nem jut el, mert hogy a szü-
netben lezajlik köztük, vagy akár az iskola falain kívül lezajlik köztük, 
és ez nem jut el. Azután van olyan, amikor esetleg a diák segítséget 
kér, vagy olyan szinten eszkalálódik, hogy egész egyszerűen tényleg így 
órán, tanteremben megtörténik, és akkor pont ott van az ember. Akkor 
persze képbe kerül.”

„…olyan szavakat használnak egymásra, amit én másképp fogok fel, 
és azt gondolom, hogy ez véresen komoly, ők meg evvel szórakoznak, 
egymásnak így dobálják ezeket a szavakat. És ilyenkor tudjuk, hogy nem 
kell beavatkozni, csak minket zavar, hogy ilyen szépen beszélgetnek egy-
mással, például.”

„Nem durvul el a dolog egyébként, lerendezik ők egymás közt.”

„Amikor már látjuk, hogy feszültség van osztályon belül, tehát hogy 
ez a kinézek valakit, vagy csoportban rászállunk egyvalakire, azt szerin-
tem jó érzéssel az osztályfőnökök észreveszik. És akkor mindent megelő-
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zendő azért el lehet velük beszélgetni. Azt hiszem, hogy ezzel meg lehet 
előzni, hogy elfajuljon maga a konfliktus.”

„Kivédik egymást, igen. Velünk szemben kivédik egymást, és egymással 
összetartanak akkor, ha ellenünk kell, így van. Előző nap még egymásra 
mindent mondtak, és következő nap már szent a béke.”

„Egem mérhetetlenül zavar az, ahogy egymással beszélnek a diákok 
az órán […] Én nem tudok elmenni mellette szó nélkül.”

(Részletek pedagógus fókuszcsoportos interjúkból)

Mindezek alapján úgy tűnik, mintha az iskolai konfliktusok megoldási módjában 
alapvetően nagy egyetértés lenne a diákok és a tanárok között, és ezt csak kis mér-
tékben árnyalná az, hogy milyen típusú konfliktusról van szó.

A részletesebb elemzésünk azonban rámutat arra, hogy különböző iskolai konf-
liktusmegoldási módokkal más-más diákok értenek egyet, illetve nem értenek egyet. 
Végeredményben mind a négy, általunk vizsgált helyzet megoldásával csupán a diá-
kok ötöde ért egyet, a diákok fele egy-két esetben nem ért egyet az adott eset iskolai 
megoldási módjával, 15 százalékuk értékítélete csak egyetlen konfliktustípus esetén 
találkozik az iskolában általánosan elfogadottnak észlelt megoldási móddal, és a diá-
kok 7 százalékának gyökeresen eltér a véleménye ettől (6. ábra).

6. ábra:  Négy konfliktustípus megoldási módjaival való egyetértés együttes 
megoszlása a diákok körében 
N=3908

1 esetmegoldással
ért egyet

16%

egyik megoldással
sem ért egyet

7%
mind a négy 

megoldással egyetért 
21%

3 esetmegoldással
értett egyet

29%

2 esetmegoldással
értett egyet

27%

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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További részletesebb elemzésünk4 szerint jelentős különbség van a hatalom/erő 
típusú konfliktusmegoldási beállítódású diákok és a többiek álláspontja között. A ha-
talom/erő alapú konfliktusmegoldási beállítódású diákok alapvetően azzal értenek 
egyet, ha konfliktusok esetén sem a tanárok, sem a diákok nem avatkoznak bele aktí-
van a konfliktusok kimenetébe – tehát ha saját maguk „erőből” lerendezhetik a prob-
lémákat. A többi beállítódás nem mutat lényeges összefüggést az egyes konfliktusok 
konkrét megoldási módjaival való egyetértéssel.

A szakképző iskolák diákjainak konfliktusmegoldási  
beállítódását befolyásoló tényezők

A diákok konfliktusokkal kapcsolatos beállítódásait több egyéni és iskolai hatás együt-
tese befolyásolja. Ezek a befolyásoló tényezők egymással is összefüggésben állhat-
nak. A családi háttér jelentős mértékben befolyásolhatja például azt, hogy egy diák 
érettségit adó vagy nem adó képzésben vesz részt, egy iskola tanulóinak domináns 
családi háttérjellemzői befolyásolhatják az ott tanító pedagógusok által dominánsan 
alkalmazott konfliktusmegoldási módokat, s a diák egyéni jellemzői befolyásolhat-
ják azt, hogy mit észlel és mit nem észlel az iskola tanárainak konfliktusmegoldási 
gyakorlatából. Az egyszerű statisztikai együttjárások nem feltétlenül jelentenek tehát 
lényegi, oksági összefüggéseket. Ezért a következőkben két lépésben kíséreljük meg 
feltárni azokat a tényezőket, amelyek hatnak a diákok beállítódásaira. Először egy-
szerű leíró módszerekkel mutatjuk be a különböző konfliktusmegoldási beállítódási 
típusok egyéni és iskolai jellegzetességekkel való együttjárását, majd pedig többvál-
tozós statisztikai módszer (OLS regresszió) alkalmazásával szűrjük ki a keresztössze-
függések hatását, és tárjuk fel a lényegi ok-okozati összefüggéseket. 

Egyéni szintű jellemzők

A diákok általános konfliktusmegoldási beállítódását jelentős mértékben befolyásolja 
a család és a szűkebb társadalmi környezet. A család általános konfliktusmegoldási be-
állítódásának, a családi szocializációs tényezők feltárásának vizsgálata meghaladja a ta-
nulói kérdőíves vizsgálat lehetőségeit, de arra lehetőségünk volt, hogy a családi háttér 
alapvető jellegzetességeinek a diákok beállítódásával való összefüggésére rámutassunk.

Eredményeink szerint a gyerekek általános konfliktusmegoldási beállítódása csak 
kis mértékben függ össze a szülők iskolai végzettségével. Erőteljesebb összefüggést

4  A konfliktusmegoldási típusok megoldási módjának, az ezzel való egyetértésnek, illetve 
egyet nem értésnek, és a tanuló általános konfliktusmegoldási beállítódásának együttes 
vizsgálata.
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csupán abban az esetben mutatnak az adataink, amikor az apának nagyon alacsony 
az iskolai végzettsége. Eszerint a nagyon alacsony (legfeljebb 8 általános) iskolai vég-
zettségű apák gyerekeire nagy valószínűséggel vagy a hatalom/erő alapú, vagy pedig 
a visszahúzódó/elkerülő konfliktusmegoldási beállítódás a jellemző.

10. táblázat:  Az apa iskolai végzettsége és a tanuló általános  
konfliktusmegoldási beállítódása közötti összefüggés 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Az apa legmagasabb iskolai 
végzettsége Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

8 általános vagy kevesebb 0,209 - 0,039 0,169

Szakmunkásképzõ - 0,004 0,055 0,003

Érettségi - 0,097 - 0,058 -0,089

Fõiskola, egyetem - 0,052 -0,021 - 0,096

Nem tudja/nem él apával/
nevelőapával - 0,043 0,007 - 0,021

Együtt 0,001 0,006 - 0,001

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns az összefüggés

Hasonló összefüggéseket mutatnak a tanulók általános konfliktusmegoldási be-
állítódásai a család anyagi helyzetével is: a nagyon szegény családból származó diá-
kokra nagy valószínűséggel vagy a hatalom/erő alapú, vagy pedig a visszahúzódó/
elkerülő konfliktusmegoldási beállítódás a jellemző.

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai
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11. táblázat:  A család anyagi helyzete és a tanuló általános  konfliktusmegoldási 
beállítódása közötti összefüggés

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Család anyagi 
helyzete Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Átlagos - 0,038 0,017 - 0,035

Enyhén deprivált 0,024 -0,007 0,026

Súlyosan deprivált 0,159 -0,006 0,175

Együtt - 0,002 0,008 0,002

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns az összefüggés

A két szélső településtípuson (a tanyán, illetve a fővárosban) élő gyerekek ugyan-
csak az átlagosnál lényegesen nagyobb valószínűséggel hatalom/erő alapú beállító-
dásúak. A többi településtípus nem mutat összefüggést a tanulók általános konflik-
tusmegoldási beállítódásával.

12. táblázat:  A szülők lakóhelyének településtípusa és a tanuló általános 
konfliktusmegoldási beállítódása közötti összefüggés

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Szülő településtípusa Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Tanya, külterület 0,209 - 0,064 0,002

Község, falu 0,008 0,023 0,065

Város - ,0025 - 0,006 - 0,018

Megyeszékhely - 0,195 0,094 - 0,184

Főváros 0,249 - 0,177 - 0,251

Együtt 0,001 0,003 0,001

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns az összefüggés
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Kisebb mértékű regionális kapcsolatra is utalnak az adataink: a központi régió-
ban élő és tanuló diákokra az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben jellemző 
a hatalom/erő alapú beállítódás, és lényegesen kevésbé hajlamosak a vitarendező 
magatartásra – de körükben a visszahúzódó beállítódás is az átlagosnál kevésbé 
jellemző.

13. táblázat:  A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódásának 
regionális jellegzetességei 

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Régió Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Központi 0,251 - 0,181 - 0,138

Dunántúli - 0,088 0,046 0,062

Kelet-magyarországi 0,019 - 0,004 -0,017

Együtt 0,000 0,000 0,000

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns az összefüggés 

Részben a tanuló egyéni jellegzetessége, részben az iskola jellemzőjének érde-
mes tekinteni azt, hogy milyen szintű képzésben vesz részt a diák. Eredményeink 
szerint az érettségi nélküli szakképzésben részt vevő tanulókat – hasonlóan a család 
anyagi helyzete és az apa iskolai végzettsége kapcsán ismertetett helyzettel – az át-
lagosnál lényegesen nagyobb valószínűséggel jellemzi a hatalom/erő alapú általános 
konfliktusmegoldási beállítódás. Az viszont, hogy melyik évfolyamra jár a diák, illet-
ve hogy kollégista, helyben lakó, vagy bejáró-e, nem mutat lényeges összefüggést 
a konfliktusmegoldási beállítódásával.
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14. táblázat:  A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az általa 
végzett képzés szintje közötti kapcsolat

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Képzési szint Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Érettségi nélküli szakképzés 0,226 - 0,059 0,093

Érettségit adó szakképzés - ,0139 0,036 - 0,057

Együtt 0,000 0,000 0,000

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns az összefüggés

Iskolai szintű jellemzők

Eredményeink szerint az egyes iskolák tanulóinak általános konfliktusmegoldási be-
állítódásában lényeges különbségek vannak. Vannak iskolák, amelyekre a tanulók 
szélsőséges beállítódása a jellemző: az ide járó diákok vagy nagyon erő-alapú, vagy 
nagyon vitarendező, vagy nagyon visszahúzódó beállítódásúak. Más iskolákra az erő 
alapú és a visszahúzódó beállítódás dichotómiája a jellemző, a vitarendező beállító-
dás nem. Végül, de nem utolsósorban, vannak olyan iskolák is, amelyekben a tanulók 
domináns beállítódása a vitarendezés, és mind az erőszakos, mind pedig a visszahú-
zódó megoldási módokat elvetik. A továbbiakban arra keresünk választ, hogy a lát-
szólag trend nélküli iskolai jellegzetességek hátterében milyen mélyebb összefüggé-
sek húzódnak meg.

Jelentős mértékű összefüggést mutatnak adataink a tanulók általános konfliktus-
megoldási beállítódása és az iskolába járó hátrányos helyzetű gyerekek aránya kö-
zött. Azon iskolák tanulóira, ahol a hátrányos helyzetű (HH) tanulók aránya megha-
ladja a 40 százalékot, az átlagosnál lényegesen jobban jellemző mind a hatalom/erő 
alapú, mint pedig a visszahúzódó beállítódás.
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7. ábra:  A diákok általános konfliktusmegoldási beállítódása  
faktorpontszámainak iskolák szerinti átlagértékei
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15. táblázat:  A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása  
és az iskolában tanuló hátrányos helyzetű gyerekek aránya közötti 
összefüggés

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám  átlagértékei

HH tanulók aránya az iskolában 
 – hivatalos  adatok

Hatalom/erő 
alapú Vitarendező Visszahúzódó 

15% vagy kevesebb - 0,077 0,007 -0,104

16-40% -0,005 -,0003 -0,001

41% vagy több 0,138 -0,005 0,171

Együtt 0,000 0,000 0,000

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns  az összefüggés

Lényeges kapcsolat mutatkozik a tanulók általános konfliktusmegoldási beállító-
dása és az iskola településének típusa között is. A községekben működő szakképző 
iskolákban tanuló diákokra az átlagosnál lényegesen nagyobb mértékben jellem-
ző a hatalom/erő alapú konfliktusmegoldási beállítódás, mint a többiekre.

16. táblázat:  A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása és az iskola 
településtípusa közötti összefüggés

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Iskola településtípusa Hatalom/erő 
alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Megyei jogú város/főváros - 0,045 0,023 - 0,043

Város 0,089 - 0,053 0,108

Község 0,604 - 0,167 0,163

Együtt 0,000 0,000 0,000

Egyutas varianciaanalízis alapján mindhárom típus esetén 0,001 szinten 
szignifikáns  az összefüggés
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Végül, de nem utolsósorban, az iskolai szintű adatok összefüggést mutatnak 
a tanulók konfliktusmegoldással kapcsolatos általános beállítódása és az iskolának 
az Alternatív vitarendezési projektbe való bevonódási szintje között is. Az iskolák vizs-
gálatba való bevonása során az iskola AVR projektbe való bevonódási szintje réteg-
zési szempont volt. Ennek során a kutatásban megkülönböztetett négy iskolatípus 
(együttműködő iskolák, a programba 2012-ben bevont iskolák, az érzékenyített isko-
lák és a kontrolliskolák) közül a kontrolliskolák – tehát az AVR projekthez semmilyen 
módon nem kapcsolódó iskolák – tanulóira az átlagosnál lényegesen nagyobb mér-
tékben jellemző mind a hatalom/erő alapú, mint pedig a visszahúzódó konfliktus-
megoldási beállítódás. Az iskolák másik három csoportjának tanulói beállítódásában 
nem mutatható ki lényeges, trendszerű sajátosság.

17. táblázat:  A tanulók általános konfliktusmegoldási beállítódása  
és az iskola alternatív  vitarendezési projektbe való  
bevonódásának szintje közötti kapcsolat

A tanulói általános konfliktusmegoldási beállítódás  
faktorpontszám átlagértékei

Iskola AVR bevonódási szintje Hatalom/erő alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Kontrolliskola 0,155 - 0,021 ,0089

Együttműködő - 0,045 0,009 - 0,047

2012-ben bevont - 0,043 - 0,054 0,017

Érzékenyített - 0,064 0,079 -, 0046

Együtt 0,000 0,000 0,000

Sig* 0,000 0,064 0,007

Egyutas variancia-analízis alapján
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A tanárok és a diákok konfliktusmegoldási  
beállítódása közötti kapcsolat – az összefüggés leíró 
szintű bemutatása

Erőteljes összefüggést mutatnak az adataink a tanárok diákok által észlelt általános 
konfliktusmegoldási gyakorlata és a diákok beállítódása között. A tradicionális konf-
liktusmegoldási gyakorlatot alkalmazó tanárok diákjai az átlagosnál nagyobb való-
színűséggel erő/hatalom alapú beállítottságúak, a vitarendező gyakorlatot folytató 
tanárok tanítványai az átlagosnál kevésbé hajlamosak az erő/hatalom alapú beállító-
dásra, és ezzel egyidőben inkább hajlamosak a vitarendező attitűdre, a visszahúzódó 
és/vagy agresszív tanárok tanulóira pedig az átlagosnál valamivel jobban jellemző 
az erő/hatalom alapú beállítódás, és kevésbé a vitarendező magatartás.

18. táblázat:  A tanulók és a tanárok általános konfliktusmegoldási  
beállítódása közötti kapcsolat 
Kétutas korrelációs együtthatók, csak a szignifikáns összefüggések jelölve

Diákok beállítódása

Tanárok beállítódása Erő/hatalom alapú Vitarendező Visszahúzódó 

Tradícionális 0,113

Vitarendező - 0,131 0,093

Visszahúzódó vagy agresszív 0,070 -0,041

Az iskola és a család együttes hatása  
a diákok konfliktusmegoldással kapcsolatos általános  
beállítódására – többváltozós oksági elemzés

Az eddigiekben a családi és az iskolai tényezőknek a tanulók általános konfliktusmeg-
oldási attitűdjeivel való kapcsolatát leíró szinten vizsgáltuk. Eredményeink megerő-
sítették azt a hipotézist, miszerint a diákok konfliktusmegoldási beállítódása jelentős 
mértékben összefügg a családjuk és a szűkebb társadalmi környezetük jellegzetes-
ségeivel, és lényeges különbségek mutatkoznak a tanulók általános konfliktusmeg-
oldási beállítódásában az iskola jellegzetességei szerint is. Ugyanakkor a családi és 
az iskolai jellegzetességek egymással is szoros összefüggésben vannak. Az, hogy egy 
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tanuló érettségit adó, vagy érettségit nem adó képzési szinten tanul, szoros kapcso-
latban áll az apa iskolai végzettségével; az iskolában tanuló hátrányos helyzetű diákok 
aránya nem független a diák családi helyzetétől stb. Annak érdekében, hogy a ta-
nulók általános beállítódásait befolyásoló tényezők egymással való összefüggésének 
kereszthatásait kiszűrjük, többváltozós OLS regressziós modellsorozatot építünk fel, 
külön-külön a három tanulói konfliktuskezelési beállítódás magyarázatára.

Ennek során első lépésben annak a ténynek a tanulói attitűdre gyakorolt hatá-
sát vizsgáltuk, hogy az iskola milyen szinten volt bevonva az Alternatív vitarendezési 
projektbe.

Második modellünkbe bevonjuk a tanárok tanulók által észlelt konfliktusmegol-
dási gyakorlatát mutató faktorváltozókat. E tényezők bevonásával azt vizsgáljuk, hogy 
hat-e a tantestület diákok által észlelt konfliktusmegoldási gyakorlata a tanulók ezzel 
kapcsolatos attitűdjeire, beállítódásaira.

Harmadik modellünk tartalmazza az összes többi háttérváltozót: az iskola és a csa-
ládi háttér jellemzőit is. E teljes modell tehát az egyes bevont magyarázó változók 
egymástól független, direkt hatásait mutatja.

Tekintettel arra, hogy a később bevont magyarázó változók nem oltották ki a ko-
rábban bevont változók hatását, jelen írásunkban csak a teljes többváltozós oksági 
modellek eredményeit ismertetjük.

A diákok erő/hatalom alapú konfliktusmegoldási  
beállítódását befolyásoló tényezők

Eredményeink szerint mind az iskolában tapasztalt konfliktusmegoldási módok, mind 
pedig a családi háttér jellemzői leginkább a diákok hatalmi/erő alapú konfliktusmeg-
oldási beállítódásait befolyásolja.

A tanárok diákok által észlelt tradicionális iskolai konfliktusmegoldási módja je-
lentős mértékben növeli a diákok hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási beállítódá-
sának valószínűségét. A visszahúzódó és/vagy erőszakos tanári gyakorlat ugyancsak 
növeli ezt, míg a tanárok észlelt vitarendező beállítódása önmagában is csökkenti 
a diákok hatalmi/erő alapú konfliktusmegoldási beállítódásának valószínűségét. 

Itt kívánjuk felhívni arra a figyelmet, hogy a regresszióanalízis együtthatói nem 
szimmetrikus kapcsolatok, hanem oksági összefüggések feltárására utalnak. Model-
lünk tehát nem egyszerűen arra a kérdésre kereste a választ, hogy van-e összefüggés 
a diákok beállítódása és a tanárok gyakorlata között – amely összefüggés a korrelációs 
együtthatók alapján már feltárult előttünk –, hanem arra, hogy van-e olyan irányú oksá-
gi kapcsolat, amelyben a tanárok észlelt gyakorlata befolyásolja a diákok beállítódását. 

Az iskola és a képzés fő jellemzői, valamint a családi háttér fő jellegzetességei is je-
lentős hatást gyakorolnak a tanulók hatalmi/erő alapú beállítódására. Önmagában az a 
tény, hogy egy diák nem érettségit adó szakképzési formában tanul, illetve az, hogy olyan 

Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai



118

iskolába jár, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 40 százalékot, je-
lentősen megnöveli a hatalmi/erő alapú beállítódása valószínűségét. A nagyon alacsony 
kulturális háttér (ahol az apa iskolai végzettsége legfeljebb általános iskola) ugyancsak 
erőteljesen valószínűsíti azt, hogy a diák erő/hatalmi alapú beállítódású. A diákok erő/
hatalmi alapú beállítódását regionális hatások is erősítik: a kelet-magyarországi diákok 
ebből a szempontból is veszélyeztetettebbek. Ugyanakkor önmagában az a tény, hogy 
a diák szegény vagy nagyon szegény családból, vagy kis településről származik, önma-
gában nem befolyásolja a hatalmi/erő alapú beállítódásának valószínűségét.

Végül, de nem utolsósorban, eredményeink szerint az a tény, hogy az iskola be-
vonódott az Alternatív vitarendezési projektbe, a többi tényező hatásának figyelem-
bevételét követően, ezektől függetlenül, önmagában is csökkenti a diákok hatalmi/
erő alapú konfliktusmegoldási beállítódásának valószínűségét. 

Ugyanakkor fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a modellünk magyarázó ere-
je igen alacsony, csupán 7 százalékos. E tényezők tehát befolyásolják ugyan a diákok 
konfliktusmegoldással kapcsolatos, erő/hatalmi alapú általános beállítódását, de na-
gyon sok olyan tényező is szerepet játszik ebben, amit kérdőíves módszerekkel nem, 
vagy csak nehezen tudunk mérni (19. táblázat 1. oszlop).

A diákok vitarendező beállítódását befolyásoló tényezők

Eredményeink szerint a diákok vitarendező beállítódását is leginkább az befolyásol-
ja, hogy milyen tanári konfliktusmegoldási gyakorlatot észlelnek az iskolájukban. Mind 
a tradicionális, mind a vitarendező tanári gyakorlat észlelése jelentősen növeli annak a 
valószínűségét, hogy a diákok hajlamosak legyenek a vitarendező konfliktusmegoldási 
beállítódásra (is). Az észlelt visszahúzódó és/vagy agresszív tanári magatartás viszont 
csökkenti ennek a valószínűségét.

Eredményeink szerint önmagában az a tény, hogy az iskola valamilyen szinten be-
vonódott az Alternatív vitarendezési programba, nem befolyásolja a diákok általános 
vitarendező beállítódásának valószínűségét. Ezt több okkal magyarázhatjuk. Egyrészt 
a bevont iskolák közül azokban, ahol a program hatott a tanárok konfliktuskezelési gya-
korlatára, ez a hatás az észlelt tanári beállítódások hatásán keresztül érvényesül. Azokban 
az iskolákban pedig, amelyekben a programba való bevonódást nem követte a tanárok 
diákok által is észlelhető vitarendező konfliktuskezelési gyakorlata, önmagában az isko-
la bevonódása hatástalan maradhat. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a taná-
rok diákok által észlelt konfliktuskezelési gyakorlatát jellemző faktorok olyan indikátorok 
mentén konstruálódtak, amelyek azt jelezték, hogy a diákok tapasztalata szerint a taná-
rok jellemzően hogyan reagálnak egy tipikus osztálytermi tanár-diák konfliktus esetén. 
A tanári magatartások tehát azokban az esetekben tudnak erőteljesen hatni a diákok 
konfliktuskezelési beállítódására, ha nemcsak egy-egy tanárra, hanem összességében 
a tantestületre és az iskolavezetésre jellemző a vitarendező konfliktuskezelési gyakorlat.
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A tanári példamutatáson túl, az általunk figyelembe vett további háttérváltozók 
közül csak a regionális hatás mutatkozott szignifikánsnak: a kelet-magyarországi diá-
kokra önmagában a lakóhelyük területi jellegzetessége miatt (és a mögötte húzódó 
környezeti-társadalmi hatások miatt) kisebb valószínűséggel jellemző a vitarendező 
beállítódás, mint a dunántúli diákokra (19. táblázat 2. oszlop).

A diákok visszahúzódó konfliktuskezelési beállítódását  
befolyásoló tényezők

Eredményeink szerint a diákok visszahúzódó konfliktuskezelési beállítódását legin-
kább olyan egyéni tényezők befolyásolják, mint a nem érettségit adó szakképzésben 
való részvétel, illetve a kis településről (tanya vagy falu) származás. Közvetlen tanári 
hatást nem mutatnak az adataink, viszont eredményeink szerint a diákok visszahú-
zódó magatartásának valószínűségét valamelyest csökkenti az a tény, ha az iskola 
bevonódott az Alternatív vitarendezési programba (19. ábra 3. oszlop).

19. táblázat:  Szakképző iskolák tanulóinak konfliktuskezelési beállítódását  
befolyásoló tényezők

Diákok hatalmi/
erő alapú 

beállítódása

Diákok 
vitarendező 
beállítódása

Diákok vissza-
húzódó  

beállítódása 

Konstans - 0,170 0,086 - 0,126

Érintett vagy bevont iskola - 0,111 - 0,080

Tanárok: tradicionális  0,097 0,038

Tanárok: vitarendező - 0,123 0,081

Tanárok: visszahúzódó vagy 
agresszív 0,054 - 0,036

Nem érettségit adó képzés 0,289 0,116

Hátrányos helyzetű tanulók aránya 
több mint 40% 0,115

Régió*: Közép-Magyarország - 0,182

Régió: Kelet-Magyarország 0,088

Apa iskola**: legfeljebb 8 általános 0,155

Apa iskola: szakmunkás
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19. táblázat folytatás

Diákok hatalmi/
erő alapú 

beállítódása

Diákok 
vitarendező 
beállítódása

Diákok  
visszahúzódó 
beállítódása 

Apa iskola: érettségizett

Család anyagi helyzete***:  
enyhén deprivált

Család anyagi helyzete: szegény

Szülők lakóhelye****: tanya 0,028

Szülők lakóhelye: község 0,191

Szülők lakóhelye: város

R2 0,072 0,017 0,024

Standardizálatlan OLS regressziós együtthatók (csak a szignifikáns értékek 
jelölve)

       * Referenciakategória: Dunántúl

     ** Referenciakategória: apa diplomás

   *** Referenciakategória: átlagos anyagi helyzetű család

 **** Referenciakategória: megyeszékhely és Budapest

Összefoglalás

Elemzésünk során az iskolán belüli konfliktusok megoldási módjai pedagógiai erejé-
nek feltárására tettünk kísérletet. Alapvetően arra a kérdésre kerestük a választ, hogy 
befolyásolja-e, és ha igen, hogyan, az iskola általános konfliktusmegoldási „légköre”, 
a tanárok és az iskolavezetés iskolai konfliktusokkal kapcsolatos általános beállítódá-
sa és konfliktuskezelési gyakorlata a diákok ezzel kapcsolatos beállítódását – tehát, 
hogy van-e az iskolai konfliktusok megoldási módjainak érezhető/észlelhető nevelő 
hatása.

Eredményeink szerint a tanári karnak/tantestületnek a tanulók által észlelt konf-
liktusmegoldó magatartása módosítani tudja a tanulók korábban/máshol szocializá-
lódott konfliktusmegoldási beállítódásait. E hatások leginkább a diákok erő/hatalom 
alapú beállítódásának mérséklésében jelennek meg. A pozitív hatások észlelhetővé 
válásához valószínűleg hosszabb időtávra van szükség.

Sági Matild – Szemerszki Marianna
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Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter

Ütközések és megoldások.  
A tanulók közötti konfliktusok belső világa

Bevezetés

Tanulmányunkban a diákok közötti konfliktusok belső világát igyekszünk megismerni, 
feltárni a kutatás kérdőíves adatfelvétele, a fókuszcsoportos beszélgetések, valamint 
a pedagógusokkal készített egyéni interjúk alapján.1 Írásunkban először a diákok isko-
lai közérzetére fókuszálunk, majd a különböző konfliktustípusok jelenlétét, észlelését, 
illetve a diákok egyes konfliktusszituációk általi érintettségét (akár kezdeményező-
ként, akár elszenvedőként) vizsgáljuk, interjúalanyainktól kapott információk alapján 
pedig megkíséreljük felvázolni a diákok közötti konfliktusok hátterében meghúzódó 
közvetlen, illetve közvetett okokat. Ezt követően a diákok között kialakuló konfliktus-
helyzetekre adott tanulói és pedagógusi válaszreakciókat, konfliktusmegoldási mó-
dokat, technikákat járjuk körül oly módon, hogy a különböző reakciók gyakorisága 
mellett azok megítélését, elfogadottságát is vizsgáljuk. Végül arra is kitérünk, hogy 
a diákok hogyan látják, kikhez fordulhatnak segítségért egy problémás ügy kapcsán, 
továbbá, hogy milyen jellegű segítséget szeretnének kapni, ha konfliktusuk adódik.

A tanulók viszonya iskolai környezetükkel

A kvalitatív és a kvantitatív vizsgálatok eredményei alapján a megkérdezett tanulók 
nagy része szeret iskolába járni (81%-a nagyon jól vagy legalábbis jól érzi magát iskolájá-
ban), nagy részük (90%-uk) kifejezetten jó kapcsolatot ápol osztálytársaival, és még ha 
vannak is konfliktusai, a többséggel jól kijön. A tanulók jelentős hányada (80%) nyilat-
kozott úgy, hogy a legtöbb tanárával jó viszonyban van, vagy legalábbis magasabb azon 
pedagógusok száma, akivel jóban van, mint akikkel nem. A megkérdezett diákoknak 
viszonylag kis részére (10%) igaz, hogy csak egy-két osztálytársával van jóban, ennek 
közel duplája (18%) azon tanulók aránya, akik úgy értékelik, hogy tanáraik többségével 
inkább rossz viszonyban vannak.

Az osztálytársakhoz fűződő viszony tekintetében a nemek között lényegi különb-
ség nem mutatkozik (a fiúk körében valamelyest nagyobb azok aránya, akik a legtöbb 

1 Lásd e kötet A minta és a kutatási módszerek című fejezetét.
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osztálytársukkal jól kijönnek). Az évfolyamok szerint minimális különbségek mutatkoz-
nak: a 11–12. évfolyamra járó tanulók esetében valamelyest magasabb azok aránya, 
akik azt állítják magukról, hogy mindössze néhány osztálytársukkal vannak jóban. Kép-
zési típus szerint az osztálytársaikkal inkább jól kijövők aránya nagyobb az érettségit adó 
képzésben tanulók körében, és hozzávetőleg ugyanekkora mértékben kisebb azok ará-
nya, akik osztálytársaik többségével nincsenek jóban. A tanulók nemtől függetlenül job-
ban érzik magukat az érettségit adó képzésben, valamint a magasabb évfolyamokon.

A fókuszcsoportos beszélgetések alapján iskolai környezetükkel általában az olyan 
intézmények diákjai voltak a legelégedettebbek, ahol a pedagógusok és a vezetők 
nagy hangsúlyt fektetnek a diákokkal való személyes kapcsolat ápolására, az isko-
la (írott vagy íratlan) pedagógiai programjának részét képezik a konfliktuskezelés, 
az önismeret és a különböző társas kapcsolatok, vagy egyéni belső fejlődést szolgáló 
programok, képzések. Jellemzően ezekben az iskolákban a tantestület diákokhoz való 
viszonyulása egységesebb, konfliktusok esetén gyakrabban kerül sor beszélgetések-
re, egyeztető tárgyalásokra. Ezekben az intézményekben a pedagógusok igyekeznek 
a diákokkal partneri kapcsolatot kialakítani, ezt a törekevésüket közvetlen vagy köz-
vetett módon a diákok felé kommunikálják is. Az ilyen iskolák diákjai az iskolai sza-
bályrendszerrel kapcsolatban is elfogadóbban, belátóbban nyilatkoztak.

1. táblázat: A diákok viszonya az iskolai környezetükhöz (%)

Összességében  
hogy érzed magad  

az iskolában? 

Milyen viszonyban vagy  
az osztálytársaiddal,  

iskolatársaiddal?

Milyen viszonyban vagy  
a tanáraiddal?

Nagyon jól 25,5 A legtöbb osztálytár-
sammal jól kijövök. 57,2 A legtöbb tanárral jól 

kijövök. 45,3

Inkább jól 56,2

Vannak konfliktusaim, 
de többen vannak, 
akikkel jól kijövök, 
mint akikkel nem.

31,1
Több olyan tanárom 
van, akivel jól kijövök, 
mint akikkel nem.

35,9

Inkább 
rosszul 14,3

Néhány gyerekkel 
jóban vagyok, de a 
többségükkel nem 
igazán.

11,2
Néhány tanárral jól 
kijövök, de a többség-
gel nem.

15,2

Nagyon 
rosszul 4,0 Senkivel nem  

vagyok jóban. 0,6 A tanárok többségével 
nem nagyon jövök ki. 3,6

Összesen 100 Összesen 100 Összesen 100

N 3908 N 3908 N 3900
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Diákok közötti konfliktusok, konfliktushelyzetek

Mindenekelőtt különbséget kell tennünk a konfliktus/konfliktushelyzet, a zaklatás 
és az agresszió/erőszak fogalmai között. A témához kapcsolódó hazai szakirodalom 
elsősorban az iskolán belüli erőszakkal (Abonyi 1997; Gábor–Novák 1999; Vajda 1999; 
Utasi 2000; Figula 2003; Ligeti–Csordás 2003; Figula 2004a, 2004b; Kollár 2005; Ligeti 
2006), illetve az iskolai zaklatással foglalkozik (Dambach 2001; Mihály 2003; Boross 
2006), ritkábban mindkettővel (Figula 2004c), és/vagy az iskolai konfliktussal (Szek-
szárdi 2001; Mayer 2008, Mayer–Nádori–Vígh 2009).

Az agresszió, erőszak és zaklatás hármasának jól érthető fogalmi tisztázást nyújt-
ja Olweus (1999, 718-719), aki szerint a zaklatás, az agresszió és agresszív viselkedés 
olyan fajtája, amellyel valaki szándékosan sérülést vagy kényelmetlenséget okoz más-
nak. Ugyanekkor a szerző szerint különbséget kell tenni az agresszió vagy agresszív 
viselkedés és az erőszak és erőszakos viselkedés között. Ennek megfelelően, az erő-
szakos viselkedés olyan agresszív viselkedés, amikor az elkövető szándékosan fizikai 
sérülést vagy kényelmetlenséget okoz másnak.

A kutatás során vizsgált konfliktushelyzetek meghatározása egyrészt a fenti defi-
níciók figyelembevételével, másrészt Buda és munkatársai (Buda–Kőszeghy–Szirmai 
2008), valamint az Iskolai Veszélyek (Hajdu–Sáska 2009, illetve Aáry-Tamás–Aronson 
2010) címet viselő kutatás típusalkotásának felhasználásával történt. Buda és szerző-
társai – részben az előbbi definíciókra is alapozva – egyrészt az iskolai zaklatás formá-
ja (verbális – nem verbális), másrészt a jellege (közvetlen/direkt – közvetett/indirekt) 
szerint különbözteti meg a szituációkat. E két dimenzió keresztmetszetén belül pedig 
a zaklatás fizikai és nem fizikai előfordulási formái között tesznek különbséget. Ehhez 
közel áll az oktatási jogok biztosának vizsgálata során alkalmazott tipológia, amely 
szintén az agresszió verbális és nem verbális típusai között differenciál.

Vizsgálatunkban diákok közötti konfliktushelyzetnek tekintjük mindazokat a szi-
tuációkat, amelyben az egyik szereplő verbális vagy nem verbális, direkt vagy indi-
rekt, fizikailag vagy nem fizikailag szándékosan árt a másik szereplőnek. Esetünk-
ben tehát a konfliktushelyzet fogalmi köre az Olweus definíciója szerinti agresszió 
fogalmi köréhez áll közel. Értelmezésünk szerint ezek a cselekedetek azonban nem 
önmagukban állnak, hanem a legtöbb esetben konfliktushelyzetet eredményeznek, 
ezekre a helyzetekre pedig a szereplők részéről különböző reakciók is születnek.2

Kérdőíves kutatásunkban öt – diákok közötti – konfliktushelyzetet vizsgáltunk (gú-
nyolódás, kiközösítés, „csicskáztatás”, verekedés, lopás) három szemszögből: a konf-
liktushelyzet percepciója, az elkövetés, valamint az elszenvedés gyakorisága szerint.

2  Lásd ennek kapcsán Kovács István Vilmos e kötetben megjelent Alternatív vitarendezés 
a nemzetközi gyakorlatban című tanulmányában szereplő, konfliktusok definícióit tár-
gyaló részt.
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Az összeszólalkozások a diák-diák konfliktusok leggyakoribb esetei. Az egymás-
nak való, hol finomabb, hol egészen durva beszólogatás, amely az egyszerű ugratás-
tól a sértő, megalázó verbális agresszióig sokféle formát ölthet, a diákok hétköznapi 
kommunikációjának egyik gyakori eleme. A beszólogatások, „oltások” gyakoriságát 
és megszokottságát a pedagógusok nyilatkozatai is alátámasztották, az ilyen jellegű 
konfliktusok esetén csak ritkán érzik szükségét beavatkozásnak. 

„Igen, olyan szavakat használnak egymásra, amit én másképp fogok fel, 
és azt gondolom, hogy ez véresen komoly, ők meg evvel szórakoznak, 
egymásnak így dobálják ezeket a szavakat. És ilyenkor tudjuk, hogy nem 
kell beavatkozni, csak minket zavar, hogy ilyen szépen beszélgetnek egy-
mással, például.”

 (Tanár)

A kiközösítés és gyötrés áldozatává általában a gyengébb, magukat megvédeni 
nem tudó, gyakran társadalmi vagy testi szempontból hátránnyal induló diákok válnak.

 „…hát van egy gyerek, akit így megszokásból is mindenki szekál, nem 
mondom, hogy én nem.
– És mi az oka, miért?
– Dagadt.
– Ezért, hogy dagadt? És volt ebből már valami ügy? Vagy szólt valaki 
neked?
– Áh semmi.
– És az osztályba nincsenek olyanok, akik mondanák, hogy ezt ne csi-
náljátok?
– Nem, mert mindenki csinálja.”

(Diák)

A verekedésig fajuló durva konfliktusok a beszámolók alapján viszonylag ritkák, 
de ez nem azt jelenti, hogy a tettlegesség is ilyen ritka lenne. Főként a fiúk között gya-
koriak a kisebb lökdösődések, ütésváltások, amelyek még ha játékosak, illetve félig 
komolyak is, elszenvedőjüknek komoly fizikai fájdalmat okozhatnak. Ezek egy része 
azonban mind a diákok, mind a pedagógusok szerint az iskolai mindennapok termé-
szetes velejárói.

A diákok által elkövetett erőszakos cselekedetek többsége, több mint 85 száza-
léka az iskolán kívül történik (vö. Sáska 2007) – ezt a kutatás során megkérdezett 
diákok is megerősítették. Mivel az iskolai házirend és szabályrendszer erősen szank-
cionálja a tettlegességet, ezért a nézeteltérések ilyen jellegű rendezésére iskolán 
kívül kerül sor, mindazonáltal azon iskolán kívüli esetek száma, amelyekről beszél-
getőpartnereink tudomást szereztek, szintén meglehetősen csekély.

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter
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 „Hát inkább csak a veszekedések, esetleg kis civakodás a jellemző. Ve-
rekedés, még nem tudok róla. Még nem volt, mióta mi itt vagyunk. Nem 
tudom előtte volt-e.”

(Diák)

„Szoktak, de idén több olyan esetről hallottunk, hogy iskolán kívül ren-
deztek le egy ütésváltással. Iskolán belüli kakaskodásig jutnak inkább, 
de hogy nagyon komoly verekedés még nem volt. Olyan volt, hogy el-
csattant egy-két pofon, de hogy aztán bocsánatkérés lett a vége, le tud-
tunk ülni együtt beszélgetni erről.”

(Tanár)

A lopásos esetek, amennyiben azokat diákok közötti konfliktusként értelmez-
zük, egy sajátos kategóriát képeznek. A sértett kára pontosan, pénzben kifejez-
hetően meghatározható, innentől kezdve az áldozattá válás ténye megkérdőjelez-
hetetlen. A lopási ügyek lezárása az intézmény szempontjából is más megoldási 
módokat követel. Nagyobb az igény ugyanis a rendőrség bevonására, a tettes tör-
vényi felelősségre vonására. Így az alternatív megoldások kevésbé kapnak, kaphat-
nak helyet.

„Feltörték egymás szekrényét, vagy feltörték a másik tanuló szekrényét, 
nyilván ezt nem hagyhattuk szó nélkül, illetve a rendőrségen feljelentést 
tettünk, mert laptop eltulajdonításáról volt szó. Ami már a bűncselek-
mény határát súrolja, az felett már nem mehetünk el.”

(Tanár)

A lopásos ügyek egyik következménye valamelyik iskolatárs meggyanúsítása, 
majd ezt követően kiközösítése, megbélyegzése, megalázása, ami további konfliktu-
sokhoz vezethet: 

 
„– Hát van egy osztálytársunk, akit két ember kibeszélt egy harmadik 
embernek. és ettől a harmadik embertől az illető visszahallotta a dol-
gokat, és ugye azt a két személyt, az az illető, akit ezekkel a dolgokkal 
megvádoltak, az megfenyegette, neki akart menni, meg akarta verni 
azt a két illetőt. És ugye, amikor a két illető meg akarta beszélni a dol-
got, el akarta mondani az ő nézőpontjait, akkor ő kiment, duzzogott, 
csúnyán beszélt, és a mai napig nem lehet vele erről beszélni.
– Mi lehetett ennek az egésznek a hátterében? Miért beszélték őt ki?
– Hát, tűnt el diáknapos pénzünk, de csak ő ült mellette. Eltűnt hajlak, 
sminkes cucc. Másnap ugye hajpánt, az az ő hajában volt, fülbevaló, 
az ő fülében. Pénz, nem egyszer, nem kétszer.

Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa
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– Hát, hogy ment volna utána az a két illető, hogy megbeszélje vele 
ezt a dolgot. De, hogyha utána ment volna, akkor lehet, hogy még na-
gyobb konfliktus lett volna ebből. Lehet, hogy verekedésig fajult volna 
a dolog, hogy nekiment volna, ideges volt. Az a két illető várt egy pár 
napot, hogy csillapodjon, csillapodjon, nem csillapodott. Hát, hogy akik 
ezt csinálták, azokat meg fogja verni, meg nem fog hazamenni. Szóval 
nem csodálkozok, hogy ha senki nem mer neki szólni.”

(Diák)

A konfliktusok hátterében meghúzódó okok

A kutatás eredményei alapján természetesen nem lehetséges minden egyes fent vá-
zolt konfliktustípus okát feltérképezni, de a kapott válaszok alapján az alábbiakra 
jutottunk.

A konfliktusok kiváltó okait szétválaszthatjuk közvetlen vagy direkt okokra, amelyek 
konkrétan az adott összeütközés kirobbanásához vezetnek, illetve vizsgálhatjuk a hát-
térben mélyebben meghúzódó, közvetett vagy indirekt okokat is.

A közvetlen okok közül a leggyakoribbak a vélt vagy valós sérelmek, például: „Hogy 
néztél rám?” vagy „Hogy néztél a barátnőmre?„ „Miért löktél meg?”(még, ha az a lö-
kés véletlen is volt) – amelyek igazából inkább tekinthetők a kezdeményezés fedő 
indokainak, semmint valós sérelmek tisztázásának. Szintén gyakori ok az osztályon, 
iskolán belüli rang, illetve pozíció kiharcolása is, amelyet a szakirodalom rangsorkép-
ző agressziónak nevez (Ranschburg 2008). Az osztályban betöltött pozíció, státusz ki-
harcolása köré szerveződő konfliktusok olyan osztályokban jelentkeznek gyakrabban, 
ahol nagy a fluktuáció, illetve ahol többféle szakmát tanulnak a diákok, itt a szakmák 
rivalizálása is gyakrabban vezethet kisebb-nagyobb összezördülésekhez.

„Nagyon sok diák van, nagyon sok szakma, nagyon sokféle. Mondjuk 
14 évtől kezdve, 9-10., utána a szakmunkás, érettségi, felnőttek. Tehát 
nagyon kiélezett itt a helyzet, pláne télen, amikor nem mennek le az 
udvarra. Tehát nem oszlik el a tömeg a szünetben, hanem a folyosón 
csoportosulnak, és a konfliktusok általában nem osztályon belül jelent-
keznek, hanem rivalizációból. Én úgy vagyok osztályfőnök, hogy három 
szakma volt az osztályomban, és gyönyörű szépen látom, hogy […] saját 
szakmában, közel azonos társadalmi helyzetből jönnek, közel azonosak 
a problémáik, ugyanazok a tanárok, felnőttek, akiket utálnak. Tehát az 
összekovácsolja a kis csapatot, de amikor összezárom ezt a három szak-
mát egy osztályfőnöki órára, na ott aztán van gáz, mert hogy ott a riva-
lizálás beindul, hogy ki a király.”

(Tanár)
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„Amikor a rangsor kialakul, ugye, akkor megküzdenek ezek a fiatalok…  
Ellenben nekem sajnos van egy tapasztalatom, illetve volt egy olyan 
osztályom 4 éven keresztül, ahol nem érték be azzal a diákok, hogy 
kialakuljon a rangsor, és hogy mindenki tudja, hogy hol a helye. Volt 
a fiúk között is, meg a lányok között is egy-két ember, akik szerényeb-
bek voltak, csendesebbek voltak, és ezeket kimondottan gonosz módon 
bántották, rendszeresen, és az egész osztály. És ebben összefogtak, 
és ez elsőtől kezdve negyedik év végéig így volt, és nem lehetett egysze-
rűen mit csinálni velük. És hiába volt meg a rangsor, hogy na, én vagyok 
a Jani. Ők, a Janik, összefogtak, és bántották a szerényebbeket, csende-
sebbeket.”  (Tanár)

A megkérdezett pedagógusok véleménye alapján a konfliktushelyzet előidézése, 
a másik fél piszkálásának hátterében gyakran a felgyülemlett feszültség levezetése, 
vagy nem ritkán az unalom áll: a másik heccelése, piszkálása egyfajta szórakozásnak, 
unaloműzésnek is tekinthető.

A konfliktusok kirobbanásához vezető, mélyebben meghúzódó valódi okok a diá-
kokat gyakran jellemző szocializációs deficitben keresendők. Ennek lényege, hogy 
a diákok a nem megfelelő családi környezet miatt a családi szocializáció során nem 
tanulják meg a társas (és intézményi) viselkedés alapvető normáit, nem látnak meg-
felelő példát a normális személyközi kommunikációra, kapcsolatokra, nem tanulják 
meg érzelmeiket, konfliktusaikat kezelni, feldolgozni, kontrollálni. Mivel az interjúk 
során megkérdezett pedagógusok nyilatkozatai e témában rendkívül sokatmondók 
voltak, az alábbiakban több idevágó idézetet is közlünk ezekből:

„Szerintem olyan szinten nem tudnak a saját érzelmeikkel bánni, hogy 
emiatt durran hamar el az agy és utána csillapodik le hamar, mert hiszen 
valamilyen módon ki tudta élni, akkor utána visszamegy arra az állapotra, 
ami előtte neki normálisnak mondható volt. Olyan hátterekkel rendelkez-
nek, hogy nem is igaz…”

„Az hiányzik nekik sokszor, hogy valakivel megosszák a gondjaikat. 
És akkor, ha a szülővel sem tudja megosztani, a pedagógussal sem tud-
ja megosztani, hát akkor jön az agresszió, mert valamilyen formában ez 
a »frusztráció« megjelenik.”

„…a feszültség, az agresszivitás. És én azt gondolom, hogy az, hogy-
ha a szülő érzelmileg, biztonságilag nem nyújtja a minimumot, és itt 
nem arról beszélek, hogy mit tudom én, ilyen kocsi, olyan […], hanem 
tényleg, a napi zsíros kenyér, a napi 20 perc, hogy csak rád figyelek, 
csak veled beszélek, részt veszek a problémádban, részt veszek a gon-
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dodban, segítek megoldani. És egy gyerek ezeket a nagyon-nagyon, lát-
szólag picinek tűnő mozaikokat nem kapja meg, akkor nincs felvértezve 
lelkierővel arra, hogy ő akármilyen kihívásnak meg akarjon felelni.”

„Igen, mert ő behozza az otthonát is, beszél, előad, viselkedik. Tehát 
minden gyerek úgy viselkedik, ami számára a norma. Minden gye-
reknek az a norma, amit otthon, kisgyerekként kapott. Tehát bejön  
a család az iskolába. Bejön.”

E fenti vélemények és következtetések egybevágnak a diákok közötti konfliktusok 
okait vizsgáló egyéb kutatásokkal (ld. pl. Mayer–Vígh 2008; Mayer 2008; Mayer–Ná-
dori–Vígh 2009, valamint Vajda 1999).

A konfliktushelyzetek gyakorisága  
(észlelés, kezdeményezés, elszenvedés)

Mint ahogyan arra már korábban is utaltunk, a kisebb konfliktushelyzetek – ame-
lyek kirobbanásukat követően hamar fel is oldódnak – viszonylag gyakoriak, és a ta-
nulók mindennapjainak szerves részét képezik. Amikor a diákokat az elmúlt időszak 
legdurvább, legnagyobb konfliktusairól kérdeztük, szinte minden esetben hangos 
szóváltással vagy tettlegességgel járó esetekről számoltak be. Az interjúk alapján a sú-
lyosabb konfliktusok viszonylag ritkák, de itt nem szabad elsiklanunk a felett, hogy mit 
értelmeznek a kívülálló tanárok, illetve a diákok súlyos konfliktusnak, és egy-egy eset 
áldozata hogyan éli meg azt. Jellemzően mind a diákok, mind pedig a tanárok a súlyos 
konfliktusokként a nagy port kavaró, hangos szóváltásig vagy tettlegességig fajuló es-
eteket említették, holott a hosszú ideig tartó gyötrés, illetve lelki terror sokkal súlyos-
abb terhet jelenthet az áldozatok számára egy-egy elcsattanó pofonnál, ütésváltásnál.

Ezen érzékelés oka egyrészt abban keresendő, hogy a lelki terror, megalázás stb. 
nagyon gyakran rejtve maradnak, felderítésük nehéz. A tanárok saját bevallásuk sz-
erint is kevés rálátással bírnak az ilyen esetekre, másrészről pedig azok a diákok, akik 
még nem voltak ilyen helyzetek elszenvedői, nem érzik át ezek súlyosságát, nem tudják  
a érintettek helyébe képzelni magukat.

A diákok és pedagógusok konfliktusérzékelésével kapcsolatban fontos szem előtt 
tartanunk, hogy a diákok cselekedetei mindig az iskola és az adott közösség szociokul-
turális kontextusában kerülnek értelmezésre, értékelésre, ezért az egyes cselekede-
tek megítélése iskolánként, közösségenként, sőt személyenként is eltérő lehet (vö. 
Sáska 2008).

A kérdőíves vizsgálat adatai alapján a diákok észlelése szerint a leggyakoribb 
konfliktusszituáció egymás kigúnyolása, ami a tanulók 60 százaléka szerint gyakori 
előfordulású. A tanulók 35, illetve 31 százaléka szerint fordul elő gyakran egy isko-
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latárs kiközösítése, valamint „csicskáztatása”, vagyis lelki zaklatása, terrorizálása. 
A diákok egyötöd-egyötöd arányban érzékelik gyakorinak az iskolán belüli lopást, il-
letve a tettlegességet.

Egy-egy konfliktusszituáció kezdeményezése vagy elszenvedése az észlelési ará-
nyokhoz képest nagyságrendekkel ritkább. Az összes (bevallott) gyakori elkövetés 
mértéke egy-egy konfliktushelyzet esetében nem haladja meg a 7 százalékot, a (be-
vallott) gyakori áldozattá válás pedig a 6 százalékot. Az elkövetést tekintve a tanulók 
leggyakrabban a diáktárs/iskolatárs kigúnyolását említik: gyakran a tanulók 7 százalé-
kával, ritkán pedig közel felével fordul elő, hogy kigúnyolja valamelyik iskolatársát.

A tanulók 3-3 százalékával fordul elő gyakran, közel egynegyedével pedig rit-
kán, hogy ők maguk megütik vagy kiközösítik egyik társukat. A tettlegességet, illetve 
a kiközösítést külön-külön a diákok mintegy ötöde tapasztalhatta meg a saját bőrén. 
A tanulók közel 3 százaléka vallja azt, hogy valamelyik diáktársát gyakran „csicskáz-
tatja”. Ez a helyzet a tanulók további 12 százaléka esetén jelenik meg kisebb gyako-
risággal, az ezt elszenvedők aránya mintegy 10 százalék. A lopás esetében tapasztal-
hatjuk a legnagyobb különbségeket: a tanulók mintegy 96 százaléka vallja azt, hogy 
soha nem fordul(t) vele elő, hogy diáktársától lopjon, ezzel szemben a tanulók viszo-
nylag nagy aránya (44%) nyilatkozott úgy, loptak már el tőle valamit az iskolában.3

Az öt említett szituációban való aktív részvételt vizsgálva megfigyelhetjük, hogy 
a tanulók mintegy harmada azt vallja, hogy egyik szituációtípusban sem volt aktív 
résztvevő. A tanulók 27 százaléka egy, közel 20 százaléka kettő, 11 százaléka három 
és mintegy 6 százaléka négy szituációnak volt már kezdeményezője.

A tanulókat az alapján, hogy voltak-e már okozói vagy elszenvedői egy-egy konf-
liktusszituációnak, négy típusba soroltuk. A diákoknak kevéssel több, mint felére 
igaz, hogy legalább egy szituációnak volt már kezdeményezője és elszenvedője is 
egyben („adok-kapok” típus). Közel 13 százalék azok aránya, akik – állításuk szerint 
– sem aktívan, sem elszenvedőként nem vettek részt a felsorolt szituációkban („ár-
tatlan-ártalmatlan” típus). Ehhez közeli azok aránya, akik legalább egy szituációnak 
aktív kezdeményezői voltak, ugyanakkor azt állítják magukról, hogy egyetlen szituáci-
ónak sem voltak elszenvedői („kiskirályok: én adok, te kapsz” típus). Végül, a tanulók 
kevéssel több mint egyötöde (22%) legalább egy szituációnak volt már elszenvedője, 
de kezdeményezőként még egy szituációban sem vett részt („áldozatok: nem adok, 
csak kapok” típus).4

3 Megjegyzendő, hogy a diákok gyakran akkor is lopás áldozatának tekintik magukat, ha 
értéktárgyaik közül valamit csak szimplán elveszítettek.

4 Amennyiben a legnagyobb gyakorisággal előforduló, „fajsúlyát” tekintve pedig talán 
a valamelyest enyhébbnek tekinthető konfliktushelyzettől, vagyis a gúnyolódástól elte-
kintünk, úgy közel 20 százalékkal csökken az „adok-kapok”-típusba sorolhatók aránya, 
továbbá megkétszereződik az „ártatlan-ártalmatlan”-típusba tartozók aránya, és 7 száza-
lékkal nő a „nem adok, csak kapok”-típus aránya.
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2. táblázat:  Konfliktusok észlelése, elkövetése és áldozattá válás  
a diákok körében (%)

Gyakran Ritkán Soha Összesen N

Milyen 
gyakran for-
dul elő  
az iskolában, 
hogy  
a diákok…

… kigúnyolnak  
egy diákot 58,6 35,4 6,0 100 3881

… kiközösítenek  
egy diákot 35,0 51,2 13,8 100 3882

… a kisebbeket, 
gyengébbeket  
csicskáztatják

31,6 42,7 25,7 100 3889

… megütnek  
egy diákot 20,1 53,3 26,6 100 3886

… lopnak egymástól 21,0 51,1 28,0 100 3882

Milyen 
gyakran  
fordul elő 
veled, hogy…

Gyakran Ritkán Soha Összesen N

… kigúnyolsz  
egy diákot 6,8 49,3 44,0 100 3891

… kiközösítesz  
egy diákot 3,5 24,0 72,5 100 3888

… a kisebbeket, 
gyengébbeket  
csicskáztatod

2,7 12,1 85,2 100 3896

… megütsz  
egy diákot 3,2 26,2 70,6 100 3891

… ellopsz valamit 0,8 2,8 96,3 100 3897

Gyakran Volt már 
ilyen Soha Összesen N

 …kigúnyolnak téged 5,5 50,5 44,0 100 3890

 …kiközösítenek 
téged 3,2 20,5 76,3 100 3883

 …csicskáztatnak 
téged 1,4 7,8 90,8 100 3888

 …megütnek téged 1,4 18,3 80,3 100 3889

…ellopnak  
valamit tőled 3,1 44,8 52,1 100 3893
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3. táblázat: Az elkövetés és elszenvedés közötti összefüggés (%)

N = 3908 
p = 0,000

Egyetlen szituációnak 
sem elszenvedője

Legalább egy szituáció 
elszenvedője Összesen

Egyetlen szituációnak sem 
volt kezdeményezője

12,6 
„ártatlan-ártalmatlan”

22,0 
„nem adok, csak kapok” 34,6

Legalább egy szituációnak 
kezdeményezője volt

13,5 
„Én adok, Te kapsz”

51,9 
„adok-kapok” 65,4

Összesen 26,2 73,8 100,0

Minden vizsgált konfliktustípus esetében a fiúk nagyobb arányban jelennek meg 
elkövetőként, mint a lányok. A legnagyobb különbség a tettlegesség esetén mutatkozik: 
a fiúk 40 százaléka vallja azt, hogy gyakran vagy ritkán megüt egy diákot, a lányok kö-
rében ez az arány 18 százalék. Viszonylag nagy különbség figyelhető meg a gúnyolódás 
esetében, a fiúk 61 százaléka, a lányok fele nyilatkozott úgy, hogy gyakran vagy ritkán 
gúnyolja valamelyik diáktársát. A kezdeményezés esetében a nemek között a legalacso-
nyabb különbség a kiközösítés és a lopás között figyelhető meg (2-3%). A képzési progra-
mot alapul véve mind a gyakori, mind a ritkább kezdeményezés aránya minden esetben 
az érettségit nem adó képzésre járók körében nagyobb. A legnagyobb különbség (10%) a 
tettlegesség esetében figyelhető meg: míg egy diáktárs fizikai bántalmazása az érettségit 
nem adó képzésre járók egyharmadára jellemző, addig az érettségit adó képzés eseté-
ben ez az arány egynegyed. Évfolyamok szerint a kezdeményezés gyakorisága a legtöbb 
szituáció esetében közel azonos, egyetlen különbség, hogy a 9–10. évfolyamosok vala-
mivel gyakrabban jutnak el odáig, hogy egy diáktársukat megüssék. A kezdeményezővé 
válás legtöbb esetben statisztikai összefüggést mutat az anya iskolai végzettségével, és 
bár a gyakoriság mértékében jelentős különbségek nem mutatkoznak megállapítható, 
hogy azok a tanulók, akiknek édesanyja érettséginél magasabb végzettséggel rendelke-
zik, gyakrabban kezdeményeznek konfliktust, vagy legalábbis nagyobb mértékben vall-
ják azt be. A családi-gazdasági háttér5 ennél erősebb magyarázó változónak bizonyul. 
A súlyosan deprivált helyzetű tanulók kétszer akkora gyakorisággal válnak a konfliktusok 
kezdeményezőivé, mint a náluk előnyösebb anyagi helyzetben lévő diákok.

5 A kérdőíves vizsgálat során a diákok családi-gazdasági helyzetével kapcsolatos változók-
ból (autóval, számítógéppel, internetkapcsolattal való rendelkezés, villanyáram kikapcso-
lásának előfordulása, fűtés pénzhiány miatti kényszerű szüneteltetése) standardizálást 
követően egy összevont változót hoztunk létre. Az így létrejött folytonos változó alap-
ján a tanulókat három csoportba soroltuk: átlagos helyzetű (jellemzően rendelkeznek 
autóval, számítógéppel, internetkapcsolattal, nem fordult elő súlyos anyagi probléma), 
deprivált helyzetű tanulók (az átlagos helyzetűekhez képest kisebb arányban rendelkez-
nek számítógéppel és internetkapcsolattal, autóval relatíve kis részük rendelkezik, súlyos 
anyagi probléma keveseknél fordul elő) és súlyosan deprivált helyzetűek (az átlagos hely-
zetűekhez képest kisebb arányban rendelkeznek autóval, nagy többségük nem rendelke-
zik számítógéppel/internetkapcsolattal, közel felük súlyos anyagi gondokkal küzd).
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1. ábra:  Kezdeményezővé és elszenvedővé válás nem, évfolyam, képzési típus 
és családi háttér szerint (%)

Az áldozattá válás esetében az öt vizsgált konfliktusszituációból három esetében 
találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget a nemek között: a lányok gyakrab-
ban elszenvedői a kiközösítésnek és a lopásnak, míg a fiúk nagyobb arányban válnak 
fizikai bántalmazás áldozataivá. A képzési program szerint két konfliktushelyzet ese-
tén figyelhetünk meg különbséget, a tettlegesség és a lopás elszenvedőinek aránya 
az érettségit nem adó képzéstípusban tanulók körében nagyobb. Évfolyam szerint 
egy konfliktusszituációban figyelhetők meg különbségek: a gúnyolódást elszenvedők 
nagyobb arányban fordulnak elő a felsőbb évfolyamokon. A családi gazdasági hát-
tér az áldozattá válás esetén is erősen magyarázó változónak bizonyul. Az enyhén 
és súlyosan deprivált hátterű diákok gyakrabban válnak egy-egy konfliktushelyzet 
elszenvedőivé.

A megkérdezett tanulók mintegy negyedére jellemző, hogy azért nem akar isko-
lába menni, mert (gyakran vagy ritkán) fél attól, hogy egyik iskolatársa vagy tanára 
piszkálni fogja. A tanulók mintegy 9 százaléka csak tanára, 11 százaléka pedig csak 
iskolatársa piszkálódásától fél. Az iskolatársuk és tanáruk piszkálódásától egyaránt 
tartó tanulók aránya 5 százalék. 

Elszenvedő Kezdeményező

61
39

47

45

45

46

49

47

43

43

52

51
59

59

60

53
63

66

63

63

61

62

68

Fiú

Lány

9–10. osztály

11–12. osztály

Érettségit nem adó képzés

Érettségit adó képzés

Érettségi alatt

Érettségi

Érettségi felett

Átlagos

Enyhén deprivált

Súlyosan deprivált
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Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a diákok ilyen irányú félelmei mennyire alapul-
nak valós tapasztalatokon, azaz mennyire esik egybe azok tábora, akik gyakran vál-
nak valamely konfliktushelyzet áldozatává, és akik úgy nyilatkoztak, hogy gyakran 
félnek diáktársuk piszkálódásától. Azon diákok 40 százaléka, akik gyakran érzik úgy, 
hogy nem akarnak iskolába menni, mert félnek egy diáktársuktól, a potenciális áldo-
zat, azaz a „nem adok, csak kapok” kategóriába tartozik. Őket tekinthetjük azoknak, 
akik áldozattá válásuk miatt lelkileg is a legmegterheltebbek (ők a megkérdezett ösz-
szes diák 1,3 százalékát teszik ki). Ugyanakkor a „nem adok, csak kapok” kategóriába 
tartozók valamivel több mint háromnegyede soha nem érzi azt, hogy félne iskolába 
menni diáktársai piszkálódása miatt. A gyakran „félő” diákok mintegy 60 százaléka az 
„adok-kapok” kategóriába tartozik. 

Akikkel gyakran előfordul, hogy félnek valamelyik iskolatársuk piszkálódásától, 
leggyakrabban gúnyolódásnak és a kiközösítésnek esnek áldozatul. Az egyes konf-
liktustípusok gyakori elszenvedői között a legnagyobb arányban a csicskáztatás és a 
kiközösítés áldozatai félnek iskolába menni. A lányok valamivel több mint ötödére 
jellemző, hogy (gyakran vagy ritkán) fél attól, hogy valamelyik iskolatársa piszkálni, 
bántani fogja, a fiúk körében ez az arány egytized.

A tanulók közötti konfliktusok tanári észlelése

A kutatásban vizsgált konfliktusok gyakoriságát az iskola szereplői (statisztikailag is 
erősen szignifikánsan) eltérően látják. Az adatok alapján az iskolai hierarchiában fel-
felé haladva egyre kevesebb az észlelt konfliktusok száma: mindegyik konfliktusszi-
tuáció előfordulását a diákok észlelik leggyakoribbnak, őket követik a pedagógusok, 
majd végül az igazgatók. A különbség a viszonylag gyakrabban előforduló gúnyolódás 
esetén a legnagyobb, a diákok 59 százaléka által gyakoriként észlelt eseményt a taná-
rok 38 százaléka, az igazgatók 21 százaléka észleli gyakran előforduló szituációként. 
További két nagyobb különbség a kiközösítés, illetve a „csicskáztatás” vonatkozásá-
ban figyelhető meg. E két esetben viszont a tanárok és igazgatók által vélt/észlelt elő-
fordulási arányok immár közelebb állnak egymáshoz. A fizikai bántalmazás és a lopás 
esetén áll a diákok, tanárok és igazgatók észlelése a legközelebb egymáshoz. A lopást 
a diákok 21 százaléka, a tanárok 20 százaléka, az igazgatók 10 százaléka tartja gyak-
ran előforduló eseménynek. A tettlegességet a diákok 20 százaléka látja gyakorinak, 
a tanároknak és igazgatóknak pedig 13 százaléka.6

6 Megjegyzendő, hogy egy-egy intézményen belül jelentős különbségek mutatkoznak 
a diákok és a pedagógusok észlelései között: a lopást tekintve 50 százalékos, a gúnyo-
lást tekintve akár 65 százalékos, a tettlegesség esetén 42 százalékos, a zaklatás vonat-
kozásában 50 százalékos eltérés is tapasztalható a tanár-diák észlelési arányok között 
intézményenként.
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Az iskolatípusok a diákok közötti konfliktusok  
gyakorisága alapján

Vizsgálatunkban arra is kíváncsiak voltunk, hogy a különböző konfliktusok hogyan 
oszlanak meg az egyes intézmények között, illetve hogy mi jellemzi azokat az intéz-
ményeket, amelyekben a konfliktusok nagyobb számban fordulnak elő.

Az intézmények csoportosításához az általunk három legsúlyosabbnak tartott 
személyközi konfliktushelyzetben való érintettséget vettük alapul, azt vizsgálva, hogy 
a diákok hány százaléka volt már akár kezdeményezője, akár elszenvedője kiközösí-
tésnek, csicskáztatásnak, vagy fizikai agressziónak.7 A százalékos eloszlások alapján 
az intézményeket három kategóriába soroltuk: átlagosnak tekintettük azokat az in-
tézményeket, amelyekben a diákok érintettsége nem haladta meg az átlagtól való 10 
százalékos eltérést (33 intézmény), kevésbé problémásnak tekintettük azokat az in-
tézményeket, amelyeknél az érintettség mértéke lényegesen átlag alatti volt (az érin-
tettség mértéke az átlaghoz képest legalább 10%-kal kisebb volt, 6 intézmény), végül 
pedig problémás intézményeknek tekintettük azokat az iskolákat, ahol az érintettség 
mértéke lényegesen (több mint 10%-kal, 10 intézmény) meghaladta az átlagot.8

Az intézmények tipizálása után kerestük az összefüggést a különböző háttérválto-
zók és az iskolák „problémássága” között:

– a problémás iskolák diákjai között legmagasabb azok aránya, akik gyakran vagy 
ritkán úgy érzik, hogy nem akarnak iskolába menni, mert félnek egy diáktár-
suktól;

– az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az iskola mérete összefüggést mutat 
a konfliktusok gyakoriságával: a problémásnak ítélt intézmények kétharmadá-
nak diáklétszáma ezer feletti (nagy iskolák), az inkább problémamentes iskolák 
mindegyike ezer fő alatti diáklétszámmal rendelkezik;

– a problémás intézményekben a legmagasabb a súlyosan vagy enyhén deprivált 
gazdasági környezetben élő tanulók aránya;

– a problémás iskolák diákjai között legmagasabb azok aránya, akik összességé-
ben nem érzik jól magukat iskolájukban;

– a diákokra konfliktushelyzet esetén jellemző attitűd9 összefügg az iskola prob-
lémás voltával; 

7 A gúnyolódást, mint a leggyakoribb konfliktushelyzetet, valamint a lopást, mint nem di-
rekt személyközi konfliktust nem vettük figyelembe.

8 Figyelemre méltó, hogy a kiválasztott konfliktusokban való érintettség átlagértéke meg-
lehetősen magas, 61 százalék, a legalacsonyabb érték 44 százalék, a legmagasabb pedig 
84 százalékos.

9 A három attitűd faktor: hatalom/erő, visszahúzódó, vitarendező attitűd-faktor főkompo-
nens-elemzéssel került kialakításra kilenc itemes attitűd-kérdéssor alapján. Részletekért 
lásd e kötetben Sági Matild írását.
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– a hatalom/erő alapú, illetve a visszahúzódó attitűd pozitívan korrelál 
a problémássággal, vagyis minél erősebb egyik vagy másik attitűd, annál 
problematikusabb az iskola; 

– a vitarendező attitűd pedig negatívan, azaz: minél erősebb ez az attitűd, 
annál kevésbé társul hozzá a problematikusság.

Konfliktushelyzetekre adott jellemző válaszok  
és ezek megítélése

A diákok konfliktusokra adott válaszreakciói betekintést engednek konfliktuskezelési 
kultúrájukba, a tanárok válaszreakciói pedig információkat adnak arról, hogy a diákok 
milyen példákat láthatnak maguk körül tanáraik konfliktusrendezése során.

Az interjúk alapján a kisebb konfliktusokat gyakran a pedagógusok is termé-
szetesnek találják, azokkal nem is foglalkoznak. Meglátásuk szerint a diákok ezeket 
gyorsan lerendezik. Van olyan vélekedés, amely szerint bizonyos konfliktusokba nem 
is szabad beavatkozni, mert az eljárással gyakorlatilag több kárt és nagyobb zavart 
okoznának, mint maga a szituáció.

A tanári beavatkozás a pedagógusok egyéni érzékenységének is függvénye: aki 
érzékenyebb, több konfliktust tár fel, illetve avatkozik be azok megoldásába, mások 
kevesebbet érzékelnek, és több esetben gondolják úgy, hogy a diákok dolga azt le-
rendezni egymás között.

 „A konfliktusoknak és egymásnak-feszüléseknek van egy sajátos dina-
mikája: most ők vannak éppen rosszban, két hét múlva meg mással har-
colnak. Ezekbe nem érdemes beleszólni.”

(Tanár) 

Az interjúk alapján a diák-diák konfliktusok egyik bevett megoldása, hogy a két 
fél az összezörrenés után nem szól egymáshoz, távolságot tartanak. Ez gyakran a pe-
dagógusok által is támogatott illetve elfogadott megoldási mód. Jártunk olyan intéz-
ményben is, ahol a „távolságtartási végzést” pedagógus állította ki írásban, és az érin-
tett felek aláírták azt.

„… nem rég volt, hogy az osztályból pár ember összeveszett, és már ren-
des papíron, távoltartást kértek, hogy minél messzebb legyen az egyik 
diák a másiktól. Annyira elegük volt egymásból, hogy felmentek, nem 
tudom hova. Hát elkezdek veszekedni, vitatkozni, merthogy az egyik 
lány folyamatban hazudott, meg mit tudom én, és hát így addig fajult, 
míg hárman voltak? Négyen. Négyen felmentek az osztályfőnökhöz azt 
így, úgymond megbeszélték a dolgokat.
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– Nem sikerült őket megbékéltetni?
– Nem. Papíron az áll, hogy x és y között a legmélyebb szintre romlott 
a kapcsolat. Igen és, akkor ez ennyi.”

(Diák)

„Attól is függ, mert nekem is volt tavaly egy ilyen, hogy az egyik mond-
ta a másiknak, hogy emberkedik velem, vagy próbál engem. Egy másik 
iskolából jött, tehát nem teljesen velük kezdett. Szóltak nekem, már akit 
a sérelem ért, és akkor végül is hármasban leültünk, előbb külön-külön, 
aztán együtt, és végül abba maradtunk, hogy abszolút kerülik egymást, 
barátok egyáltalán nem lesznek, de nem éri meg, hogy csináljanak egy 
olyan balhét, az egyik ilyen szakmára szeretett volna menni, a másik 
olyanra, akkor belátták. Ez volt az egyetlen a tavalyi tanévben, kimon-
dottan éles helyzet, amiből lehetett volna bunyó.”

(Tanár)

A kiközösítés és folyamatos lelki terror esetén megoldásként megjelenhet az osz-
tálytársak beavatkozása is, amikor a diáktársak próbálják meg féken tartani az elkö-
vetőket, vagy értesítik a tanárokat. A pedagógusoktól való segítségkérés ezekben az 
esetekben gyakoribb, ugyanakkor a tanárok beavatkozási lehetőségi korlátozottak, 
hiszen tettenérés hiányában meglehetősen nehéz az esetek bizonyítása, illetve az el-
szenvedett sérelmek mértékének megítélése. A pedagógusnak gyakran akkor sincs 
lehetősége a beavatkozásra, ha tudomása van egy esetről, mert az áldozatok, félve 
a megtorlástól, tagadnak, gyötrőiket védik, kilétüket nem fedik fel, sérelmeiket baga-
tellizálják.

 
„Sok esetben azért nem tudjuk meg, hogy ki volt a valódi elkövető, mert 
olyan szinten tagadják a tettüket, és egymásért kiállnak, hogy egysze-
rűen nem minden esetben derül fény rá. Mi körülbelül tudjuk, hogy ki 
lehet, elmondják mások. De azoktól is félnek, akik elmerészkednek ad-
dig, hogy ezeket megcsinálják, azoktól a gyerekek félnek.”  

(Tanár)

Ezekben az esetekben a tanároktól meglehetősen változatos megoldási módokra 
is hallottunk példát, az egy osztálytárs testőrré való kinevezésén át, az áldozat, illetve 
a vélt elkövetők folyamatos szemmel tartásáig, nem egyszer kísérgetéséig.

„A célpontszemélyt én az osztályban a legerősebb fiúra bíztam, akivel 
nem mernek kakaskodni, mert ő nagydarab, nem agresszív, de azért, 
ha feltűri az ingujját. azért tudnak rettegni. És ő megvédi. Vele nem 
mernek kötözködni, és ő megy is, hogy akkor szóljál, majd én elkísérlek 
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wc-re. És ez működik. Lehet, hogy pedagógiailag van ebben elítélendő 
dolog, de működik.”

(Tanár)
 
„Azóta az van, hogy én azt a gyereket a saját pártfogásom alá vettem, be-
szélgetek vele, elkísérem külön, szól nekem, ha wc-re kell mennie, illetve 
figyelem a fiúkat, akik akkor az épületben tartózkodnak, hogy ne legyen 
lehetőségük közösen egy mellékhelyiségbe menni. Vagy követem őket.

(Tanár)
Időnként előfordul mediációs módszerek sikeres alkalmazása is.

 „Összekerültek szeptemberben kevésbé jó képességű és jobb képességű 
gyerekek, és ott a kevésbé jó képességűeket kezdték ki a jobb képessé-
gűek. És ezt egy ilyen csoportos tréning keretében dolgoztuk föl, a klasz-
szikus értelemben, amit tanultunk. Úgyhogy az megoldódott utána, 
kisimultak ezek a dolgok, elfogadták egymást. Inkább arról szólt, hogy 
a konfliktust az okozta, hogy hogyan kerül ő ide közénk? Ez volt a na-
gyobb IQ-val rendelkezők problémája.”

(Tanár)

Beavatkozásra ad lehetőséget az is, ha az elkövető a lelki gyötrés kereteit túllépve 
fizikailag is bántalmazza áldozatát, mert ilyenkor ez alapján fel lehet lépni vele szemben.

„elmondja azt, hogy ő azért nem jár iskolába, mert X vagy Z állandóan 
cseszegeti őt az órán, vagy a szünetben, ha netán tettlegességre is sor 
kerül, esetenként előfordulhat, az egy jó dolog, mert akkor az ember tud 
lépni. Ha viszont bezár a gyerek, és nem nyilatkozik, akkor megpróbálok 
az osztály felől, kollégáktól, szülőktől információt kérni.”

(Tanár)

„Nekem van egy olyan osztályom, ahol van egy gyerek, aki halálra terrori-
zálja az egész osztályt, mindenkinek herótja van tőle, se hiányzás, semmi 
nem gyűlik úgy össze, hogy bármilyen szankcióval fel lehessen lépni ellene, 
és ráadásul pont tanár sem látja soha. Valami olyan szerencsés módon sik-
lik ki, hogy egyáltalán ne legyen feltűnő a dolog. De volt olyan, hogy úgy jött 
be az egyik diák, hogy egy ilyen gallér volt a nyaka körül, és akkor mondta, 
hogy megkönyökölte, mert éppen olyanja volt ennek a gyereknek, és ezt 
annyira viccesnek gondolta, hogy az milyen jó poén lesz. Abból a szempont-
ból ez tök jó volt, mert akkor most van egy aduász a kezükben, hogy nem 
jelentették föl a srácot, mert hogy ezért már följelenthették volna, és most 
akkor már vagy két hónapja békén hagyja az osztályt.”

(Tanár)
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„Amennyiben nem eszkalálódik a probléma tettlegesség irányába, ak-
kor nehéz. Ugye, mert ha eszkalálódik, és van tettlegesség, akkor van 
mit megfogni, van mit megbüntetni, van mit piedesztálra állítani, hogy 
na, gyerekek, így nem, ezt nem tűrjük. De volt erre példa, amennyiben 
a klikkesítő agresszor intelligens is meg rafinált is, akkor igazi kihívás 
elé tud minket állítani. Akkor nehéz megfogni, mi megéltük azt, hogy 
gyönyörűen manipulálta a háttérből a többi gyereket, az agresszivitás 
megcselekedésére, és mi nagyon jól tudtuk, hogy mit tudom én, Pék 
Ödön és Kis Ubul azért cselekszik, mert őt Cselszövő Jani becselszőzte, 
ezt mi pontosan tudtuk, és ezért nem büntettük meg Pék Ödönt és Kis 
Ubult, csak nem tudtuk megfogni Cselszövőt. Nehéz volt, nagyon ne-
héz volt.”

(Tanár)

Az önmagukat megvédeni nem tudó, segítséget nem kapó tanulók a konfliktus-
helyzeteket igyekeznek elkerülni, sérelmeiket kénytelenek eltűrni.

„– Ez úgy volt, hogy hétfőn néhány embernél beindult a vezérhangya, 
éreztek egy kis szagot az osztályban. És elkezdték, hogy erre rakunk egy 
kis tollpöttyöt meg arra egy kis tollpöttyöt, és másnapra megnézzük, 
hogy lejött-e, tehát, hogy fürdenek-e. Az egyik lánynak meg nem jött 
le a nyakáról, és arra mondták pont, hogy büdös. És akkor az osztály-
főnökkel elkezdtünk erről beszélgetni…
– A pöttyözés áldozatait sikerült megvédeni?
– Nem hiszem. Hát van, akit igen, van, akit nem.
– És az áldozatok hogy élik ezt meg?
– Hát megszokták, most erre nem tudok mit mondani, tűrnek, tényleg.”

(Diák)

„– Hát ha vinnénk feljebb, a tanáraiknak, igazgatónőnek, akkor meg 
még nagyobb konfliktust eredményeznénk.
– És akkor inkább nem?
– Inkább nem.
– És ez jó így?
– Hát jónak nem jó, de már nem sok van, másfél év, úgyhogy azt kibírjuk 
valahogy.”

(Diák)
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A fókuszcsoportos beszélgetések eredményeként kirajzolódó kép szerint a diá-
kokat általában nem érdekli, hogy miként zárult egy-egy nagyobb iskolán belüli, őket 
nem érintő konfliktus. Az elmúlt időszak legdurvább konfliktusairól szóló beszámolók 
esetén rendre a lezárás volt az egyik legbizonytalanabb rész. A diákok saját konfliktu-
saik esetén is inkább passzív elszenvedői, semmint aktív irányítói a lezárási folyamat-
nak, általában elfogadják azt, ami történik, még akkor is, ha azzal nem értenek egyet. 
A tanulók általában nem motiváltak a konfliktusok feldolgozásában, nincs maguktól 
megfogalmazódott igény a konfliktusok konstruktív lezárására. Ha valaki felajánlaná, 
élnének a lehetőséggel, de maguktól csak ritkán fogalmazódik meg konkrét elképze-
lés egy konstruktívabb lezárásra. Véleményünk szerint ez a hozzáállás egyfajta gyen-
ge önérdek-érvényesítési attitűd jele, amely szintén a már korábban említett szocia-
lizációs deficitre vezethető vissza.

Az „úgyis a tanárnak van igaza, a mi véleményünk senkit sem érdekel” hozzáállás 
pedig rányomja bélyegét a diák-diák konfliktusok lezárására is, hiszen ha a tanulók 
nem érzik magukat partnernek a tanárok részéről, azt sem remélik, hogy egy-egy 
konfliktus esetén partneri elbánásban részesülhetnek, vagy hogy a lezárási folyamat 
során különösebben figyelembe vennék a megoldással kapcsolatos igényeiket.

A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciókat a kérdőívben többféle megközelí-
téssel vizsgáltuk. Egyrészt rákérdeztünk a diákok és tanárok konfliktusrendezési per-
cepciójára, azazhogy véleményük szerint intézményükben hogyan reagálnak az iskola 
szereplői egy-egy konfliktus esetén. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az említett meg-
oldási módok közül melyiket tartják helyesnek, majd végül rákérdeztünk a diákok 
saját egyéni konfliktusmegoldási módszereire is.

A legtöbb diák a felek (további következmények nélküli) szétválasztását (31%), 
a konfliktus figyelmen kívül hagyását (nem történik semmi) (22%), majd a konfliktus 
okát megbeszélő megoldást (13%) tartja a diákok részéről legjellemzőbb reakciónak. 
A megkérdezett pedagógusok is elsősorban (35%) úgy érzékelik, hogy a diákok csak 
szétválasztják a feleket és ezen túlmenően semmi egyebet nem tesznek, ugyanek-
kor a diákokhoz képest valamelyest nagyobb arányban gondolják azt, hogy (a diá-
kok) megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát (21%), és kisebb arányban vélik úgy, 
hogy nem történik semmi (15%). A tanárok tehát a konstruktív válaszreakciót a diá-
kokhoz képest nagyobb arányban, a passzív, nemtörődöm hozzáállást pedig kisebb 
arányban tartják jellemzőnek.

Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa
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2. ábra:  Hogyan reagálnak a diákok ebben az iskolában, ha két diák valami 
miatt összevitatkozik, összeverekedik? (%)

A diákok legtöbbje saját, egyéni reakciója kapcsán úgy véli, hogy egy konfliktus 
esetén megpróbálják megbeszélni egymással, hogy mi a gond, és megpróbálják meg-
találni a legjobb megoldást (55%). Majdnem egyötödük (18%) vallja azt, hogy „meg-
küzd” a másikkal, 14 százalékuk pedig inkább igyekszik visszahúzódni.

A kutatás során rákérdeztünk arra is, hogy a diákok hogyan látják tanáraik konflik-
tusmegoldó reakcióit, valamint megkérdeztük a pedagógusokat is az általuk alkalma-
zott konfliktuskezelési technikákról. A diákok közel egynegyed-egynegyed arányban 
úgy látják, hogy a tanárok diák-diák konfliktus esetén mindkét felet megfegyelmezik, 
illetve megpróbálják megbeszélni a konfliktus okát. További 16 százalékuk szerint 
a tanárok az igazgató döntésére bízzák a megoldást, 14 százalékuk szerint a tanárok 
megkeresik a hibást és megbüntetik. 10 százalékuk úgy véli, hogy a tanárok szét-
választják a feleket, de ezen túlmenően nem tesznek semmit, 5 százalékuk szerint 
pedig nem történik semmi, azaz a tanárok nem avatkoznak be a diákok egymás kö-
zötti konfliktusaiba. Ezzel szemben a tanárok majdnem kétharmada szerint a tanárok 
megpróbálják a résztvevőkkel megbeszélni a konfliktus okát, további 14 százalék sze-
rint pedig megkeresik a hibást és megbüntetik, a többi lehetőség egyenkénti említé-
se nem haladja meg a 6 százalékot.

Mint ahogyan az a 3. ábrán is látszik egyes esetekben lényeges különbség van 
a tanárok és diákok észlelései között. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy amíg a tanárok 
közel kétharmada úgy látja, hogy a pedagógusok részéről a leggyakoribb megoldás 
a konfliktus okának tisztázása, addig ezt a diákok alig egynegyede tartja a leggyakoribb 
tanári reakciónak. Ellenben a mindkét fél mérlegelés nélküli megfegyelmezését a diá-
kok sokkal nagyobb arányban látják gyakori tanári reakciónak, mint pedagógusaik.
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3. ábra:  Hogyan reagálnak a tanárok ebben az iskolában, ha két diák valami 
miatt összevitatkozik,  összeverekedik? (%)

Az említett megoldások10 közül a diákok és a tanárok egyaránt a konfliktus oká-
nak megbeszélését tartják legnagyobb arányban helyesnek. A diákok különböző 
konfliktusrendezési stratégiái közül, a probléma intézményvezető bevonásával tör-
ténő megoldását szintén helyesnek tartja a diákság nagy része. Míg a „hibás tanuló” 
megkeresésével és megbüntetésével (tehát a tanulók közötti bíráskodással) záruló 
megoldást az ezt említő diákok háromnegyede tartja elfogadhatónak, addig ezzel 
a tanároknak csak kevesebb mint fele ért egyet.

A tanári válaszreakciók közül a diákok a „hibás” megkeresését és megbüntetését 
(87%), illetve a megoldás igazgatói hatáskörbe való „delegálását” (83%) is viszonylag 
nagy arányban elfogadják. A probléma igazgató általi megoldását a tanárok 79 száza-
léka, a „hibás tanulót” megkereső és megbüntető megoldást a tanárok 78 százaléka 
tartja a tanárok részéről helyes lépésnek. A mindkét felet megfegyelmező megoldást 
a tanulók és tanárok azonos mértékben (61%, illetve 60%) tartják megfelelőnek.

Az adott problémára érdemi megoldást nem kínáló reakciókat – érkezzen az akár 
a diákok, akár a tanárok oldaláról – (csak szétválasztják a feleket/nem történik sem-
mi) a tanulók valamivel több mint 40 százaléka, a tanárok egyharmada pedig helyes  
megoldásnak tartja.

10  A válaszadók csak az általuk legjellemzőbbként megjelölt reakció kapcsán nyilatkoztak 
arról, hogy azt helyesnek vagy helytelennek tartják-e.
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4. ábra: A legjellemzőbbként jelölt válaszreakció megítélése (%) 

Mind a diákok, mind a tanárok részéről gyakori lépés az osztályfőnök konfliktus-
rendezésbe történő bevonása. Az osztályfőnök szerepe a békítésben kiemelkedő, ő 
az, aki az osztályon belüli negatív folyamatokat legjobban érzékeli, gyakran a diák-di-
ák konfliktusokat érzékelő pedagógusok is az osztályfőnöknek szólnak. A mélyebb 
konfliktusok esetén mindenképpen kulcsfigura, általában ő az, aki leül az érintett fe-
lekkel beszélgetni, vagy az egész osztály bevonásával kezeli a problémát. Az osztály-
főnökök szerepe kiemelkedő a diákok személyes problémáinak megoldásakor is.

„Hát, a konfliktusok egy része nyilván az osztályfőnököknél jelenik meg, 
tehát a diákokon, az osztályon belüli konfliktusokról elsősorban az osz-
tályfőnökök tudnak tudomást szerezni. Tehát nekik van olyan kapcso-
latuk az osztállyal, osztályfőnöki órán keresztül, egyéb szaktantárgyi 
órákon keresztül, hogy ők közelebb kerülnek, szorosabb kapcsolatba ke-
rülnek az osztályokkal, a diákjaikkal, és nyilván több információval ren-
delkeznek, mint esetleg egy szaktanár.”

(Tanár)

Csak szétválasztják a feleket,
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és megbüntetik.
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Segítségnyújtás és a segítség jellege

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy a tanulók kihez fordulnak segítségért, tá-
mogatásért, ha egy diáktársukkal vagy tanárukkal problémájuk, konfliktusuk támad, il-
letve milyen segítséget szeretnének kapni ilyen esetben. A diákok majdnem (45%) egyik 
barátját jelölte. A szülőket 28 százalékban, egy másik diáktársukat 25 százalékban, taná-
rukat pedig 20 százalékban jelölték meg lehetséges segítőként. Figyelemre méltó, hogy 
a diákok 8 százaléka érzi úgy, hogy ilyen jellegű probléma esetén senkihez sem tud fordul-
ni. Ezen diákok közel egyötöde az áldozat („nem adok, csak kapok”) kategóriába tartozik. 

A tanárokkal való konfliktus esetén legtöbben (44%) a szülőt vagy más felnőtt ro-
kont jelölik meg, 28% jelöli meg az iskola egy másik tanárát, 19 százalék egy barátját 
és 14 százalék egy diáktársát potenciális segítőként. Azok aránya, akik ilyen esetben 
senkihez sem tudnak fordulni, valamivel több, mint 7 százalék.11

5. ábra: Kihez, kikhez tudsz fordulni segítségért, ha … (%)

A tanárral adódó konfliktus esetén a szülőt vagy felnőtt rokont a lányok említet-
ték nagyobb arányban, a fiúk között itt is magasabb azok aránya, akik úgy érzik, hogy 
ilyen esetben senkihez sem tudnak fordulni. A 11–12. évfolyamon tanulók nagyobb 
arányban jelölték meg egy tanárukat mint lehetséges segítőt, mint a 9–10. évfolya-
mosok. Konfliktus esetén a diákok elsősorban egymás álláspontjának megértésében 
(43%), illetve a másik fél motivációinak megismerésében (37%) szeretnének segít-
séget kapni, ami a különböző alternatív, mediáció alapú megoldási technikák iránti 
igény meglétét is jelentheti. A diákok ezenkívül egy objektív döntőbíró ítélkezését is

11 Azok aránya, akik úgy érzik, hogy sem egy diáktárssal, sem pedig egy tanárral való konf-
liktus esetén senkihez nem tudnak fordulni: 3,4 százalék.
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viszonylag nagy arányban várnák el (38%). Az alapvetően a másik felet felelőssé tévő, 
megbüntető megoldások közül a legtöbben az okozott kár megtérítését preferálják 
megoldásként (30%). Ezt követően a másik fél szabálykövetésre történő kényszeríté-
sét (20%), végül pedig másik fél megbüntetését igényelnék (16%).

6. ábra:  Milyen típusú segítséget szeretnél kapni (valakitől),  
ha konfliktusod támad? (%)

Összegzés és következtetések

Írásunkban kvalitatív és kvantitatív módszerekkel gyűjtött adatok elemzésre révén 
a diákok közötti iskolai konfliktusok fő típusait, az egyes konfliktustípusok gyakorisá-
gát, illetve a konfliktushelyzetre adott jellemző válaszreakciókat és azok megítélését 
vizsgáltuk. 

A vizsgált konfliktusok közül a leggyakrabban a gúnyolódás fordul elő, ezt köve-
ti a kiközösítés, a csicskáztatás, a tettlegesség, végül pedig a lopás. Az elszenvedés 
aránya minden esetben nagyobb az elkövetés arányánál. Az eredmények alapján 
a családi-gazdasági háttér, valamint a képzési program mind az elkövetés, mind pedig 
az elszenvedés gyakoriságával szignifikáns összefüggést mutat. Az elkövetés gyako-
risága ezen felül még összefügg a nemmel, az áldozattá válás pedig az anya iskolai 
végzettségével.
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A diákok fele egyaránt volt már egy-egy konfliktushelyzet kezdeményezője és el-
szenvedője. Az abszolút áldozatok aránya közel tíz százalékponttal magasabb az ab-
szolút elkövetőkénél, ami két lehetséges okkal magyarázható: egyrészt azzal, hogy 
egy-egy elkövetőnek több áldozata is van, másrészt azzal, hogy az áldozattá válás 
bevallási hajlandósága jóval nagyobb az elkövetésénél.

Jelentős különbségek mutatkoznak a diákok és tanárok érzékelése között ab-
ban, hogy az iskolai szereplők mit tesznek egy-egy konfliktushelyzet esetén: a diákok 
szerint a diákok jellemző reakciói a konfliktushelyzet puszta megszüntetése (a felek 
szétválasztása) vagy ignorálása, a tanárok ezzel szemben a diákokat konstruktívabb-
nak látják, és nagy arányban említik a konfliktus okának megbeszélését is. A tanárok 
reakciói esetén is megfigyelhetjük, hogy a diákok gyakoribbnak érzékelik a kevés-
bé előremutató megoldásokat: a diákok fele szerint az jellemző, hogy diákok közöt-
ti konfliktus esetén a tanárok vagy mindkét felet megfegyelmezik, vagy megbeszé-
lik a konfliktus okát, ezzel szemben a tanárok úgy látják, hogy alapvetően az utóbbi 
megoldás érvényesül.

Az interjúk során a pedagógusok nagy része nyilatkozott arról, vagy értett vele 
egyet, hogy a diákok közötti konfliktusok hátterében gyakran egyfajta szocializációs 
deficit húzódik meg fő okként (vö. Vajda 1999). Eszerint a tanulók a családi szocializá-
ció során nem sajátítják el az alapvető közösségi és intézményi viselkedési normákat, 
ez pedig óhatatlanul konfliktusokhoz vezet. Ezt a hiányosságot az iskola akkor tudja 
a leghatékonyabban kezelni, ha a nevelőtestületben különböző segítő foglalkozású 
szakemberek (pszichológus, szociális munkás, ifjúságvédelmi szakember stb.) na-
gyobb arányban helyet kaphatnak.

A tanári reakciókban rejlő szocializációs potenciált támasztja alá, hogy a tanárok 
válaszlépéseivel általában a diákok háromnegyede ért egyet, így a pedagógusok által 
mutatott jó példára tehát a diákok nagy része fogékony lehet.

A konfliktusok rendezésénél fontosabb lenne azok megelőzése. Ha egy-egy konf-
liktust követ is egyeztető tárgyalás, mediáció (ez általában csak a súlyosabbaknál jel-
lemző), nem minden diák vesz részt rajta, tehát az üzenete sokkal lassabban, kevés-
bé hatékonyan jut el a tanulókhoz, ezzel szemben, ha ez a téma az oktatás során is 
előkerül, és a mindennapi gyakorlatban is többször találkoznak vele, sokkal hatéko-
nyabban épülhet be az iskolai közösség cselekvési kultúrájába. Speciális tantárgyak 
(pl. önismeret, kommunikáció) lehetőséget teremtenek a konfliktuskezelés megis-
mertetésére, tudatosítására, ami beépülhet a diákok konfliktusokról való gondolko-
dásába, konfliktuskezelési kultúrájába. Szintén hatással van a diákok konfliktusokhoz 
fűződő hozzáállására, a rendszeresen tapasztalt következetes és határozott fellépés, 
egy konfliktusok esetén látható, működő, megtapasztalható cselekvési rend, konflik-
tuskezelési koncepció megléte.

Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa
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Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok 

Bevezetés

Az oktatás sikerességének sok feltétele van, e feltételek egyike a tanárok és a diá-
kok együttműködése. Ez is, mint minden együttműködés, időnként konfliktusokkal 
jár, még abban az esetben is, ha a partnerek érdekei alapvetően egybeesnek. A ta-
nároknak és a diákoknak az oktatási rendszeren belüli találkozása mögött egybeeső 
érdekek és külső kényszerek egyaránt megtalálhatók (tankötelezettség, beiskolázási 
körzethatárok, az iskolák megközelíthetősége az egyik oldalon, egzisztenciális kény-
szer a másikon, s a tanulói, illetve a tanári szerepekre vonatkozó legkülönbözőbb elvá-
rások, szabályozások). Ezek, s a két fél szereplőinek társadalmi hátterükből adódó el-
várásai, valamint a személyiségvonásaik kisebb-nagyobb konfliktusok kialakulásához 
vezethetnek, s vezetnek is nap mint nap. A konfliktusok mélységének eltérő szintjei 
vannak kezdve azoktól, amelyek pillanatok alatt megoldódnak s nem hagynak komo-
lyabb nyomot a felekben, azokon át, amelyek megoldódnak ugyan, de az érintettek 
tudatában nyomot hagynak, egészen azokig, amelyek tágabb nyilvánosság, vagyis kül-
ső, a konfliktusban közvetlenül nem részes személyek elé kerülnek. A konfliktusok el-
helyezése ebben a mezőben nem könnyű. Részben azért nem, mert nem egy, hanem 
két dimenzió (a percepciók és a nyilvánosság dimenziója) mentén mozgunk, részben 
pedig azért, mert a résztvevők nem feltétlenül azonos fontosságúnak tekintik a közöt-
tük korábban kialakult konfliktust, nem feltétlenül hagy mindegyikükben nyomot.

Ezeket figyelembe véve a konfliktusok, így a tanár-diák konfliktusok sem írhatók 
le egykönnyen, különösen, ha kilépünk a személyes mezőből, vagyis ha nem lélektani 
oldalról vizsgáljuk, hanem társadalmi jelenségként. Kutatásunkban éppen ezért nem 
tudtunk magából a konfliktusból kiindulni, hanem pusztán azokból a helyzetekből, 
amelyeket a felek egyike – vagy a tanár, vagy a diák – konfliktusként értelmez.

Kérdőíves felmérésünk során egyes konfliktustípusoknak a kérdezettek percep-
cióiban való megjelenését, ennek hozzávetőleges gyakoriságát tudtuk érzékelni, de 
sem számosságukat, sem pedig a konfliktusok mélységét nem tudtuk feltárni, ará-
nyukra csak a tanulói érintettség alapján következtethetünk. Mindezek alapján tanul-
mányunkban azt igyekszünk bemutatni, hogy melyek azok az összeütközési felületek, 
amelyek leginkább nyomot hagynak a tanárok és diákok közötti viszonyban, s arra 
is keressük a választ, hogy e konfliktusok mögött milyen társadalmi és intézményi 
tényezők húzódnak meg. 
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A témakörnek egyebek mellett az ad különleges jelentőséget, hogy az elmúlt 
években – és erre elsősorban a médiából nyert információk alapján következtethe-
tünk – megszaporodtak a tanár-diák konfliktusok. Hogy valóban így van-e, vagy csak 
a közérdeklődés irányult a korábbinál erőteljesebben a témakör felé, netán a média 
gerjesztette ezt az érdeklődést, nem tudjuk1, de a probléma mindenképpen társadal-
mi jelenség, így nem mehetünk el mellette.

Az elemzés során abból a feltevésből indultunk ki, hogy a tanár-diák konfliktu-
sok nem csupán egyedi és egyedi hátterű esetek, hanem összefüggésbe hozhatók 
az iskolákra, a tanulókra, a tanárokra s a társadalmi környezetre vonatkozó mérhető 
sajátosságokkal. Vagyis befolyásolja ezeket a tanulók, a tanárok társadalmi háttere, 
az ezekkel sok tekintetben összefüggő kulturális sajátosságaik (beleértve a konfliktus-
kezelési képességeiket is), sőt az eltérő kultúrák találkozásai is. Mindezek nem légüres 
térben, hanem többnyire iskolai környezetben történnek, márpedig az iskola műkö-
dési keretei (céljai, tevékenysége, működési feltételei, szabályrendszere, légköre stb.) 
kihatnak mind a tanulók, mind a tanárok viselkedésére, vagyis konfliktusbefolyásoló 
(gerjesztő, elsimító, átértelmező stb.) szerepük is van. Ezek külön-külön, s együttes 
hatásukat tekintve is befolyásolhatják a konfliktusok kialakulását, azok súlyosságát, 
s a konfliktuskezelési metódusokat is.

Az összes háttértényezőt feltárni lehetetlenség, a kutatás során mi is csak a leg-
fontosabb tényezők vizsgálatára törekedtünk. A tanulók részéről a családi háttér 
(iskolázottság, etnikum), a tanárok részéről a diákokkal kapcsolatos elvárások, a vi-
szonyukat befolyásoló segítő-együttműködő szerep, a konfliktuskezelésben való jár-
tasság2, az intézmények részéről a tanulói összetétel kérdését (hátrányos helyze-
tűek, halmozottan hátrányos helyzetűek aránya) emeltük ki. Néhány más, általunk 
szintén fontosnak gondolt tényezővel azért nem foglalkoztunk, mert azokat a kötet 
más tanulmányai – más megközelítésben – kiemelik. Gondolunk itt elsősorban a ta-
nárok és a diákok általános viselkedési kultúrájára, azok társadalmi meghatározott-
ságára, az iskolai szabályrendszerek hatására, vagy az általános intézményi konflik-
tuskezelési környezetre.3 

1 Lásd erről a témakörről Török Balázs e kötetben megjelent Az iskolai agresszió és a tö-
megmédia működése című tanulmányát.

2 Bár nem gondoljuk, hogy a konfliktuskezelésre való felkészültségnek törvényszerűen 
csökkenteni kellene a személyes konfliktusba kerülés számát (ugyanakkor a nemzetközi 
tapasztalatok alapján akár ez is feltételezhető, lásd Kovács István Vilmos tanulmányát:  
Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban) vagy súlyosságát, de azt mindenkép-
pen feltételezzük, hogy a felkészültség segítheti az ellenérdekű fél (a diákok) megértését, 
s ezen keresztül érvényesül a konfliktuscsökkentő hatás, másrészt a felkészült pedagó-
gusok szerepet játszhatnak a diákok és a tanárkollégáik közötti konfliktusok csökkenté-
sében, megoldásában. 

3 Lásd a kötetben Sági Matild–Szemerszki Mariann: Az iskolai konfliktusmegoldási módok 
nevelő hatásai, Kállai Gabriella: Iskolai szabályozás és Mártonfi György: Konfliktuskezelés 
– fegyelmivel vagy alternatív vitarendezéssel című tanulmányát. 
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Tanulmányunk a tanárok és a diákok közötti konfliktusok megvilágítására vállal-
kozik, a kötet hátteréül szolgáló kutatást, vagyis az alternatív vitarendezést szem előtt 
tartva, részben annak szemszögéből vizsgálva.

Az elemzés során az alábbi kérdésekre kerestünk választ:
– Mely tényezők segítik, s melyek akadályozzák a tanár-diák együttműködést?
– Iskolai szinten mi befolyásolja a tanár-diák konfliktusok kialakulását, s miként 

értékelik e konfliktusokat a diákok és a tanárok?
– A tanárok diákokkal kapcsolatos elvárásai befolyásolják-e a két fél közötti kap-

csolatot?
– A tanárok vitarendezésben való jártassága milyen összefüggésbe hozható a diá-

kokkal kapcsolatos elvárásaikkal, a velük kialakított viszonnyal és konfliktus-
kezelési eljárásaikkal?

A feltett kérdésekben igyekeztünk elkerülni a közvetlen ok-okozati viszonyra tör-
ténő utalásokat, mert a témakör sajátossága miatt ez a reláció nehezen értelmezhe-
tő: többnyire – főként egyéni szinten értelmezve – különböző tényezők közötti köl-
csönhatásról beszélhetünk.

A kiindulópont: a tanár-diák viszony 

Mint a bevezetőben utaltunk rá, nehéz egyértelmű kapaszkodókat találni kutatási 
területünkön, oly szövevényes módon hatnak egymásra a kapcsolatok. A tanárok 
és diákok közötti viszony is egyaránt következménye a korábbi együttműködésnek, 
az együttműködés hiányának, az esetleges konfliktusoknak, mint amennyire megha-
tározója a későbbieknek. 

Kiindulópontként éppen ezért olyan emberi értéket, a kölcsönös tiszteletet te-
kintettük, amely ugyan következménye lehet a korábbi kapcsolatuknak, de egyben 
nélkülözhetetlen eleme is a későbbi partneri viszonynak. A kölcsönös tisztelet hiánya 
természetesen nem minősíti automatikusan a kapcsolatot, így nem is jelent automa-
tikusan konfliktust a két fél között, konfliktusforrást azonban mindenképpen: kölcsö-
nös tisztelet nélkül bármilyen nézetkülönbség eszkalálódhat.

A kérdést mind a tanároknak, mind a diákoknak feltettük, s a válaszok alapján 
az egyes iskolákat minősítettük. Az iskolánként négy osztály, s az átlagosan csaknem 
tizenkét tanár kérdőíves válasza lehetővé tette, hogy viszonylag reális, a véletleneket 
jelentős mértékben kizáró adatokkal dolgozhassunk.

Az intézmények tanulóinak közel fele értett (teljesen vagy inkább) egyet azzal az 
állítással, hogy az adott iskolában a tanárok és a diákok kölcsönösen tisztelik egymást. 
A tanárok ugyanerre a kérdésre pozitívabban válaszoltak, ami nem feltétlenül jelent 
érdemi törésvonalat a két fél között, hiszen életkori sajátosságok magyarázhatnák 
a jelenséget, ugyanakkor a sok iskolára jellemző egységes értékelés (ld. később) azt 
jelzi, hogy nem ez, hanem valamilyen tényleges törésvonal okozza az eltéréseket.
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1. ábra:  A tanulók és a tanárok kölcsönös tisztelete a tanárok és a diákok 
véleménye alapján  
A kérdés: Mennyire ért egyet a következő állítással? „Ebben az iskolában  
a diákok és a tanárok kölcsönösen tisztelik egymást.” 
Tanárok: N = 577, Tanulók: N = 3903

Az érettségit adó képzési programokban tanuló diákok4 valamivel kevésbé po-
zitívan nyilatkoztak, mint a szakiskolai, speciális szakiskolai képzésben résztvevők. 
A különbség nem jelentős, de szignifikáns. Meglepően nagy eltérés figyelhető meg 
ugyanakkor az egyes évfolyamok szerint: míg a 9–10. évfolyamon tanuló diákok több-
sége válaszolt pozitívan, addig a 11–12. évfolyamon tanulóknak csupán 40 százaléka. 
Ez komoly változást jelez: arra utal, hogy az együttélés során olyan törésvonal kelet-
kezik a két fél között, amely a kapcsolatok alapjára is kihat.

2. ábra:  A tanulók és a tanárok kölcsönös tisztelete – a diákok véleménye, 
évfolyamok és képzési programok szerint 
A kérdés: Mennyire ért egyet, a következő állítással: „Ebben az iskolában 
a diákok és a tanárok kölcsönösen  tisztelik egymást”?  
N =3903, p = 0,000 

A tanulói vélemények erős összefüggést mutatnak az iskola méretével: a várako-
zásoknak megfelelően a legkedvezőbb véleményekkel a legkisebb intézményekben 
találkoztunk. Az adatok szerint 500 tanulónál húzható meg a választóvonal. A képzési 
programok szerinti alig eltérő minősítés már sejteti, hogy a tanárok és diákok közöt-
ti tiszteletet nem vagy nem feltétlenül rontja a hátrányos helyzetű tanulók magas 
 

4  Túlnyomórészt szakközépiskolások, de bekerült a mintába néhány gimnáziumi osztály is.
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aránya. Az adatok e metszetben történő vizsgálata igazolja is sejtésünket: a pozitív vi-
szonyra utaló válaszokat legkevésbé (43%) a legjobb családi hátterű intézményekben 
kaptunk a diákoktól, s minél magasabb a hátrányos helyzetűek aránya, annál pozití-
vabb a kölcsönös tisztelet megítélése. A tanári válaszok ugyanakkor nem mutatnak 
szignifikáns összefüggést a két tényező között, de meg kell jegyeznünk, hogy az elége-
dettség – a tanulói válaszokkal ellentétben – a legrosszabb hátterű iskolákban a leg-
alacsonyabb. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulói és a tanári válaszok ezekben 
az iskolákban térnek el legkevésbé egymástól, míg a legjobb iskolákban a legjelen-
tősebb a viszony megítélése közötti eltérés. A dolog természeténél fogva a kritiku-
sabb fél megítélését kell elfogadnunk, ugyanis ők problémát érzékelnek (függetlenül 
a probléma valóságtartalmától), s ha ilyet érzékelnek, az már önmagában probléma. 
Ennek értelmében a jobb hátterű iskolák felé haladva megnő a látens konfliktusforrá-
sok (a kölcsönös tisztelet hiánya) aránya. 

3. ábra:  A tanulók és a tanárok kölcsönös tisztelete – a diákok és a tanárok 
véleménye, az iskolában  tanuló hátrányos helyzetű tanulók aránya 
szerint 
A kérdés: Mennyire ért egyet a következő állítással: „Ebben az iskolában 
a diákok és a tanárok kölcsönösen tisztelik egymást”? 
Tanulók: N = 3902, p = 0,000, Tanárok: N = 566, p = 0,242

A tanár-diák viszony kölcsönös minősítése eltérő iskolamintázatokat rajzol meg: 
a vélemények különböző szinten egyezhetnek, vagy térhetnek el. A hiányzó tanári 
válaszok miatt csak negyven iskolát tudtunk minősíteni. Mint minden ilyen jellegű 
kérdésnél, itt is nehéz értékelni a válaszokat, nehéz megmondani, hogy a kölcsönös 
tiszteletnek milyen mértékben kell jelen lennie ahhoz, hogy a napi szinten együttmű-
ködésre késztetett felek konfliktusmentesen vagy a konfliktusokat könnyen kezelve 
tudjanak egymás mellett élni. Jó kapcsolatra utaló viszonynak azt a minősítést tekin-
tettük, amikor a tanulók, illetve a tanáraik átlagosan legalább a négyfokú skála má-
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sodik értékének („inkább egyetértek”) átlagát elérték, közepesnek, amikor a válaszok 
még pozitív irányba mutatnak, s rossznak, amikor a többségi vélemény már negatív. 
A tanárok és a tanulók kölcsönös tiszteletének mintázatát az alábbi ábra mutatja.

4. ábra:  A tanár-diák viszony együttes értékelése (az iskolák aránya) 
N = 40

Az adatok arra utalnak, hogy kölcsönösen legalább elfogadhatónak (jónak, köze-
pesnek) az iskolák harmadában ítélik csak a kapcsolatot, a többiben vagy kölcsönösen 
jelzett komoly problémák rajzolódnak ki, vagy pedig érzékelhető eltérések tapintha-
tók ki a tanárok és a tanulók véleménye között. Ez is, az is veszélyeket rejt magában.

A tanárok diákokkal kapcsolatos elvárásai 

A tanár-diák kapcsolat hátterében sokféle, az iskolával, a tanulással kapcsolatos cél-
kitűzés, elvárás és ezek számtalan kombinációja állhat. Ezek leírására nem vállalkoz-
hattunk, csak annak feltárására, hogy a tanárok diákokkal kapcsolatos elvárásai, vagy 
a velük kapcsolatos célok milyen mintázatot rajzolnak meg, s ezek a minták milyen 
összefüggésben állnak a tanulói háttérrel. Hipotézisünk szerint ugyanis a tanári el-
várások, célkitűzések, illetve a tanulói háttér által feltételezhető tanulói célok össz-
hangja vagy annak hiánya befolyásolja a tanár-diák konfliktusok megelőzését és meg-
oldását.

A vizsgált tényezők önmagukban nehezen minősíthetők, más-más tanulói közeg-
ben más-más értelmet nyerhetnek, nem beszélve arról, hogy egyes fogalmak (pl. fe-
gyelmezettség, szorgalom stb.) tartalma időben és térben változó, a célok rendszere 
azonban képet fest az értékek egymáshoz való viszonyáról.

A tanárok tanulókra vonatkozó elvárásait hat – részben a tanulók iskolai viselkedé-
sével kapcsolatos, részben pedig az iskola utáni időszakra vonatkozó – elemre fűztük 
fel. E kérdések mindegyikét fontosnak tartották a pedagógusok, pusztán finom kü-
lönbséget tettek közöttük a fontosság mértéke (fontos/nagyon fontos) szerint. A konf-

1  Kölcsönösen jónak látják. 2  Kölcsönösen közepesnek tartják.
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liktusok, illetve kezelésük szempontjából a hat kérdés közül öt releváns, a hatodik 
(megállják a helyüket a munkaerőpiacon) inkább csak azt jelzi, hogy milyen mértékben 
fogalmaznak meg a kérdezettek távlati, az iskolán messze túlmutató célkitűzéseket.

5. ábra:  A tanulókkal kapcsolatos tanári elvárások – a „nagyon fontos”  
válaszok aránya 
A kérdés: „Ön szerint ez mennyire fontos feladata kell(ene), hogy legyen 
az iskolának, hogy a diákok …?” 
N = 560–564

Az elvárások egyértelműen a távlati célkitűzések prioritását jelzik: ezek találhatók 
a rangsor első, második és negyedik helyén, de nem mondható, hogy akár a tradi-
cionális iskolai értékre utaló kemény tanulás vagy a tanulói fegyelmezettség az isko-
la humánus oldalát jelző kellemes tanulói közérzetet teljességgel háttérbe szorította 
volna. Sok a párhuzamosság a három kiemelt cél között, vagyis a két előbbi érték nem 
ütközik a harmadikkal. (Lásd 1. és 2. táblázat.)

Az elvárások nem látszanak teljes összhangban lenni egymással, ami vagy meg-
fontolatlanságra utal, vagy arra, hogy a kérdezettek egyes kérdések esetében nem 
egészen a saját véleményüket fogalmazták meg, inkább azokat a társadalmi elváráso-
kat, amelyeket képviselni ugyan tudnak, teljes mértékben azonosulni velük azonban 
nem képesek. Így például a konfliktuskezelés megtanításának igénye előtérbe került, 
ugyanakkor lényegesen alacsonyabb értéket kapott az önálló véleményformálás igé-
nye, holott ez utóbbi nélkül nehezen képzelhető el érdemi, s nem erőn alapuló konf-
liktuskezelés.

A kemény tanulás előtérbe helyezése a városi, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóval alig rendelkező, tehát viszonylag kedvező társadalmi hátterű iskolák sajá-
tossága (a négyes skálán átlagosan 3,5-ös értéket kapott, miközben a községekben 
csak 3,0-et), tehát azoké, amelyek – vélhetően – képesek magasabb követelménye-
ket állítani a tanulók elé. Csak ezeket az iskolákat megnézve azt tapasztaljuk, hogy 
a jó tanulói közérzetre való törekvés ezekre is ugyanúgy jellemző, mint a többire: 
nincs közöttük szignifikáns eltérés.

0% 40% 80%

 Keményen tanuljanak,
dolgozzanak az iskolában.

Jól érezzék magukat az iskolában.

Fegyelmezettek legyenek.
Megtanulják az egymás

közötti konfliktusok kezelését.

Megállják a helyüket munkaerőpiacon.

Alkalmasak legyenek önálló
véleményformálásra.
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1. táblázat:  A tanulók iskolai munkájával és iskolai közérzetével kapcsolatos  
tanári elvárások és célok 
A kérdések:„Ön szerint mennyire fontos, hogy: a tanulók …keményen  
dolgozzanak, tanuljanak az iskolában? /… jól érezzék magukat az iskolában?” 
N = 560, p = 0,018

Jól érezze magát

Keményen  
dolgozzon

Egyáltalán nem vagy 
inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos Összesen

Inkább nem 
fontos 0,2 0,7 0,9 1,8

Inkább fontos 1,6 24,6 23,6 49.8

Nagyon fontos 0,9 17,9 29,6 48,4

Összesen 2,6 43,2 54,1 100,0

A kemény munka igénye legkevésbé a közepes hátterű iskolák esetében fogalma-
zódik meg. Ezzel kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet arra a gyakran, s több te-
rületen is megfigyelt jelenségre, hogy a legjobb és a legrosszabb tanulói összetételű 
iskolák hasonló vagy legalábbis egymáshoz közeli sajátosságokkal rendelkeznek.

A fegyelmezettségre való törekvés kevésbé hozható összefüggésbe iskolai háttér-
tényezőkkel, de mint később látni fogjuk, egyéni tényezőkkel igen, mégpedig nagyon 
ellentmondásosan.

2. táblázat:  A tanulók fegyelmezettségével és iskolai közérzetével kapcsolatos 
tanári elvárások  és célok 
A kérdések: „Ön szerint mennyire fontos, hogy: a tanulók  
fegyelmezettek legyenek? / … jól érezzék magukat az iskolában?”  
N = 560, p = 0,041

Jól érezze magát

Fegyelmezett 
legyen

Egyáltalán nem vagy 
inkább nem fontos Inkább fontos Nagyon fontos Összesen

Inkább nem 
fontos – – 0,5% 0,5

Inkább fontos 1,3% 16,1% 13,6% 30,9

Nagyon fontos 1,5% 27,3% 39,8% 68.6

Összesen 2,6% 43,4% 53,9% 100,0%
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A tanulók jó iskolai közérzetének igénye a legkisebb iskolákban kerül leginkább 
előtérbe. Ezek az iskolák viszont nem annyira méretük okán kerülhettek jellegzetes 
helyzetbe, hanem mert valamilyen speciális feladatra vállalkozva, nem egy esetben 
a nehezen kezelhető tanulók problémáinak kezelését hangsúlyosan felvállalva ma-
radtak kicsik. Ezt támasztja alá az is, hogy kölcsönösen jó viszonyt kizárólag a legtöbb 
hátrányos helyzetű tanulóval rendelkező iskolák között találtunk.

A kutatás fő témája szempontjából kiemelkedően fontos konfliktuskezelés meg-
tanítása kifejezetten előtérbe került a válaszok sorában. E mögött nem feltétlenül kell 
az úgynevezett alternatív módszereket keresnünk, nem tudjuk, hogy milyen elvek-
re építve képzelik el ezt a pedagógusok. A kötetben szereplő másik tanulmány5 is 
utal arra, hogy az alternatív vitarendezés fogalmát nagyon eltérően értelmezik még 
az igazgatók is. Mindenesetre, még bizonytalan értelmezés mellett is, alapot jelenthet 
ez a megközelítés az alternatív konfliktuskezelési eljárásokkal való megismerkedésre.

Kutatásunk tapasztalatai szerint a tanár-diák viszony alapját képező kölcsönös 
tisztelet nem hozható összefüggésbe a tanárok tanulókkal kapcsolatos elvárásaival, 
célkitűzéseivel. Az egyedüli kivételt a kemény munka követelménye jelenti: a köl-
csönösen jó viszonyt jelző iskolákban ez az elvárás háttérbe szorul, viszont előtérbe 
kerül azokban az iskolákban, ahol a diákok rosszabbnak érzékelik a tanárokkal való 
kapcsolatot, mint a pedagógusok. Az ok-okozati viszonyok nehezen feltárhatók, fel-
tételezésünk szerint nem is mindig azonos irányúak, mindenesetre a vizsgált iskolai 
körben kirajzolódik, hogy a kedvező tanár-diák viszony nem a kemény munka talaján 
jön létre, hanem inkább annak háttérbe kerülésével. Mindez némi adalékot jelenthet 
a jó társadalmi hátterű (és sok esetben a kemény munkát előtérbe helyező) isko-
lákban tapasztalt viszonylag magas – igaz, nem komoly súlyú – fegyelemsértésekre, 
amelyre majd a későbbiek során kitérünk.

A tanár-diák viszonyt befolyásoló tanári attitűdök,  
tulajdonságok

Bár mind a fegyelemre, mind a jó iskolai közérzetre törekvés közös sajátja a leg-
több tanári célkitűzésnek, néhány összefüggés azt jelzi, hogy ezek háttérbe vagy 
előtérbe kerülése nem független a tanárok szubjektív helyzetétől. Így például minél 
rosszabbnak érzik a tanárok a saját anyagi helyzetüket, annál fontosabb számukra 
a fegyelem. Mivel a fegyelem a mindennapi együttélés természetes része, így csak 
feltételezhetjük, hogy egyes esetekben ezen túlmutató, a fegyelmet talán nemcsak 
eszközként, hanem célként kitűző felfogásról van szó, amit egyfajta tanári kiábrán-
dultság, kilátástalanság érzet okoz. Ezt az összefüggést erősíti egy másik is, amely 
a tanulók jó iskolai közérzete (mint elvárás) és a tanár jó közérzete (mint tény) pár- 

5  Mártonfi György: Konfliktuskezelés – fegyelmivel vagy alternatív vitarendezéssel.
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huzamosságára utal, s igazából az összefüggést a negatív irányban megfogalmazva 
rajzolja meg érzékletesen: minél rosszabbul érzi magát a tanár az iskolában, annál 
kevésbé fontos számára, hogy a diákok jól érezzék magukat. Mindezek rávilágítanak 
arra, hogy – bár többféle interpretáció is elképzelhető – a tanárok elégedettsége po-
zitívan hat a munkájukra, s ezen belül a munkájukkal kapcsolatos célkitűzésekre, ami-
nek az iskolán belül kiemelkedő szerepe lehet. 

A tanár-diák viszony megítélését a tanári célkitűzéseknél lényegesen erőtelje-
sebben befolyásolja a tanári példaadás, illetve a tanulókkal szembeni viselkedésük. 
Ez egyértelműen jelzi, hogy a tanári célkitűzések sokfélék lehetnek, de a sokféle ér-
téket felülírják a mindennapi kapcsolatok, amelyeket ugyan kölcsönösen alakítanak 
a tanulók és tanáraik, de amelyekben a tanároknak komoly szerepe van.

A tanárok saját szerepüket közepesnek vagy annál valamivel jobbnak értékelték 
a vizsgált szempontok szerint, melyek közül a tantárgyuk szeretetét emelték ki első-
sorban, miközben a legnagyobb problémát a fegyelmezés területén látták. Ez talán 
nemcsak a valósággal mutat összefüggést, hanem a hat szempont közül ez az, amely-
ben a felelősség a legkönnyebben áthárítható. A legönkritikusabbnak éppen ezért 
nem is ezt, hanem a példaadás viszonylag gyenge átlagértékét tekinthetjük. A diákok 
ugyanezekben a kérdésekben érzékelhetően kritikusabbak, de az egyes tételek közöt-
ti eltérések nagyjából hasonlók, mint a tanári vélemények szerint.

6. ábra:  A diákok értékelése tanáraikról és a tanárok értékelése  
önmagukról 
A kérdések: „(Ön szerint) mennyire jellemzik az iskola tanárait?”  
Értékelés négyfokú skálán: 1 – szinte egyetlen tanár nincs ilyen,  
4 – a legtöbb tanár ilyen.  
Tanárok: N = 560-563, Diákok: N = 3169–3184

Ta
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Tanulmányi problémákkal bármikor megkereshetők.
Személyes problémával bármikor megkereshetők.

Követendő példát jelentenek a tanuló számára.
Tudnak fegyelmet tartani.

Kedvelik a tanulókat.
Szeretik a tantárgyukat.

Tanulmányi problémákkal bármikor megkereshetők.
Személyes problémával bármikor megkereshetők.

Követendő példát jelentenek a tanuló számára.
Tudnak fegyelmet tartani.

Kedvelik a tanulókat.
Szeretik a tantárgyukat.
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A tanárok önmagukkal értékeltetett viselkedése, illetve attitűdje és a kapcsola-
tok együttes megítélését jelző változónk nagyon tanulságos összefüggést rajzol meg: 
a legjobb kapcsolatot jelző intézményekben a tanárok a hat mutató közül ötben 
(a hatodik esetében nincs szignifikáns összefüggés a két tényező között) minden isko-
lacsoportban egyértelműen a legjobb, a legrosszabb kapcsolatot jelzők esetében pe-
dig rendre a legrosszabb minősítést adták maguknak. Ez egyértelműen utal a tanárok 
viselkedésének, attitűdjének szerepére a kapcsolatok minimumát jelentő kölcsönös 
tiszteletben. E tisztelet tekintetében a diákok tanárokhoz képest mért rosszabb meg-
ítélését pedig egyértelműen a személyes problémákra irányuló tanári segítségnyúj-
tás hiánya okozza, legalábbis a vizsgált tényezők közül ennek van leginkább szerepe.

7. ábra:  A tanár-diák viszony kölcsönös értékelése és a tanárok jellemzői  
saját megítélésük szerint * 
A kérdés: „Ön szerint mennyire jellemzik az alábbiak az iskola tanárait? 
 A válaszok: négyfokú skálán, ahol 1– szinte egyetlen ilyen tanár sincs  
az iskolában, 4 – a legtöbb tanár ilyen.   
Az adott jellemzőre adott pontszámok átlaga.  
N = 560–563
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A tanár-diák konfliktusok és azok iskolai összefüggései

A konfliktusokhoz mind a diák, mind a tanár hozzájárul valamilyen szinten. Bár sta-
tisztikák nem állnak rendelkezésünkre, de a két fél egyenlőtlen iskolai helyzetéből 
adódóan a felszínre került konfliktusok többsége tanulói fegyelemszegésekre vezet-
hető vissza.6 Négy ilyen konfliktus típusra kérdeztünk rá a kutatásban. Ezek gyakori-
sága várakozásunknak megfelelő sorrendet rajzolt fel, vagyis az egyre súlyosabb konf-
liktusok egyre ritkábban fordulnak elő. 

8. ábra:  A diákok fegyelemszegésével kapcsolatos konfliktusok iskolai  
előfordulása a tanulói vélemények alapján (%) 
A kérdések: „Milyen gyakran fordul elő ebben az iskolában, hogy a diá-
kok … megzavarják a tanórát, nem hagyják a tanárt tanítani / … csúnyán 
beszélnek a tanárokkal / … kigúnyolnak, megszégyenítenek egy tanárt / … 
megütnek egy tanárt?”  
N = 3889

Az óra megzavarása nagyon általános jelenség, gyakorisága kismértékben függ 
a tanulók életkorától (a tizenegyedik osztályban gyakoribb, mint a kilencedikben), 
az osztály képzési programjától (szakiskolai képzésben résztvevők esetében gyakoribb, 
mint a középiskolai képzésben tanulóknál), de az eltérés néhány százalékpontnyi csu-
pán. A diákok meglátásait alig befolyásolja az iskola tanulói összetétele (a hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai arányán mérve), a tanárok azonban másképp érzékelik: a leg-
rosszabb tanulói hátterű iskolákban sokkal több ezzel kapcsolatos fegyelemsértésről 
számolnak be, mint a többiben. Természetesen – mivel csak percepcióról beszélünk 
– nem tudjuk megmondani, hogy az arányok milyen mértékben tükrözik a valós hely-
zetet, s milyen mértékben befolyásolja azt az eltérő ingerküszöb. A konfliktusok, viták, 
s a viták megoldása szempontjából azonban ez másodlagos kérdés: azokat a konfliktu-
sokat kell megoldani, amelyeket a résztvevők konfliktusként értelmeznek.

6  Természetesen a közvetlen kiváltó okra gondolunk, de az szinte felmérhetetlen, hogy 
a jelzett okok mögött milyen tanári magatartások húzódnak meg.
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A tanár megütése

A tanár kigúnyolása,
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Az óra megzavarása
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9. ábra:  A tanóra megzavarásának előfordulása a tanulók és a tanárok  
véleménye alapján, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai aránya  
szerint (%) 
A kérdést lásd a 8. ábránál. 
Tanárok: N = 559, p = 0,063, Diákok: N =3889, p = 0,070  

A fegyelmezetlenség második, az előzőnél lényegesen súlyosabb formája a ta-
nárokkal való tiszteletlen, „csúnya” beszéd. Ebben az esetben már nem pusztán órai 
fegyelmezetlenségről beszélhetünk, hanem a tanuló-tanár közötti kapcsolatot érin-
tő társadalmi érintkezési normák megsértéséről. Előfordulása némileg ritkább, mint 
a tanóra megzavarása, de igen általános ez is. A különböző iskolák, osztályok közötti 
eltérés hasonló, mint az előző esetben. A tanárok e téren többen jeleznek problémát, 
s nagyobb gyakorisággal. Minél jobb az iskola, annál kevésbé érzékelnek ilyen prob-
lémát a tanárok és a diákok is, s a tanárok kevésbé gyakorinak látják, mint a diákok. 
Ez utóbbi arra utal, hogy nagyon eltérőek a tanulói és tanári határvonalak a problé-
mák megítélésében a jobb hátterű iskolákban.
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10. ábra:  A tanárral való csúnya beszéd előfordulása a tanulók  
és a tanárok véleménye alapján,  a hátrányos helyzetű tanulók  
iskolai aránya szerint (%)  
A kérdést lásd a 8. ábránál.  
Tanárok: N = 559, p = 0,001, Diákok: N = 3891, p = 0,000 

A tanár kigúnyolása, megszégyenítése a tanárt már személyében sérti, alázza 
meg. Ez a jelenség lényegesen ritkább az előző kettőnél, itt még jobban kirajzolódnak 
az iskolák társadalmi háttere közötti különbségek, s ezek rávetülnek az eltérő képzési 
programokra is. Az érettségit adó képzésben résztvevő tanulók bő egytizede számolt 
be gyakori előfordulásról, a szakiskolai képzésben résztvevőknek viszont csaknem 
a duplája, s esetünkben is megjelenik a rossz tanulói összetétel hatása. A szakiskolák-
ban tanító tanárok közül a csúnya beszédhez hasonlóan többen érzékelnek problé-
mát, mint a diákok, ugyanakkor – szemben a tanulókkal – inkább csak szórványos je-
lenségként említik. Ez utóbbi tekintetében a viszonylag alacsony tanári jelzések arra 
utalnak, hogy vagy hárítanak a tanárok, s saját negatív tapasztalataikkal nem akarnak 
szembenézni, vagy pedig azt, hogy csak töredéküket érinti ez a konfliktus, de jellege 
és súlya miatt nem nagyon viszik nyilvánosság elé, így a kollégák nem mindig szerez-
nek róla tudomást.
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11. ábra:  A tanár kigúnyolásának előfordulása a tanulók és a tanárok véle-
ménye alapján, a hátrányos helyzetű tanulók aránya szerint (%) 
A kérdést lásd a 8. ábránál.  
Tanárok: N = 557, p = 0,010, Diákok: N =3881, p = 0,001

A tanár megütése a vizsgált konfliktusok legsúlyosabbika, előfordulása ennek 
megfelelően alacsony. A tanári vélemények e tekintetben egyértelműen alacsonyabb 
mértékű problémát jeleznek, mint a tanulóké. Ez utóbbiak véleményét a tanulói ko-
molytalankodásból adódó torzítás miatt (ami a konfliktus alacsony előfordulási ará-
nya miatt felerősödik) fenntartással kell kezelnünk, azonban a tanári vélemények egy-
értelműen tükrözik, hogy az iskolákban jelen van ez az eset: a legjobb tanulói hátterű 
iskolákban – ha ritkábban is, de – éppúgy, mint a legrosszabb hátterűekben.
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 12. ábra:  A tanár megütésének előfordulása a tanulók és a tanárok  
véleménye alapján,  a tanulói összetétel szerint (%)  
A kérdést lásd a 8. ábránál. 
Tanárok: N = 561, p = 0,191, Tanulók: N = 3880, p = 0,000

A fenti fegyelemszegések tekintetében rákérdeztünk a tanulók érintettségére is, 
ami állításuk szerint nem jelentős: gyakori elkövetésüket csak néhány százalékuk vál-
lalta fel, bár a kevésbé súlyos konfliktusoknak alkalmanként sokan részesei. A saját 
rendbontó szerep esetleges háttérbe tolása ellenére is azt mondhatjuk, hogy az álta-
lánosabb jelenségeket is csak a tanulók kis része követi el, de az elkövetések száma 
és/vagy súlya hangsúlyosan megjelenik az iskolákban. 
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13. ábra:  A vizsgált konfliktusterületek előfordulása a tanulók  
és a tanárok véleménye szerint  általában, illetve a tanulók  
érintettsége ezekben. 
A kérdést lásd a 8. ábránál, illetve: „Milyen gyakran fordul elő veled, hogy 
….?”    (A „gyakran” válaszok aránya) 
Tanárok: N = 559–561, Tanulók: N =3890 

A tanárok diákokkal kapcsolatos személyes konfliktusait más, az általános kérdé-
sekkel csak részben megegyező metszetben mértük. A válaszok részben megerősítik 
a korábban tapasztaltakat (órai fegyelmezetlenség gyakorisága), részben pedig más 
konfliktusterületekre is felhívják a figyelmet. Jelentős konfliktusforrás ezek szerint 
a tanulók szorgalma, illetve az iskolából, óráról való lógás, valamivel kisebb mérték-
ben az alkohol-, illetve drogfogyasztás, de számottevő problémát okoz még a diákok 
iskolán kívüli magatartása is.
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14. ábra:  A tanárok egyes személyes konfliktusainak aránya (%) 
N = 558–562

A konfliktusok és a tanárok-tanulók közötti kölcsönös tisztelet összefüggései 
rajzolódnak ki a 15. ábrán. Eszerint teljesen egyértelmű, hogy a kölcsönös tisztelet 
mértéke függ az összeütközések gyakoriságától: azokban az iskolákban, ahol mind-
két fél kölcsönös tiszteletről beszél, a konfliktusokban érintett tanárok aránya 20-30 
százalékponttal alacsonyabb, mint azokban az iskolákban, ahol a kölcsönös tisztele-
tet mindkét fél rossznak ítéli. A két görbe közötti távolság mértéke utal egyben arra 
is, hogy mely tényezők befolyásolják leginkább az eltérést: elsősorban a tanulással 
kapcsolatos szakmai együttműködést érintő területek (az osztályozás, a tanulók szor-
galma, a hiányzások), miközben például az órai jelenléttel, az órai munkával összefüg-
gésbe nem hozható alkohol- és drogprobléma, vagy az órai magaviselettel kapcsola-
tos kérdéskör – bár sok tanár került ezek kapcsán konfliktusba a diákokkal – kevésbé 
befolyásolja a kölcsönös tiszteletet.
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15. ábra:  A tanárok egyes személyes konfliktusai a diákokkal és a tanár-diák 
viszony iskolai szintű  megítélése  
N = 558–562, p = 0,000 – 0,016

Konfliktusok és a tanulók

A következőkben arra kerestünk választ, hogy a tanulók részéről egyéni szinten milyen 
sajátosságok befolyásolják az iskolai konfliktusokat. Ennek érdekében a vizsgált, a ta-
nulók által elismert deviáns viselkedési formákat első lépésben a tanulók társadalmi 
hátterével összefüggésben elemeztük, majd a tanulók iskolai helyzetét, tanulmányi 
eredményességét, illetve közérzetét vettük közelebbről szemügyre. Mivel a tanulók 
saját szerepüket kevésbé hangsúlyozták ezekben a kérdésekben, az elemezhetőség 
érdekében összevontuk a gyakran és a volt már ilyen válaszokat.

Kíváncsiak voltunk a kulturális különbségek hatására is a konfliktusok gyakorisá-
gában, ezért a tanulók etnikai hátterének bevonásával is elemeztük a tanulók érin-
tettségét. Ennek mérésére az anya iskolai végzettségét és a szülők roma származását 
vizsgáltuk. Az anya iskolázottságának hatása a vizsgált konfliktustípusok közül csak 
a három durvább konfliktus esetében bizonyult jelentősnek és egyben szignifikáns-
nak, az óra megzavarása tekintetében nem találtunk ilyen összefüggést. Az egyes 
konfliktusok esetében azonban különböző minták rajzolódnak ki: a tanárral való 
tiszteletlen magatartás („csúnya beszéd”) és a tanár kigúnyolása a diplomás anyával 
rendelkező tanulók esetében a legmagasabb, a tanár megütése viszont épp ellenke-
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zőleg: a legalacsonyabb iskolai végzettségűek körében magas. Mindhárom esetben 
a középfokú végzettségű anyák gyerekei kerülnek legkevésbé ilyen konfliktusba, ami 
a középrétegek iskolával való nagyfokú azonosulására utal. Illetve arra figyelmeztet, 
hogy nem csak a hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek esetében merül-
nek fel kisebb-nagyobb beilleszkedési, viselkedési problémák, a magasan iskolázott 
családok gyerekeinek beilleszkedése legalább annyira, esetenként még inkább prob-
lémás lehet. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy csak a konfliktus tényét tudjuk 
rögzíteni, azt viszont egyáltalán nem, hogy milyen súlyú nézetkülönbségek, esetek 
vezettek konfliktushoz: a különböző iskolákban, különböző hátterű tanulók eltérő 
konfliktusértelmezése egybemosódik a válaszokban. A konfliktusok bekövetkezte 
szempontjából azonban ennek nincs különösebb jelentősége.

Összevetve a tapasztalatokat a korábban elemzett intézményi megközelítéssel, 
arra következtethetünk, hogy e szabályszegések esetében nagyon erőteljes a kor-
társhatás: ha a hátrányos helyzet egyéni szinten nem befolyásolja a szabályszegést, 
a hátrányos helyzetűek aránya viszont igen, akkor ebből az következik, hogy a sok 
hátrányos helyzetű tanulót oktató iskolákban ezek a konfliktusok a jobb hátterű ta-
nulókra is kiterjednek.

Adataink arra vonatkozólag is figyelmeztetőek, hogy nem lehet a konfliktustí-
pusokat összemosni, eltérő sajátosságokat mutatnak nemcsak a gyakoriság, hanem 
az érintett tanulói kör tekintetében is: miközben a gyakoribb konfliktusok esetében 
alig van eltérés a tanulói háttér szempontjából, az erősebb vétségeknél erőteljesebb 
ennek befolyásoló szerepe.

A korábban említett összefüggésekhez hasonló tendenciákat figyelhetünk meg 
a tanulók kisebbségi hátterét tekintve is. A roma származás még erősebben érvénye-
sül a két durvább konfliktustípus: a tanár kigúnyolása és a tanár megütése esetében, 
ahol az érintettséget jelző tanulók negyede, illetve közel fele volt roma származású 
(saját bevallása szerint), ennek megfelelően lényegesen magasabb arányban részesei 
ezeknek a konfliktusoknak, mint a nem romák. Hogy e tények mögött egészen pon-
tosan milyen folyamatok húzódnak meg, arra a kutatás alapján csak részben tudunk 
választ adni. Az anya iskolai végzettsége – bár mint láttuk, hasonló hatású – legfel-
jebb részlegesen magyarázza a romák súlyos konfliktusba kerülésének magas ará-
nyát, s ugyanígy a konfliktusokban hasonlóan megfigyelhető (rossz) anyagi helyzet 
is. A kérdés így nyitva marad: nem tudjuk, hogy vajon kulturális sajátosságok húzód-
nak-e meg a háttérben, a kultúrák összeütközése vezet-e ide, vagy pedig a tanulókat 
identitásukban, esetleg más jellegű érzékenységüket megsértő tanári viselkedésnek 
lehet szerepe ebben. Jelenleg tehát csupán a figyelmet tudjuk ráirányítani egy olyan 
jelenségre, amellyel foglalkozni kell a jövőben.
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16. ábra:  A tanulók konfliktusokban való érintettsége az anya  
iskolázottsága szerint 
N = 3890

Igen jelentősnek tűnik a konfliktusokban való érintettség esetében a tanulók „is-
kolán belüli pozíciója”, azaz hogy a tanulmányi eredményük alapján a tanulók között 
hol foglalnak helyet, továbbá a tanárokkal való kapcsolat, és az a tény is, hogy az is-
kolában mennyire érzik jól magukat. Az általunk vizsgált tényezők nyilvánvalóan egy-
mással is erősen összefüggenek.

Adataink közelebbi elemzése azt mutatta, hogy a konfliktusokban érintett tanu-
lók – az általános iskolai bizonyítvány tanúsága szerint – rendre az átlagosnál néhány 
tizeddel gyengébb átlagos tanulmányi eredményességű tanulók köréből kerülnek 
ki. A különbség minden konfliktustípus esetében megfigyelhető volt, de a tanár ki-
gúnyolása esetében volt a legnagyobb. A tanulmányi teljesítményekben mutatkozó 
eltérés arra enged következtetni, hogy a tanulmányi teljesítmény is hatással lehet a 
tanulók közérzetére, tanárokhoz való viszonyára, és ennek révén valamilyen mértékű 
kockázati tényezőt jelent a tanár-diák konfliktus szempontjából is.

17. ábra:  A tanulók konfliktusokban való érintettsége a szülők roma  
származása szerint (%) 
N = 3778–3789, p = 0,000 (ütés, gúny), p = 0,005 (csúnya beszéd),  
p = 0,090 (óra megzavarása) 
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A másik, általunk vizsgált tényező a tanulók tanárokhoz való viszonya, ami nem 
szükségképpen rossz minden vétség esetében. A leggyakoribb vétségben, az óra za-
varásában érintett tanulók túlnyomó többsége inkább kölcsönös tanár-diák tiszte-
letet jelzett, vagyis ezt a viszonyt – a tanulók értelmezése szerint – nem borítja fel 
az óra megzavarása: a viselkedés nem a tanárnak, hanem a szituációnak szól, a tiszte-
let ettől még megmarad, s a kölcsönösség arra utal, hogy a tanárok is így gondolják. 
A többi, erősebb vétségről már nem mondhatjuk el ugyanezt: ahol ezek előfordulnak, 
ott már – legalábbis a tanuló oldaláról – nincs meg a kölcsönös tisztelet. Az okok  
és az okozatok viszont nem egyértelműek: egyaránt előfordulhat, hogy a kölcsönös 
tisztelet hiánya vezet a normaszegő magatartáshoz, de az is, hogy a normaszegő ma-
gatartás akadályozza a kölcsönös tisztelet kialakulását.

18. ábra:  A tanulók véleménye a kölcsönös tanár-diák tiszteletről  
a konfliktusokban való érintettségük szerint 
A kérdés: „Ebben az iskolában a tanulók és a tanárok kölcsönösen tisztelik 
egymást?”   
N = 3884, p = 0,000

A gyengébb tanulmányi eredmény, a rosszabb tanár-diák viszony is magyaráz-
hatja, hogy a vétségekben érintett tanulók valamennyien az átlagnál kevésbé érzik 
jól magukat az iskolában. A legutolsó bizonyítvány átlaga lineáris és szignifikáns ösz-
szefüggést mutat a tanulók iskolai közérzetével, az utóbbi pedig a vizsgált konflik-
tusok jelentős részének előfordulásával. Ugyanakkor a szabályszegések súlyosabb 
formáit elkövetők többsége is inkább pozitívan viszonyul az iskolához, ami azt jelzi, 
hogy ezek a normaszegések minden bizonnyal nem általánosak, feltételezhetően 
alkalmanként fordulnak csak elő, s talán egy-egy pedagógushoz köthetők, vagyis je-
lentős részben szituációfüggők, s kevésbé fakad a tanulók személyiségéből vagy kul-
turális hátteréből.
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19. ábra:  A diákok iskolai közérzete a konfliktusokban való érintettségük 
szerint 
A kérdés: „Összességében hogyan érzed magad ebben az iskolában?”  
N = 3763, p = 0,000 

Ahhoz, hogy a tanulók hogyan érzik magukat az iskolában, adataink szerint külső 
tényezők is hozzájárulnak. Jelentős különbség figyelhető meg például azok között, 
akik jelenlegi iskolájukban szerettek volna továbbtanulni az általános iskolát köve-
tően, és azok között, akik nem: az előbbiek 87 százaléka állította, hogy nagyon vagy 
inkább jól érzi magát az iskolában, az utóbbiaknak csak kétharmada (66,7%). De je-
lentősnek tűnik az is, hogy az általános iskolát a fővárosban vagy kisebb településen 
végezték a tanulók: előbbi esetben nagyobb valószínűséggel nyilatkozták (25%), hogy 
nem érzik jól magukat, más városból vagy községből érkezők csak 18, illetve 19 száza-
lékban éreztek hasonlóképpen. Az említettek jelentősebb különbségeket mutatnak 
az iskolához való viszonyban, mint a családi háttérben (az anya iskolázottsága).

Alternatív vitarendezés és a konfliktusok

Kutatásunkban, annak kiindulópontjához igazodva, kapcsolatot kerestünk az alter-
natív vitarendezési programba való bekapcsolódás, illetve a konfliktusok jelentősége 
és a konfliktuskezelési módszerek tekintetében. Ilyen összefüggés intézményi szinten 
csak elvétve mutatható ki: a vitarendezésbe különböző erősséggel érintett intézmé-
nyek között nincs érdemi eltérés. Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy 
a vitarendezés módja és a konfliktusok gyakorisága között nagyon összetett kapcso-
latok bontakoznak ki, amellett, hogy a konfliktusok esetleges csökkenése legfeljebb 
hosszabb távon várható. Rövid távon az ok-okozati relációk megfordulhatnak, vagyis 
elképzelhető, hogy épp azok az iskolák keresik a kapcsolatot az új vitarendezési meg-
oldásokkal, ahol gyakoribbak, súlyosabbak a konfliktusok. 
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Ezzel magyarázzuk például azt a jelenséget, hogy az AVR programba bekapcsoló-
dott iskolákban szignifikánsan több az alkohol- és a drogfogyasztásból származó konf-
liktus, mint a kontrolliskolákban. A torzításban egyébként szerepet játszhat a konflik-
tusok esetlegesen eltérő azonosítási szintje is, miközben a tanárok nyitottsága az új 
konfliktuskezelési eljárásokra akár preventív jellegű is lehet.

A vitarendezési tanfolyamon való részvétel több területen érezteti hatását. 
A bármilyen (tehát nem csak az OFI által szervezett) tanfolyamon résztvevők ese-
tében a tanárok kevésbé hívei a kemény munkának és a fegyelmezettségnek, de ha 
az OFI tanfolyamokon résztvevő pedagógusokat részletesen is megvizsgáljuk, azt ta-
pasztaljuk, hogy a részvétel gyakorisága7 a döntő jelentőségű. A képzésben éppen 
csak résztvevők esetében a fegyelmezettséggel kapcsolatos elvárások kisebbek, mint 
a részt nem vevők esetén, a részvétel intenzitása viszont az arány növekedésével jár. 
Tekintettel arra, hogy a többszörös részvétel a módszer elfogadására utal, a hatást 
a képzésnek tulajdoníthatjuk, vagyis a fegyelem iránti igény mögött nem vagy nem 
feltétlenül a hagyományos drákói fegyelmet kell ma érteni, hanem (legalábbis rész-
ben) mint a tanítást lehetővé tévő alapfeltételt. Ezt a megállapításunkat támasztja 
alá a másik mért hatás is, miszerint a tanári részvétel intenzitása fokozza az alternatív 
vitarendezés elfogadottságát. Az egyéni szinten mért hatással ellentétben nem ta-
pasztalunk ilyen összefüggést iskolai szinten, vagyis a nyitottság még nem általános, 
vitarendezési programban intenzíven résztvevő tanárok iskolai szintre nem tudták 
beemelni az általuk tanult és elfogadott módszereket.

Még egy jelenséget kell megemlítenünk ezzel kapcsolatban: a programba egy al-
kalommal bekapcsolódó pedagógusok távolabb állnak az alternatív vitarendezéstől, 
mint azok, akik még egyáltalán nem vettek részt az OFI kurzusain. Bár tudjuk, hogy 
a részvétel indoka sokféle lehetett, s így sok résztvevő tanár esetében semmilyen el-
köteleződés nem sejthető, ez azonban nem magyarázza a negatív hatást. Feltételezé-
sünk szerint a program nem mindenki számára alkalmas, s adminisztratív kényszerrel 
történő terjesztése veszélyeket is hordoz magában.

Érdekes tendencia látszik kirajzolódni az AVR programhoz kapcsolódás intenzitá-
sa mentén az iskolai konfliktuskezelési megoldások elfogadása, illetve megtagadása 
tekintetében: a legkisebb támogatást a közepesen intenzíven résztvevőktől kapják, 
a nagyon intenzív résztvevők sokkal elfogadóbbak. E mögött az sejthető, hogy ezek 
a „profik” érvényre tudnak juttatni valamit a vitarendezéssel kapcsolatos elképze-
léseikből, míg a közepesen intenzív résztvevőknek van elképzelése, de nincs olyan 
helyzete az iskolában, amelynek révén ezeket érvényre tudnák juttatni.

7  Több modult is fel lehetett venni.

Györgyi Zoltán – Imre Anna 
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Összegzés

Elemzésünkben néhány konfliktustípus bemutatásával arra tettünk kísérletet, hogy 
körüljárjuk a tanár-diák viszony minőségét és annak hátterét. Tapasztalataink azt 
mutatják, hogy igen eltérő a konfliktusok érzékelése a két szereplő részéről, jellem-
zően a tanárok kisebb gyakoriságúnak ítélik meg ezeket, mint a diákok. A tanulói 
vélemények a konfliktusokról eltérőek abban a tekintetben is, hogy általános ta-
pasztalatra vagy saját érintettségre vonatkozik-e a kérdés, az utóbbi szempontból 
a gyakorisági arányok jóval szerényebb mértékűek. A konfliktusokban érintettség 
a tanulók társadalmi hátterét tekintve összefüggést mutat az anya iskolázottsága 
és a tanulók roma származása között, elsősorban a súlyosabb konfliktusok eseté-
ben, az összefüggés tartalmát illetően adataink kevéssé igazítanak el. A tanulók is-
kolai háttere is befolyásolja a tanulók konfliktusokba kerülését: nagyobb eséllyel 
a gyengébb tanulmányi eredményességű tanulókra jellemző, illetve olyanokra, akik 
tanáraikkal szemben kevésbé érzékelnek kölcsönös tiszteletet és nem érzik jól ma-
gukat az iskolában.

A konfliktusok egyes, eltérő súlyú előfordulása összefüggésben áll a képzé-
si programmal, és tanulóinak társadalmi összetételétől függően is eltér. Az utóbbi 
szempontból a hátrányos helyzetű tanulókat magas arányban fogadó intézménycso-
port a másik két csoporttól való eltérése szembetűnő. Az általunk kérdezett vétsé-
gek előfordulása ugyan a legrosszabb hátterű iskolákban a leggyakoribb, de a kölcsö-
nös tisztelet érzése is itt a legkedvezőbb a tanárok és a diákok részéről. A másik két 
intézménycsoportban ugyan kevesebb a vétségek tényleges előfordulása, de ennek 
ellenére a tanárok és a diákok viszonya ellentmondásosabbnak, problémásabbnak 
tűnik. Megvilágítja a helyzetet, ha a hátrányos helyzetű tanulók aránya szerint fel-
bontva vizsgáljuk a tanár-diák viszonyról alkotott, a két oldal véleményének egybe-
vetését is felmutató változót. Az adatokat ebben a megközelítésben vizsgálva igen 
jelentős különbség tapasztalható a vélemények tartalmát és egybeesését tekintve 
a három iskolacsoport között egyaránt. A közepesnek mondható tanulói összetéte-
lű intézményekben a legnagyobb a tanulók és a tanárok közötti látens feszültség: 
főként a tanulók az elégedetlenek, de az iskolák nem csekély részében a tanárok 
is azok, a viszony hasonló minősítése az iskolák kevesebb mint felében tapasztalha-
tó csak. Megítélésünk szerint ezekben az intézményekben nagy lehet a távolság, és 
nem lehet jó a kommunikáció a tanulók és a tanárok között, ennek következtében 
adaptációs problémák lehetnek a két fél viszonyában. Kölcsönösen jó viszony kizáró-
lag a legrosszabb hátterű iskolákban tapasztalható, azok közel egyötödében, vagyis 
épp azokban az iskolákban tapasztaljuk ezt, ahol a legtöbb problémát vártuk, s ahol 
a fenti elemzés alapján állítható, hogy valóban a legtöbb a probléma. A némileg 
meglepő összefüggést az interjúk tanúsága szerint az intézményi kultúra felvállalt 
mássága magyarázza. Ezekben az iskolákban úgy tűnik, megtörtént az a váltás, ami-
nek révén a hátrányos helyzetű tanulók magas arányát az iskola nem problémának 

Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok
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tekinti, hanem felvállalt feladatnak. Egy ilyen vállalás teheti lehetővé, hogy az iskola 
tanárai tudatosan készüljenek fel erre a feladatra és éljenek olyan megoldásokkal 
(pl. a tanulók felé forduló figyelem, a személyes törődés), amelyek kölcsönösen job-
bá teszik a tanárok és tanulók viszonyát.

20. ábra:  A tanár-diák viszony együttes értékelése – a hátrányos helyzetű 
tanulók iskolai aránya szerint 
Tanulók: N = 3189, p = 0,000 

A vizsgálat egyértelműen rámutat arra is, hogy a konfliktushelyzetek, illetve 
a konfliktusok mögött nemcsak a diákok magatartását kell keresnünk, hanem a ta-
nárok diákokkal kapcsolatos elvárásain keresztül a pedagógusok helyzete (jólléte, jó 
közérzete) is szerepet játszik, de az is, hogy milyen eszköztárral rendelkeznek (például 
a fegyelmezés terén), vagy hogy milyen mértékben terjesztik ki tevékenységüket a ta-
nításon kívülre (segítik-e a tanulókat, vagy pedig nem foglalkoznak azok személyes 
problémáival).
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Tomasz Gábor

Alternatív vitarendezés közelről

Bevezető megjegyzések, avagy gondolatok  
egy eset meghatározásának nehézségeiről

Jelen írás annak a vizsgálatnak (esettanulmánynak) a legfontosabb megállapításait 
foglalja össze, amely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet AVR kutatása keretében 
készült egy kiválasztott szakképző intézményben, 2012-ben. 

Minden esettanulmány első lépése természetesen magának a vizsgálni kívánt 
esetnek a meghatározása. Ez csak első ránézésre tűnik triviális lépésnek, a szakiro-
dalomból jól ismert azonban, hogy korántsem egyszerű feladatról van szó (ld. pl.: Yin 
2008). Nem volt ez másképp jelen vizsgálat során sem. Mielőtt azonban erre rátér-
nék, kénytelen vagyok egy kisebb kitérőt tenni.

A kutatásvezető azzal a – szándékosan nem konkretizált – feladattal bízott meg, 
hogy készítsek egy esettanulmányt egy iskolában. Többet nem is igen mondott, mind 
az iskola kiválasztását, mind a kutatást tényleges tárgyát rám bízta. Szabad kezet 
kaptam tehát, aminek pozitív és negatív hatása végigkísért az egész vizsgálat során. 
Pozitív, mert a munkámba nem szólt bele senki (leszámítva természetesen az eset-
tanulmány elkészítését), nem kellett semmilyen elvárásnak, előzetes elképzelésnek 
megfelelnem, magam dönthettem el, mit, mikor és hogyan csinálok. Másrészt negatív 
is egyben: a vizsgálat megtervezésétől kezdve a végrehajtáson át jelen szöveg megírá-
sáig magamra maradtam, a felmerülő nehézségekkel egyedül kellett megbirkóznom.1

Az iskola kiválasztását nem bíztam a véletlenre. Először is azok közül választottam 
egyet, ahonnan a tanárok közül néhányan részt vettek az OFI szervezte Mediáció vagy 
Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban elnevezésű továbbképzésén. Kvantita-
tív vizsgálatok szóhasználatával élve: az alapsokaság ismert volt. Másodszor olyan in-
tézményt szerettem volna alaposabban megismerni, amelyről valószínűsíthető, hogy 
az említett továbbképzés nem csupán azt a célt szolgálta, hogy néhány tanár letudja 
a hétéves továbbképzési ciklusát, hanem ahol a képzésen tanultak valamilyen formában 
átkerültek az iskolai gyakorlatba, beépültek az iskola szerves életébe. Egy jó gyakorlat 
(good practice) feltér-képezése, úgy véltem, sokkal értékesebb információkat szolgál-
tathat, mint egy negatív példáé. Tegyük hozzá, még izgalmasabb egy fenti értelem-

1 A feladatot kihívásként is értelmezve szakmai segítségre végül is szándékosan nem tar-
tottam igényt.
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ben felfogott „jó” és egy „rossz” iskola szembesítése, a különbségek alaposabb leírása 
számos ok-okozati összefüggésre is fényt deríthet. Ennek anyagi és időbeli tényezők 
ugyan gátat szabtak, ám egy szerencsés véletlennek köszönhetően, ahogy a későbbi-
ekben még látni fogjuk, néhány érdekesebb összehasonlítást mégis el tudtam végezni: 
a felkeresett iskola egy nagyobb TISZK2 részét képezi ugyanis, és bizonyos mértékig al-
kalmam nyílt a többi tagintézmény (leginkább a központi iskola) életébe is betekintést 
nyernem. A kutatásnak ezt a részét nem terveztem tehát, csak mintegy ölembe hullt.

Mivel az esettanulmány készítése párhuzamosan zajlott a kérdőíves és interjús 
vizsgálatokkal, ezért nem támaszkodhattam azok eredményeire, a „jó” iskolát más 
úton kellett kiválasztanom. Segítséget kaptam ehhez az AVR projekt egyik munka-
társától, aki munkája során az iskolák zömét személyesen felkereste, az intézmény-
vezetőkkel, illetve a továbbképzésen részt vett pedagógusok egy részével beszélge-
tett is. Otthonosan mozgott tehát a közegben, az ő ítéletét emiatt többnek éreztem 
egyszerű szubjektív benyomásnál. Egyik útjára magam is elkísértem, véletlenül pont 
a később kiválasztott intézménybe. Hazafelé menet, az autóban összegeztük tapasz-
talatainkat. Munkatársamra az iskola nagyon pozitív benyomást tett. Úgy vélte, ez az 
iskola közelítette meg leginkább azokat az elképzeléseket, amelyeket az OFI a tovább-
képzések révén megvalósítani igyekezett.

Megvolt tehát az intézmény, kezdődhetett számomra a munka. Fentebb azt írtam, 
hogy teljesen magamra voltam hagyva a kutatás során, mindent magamnak kellett 
meghatároznom. Azért ez teljesen nem volt így. Elsőként nekem is el kellett végez-
nem ugyanazokat a feladatokat, mint tették kollégáim a többi iskolában: kitöltettem 
a kérdőíveket a tanárokkal és a diákokkal, készítettem egyéni és fókuszcsoportos in-
terjúkat. E tevékenységek során, ami többszöri látogatást jelentett, fokozatosan állt 
össze bennem a kép: minek akarok utánajárni, mi az, ami esettanulmányom szem-
pontjából lényeges, mi egyáltalán az „esetem”. Kvantitatív vizsgálatokhoz szokott ol-
vasóim számára meglehetősen tudománytalannak tűnhet módszerem, kvalitatív ku-
tatásokban azonban egyáltalán nem számít annak, ellenkezőleg: ott a cél előzetes 
hipotézisek tesztelése helyett gyakran éppen hogy hipotézisek megalkotása. Tehát 
nem egy-egy kutatás elején eleve adottak, pontosan megfogalmazhatók, hanem fo-
kozatosan formálódnak, és a kutatás végén válnak – jó esetben – véglegessé. A hely 
rövidsége miatt csak utalnék olyan alapvető munkákra, amelyek ezt a módszert, me-
todológiát alaposabban ismertetik (a Grounded Theory klasszikusai: Glazer & Strauss 
1967; Corbin & Strauss 2007, vagy a kvalitatív kutatások talán legátfogóbb bemutató 
kötete: Denzin & Lincoln 2005).

Térjünk rá magára az esetre. Ez az intézmény lenne? Nyilvánvalóan nem, hiszen 
nem azt akartam bemutatni a maga teljességében, hanem olyan szempontokra kel-
lett koncentrálnom, amelyek valamilyen szinten összefüggésbe hozhatók az egész 
vizsgálat kiindulópontjául szolgáló OFI-s tanártovábbképzéssel. Hamar kiderült, hogy 

2 Térségi Integrált Szakképző Központ
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a közvetlen rákérdezés (pl. „Mit tart a továbbképzés hozadékának?”, „Változott vala-
mi az iskolában, ami a továbbképzés következményének tekinthető?”) nem vezet sok 
eredményre. Az érintett tanárok, tehát azok, akik sikeresen befejezték a továbbkép-
zést, a tantestület töredékét képezték, a többieknek – ha egyáltalán eljutott hozzá-
juk bármilyen információ – csupán halovány elképzelésük volt az egészről. Bármiféle 
feltételezett hatásról tehát csak a témában jártas, a továbbképzést abszolvált sze-
mélyek számolhattak be. Az érintettségükből, erős személyes bevonódásukból adó-
dó, a tárgyilagosságot veszélyeztető kijelentéseiket, véleményeiket igyekeztem saját 
megfigyelések révén ellensúlyozni, s a témámat közvetett úton megközelíteni. Ez azt 
jelentette, hogy a beszélgetéseimben, interjúimban egyre kisebb figyelmet szentel-
tem magának a továbbképzésnek, érdeklődésem másfelé fordult, középpontjába elő-
ször a mediáció, majd egyre inkább az egyeztető eljárás került.

Lehetőségként felmerült, hogy egy tárgyalást (legyen az mediáció vagy egyezte-
tő eljárás) vegyek górcső alá (válasszak tehát esetül), meghallgatva az érintett fele-
ket (diákokat, tanárokat, szülőket) – mintegy oknyomozó újságíróként járjak el, pró-
báljak egyrészt eseményeket rekonstruálni, másrészt a lényeges elemeket kiragadva 
általánosabb következtetéseket levonni. Mint kiderült, ez sem a királyi út. Egy eset, 
jelen esetben egy kiragadott tárgyalás éppen esetlegessége miatt erre kevéssé al-
kalmas. Ahogy állat- vagy növénymeghatározókban is fényképek helyett gyakrabban 
találkozni rajzokkal (éppen azért, mert egy fénykép mindig csak egy meghatározott, 
egyszer létezett egyedet ábrázol, míg a rajz képes arra, hogy egy soha nem létezett 
által mutassa be az egyedin túl a fajra jellemző vonásokat), így én is azon igyekez-
tem, hogy az idiografikus megközelítést meghaladva, megkíséreljem az egyeztető 
tárgyalások – természetesen csak erre az egy intézményre érvényes – ideáltípusát 
felvázolni.

Szeretném leszögezni, hogy az egyeztető tárgyalások ideáltípusa önmagában 
meglehetősen értéktelen, keveset mondó. Nem öncélnak tekintettem, általa viszont 
közvetve lehetővé vált az iskolában uralkodó légkör, a büntetéshez, szabályokhoz, 
konfliktusokhoz való viszonyulás plasztikus megragadása. Hogy egy, a meteorológiá-
ból kölcsönzött fogalommal éljek: az egyeztető tárgyalás szolgáltatta azt a kicsapódá-
si magot, amely alkalmasnak bizonyult az iskolai kultúra leírásához. 

Az eset helyszíne, a két tagiskola bemutatása

Az intézmény, ahol megfigyeléseimet végeztem, mai formájában 2008-ban jött létre, 
azóta működik úgynevezett TISZK-ként. Tagintézményei természetesen ennél jóval 
hosszabb múltra tekintenek vissza, az általam leginkább látogatott például több mint 
90 éves. A jelenleg közel 5000 diákot oktató TISZK – a kollégiumot nem számítva – hét 
intézményből áll, ebből négy a megyeszékhelyen, kettő egy másik, egy pedig egy har-
madik városban (mind ugyanabban a megyében) található.
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Az első, már említett ismerkedő beszélgetésen, amelyen a továbbképzésen 
részt vett összesen 24 pedagógusból 16-an voltak jelen, kiderült, hogy a 7 iskolá-
ból 6 alkalmi párokat alkot. Bizonyos esetekben, amikor a felek megvalósíthatatlan-
nak érzik egy-egy vita rendezését kizárólag az érintettek között, ezért külső, pártat-
lan személy bevonását igénylik, az ilyen személy, aki amellett, hogy természetesen  
a vitarendezés területén már bizonyos jártasságra tett szert, mindig az iskola párját 
képező intézményből érkezik. Ez a fajta összedolgozás, ahogy azt többen is megerősí-
tették, különösen jól működik a központi iskola és az egyik tagiskola között.

Már az ismerkedő beszélgetésen az a benyomásom támadt (ezt a későbbi inter-
júk megerősítették), hogy a két iskola párt alkot ugyan, de a vitarendezéshez való 
hozzáállásuk, a konfliktusok rendezése terén alkalmazott gyakorlatuk egymástól gyö-
keresen eltérő. Míg a központi iskola erősen fegyelem- és fegyelmipárti, addig a tagis-
kolában gyakrabban alkalmaznak alternatív vitarendezési módszereket, rugalmasab-
ban kezelik a házirendet, jobban érvényesülnek a diákok érdekei.

Követve a bevezetőben említett jó gyakorlathoz való ragaszkodásomat, figyelme-
met először főleg e felé a tagiskola felé fordítottam, a központi iskola – mint ellen-
példa – is értékes információkkal szolgált azonban, a vele való szembeállítás számos 
helyzet, jelenség jobb megismerését tette számomra lehetővé. A továbbiakban emi-
att, ahol csak lehet, élni fogok az összehasonlítás lehetőségével.3

Mielőtt erre rátérnék, röviden a két tagintézményről. A tagiskola három ágazat-
ban folytat gazdasági szakközépiskolai és szakiskolai képzést (kereskedelem, közgaz-
daság és turisztika). Ötszáz tanulójának többsége (több mint 80%-a) szakközépisko-
lás, jóval kevesebb a szakiskolás, számuk nem éri el a száz főt. A képzés típusából 
adódóan az iskolában többségben vannak a lányok, a fiúk aránya nem éri el a húsz 
százalékot.

A központi iskola inkább ipari szakmákat oktat, és a maga több mint 1200 tanu-
lójával egy, az előzőnél jóval nagyobb intézmény. A nemeket tekintve – a központi 
iskola irányultsága miatt nem meglepő módon – pont fordított a helyzet, mint a tag-
iskolában: sokkal kevesebb a lány, mint a fiú (20% a szakiskolában, 25% a szakközép-
iskolában).

3 Az esettanulmány elkészítéséhez, illetve jelen megíráshoz az alábbiakra támaszkodtam:
 két fókuszcsoportos interjú: egy diákkal és egy tanárral; öt személyes interjú: két, egyez-

tető tárgyaláson részt vett diákkal; három tanári interjú: két, a továbbképzést abszolvált 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint a tagintézmény vezetőjével

 1 „statisztika”: egyeztető tárgyalások és fegyelmik két tanévben; 1 feljegyzés: első meg-
beszélés a továbbképzésben részt vett pedagógusokkal (az összes tagintézményből); 
1 házirend; két óralátogatás (egy szakiskolai és egy szakközépiskolai osztály); KIRSTAT 
adatbázis.
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A továbbképzés

A továbbképzésen az egész TISZK-ből összesen 24-en vettek részt, ami tekinté-
lyes szám, nagyságát jól jelzi, hogy e tekintetben intézményünk az élmezőnyben vég-
zett. Jóval kisebb a volt a központi és a tagiskola részvétele, hiszen mindössze három- 
három fő fejezte be a továbbképzést. Ez még a kisebbik iskola esetében sem jelentet-
te a tanári kar 10 százalékát: egy, az iskola egészére kiható szemléletváltozás már csak 
a puszta számok alapján sem valószínűsíthető.

Fontosabb ennél, hogy kik, milyen típusú tanárok és milyen megfontolások, rá-
hatások alapján választották a továbbképzést. Interjúalanyaim szerint többségében 
olyanok jelentkeztek, akiknek eleve pozitív volt a hozzáállása a mediációhoz, akiket 
tehát nem a képzésen kellett meggyőzni az alternatív vitarendezés előnyeiről. 

„Mivel én csináltam a kollégiumos fegyelmiket, akkor így adta magát. 
Ha már benne vagyok a folyamatban, hogy akkor ezt én sajátítsam el. 
Még egy kolléganőm csatlakozott hozzám, ő is érzékenyebb erre a te-
rületre. Érzékenyebb úgy, hogy osztályfőnöki munkaközösség vezető is 
volt a kolléganőm, meg az egészségnevelésben is együtt dolgoztunk.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tagiskola)

Az ilyen tanároknál a továbbképzés nem szemléletváltást, inkább csak bizonyos 
technikák elsajátítását eredményezte.

Magáról a továbbképzésről egyöntetűen pozitív volt a résztvevők véleménye. 
Összehasonlítva egyéb továbbképzésekkel, kivétel nélkül érdekesnek találták az elő-
adásokat, a bemutatókat. Külön kiemelték, hogy – ellentétben sok más, inkább el-
méletközpontú tanfolyammal – a hangsúlyt itt a gyakorlatközpontúságra fektették, 
olyan elemekre, amelyek a napi munka során is alkalmazhatók.

„Tartalmas is volt, meg gyakorlatias. Nekem az tetszett nagyon benne, 
hogy nem az az elméleti, hogy leülünk és nyomjuk, hanem tényleg volt 
elméleti rész is, de gyakorlatban sokkal jobban el tudtuk sajátítani.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, központi iskola)

Egy dolog persze, hogy egy továbbképzést a résztvevők élveznek, esetleg az adott 
pillanatban hasznosnak vélnek, viszont egészen más, ha tényleges változásokra, in-
dukált hatásokra vagyunk kíváncsiak. A következőkben erre keresem a választ – eh-
hez egyrészt a két iskola között megmutatkozó különbségeket taglalom, másrészt 
igyekszem inkább elejtett, mintegy mellékesen odavetett megjegyzéseket, illetve 
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hosszabb interjúrészleteket elemezni, abból kiindulva, hogy utóbbiak lényegesen 
nagyobb információértékkel bírnak, mint az interjúalanyok kérdésekre adott közvet-
len válaszai. 

Házirend

A TISZK megalakulása után új házirendet fogadtak el az intézményben. Róla a tag-
iskolában megoszlanak a vélemények. Az igazgatónő szerint csupán apróságokat vál-
toztattak (pl. egyeztették a csengetési rendet), a tanárok többsége szerint inkább szi-
gorodott. 

„Én azért érzem szigorúnak, mert amikor még önállóak voltunk, nekünk 
nem volt ennyire szigorú a házirendünk. Amikor bekerültünk ebbe a 
TISZK-be, akkor lett. […] Úgy érzem, hogy nagyon gyorsan el lehet jutni 
a fegyelmiig, főleg egy olyan tanulónak, akinek azért vannak magatar-
tásbeli problémái.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tagiskola)

Hagyjuk most figyelmen kívül a változás érzékelését: erősen szubjektív volta mi-
att nehezen dönthető el, kinek van inkább igaza. Amit viszont összes interjúalanyom 
kiemelt, az az, hogy a házirend a fokozatosság elvét követi („Az iskolai büntetések 
kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség sú-
lyától függően súlyosabb fegyelmező intézkedés, vagy fegyelmi büntetés adásával el 
lehet térni.” – idézet a házirendből). A fegyelmező és fegyelmi intézkedések mindenki 
számára világosan megfogalmazottak, könnyen követhetők. A sorrendiségük pontok-
ba szedve így található a házirendben:

– szaktanári, szakoktatói, nevelői figyelmeztetés írásban;
– osztályfőnöki figyelmeztetés írásban;
– osztályfőnöki, szakoktatói, nevelői intés írásban;
– igazgatói figyelmeztetés írásban;
– igazgatói intés írásban.

Számos iskola házirendje követ hasonló elveket, tartalmaz hasonló sorokat, miért 
fontos ennek külön hangsúlyozása? – kérdezheti az olvasó. A válaszom az, hogy ezek 
a pontok nemcsak papíron, egy senki által nem olvasott házirend lapjain léteznek, ha-
nem azokat igyekeznek maximálisan be is tartani, a gyakorlatban szigorúan alkalmazni.

Külön figyelmet fordítanak továbbá arra, hogy a diákok számára is világosak le-
gyenek ezek a szabályok. Az iskolába újonnan kerülő diákokat az első napokban – 
osztályfőnöki órák keretében – részletesen megismertetik a házirend lényegesebb 
részeivel. Tanároktól hallottam ezeket a kijelentéseket. Tudván, hogy a tanári szándék 

Tomasz Gábor



183

gyakran talál süket diákfülekre, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget nekik. 
Annál meglepőbb volt számomra a tanulóktól visszahallani a fokozatosság elvét – sa-
ját megfogalmazásukban persze, de a lényeget azért hűen tükrözve.

„Kötelességmulasztás esetén szaktanári figyelmeztetések kis füzetben. 
Háromszor kötelességmulasztás után figyelmeztetőt kapunk, utána jön 
a figyelmeztető intézkedés a fokozatosság elvét követve…”

(Diáklány)

„Azt hiszem, úgy van, hogy szaktanári, az mindig egy fokozatot visz föl-
jebb, és akkor osztályfőnöki intés, utána osztályfőnöki megrovás, igaz-
gatói intés, igazgatói megrovás, és utána már fegyelmi eljárás.”

(Diák)

Esettanulmányunk szempontjából különösen érdekes az egyeztető tárgyalások 
megjelenítése a házirendben. A témának az iskolában szemmel láthatóan is nagy je-
lentőséget tulajdonítanak: a huszonhárom oldalas dokumentumban majdnem egy 
egész oldalon foglalkoznak vele.

A tényleges gyakorlat megismeréséhez az írásban rögzített házirend tanulmányo-
zása azonban maximum kiindulópont lehet, a helyszínen végzett egyéb vizsgálódá-
saim sokkal hasznosabbnak bizonyultak e tekintetben. Elég csak belegondolni abba, 
hogy az egész intézmény egy házirendet ismer csupán4, tehát elméletileg mindenütt 
ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, ennek ellenére mind a fegyelmi tárgyalá-
sok, illetve egyeztetők gyakoriságában, mind a tanárok és feletteseik hozzáállásában, 
az iskolára jellemző légkörben jelentősek az eltérések. Ezzel el is érkeztünk a követke-
ző fejezethez, amelyben részben ezekre az eltérésekre keresem a választ.

Egyeztető tárgyalás, fegyelmi, mediáció

Mindhárom, a fejezet címében szereplő fogalom iskolai problémák, konfliktusok kü-
lönböző megoldásaként is felfogható. Lássuk, hogy a tagiskolában mit értenek rajtuk. 
Mint látni fogjuk, a helyi értelmezés nem mindig felel meg a tankönyvi definíciónak.

Egyeztetőre csak abban az esetben kerül sor, ha a felek mindegyike beleegyezik 
a tárgyalás lefolytatásába. A diáknak mindenképpen érdekében áll egy egyeztető le-
folytatása, hiszen ily módon elkerülheti a fegyelmi tárgyalást. Tehát ő általában kér-
vényt nyújt be.

4  Helyesebben: a kollégium számára külön íródott egy saját házirend, ez azonban jelen 
kutatás szempontjából irreleváns.
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A tanárnál más a helyzet. Neki el kell fogadnia egy számára – ma még – szokatlan 
helyzetet, ahol a diák, ha nem is egyenrangú fél, de mindenképpen kevésbé hierar-
chikus a viszony közte és a tanár között. Egy egyeztető kimenetele is más: büntetés 
helyett inkább ígéret a tanuló részéről, hogy a jövőben másképp fog viselkedni. Hiába 
konkrét és számon kérhető ez a vállalás, egy büntetésben gondolkodó tanár számára 
nem biztos, hogy elegendő. Nem meglepő, hogy erre a tanárok közül többen nem 
is hajlandók. Ilyenkor nincs egyeztető, egyből fegyelmire kerül sor, ahol egyértel-
mű a felállás: van egy vádlott (a tanuló) és vannak a vádlók (a tanárok).

Az alábbi adatok két tanévre vonatkozóan mutatják az egyeztető, illetve a fegyel-
mi tárgyalások számát. A 2009/2010-es tanévben 41 tanuló esetében indított a tagis-
kola fegyelmi eljárást, 6 tanulónak volt egyeztető eljárása. A 2010/2011-es tanévben 
21 tanuló esetében indított a tagiskola fegyelmi eljárást (13 esetben igazolatlan mu-
lasztás miatt), 11 tanulónak volt egyeztető eljárása.

Természetesen elhamarkodott lenne bármiféle tendencia kiolvasása a számokból, 
annyi azonban mégis látható, hogy az egyeztető tárgyalások meghonosodtak ugyan 
az iskolában, de alacsony számuk miatt (egyelőre) nem részei az iskolai mindennapok-
nak, a konfliktusmegoldás jóval gyakrabban a fegyelmi tárgyalás. Még inkább vonatkozik 
ez a megállapítás a központi iskolára, ahol sokkal ritkábbak az egyeztetők (számadataim 
nincsenek), ahol egyértelműen a fegyelmi „dívik”. Olyannyira, hogy a szerdai napot a fe-
gyelmik napjaként tartják nyilván (minden héten ekkor ül össze a fegyelmi bizottság).

Tényleges mediáció eddig mindössze egyszer volt a tagiskolában. Röviden az aláb-
bi történt.

Egy gyúrni járó, tehát kinézetre is igen erős gyerek az órán majdnem nekiment 
a tanárnőnek, egy idősebb hölgynek. A pedagógust nagyon megviselte a történet, 
komolyan foglalkozott a gondolattal, hogy rendőrséghez fordul. Egy belső konflik-
tust próbált volna külső (iskolaidegen) eszközökkel orvosolni, ami az iskola számára 
természetesen kínos helyzetet teremtett, gyors vizsgálatra került sor. Így derült fény 
arra, hogy nem két fél közötti konfliktusról van szó csupán, hanem a tanárnőnek, egy 
sokéves történet fejleményeként, az egész osztállyal van baja. Hiába jelezték a diá-
kok többször is a problémát a többi tanárnak, igazából senki sem hallgatta meg őket. 
Most viszont szükségét érezték a „mediációnak”, először a diák és a tanárnő, majd 
a tanárnő és az egész osztály között. Az ülést itt is a szomszédos (központi) iskola gyi-
vise (gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse) vezette, megjelent az iskolapszichológus is, 
bár nem szólt bele a történésekbe. A mediáció eredménye egyelőre nem egyértel-
mű, terveznek a jövőben egy visszacsatolást.

Mikor került sor a mediációra a vizsgált iskolában? Nagy konfliktus esetén, ami-
kor sok volt az érintett fél (egy egész osztály egy tanár ellen), amikor fennállt a ve-
szélye annak, hogy a botrány iskolán kívülre kerül. További különbség az egyeztetővel 
összehasonlítva, hogy a mediáció nem a fegyelmi alternatívájaként jelent meg.

Lássuk most, milyen iskolai problémák fordulnak elő a leggyakrabban, illetve mi-
lyen megoldásukhoz folyamodnak az iskolán belül.
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Az első helyen említett probléma az igazolatlan hiányzások magas száma. A fe-
gyelmik zömét miattuk tartják. Ilyen esetekben, az iskolában legalábbis így vélik, nincs 
szükség megelőző egyeztető tárgyalásra, hiszen nincs miről megegyezni: a számok 
önmagukért beszélnek (az elektronikus naplóban az igazolatlan hiányzások rögvest 
megjelennek, összeadódnak, bizonyos számuk elérése után a program automatiku-
san megírja az értesítést a szülőknek, az illetékes hatóságoknak).

Egy más iskolákból is jól ismert házszabály elleni kihágás a dohányzás. A jogsza-
bály tiltotta dohányzás minden iskolát a szabály szigorú betartatására kényszeríti, 
amennyiben nem akar akár jelentős bírságok elé nézni. Nincs ez másképp tagisko-
lánkban sem, ám a dohányzási tilalom kezelése, úgy érzem, jól tükrözi a konfliktus-
kezelési gyakorlatukat. Nem egyszeri rendelettel vezették be a tilalmat, jóval nagyobb 
figyelmet szenteltek a témának. Nyáron tartottak egy csapatépítő tréninget a ne-
velőtestületnek, ahol közösen megfogalmazták a szabályokat. Igyekeztek figyelembe 
venni, hogy a diákok közül néhányan erősen függők, ezért számukra különösen nehéz 
lesz az egész napot dohányzás nélkül kibírni. Az aulában felállítottak egy pingpong-
asztalt, tervezik egy csocsóasztalt beszerzését is, nyáron lehetőség van lengőtekézni, 
kosarazni az udvaron. Mindezen intézkedések hátterében az áll, hogy remélik, a diá-
kok ily módon, mozgással le tudják vezetni a feszültséget. 

Ritkán, de itt is előfordul lopás, kábítószer-használat. Ilyen esetekben az iskola 
kénytelen rendőrséghez fordulni, ami természetesen szintén kívül esik az alternatív 
vitarendezésen, így ezekkel sem érdemes foglalkoznunk. 

Személyes konfliktus a tanulók és a pedagógusok egybehangzó véleménye sze-
rint leggyakrabban tanár és diák közt keletkezik. A tanár szemszögéből: a diák nem 
figyel, zavarja az órát, másokkal beszél, szemtelen; a diák szemszögéből gyakran: a ta-
nár pikkel rám, amit másoktól szó nélkül eltűr, azt nálam rögtön megtorol.

Természetesen akadnak összezördülések a tanárok között is, vagy – nagyobb 
számban – a tanulók között, ám ezek ritkán válnak láthatóvá mindkét fél (tanár 
és diák) számára. A tanárok jóval kevesebb időt töltenek együtt, egy légtérben. Ve-
szekedésekre köztük, ha adódnak egyáltalán, többnyire a tanáriban, a diákoktól távol 
kerül sor, ráadásul ezek skálája a felhúzott szemöldöktől vagy az apróbb, kellemetlen-
kedő megjegyzéstől maximum egy-egy nyíltabb szócsatáig terjed.

Más a helyzet a diákoknál, akiknél pofon is elcsattanhat, verekedés is előfordul. 
A komolyabb szankciótól való félelem azonban náluk azt eredményezi, hogy a konf-
liktusok ilyetén rendezése ritkán történik az iskolában, egy szabályok (házirend) által 
meghatározott környezetben – inkább másutt „rendezik le”.

Lássunk egy konkrét példát diák-tanár konfliktusra.
Egy érettségi előtt álló fiú sorozatosan megszegte a házirendet. Az egyik taná-

rával egy ízben komoly összetűzése támadt, egy durva beszólása után majdnem ve-
rekedni kezdtek. Az érettségire való tekintettel (is) a szülők kérték, hogy fegyelmi 
helyett próbálják egy egyeztetőn elsimítani az ügyet. Az egyeztetőn megjelent a fiú 
az édesapjával, az illető tanáron kívül még egy pár szaktanár, akiktől a fiú szintén 
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kapott beírást korábban. Magát az egyeztető tárgyalást – mindenfajta elfogultságot 
elkerülendő – a szomszédos tagintézmény, a központi iskola gyivise vezette (tőle hal-
lottam a történetet), a helyi gyivis a jegyzőkönyvet írta csupán. A beszélgetés a felek 
között teljesen korrekt volt, visszatekintve interjúalanyom majdhogynem példaérté-
kűnek minősítette azt. Ott a helyszínen tudták csak meg a tanárok, hogy a diáknak mi-
lyen zűrös a családi élete, hogy a szülők válása nem zajlott zökkenőmentesen, azóta 
is ide-oda tologatják a gyereküket. Az egyeztetőn mindkét fél engedett. Az érintett 
tanár fogadóképes volt a hallott magyarázatra, a fiú pedig megígérte, hogy változtat 
a viselkedésén. Azóta nincs vele probléma (pont az interjú napján érettségizett).

A példa a vitarendezés szempontjából sikersztori. Néhány tanulsággal nekünk 
is szolgál.

A szakirodalom az egyeztető tárgyalások egyik alapfeltételéül szabja a felek kö-
zötti egyenlőséget. Ehhez (a tárgyalások idejéig legalábbis) a fennálló hierarchikus 
viszonyok átmeneti felfüggesztése szükséges. Nem beosztott és főnöke, vagy tanár 
és tanítványa próbál egyezségre jutni, a vita, a párbeszéd egyenrangú felek között 
zajlik. Ez az elméletileg megkívánt feltétel a gyakorlatban (vagy teljes mértékben) ter-
mészetesen kivitelezhetetlen: két személy közötti viszony nem szüntethető meg egyik 
pillanatról a másikra, a strukturális különbözőség beszüremkedik, még ha csökkent-
hető is. Sok tanár azonban még egy ilyen csökkentést is ellenez, képtelen elfogadni. 
Ez az oka annak, hogy számos esetben a vitarendezés egyetlen módja – a különböző 
fokozatú beírások után – a fegyelmi tárgyalás. Egyeztetőre ugyanis csak akkor kerül 
sor, ha abba az összes érintett (tanár és diák) beleegyezik. A konfliktus súlya, a diák ál-
tal elkövetett vétség nagysága tehát csak az egyik tényező. Ugyanekkora jelentőséget 
kap a tanár hozzáállása, személyisége. Vannak pedagógusok, akik eleve elzárkóznak 
egy feltáró beszélgetésnek még a gondolatától is.

„Itt nálunk a kollegák nem nagyon hajlandók leülni, ők úgy érzik, mintha 
a tekintélyük csorbulna. Én ezt nagyon nagy hibának tartom. Tehát itt 
nagyon komolyan szemléletet kellene váltani, hogy ő azt mondja, hogy 
most fogja magát, igen leülök és megbeszélem ezzel a gyerekkel. Most 
én tudok neked több olyan fegyelmi tárgyalásos esetet mutatni, aminél 
lehetett volna simán, nevetve, azt mondom, hogy legalább húszat, har-
mincat, így megspóroltunk volna, ha a tanár olyan, hogy odamegy, és azt 
mondja, kisfiam, én ezt veled, anyukáddal megbeszélem, hatszemközt 
hármasban.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, központi iskola)

A példában szereplő tanárt más fából faragták. Beleegyezett az egyeztető tár-
gyalásba, jóllehet az számára kínosan is végződhetett volna. Egyenrangú felekről 
mégsem beszélhetünk. A tanár ugyan nem a vádló szerepében lép fel, de maximum 
arra számíthatunk, hogy meghallgatja, jobbik esetben elfogadja a diák védekezését. 
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A diáknak meg kell magyaráznia a leírt vagy hallgatólagosan elfogadott szabályok-
ba ütköző viselkedését, a másik fél számára érthetővé kell tennie, miért cselekedett 
„rosszul”, mik voltak azok a háttérben húzódó okok, amik esetleg mentségül szolgál-
hatnak. Ő az, akit komoly veszteség érhet (ha nem sikerül a megállapodás, fegyelmi 
következik). A tanár maximum pillanatnyi presztízsveszteséget szenvedhet, amelyet 
azonban csak a jelenlévők látnak, jövőbeli konzekvenciái ennek kisebbek.

Interjúpartnereim szerint a két iskola vezetése eltér az egyeztetőhöz, illetve fe-
gyelmi tárgyaláshoz való hozzáállásukat illetően. Míg a tagiskola vezetősége a prob-
lémákat inkább egyeztető tárgyalások útján igyekszik megoldani.

„A vezetőség azt támogatja, hogy üljünk le és beszéljünk a felmerülő 
problémákról. […] Mert hogyha nem beszélünk a gondokról, a prob-
lémákról, akkor ugye az megmarad, és akkor így csak toljuk magunk 
előtt, ezért a vezetőség támogatja ezt a fajta megoldást.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, tagiskola)

A központi iskolában egészen más a helyzet.

„A fegyelmi bizottságnak nyilván csak akkor van dolga, amikor már ott 
van fegyelmin az ügy. Azért az igazgatónak is egy kicsit oda kéne állni, 
hogy na, akkor legyen. Mert én úgy érzem, hogy nálunk ugye miután ez 
egy annyira új dolog. […] Na, most itt a [konfliktusok] megoldási módja 
már évtizedek óta az, vagy mióta létezik az iskola, hogy fegyelmi tárgya-
lást tartunk, kész. Ez egy bevált dolog, megkapja a megérdemelt bünte-
tést, vége. És én úgy látom, hogy ehhez a kollegák ragaszkodnak. Ez így 
megmaradt.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, központi iskola)

Mielőtt az eddigiekből bárki azt az elhamarkodott következtetést vonná le, hogy 
a két iskolában tapasztalt különbségek kizárólag személyi tulajdonságokkal magya-
rázhatók (az egyik helyen megértő, a diákokat inkább elfogadó tanárok, a másik he-
lyen a szabályokhoz feltétel nélkül ragaszkodó, erősen konzervatív pedagógusok), 
érdemes felidéznünk az iskolák rövid bemutatásánál leírtakat. A központi iskola egy-
részt több mint kétszer akkora, mint a tagintézmény, ahol a kisebb létszámnak kö-
szönhetően jóval otthonosabb a légkör, a diákok és tanárok jobban ismerik egymást, 
gyakrabban találkoznak, kisebb az anonimitás (csak egy sokat eláruló különbség: 
a tagiskolában az összes tanár elfér egy tanáriban, a központi intézményben ehhez 
három terem szükségeltetik). Másrészt a két iskolában pont fordított a nemek ará-
nya: a központi iskolában háromszor annyi a fiú, mint a lány, a tagiskolában a lányok 
vannak ugyanekkora számbeli fölényben. Fiúiskolákban pedig köztudottan mások 
(nagyobbak) a magatartásbeli problémák kamaszok körében.

Alternatív vitarendezés közelről
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A fenti, sikersztoriként titulált egyeztető tárgyalás mindamellett a tagiskolában 
sem általános. Sokkal gyakoribb, hogy a tanárok, jóllehet, beleegyeznek abba, hogy 
megtartsák az egyeztető tárgyalást – azt (ha már a vezetőség ragaszkodik hozzá) kö-
telezően letudandó puszta formalitásnak tekintik.

„Nagyon kevés alkalom az, amikor úgy jövünk ki, hogy na érdemes volt ide 
leülni. Most nagyon a tanárok ellen beszélek, úgy érzem. Sokszor azt ér-
zem, hogy a pedagóguson is dolgozni kell ahhoz, hogy ez a fajta módszer 
működni tudjon.”

(Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, központi iskola)

Az új módszer erőltetett bevezetése, az új szemlélet meghonosítására tett, fe-
lülről jövő kísérlet – rövid távon – akár kontraproduktív is lehet (ebben némiképp 
hasonlítva az iskolai integráció hazai történetéhez).

„V: Én már nem értek vele egyet [egyeztetőről van szó]. Én már soha 
nem veszek részt ilyenen, én már csak fegyelmire megyek, ha kell.
K: De voltál?
V: Persze, voltam, de semmilyen értelme nem volt.
K: Miért nem volt eredményes?
V: Mert a gyerek a hibás, azért. Nem tudta betartani. Tényleg.”

(K: kérdező, V: férfi tanár, fókuszcsoport)

Dolgozatom elején említettem, hogy vizsgálatom során megkíséreltem megal-
kotni az egyeztető tárgyalások egyfajta ideáltípusát (ideáltípusait). Ez inkább csak 
vázlatszerűen sikerült: az egyeztetők két fajtája azonban jól elkülöníthető egymástól. 
Az egyiket formális, a másikat valódi egyeztető tárgyalásnak kereszteltem el.

A formális egyeztetőn a felek nem közelednek egymáshoz, az ülés egyetlen célja, 
hogy letudjanak egy kötelező kűrt. Ilyen esetekben a tanár kísérletet sem tesz arra, 
hogy egyenrangú félként ismerje el a diákot. Felolvassa, mi mindent követett el a ta-
nuló az órán, esetleg előkeresi a megfelelő passzust a házirendből, amely ellen a diák 
vétett, „süket” marad annak védekezésével szemben („Én vagyok a tanár, aki fönt 
van, és ő a gyerek, aki lent van, és az van, amit én mondok.”). A tanuló viselkedése is 
sematikus. Vagy mindent megígér, amit kérnek tőle, csak hogy elkerülje a fenyegető 
veszélyt, a fegyelmit, vagy ha erre eleinte nem is hajlandó, idővel hallgat a jelenlévő 
szüleire, akik minden eszközzel csitítgatni próbálják. Az eredmény egy a protokoll 
szabályainak megfelelő megállapodás, amelyben egyik fél sem hisz. A formális szabá-
lyoknak eleget tesznek tehát, de ez alig több, mint a probléma szőnyeg alá söprése.

Valódi egyeztető olyan tanárral lehetséges, aki látja az eljárás értelmét. Aki tény-
legesen odafigyel a diákra, nem feltétlenül fogadja el az összes érvelését, de min-
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denképpen meghallgatja és megpróbálja megérteni őt. Ilyenkor felszínre kerülhetnek 
korábban nem ismert okok, családi vagy egyéb problémák, amelyek mind megha-
tározhatták a diák konfliktust kiváltó viselkedését. A diák nem felelőtlenül ígérget, 
hanem belátja, hogy hibásan cselekedett, valamilyen módon jóvátételre törekszik. 
Tényleges változás csak ilyen egyeztetőtől várható.

Összegzés helyett

Vizsgálatomban öt alkalommal kerestem fel egy iskolát (ez volt a csak tagiskolaként 
emlegetett intézmény). Iskolalátogatásaim során számos interjút készítettem taná-
rokkal, diákokkal, beültem néhány tanórára, hogy minél jobban „beleszagolhassak” 
az iskola mindennapjaiba. Kutakodásom tárgya eleinte alig volt körvonalazott: egy, 
az alternatív vitarendezés témakörében tartott pedagógus-továbbképzés (ezen az 
iskola három tanára vett részt) utóéletét, iskolára gyakorolt hatását igyekeztem fel-
tárni. A vizsgálat előrehaladtával érdeklődésem egyre inkább az iskolában meghono-
sodott egyeztető tárgyalások gyakorlata felé fordult. Ezeket az egyeztetőket vélem 
a továbbképzés legfőbb hozadékának ugyanis. 

Jóllehet, a szomszédos központi iskolában kevesebbszer fordultam meg, lehető-
ségem nyílt a két iskola közti különbségek feltárására. Ez azért tarthat érdeklődésre 
számot, mert a két iskola ellentétes magatartást tanúsít az egyeztető, illetve fegyelmi 
tárgyalásokkal szemben. Míg a tagiskola életébe szervesen beépült a konfliktusok 
egyeztető útján történő kezelése, addig a központi iskola változatlanul a fegyelmit ré-
szesíti előnyben. Az alábbi táblázat a két iskola néhány eltérő vonását mutatja.

Tagiskola Központi iskola

Kisebb tanuló- és tanárlétszám Nagyobb tanuló- és tanárlétszám

Jóval több a lány, mint a fiú Jóval több a fiú, mint a lány

17% szakiskolás 40% szakiskolás

A vezetőség egyeztető párti A vezetőség fegyelmi párti

A tanárok egy része számára elfogadható  
az egyeztető

A tanárok többsége ragaszkodik  
a fegyelmihez

Nyilvánvaló, hogy egy esettanulmány általánosítható ok-okozati összefüggések 
feltárására alkalmatlan. A táblázatból látható különbségek ennek ellenére értékes 
információkat hordoznak (az első négy sor mint ok, az utolsó mint okozat olvasandó 
– természetesen az említett fenntartásokkal).

Alternatív vitarendezés közelről
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Egy kisebb intézményben a tanárok és a diákok jobban ismerik egymást, közvet-
lenebb közöttük a kapcsolat, kisebb az anonimitás, barátibb a légkör. Megemlítendő, 
hogy a tagiskolában mindössze egy tanári van (a központi iskolában három), az igaz-
gató, illetve helyetteseinek szobái vele szemben, ajtajaik általában nyitva, gyakran 
látni diákokat előttük várakozni. A hírek, konfliktusok is gyorsabban terjednek, felte-
hető, hogy hamarabb meg is oldódnak.

A nemek aránya, ha nem is döntő fontosságú a konfliktusok számát tekintve, 
de mindenképpen befolyásoló: a fiúk nagyobb arányban kerülnek konfliktusba taná-
raikkal, inkább verekszenek.

A képzés típusát is említették interjúalanyaim: egyöntetű volt a véleményük, 
hogy a szakiskolások nehezebben kezelhetők – főleg az alsóbb évfolyamok (az idő-
sebbekkel, leginkább azokkal, akik külső céghez járnak ki gyakorlatra, már kevesebb 
a probléma).

Végezetül a vezetőség hozzáállása egyáltalán nem lebecsülendő. Míg a tagiskola 
igazgatója és annak helyettesei egyöntetűen támogatták mind a továbbképzésen való 
részvételt, mind az egyeztető tárgyalások elterjedését (ráadásul egyfajta egyeztetést 
maguk is sokszor gyakorolnak, amikor konfliktusba keveredett diákokkal szemben 
nem csupán a hatalom eszközével lépnek fel, de szívesen folytatnak feltáró beszél-
getéseket is irodájukban), addig a központi iskola vezetősége inkább ellenségesnek 
mutatkozik a nem büntető jellegű intézkedésekkel szemben.
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Török Balázs

Az iskolai agresszió és a tömegmédia működése 

A kutatás céljai

2008 márciusában, a korábbi időszakhoz képest jelentősen megszaporodtak az isko-
lai agresszióval kapcsolatos hírek a médiában. A hírdömping következtében gyakrab-
ban jelentek meg tudósítók és riporterek az iskolák kapujában, nyilatkozatot kérve 
az intézményvezetőtől, tanároktól, szülőktől és esetenként a diákoktól is. Az agresz-
sziós esetekről információkat gyűjtő tudósítók megjelenése közvetlen hatással volt 
az iskolákra, az előállított és közölt híranyagok pedig közvetetten befolyásolták az is-
kolához tartozók életét. Kutatásunk azt a célt szolgálta, hogy az iskolák szempontjait 
szem előtt tartva feltárjuk azoknak a helyzeteknek a jellemzőit, melyekben iskolai 
agressziós esetek kapcsán a médiumok és az oktatási rendszer intézményei egymás-
sal érintkezésbe kerülnek. A kutatás fontos jellemzője, hogy összefüggések és folya-
matok feltárására törekedett, ezért nem az egyedi ügyek tartalmi elemzéséből indult 
ki. Az iskolaigazgatókkal folytatott interjús beszélgetések nem tértek ki az egyes ese-
tek részleteire, inkább a hír kialakulásának folyamatára és annak helyi, intézményi 
szinten megragadható következményeire koncentráltak. Azt kutattuk, hogy az isko-
lavezetés milyen elvek és szempontok alapján formált képet a médiáról, és ennek 
megfelelően hogyan viszonyult ahhoz. A kutatás megkísérelte a vizsgált intézménye-
ket tipizálni annak megfelelően, hogy érintettségük idején miként reagáltak a média 
érdeklődésére, és arra, hogy megjelentek a hírműsorok modifikált valóságképében. 
A fentieken túlmenően a kutatás az iskolai agresszióval kapcsolatos 2008-as hírdöm-
ping hátterét és okait is vizsgálta. A szociológiában használatos rendszerelméleti 
megközelítéssel röviden bemutatja az iskolai agresszió jelentőségét a média és a po-
litika viszonyrendszerében.

Az iskolai agresszió médiabeli megjelenítési folyamatát vizsgáló elemzés néző-
pontválasztására jellemző, hogy az oktatási intézmények érdekeit és érzékenységét 
helyezte előtérbe, mellőzve a másik oldalt a médiumoknak az iskolákra vonatkozó 
tapasztalatait. A megközelítésmódot indokolja, hogy a nyilvánosság kommunikáci-
ós terét a média dominálja. Az iskolák sajátos problémái nem önmagukban, hanem 
a média által alkotott hírkonstrukciókon keresztül válnak láthatóvá a nyilvánosság 
terében. A média dominanciája egyenlőtlen feltételeket teremt a nyilvánossághoz 
való hozzáférés tekintetében. Elegendő arra utalni, hogy a vágás technikájával vég-
ső soron a médiumok döntenek arról, hogy ki szólal meg, és hogy mely részleteket 



192 Török Balázs

emelik ki abból, amit a nyilatkozók ténylegesen elmondtak. A kutatásnak tehát vállalt 
korlátozottsága, hogy az intézményvezetők helyzetértékelésére épül, és nem vizsgál-
ja a médiumoknak az iskolai agresszióhoz kapcsolódó tapasztalatait1.  

Elméleti bevezetés

Szociológiaelméleti megközelítésekben az újságírás és a média önállósulásának fo-
lyamatát Jürgen Habermas elemezte a nyilvánosság szerkezetváltozására vonatkozó 
írásaiban (Habermas 1993). Pierre Bourdieu az általa kialakított mezőelmélet kere-
tében írta le a tömegmédiumok társadalmi és kulturális hatásait (Bourdieu 2001). 
Niklas Luhmann rendszerelméleti megközelítésben tárgyalta a tömegmédia szerepét 
és működését (Luhmann 2008) (De Beer 2011). A tanulmányban alkalmazott elem-
zési konstrukciók és fogalmak elsősorban Niklas Luhmann és Pierre Bourdieu által 
megalkotott elméleti keretekre és azok fogalmaira épülnek. Habermas megközelítése 
ezért szorult háttérbe, mert nála a nyilvánosságnak a kommunikatív konszenzuske-
resés és konszenzusra jutás elősegítése a fő funkciója. Ebből következően Habermas 
a „kritikai társadalomelmélet legfontosabb feladatának […] a média torzulásainak 
leleplezését tartotta a nyilvánosság utópikus ideálja nevében” (Császi 2002, 4). A kri-
tikai alapgondolatnak az elméleti keretekben történő előzetes rögzítése torzító ha-
tással lett volna a média működésének és szerepének megértését célzó kutatásra.2 
A habermasi elmélet továbbá azt is feltételezi, hogy a hatalmi viszonyokat ki lehet 
emelni a nyilvánosság funkcióiból (Mouffe 2000 idézi: Király és Török 2012, 40). 
Bourdieu és Luhmann ezzel szemben a hatalmi viszonyokat figyelembe véve írja le 
a nyilvánosságot. Bourdieu a médiabeli témaszelekciókat és a témakirekesztéseket 
jellemzően hatalomtechnikaként írja le, míg Luhmann rendszerfunkciókra koncentrá-
ló elemzése a média szerepét a társadalmi valóság megkonstruálásában látja (Bech-
mann és Stehr 2011, 142–144). A társadalomnak a közvetlen emberi tapasztalatban 
hozzáférhetetlen jelenségeiről a média képalkotási eljárásain keresztül szerezhetünk 
tudomást. A közvélemény egyik legfontosabb funkciója Luhmann szerint, hogy azon 
keresztül a média és a politikai rendszer strukturális kapcsolatba kerül egymással. 
A média és a politika a közvéleményen keresztül egymás működését dinamizálják. 
Az iskolai agresszió témájának elemzésében Luhmann elméleti keretei bizonyultak 

1 A tudósítók, újságírók, riporterek az iskolai agressziós esetekre vonatkozó információ-
gyűjtésük során szerzett tapasztalatai ugyanúgy elemezhetők lennének, mint az iskolák-
tól származó és jelen kutatásban elemzett tapasztalatok. A médiumok tapasztalatai egy 
másik, későbbi vizsgálatban lennének feltárhatók. 

2 Ez nem jelenti azt, hogy a kutatás kizárja a média kritikai megközelítésének lehetőségét, 
ennek azonban a tanulmányozott intézményekben folyó kommunikációból kell ered-
nie. Ha az oktatási intézmények médiakritikát gyakorolnak, azt közvetítjük, mint feltárt 
és elemzendő jelenséget. A kritikai álláspontot azonban nem rögzíthetjük az elméleti 
alapvetésben. 
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a leginkább hasznosíthatónak, mivel Habermas és Bourdieu társadalomkritikai cé-
loktól is vezérelt megismerési módjait meghaladva a média és a politikum működési 
módját kívánta megragadni. Megjegyzendő, hogy Luhmannak a politikára és a mé-
diára vonatkozó funkcionalista értelmezése rendelkezik bizonyos korlátokkal. Pokol 
Béla egyik elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Luhmann „nem gondol bele 
abba, hogy a gazdasági befolyással rendelkező társadalmi csoportok a pénz segít-
ségével a tömegmédia alrendszerében is pozíciókat tudnak szerezni, és bekalkulál-
tan veszteséges lapokat, rádióadókat, televíziós csatornákat azért finanszíroznak, 
hogy politikai befolyáshoz jussanak a közvélemény felett” (Pokol 2003, 61). A ku-
tatás elemzési módszeréül választott rendszerelmélet tehát korlátokkal rendelkezik 
abban a vonatkozásban, hogy megmutassa az oktatás, a média, a politika és a gaz-
daság összefüggésrendszerét. Pokol felvetése alapján ugyanis vizsgálni kellene, hogy 
a pénz médiumán keresztül milyen hozzáférés létesíthető a közvéleményhez, milyen 
érdekcsoportok képesek pozíciókat foglalni a sajtószabadság ideája révén látszólag 
nyitottá tett médiavilágban, és hogy ezek hatásai miként érhetők tetten médiumok 
iskolaképében. Jelen kutatás azonban nem terjedhetett ki a gazdaság médiabeli ha-
tásrendszerének vizsgálatára, csupán feltételezte annak meglétét és befolyásoló sze-
repét (Pokol 2003; Herzog 2008).

A média és az oktatás összefüggését Luhmann alapján rendszerelméleti megkö-
zelítésben mutattuk be. Ennek megfelelően mind az oktatás, mind a média önállóan 
működő társadalmi alrendszerként vált elemzés tárgyává. Önállóságuk megmutatko-
zik funkcionális elkülönültségükben: az oktatás elsősorban az egyéni karrierek elő-
készítését és előállítását végzi, míg a tömegmédia a nyilvánosság fenntartása révén 
a társadalom önmegfigyelésére biztosít lehetőséget. A két társadalmi alrendszer 
egymásra hatása tekintetében a média dominanciája figyelhető meg. Ezt igazolja, 
hogy a média és az oktatás kapcsolatát bemutató kutatások jellemzően a „média-
hatások” következményeinek vizsgálatára vonatkoznak (Kaplan 1992; Gabos 2006, 
2008; Szabó 2010). A kutatásokban felállított oksági modellek jellemzően a médiát 
tekintik „aktívnak”, míg az oktatást „reaktívnak”. A média és az oktatás kapcsolatának 
kiegyenlítetlensége megmutatkozik a média tematizációs dominanciájában is. A mé-
dia számos olyan témát gondoz, amely az oktatási rendszer működése/működtetése 
vonatkozásában releváns, a témakijelölés tekintetében azonban a média rendelkezik 
kedvezőbb pozíciókkal. Az utóbbi évek fontos fejleménye, hogy az oktatási rendszer 
által közvetített – kanonizált – tudásnak részévé vált a médiatudatosság témaköre is. 
A 2012-ben elfogadott Nemzeti alaptanterv szerint működő iskolák a médiára vonat-
kozó tematikákon keresztül annak működésével és hatásmechanizmusaival ismerte-
tik meg a tanulókat, segítve a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolódás 
megértését (Nemzeti alaptanterv 2012, 10664).

A médián és az oktatáson felül a társadalom számos más funkcionális alrendszer-
re tagoltan működik. A tárgyalt téma szempontjából kiemelten fontos szerepet tölt 
be a politikai alrendszer, amely a mindenki számára kötelező döntések meghozata-
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lára képes. Az oktatás működése, az intézmények állapota értelmezhető a politikai 
szféra teljesítményeként a nyilvánosság terében (Jelentés 2010, 2011, 27). A politi-
kának ezen túlmenő szerepét Luhmann kései munkáiban úgy határozta meg, misze-
rint „a közvélemény két funkcionális részrendszer, a politika és a tömegmédia közti 
strukturális kapcsolat. […]. A tömegmédia és a politika közti strukturális kapcsolat azt 
jelenti, hogy mindkét rendszernek szüksége van a másikra ahhoz, hogy felépítse saját 
struktúráit. A politika a tömegmédiumok segítségével szerez információt a világról, 
a tömegmédiumoknak pedig arra a híranyagra van szükségük, melyet a politika szol-
gáltat” (Brunczel 2010, 163). A két rendszer összefüggésére vonatkozó tézisek vezet-
tek ahhoz, hogy a kutatásban vizsgáljuk az iskolai agresszióra vonatkozó híradások 
megszaporodásának okait is, ami a 2008-as éveket követően volt megfigyelhető.

A média rendszere – elemzési fogalmak

A média és az iskolák kapcsolódásának vizsgálata szükségessé teszi a média 
működésének leírását. A média bonyolult és tagolt társadalmi alrendszer, amely-
nek ismertetése jelen tanulmányban néhány meghatározó jelentőségű fogalomra 
és működésmódra vonatkozhat. A következőkben a szelekció, a sematizálás, az ob-
jektivitásra törekvés és a morális kódolás médiában alkalmazott eljárásai alapján 
kerül ábrázolásra a hírkészítés. Ezt követően a kutatási eredmények azt mutatják 
be, hogy az intézmények miként értelmezik, és reakcióikban hogyan dolgozzák fel 
a médiatudósítók megjelenését, valamint az intézményi életük néhány részletének 
tükröződését a hírközlések modifikált valóságképében.

Információ

A média információkat gyűjt, és ezekből a nyilvánosság számára újabb információkat 
állít elő. A műveletvégzés során a már rendelkezésre álló és a tudósítók által frissen 
gyűjtött információkat csoportosítja és szelektálja. A szelekció elsődleges alapelve 
az információ hírértéke. Ami szokványos – azaz előre tudható –, az alacsony hírér-
tékkel rendelkezik. Az „új-ság” – újdonság – értéke annak az információnak magas, 
amely valamilyen tekintetben szokatlan vagy eddig ismeretlen jelenségre, változásra 
utal (Gershenson & Fernández 2012, 2). Az újdonságra, mint egyedüli valóságra átállt 
megismerési módszer sajátos következménye, hogy a „tömegmédiumok normálissá 
teszik az újdonságokat” (Luhmann 2008, 31).

A média által alkalmazott szelekciós műveletekben azok az információk képvisel-
nek magasabb értéket, amelyek alapján intenzívebb olvasói, nézői figyelem váltható 
ki – ezeket az elemzésben magas irritációs képességgel rendelkező híranyagoknak ne-
vezzük. Az „irritáció” fogalmát Luhmann használta a társadalmi rendszerek egymásra 
hatásának leírásakor (Luhmann 1980). A fogalom a biológiai evolúciós elméletből ered, 
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ahol megfigyelték, hogy egyes önálló organikus rendszerek kapcsolódását az ingerlés  
és az ingerelhetőség biztosítja. A médiával kapcsolatban az irritáció más társadalmi 
rendszerek – a politika, az oktatás, a vallás, a gazdaság – irányában meglévő hatás-
keltés képességét fejezi ki. A kutatásban megismert iskolai konfliktusok alapján be-
mutatható, hogy az információk hírértéke gyakran nem magukban az eseményekben 
adott. Az események hírértéke médiatermék, a hír a média megismerési technikái-
nak és információ feldolgozási műveleteinek produktumaként áll elő.

Objektivitás 

A média az újdonságokra – információkra – épülő valóságképet állít elő. Helyszíne-
ket, szereplőket mutat be, eseményeket idősoros összefüggésben ábrázol. E konst-
rukciós folyamatban a média objektív valóságábrázolásra törekszik, az objektivitás 
azonban a médián belül kimunkált mérce, melyet a média a külvilág felé legitimációs 
elvként kommunikál.3 A különféle médiumok az objektivitás kritériumát szerepfelfo-
gásuknak és belső normáiknak megfelelően alkalmazzák. Az objektivitás kritériuma 
alapján sajátos csoportot képviselnek a bulvárlapok, illetve a kereskedelmi televíziós 
csatornák. A nézettségi mutatók emelkedése többek között a hírek irritáló hatásának 
növelésével érhető el. Jelentéktelen események dramatizálásával vagy bombaszti-
kus üggyé alakításával növelhető a nézettség. Az információk szenzációként történő 
kiszerelése befolyásolja a tudósítások objektivitását. Az egyik szélsőség az „újság-
kacsa”, ami már kizárólag csak hír: a tényekhez való viszonya nem vizsgálható, mert 
az nem létezik.

A média valóságképe eltér attól, amit a hírekben bemutatott személyek és az 
olvasók, nézők a maguk értelmezésében objektív valóságnak tekintenek. Ezért le-
hetséges, hogy a médiatudósítások megbízhatósága – objektivitása – a külső szem-
lélők, hírfogyasztók részéről mindenkor vitatható. Az igazgatókkal az iskolai agresz-
sziós ügyek kapcsán folytatott interjús beszélgetésekben megfigyelhető volt, hogy 
az érintettek részéről gyakori volt a médiahírek utólagos dekonstrukciója. Ez alatt azt 
az újraértelmezési folyamatot értjük, melynek során a média valóság konstrukcióit 
az érintettek a saját valóság tapasztalatuk alapján felbontották, majd tényekre alapo-
zottan újraépítették. Az objektivitás kritériumának rendszerfüggő használata – misze-
rint mást jelent a média és mást az oktatási intézmény számára – az elemzés fontos 
alapelve. Mindkét oldalon – tehát a médium és az oktatási intézmény oldalán is – 
egyaránt fennállt a valóságra, az objektivitásra és a tényekre hivatkozás lehetősége, 
azaz igazságképes megismerési rendszereket alkalmaztak. Ezért nem vizsgálta a kuta-
tás azt, hogy egy-egy médiatudósításba került agressziós ügynek pontosan mi is volt 
az igazságalapja. A vizsgálódás a rendszerek közötti hatásmechanizmusokra terjedt 

3 A szólásszabadság érvényre jutása mellett a média törvényileg is eljárás alá vonható, ha 
tényellenes állításokat tesz, azaz az objektivitást teljes mértékben mellőzi. 
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ki, és csak annyiban vette figyelembe a hírek objektivitását, amennyiben az interjú-
alanyok arra reflektáltak.4

Az objektivitás fogalmát ezzel kivettük a pozitivista tudományosságban megszo-
kott jelentés összefüggéséből. Minden igazságképes megismerési rendszer valóság-
képpel dolgozik, tehát hivatkozik az objektivitásra. A funkcionalista elemezésnek nem 
áll módjában döntést hozni arról, hogy melyik megismerési mód a helyes, nincse-
nek ugyanis ehhez kritériumai. A valóság mint társadalmi konstrukció a társas vagy 
társadalmi céloknak megfelelően eltérő módokon megalkotható. Ebből a teoretikus 
alapvetésből az is következik, hogy már az iskolai agresszió is társadalmilag konst-
ruált fogalom – annak határai nem természetileg, hanem a társadalmi érzékenység 
változásában adottak. A médiának az iskolai agressziót érintő híranyagai éppen azt 
a funkciót töltik be, hogy újradefiniálják, pontosítsák az agresszió fogalmát, szélesít-
sék az agresszióként kezelt jelenségek körét.

Moralitás

Az iskolai agressziót egyedi esetekben bemutató híradások statisztikailag értelmez-
hetetlen mennyiségeken alapszanak. Példaként: napi hat tanórai intézményi tartóz-
kodással számolva 2010-ben egy tanítási napon 8 133 360 tanár-diák interakció jött 
létre. Ha feltesszük, hogy egy átlagos napon három alkalommal történik hatósági 
beavatkozást igénylő agresszív cselekmény tanár-diák relációban, akkor az esetek 
az oktatási célú interakcióknak a 3,6*10-5 százalékát teszik ki. Az iskolai agresszió-
val kapcsolatos események súlyát a média számára nem azok előfordulási gyakori-
sága adja, hanem normaszegő rendkívülisége. Bár a modern társadalomban senki 
és semmi nem képes erkölcsi alapelveket (normákat) társadalmi szinten elfogadtat-
ni, a média a normaszegések bemutatásával mégiscsak alkalmat ad arra, hogy em-
berek cselekedetei megbecsülésére vagy megvetésre méltónak tűnjenek. A média 
ebben az értelemben – a tisztelet és megvetés differenciáját kihasználva – igénybe 
veszi a morális kódrendszert. Luhmann kihangsúlyozza: „A tömegmédiának ennyi-
ben fontos szerepe van az erkölcsök megőrzésében és újratermelésében” (Luhmann 
2008, 41–42). A médiának a moralitás újratermelésén túl lényeges szerepe van az 
intézmények működésmódja feletti társadalmi kontroll fenntartásában is. Az iskolá-
kat érintő vagy éppen az iskolák által generált problémák egyaránt a média révén 
kaphatnak olyan mértékű közfigyelmet, ami cselekvésre ösztönzi a (politikai) döntés-
hozókat. Nagymértékben az iskolai agresszió médiabeli visszhangjának köszönhető, 

4 Az objektivitás fogalmát ezzel kivettük a pozitivista tudományosságban megszokott je-
lentés összefüggésből. Minden igazságképes megismerési rendszer valóságképpel dol-
gozik, tehát hivatkozik az objektivitásra. A funkcionalista elemezésnek nem áll módjában 
döntést hozni arról, hogy melyik megismerési mód a helyes, nincsenek ugyanis ehhez 
kritériumai. A valóság mint társadalmi konstrukció a társas vagy társadalmi céloknak 
megfelelően eltérő módokon megalkotható. 
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hogy a parlament a 2010-es kormányváltást követően jogszabállyal erősítette meg 
a pedagógusok védelmét. A média tehát fontos szerepet játszhat a társadalmi morál 
fejlesztésében, az iskolát érintő problémák megfogalmazásában. Mindezt figyelembe 
kell venni akkor, amikor a média működését az iskolák érdekét és érzékenységét szem 
előtt tartva vizsgáljuk.

A média címkézési eljárásainak fontos szerepe van az agresszió fogalmának ala-
kításában is. Az, hogy a közvéleményben mi tekintendő agresszív viselkedésnek, tár-
sadalmi konstrukció. Az európai kultúrkör korábbi állapotaiban alapelv volt, hogy 
„a gyermek lelkében szunnyadó rossz hajlamokkal szembeni harcban […] megenged-
hető a gyakori testi fenyíték alkalmazása is” (Pukánszky 2011, 38). A nevelési célza-
tú testi fenyítést napjaink hivatalos oktatási gyakorlatában a gyermek jogait sértő, 
büntetendő cselekménynek tekintik. A közvéleményben is megmutatkozik az ag-
resszió iránti érzékenység növekedése.5 Látni kell azonban, hogy nem minden tár-
sadalmi formáció (pl. a család) tájékozódik az oktatásban jogszabályilag rögzített és 
a közvéleményben megjelenített agresszió értékrenden. A kulturális autonómiájuk 
fenntartására képes személyek és közösségeik továbbra is saját hagyományaik alap-
ján konstruálják meg az agresszivitás határait. Esetükben nem ritka, hogy testi fenyí-
tést alkalmaznak a fiatalokkal szemben, vagy legalábbis értékrendjükben elfogadha-
tónak tartják a nevelési céllal osztott „igazságos pofont”. (Szakiskolai tanulók szüleivel 
2008-ban készült interjúkban például a megkérdezettek körében néhányan kifejezet-
ten nehezményezték, hogy az iskola tanárai nem kellő eréllyel – értsd: testi fenyítéssel 
– szereznek érvényt a társadalmi normáknak és az oktatói tekintélynek.) (Török 2008) 
A médiának fontos szerepe van abban, hogy a társadalmi köztudat formálásán keresz-
tül hatást gyakoroljon azokra a kulturálisan autonóm társadalmi egységekre, amelyek  
az iskolai agresszió tekintetében saját belső normáik szerint is cselekszenek. A pol-
gárok jellemzően nem jogszabályokat és ombudsmani jelentéseket olvasnak, így el-
sősorban a média által kezelt nyilvánosság terében lehetséges behatárolni azoknak 
a cselekvéseknek a körét, melyeket az iskolázás mai gyakorlatában agresszióként cím-
kéz a pedagógiai kultúra és a hatályos joggyakorlat. A média nélkülözhetetlen szere-
pet játszik abban, hogy a társadalomban kirajzolódjanak azok a morális feltételek, 
„amelyek mellett a személyek tisztelhetik, illetve megvethetik egymást és önmagu-
kat” (Luhmann 2009, 99). A média morálalkotó és fenntartó szerepének hangsúlyozá-
sa mellett azonban a modernitás folyamatának alaptrendjét is figyelembe kell venni. 
A növekvő komplexitású társadalmakban a morális kódrendszer egyre kevésbé alkal-
mas a társadalmi viselkedés előzetes programozására. A vallási rendszer társadalmi 
elkülönülése – a szekularizálódás – azt eredményezte, hogy a világot és a cselekvőket 
kívülről megfigyelő és morálisan megítélő transzcendens tekintély csak azok számára 

5 A közvélemény kritikus jellege, azonban nem befolyásolhatja a gazdasági racionalitás 
alapján működő filmipart és számítógépes játékipart, amelyek az agressziót a figyelem 
orientálása és a szórakoztatás eszközeként fogják fel.
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meghivatkozható, akik előzetes döntésben elfogadták létezését. Mindebből követke-
zően a média morálteremtő és -fenntartó funkciói mellett érvényesek lehetnek azok 
a diagnózisok is, melyek a társadalmi pluralizmus hatásait vizsgálva a morál relativi-
zálódását és ezzel együtt szabályzó erejének a gyengülését figyelik meg a szociális 
rendszerekben.

Sematizmus 

A média híranyagok tartalma napról napra változik, maguk a tudósítások mégis se-
matikusak. A jelenség bemutatható Örkény István egypercese alapján: „Ágyában do-
hányzott borsodbányai lakásán Haris Márton vájár. Miután végigszívta cigarettáját, 
lámpát oltott, falnak fordult és elaludt.” A részlet humora abból fakad, hogy a hír-
gyártás során alkalmazott sematizmus a nézők, olvasók oldalán stíluselvárásként ösz-
szegződik. A rendszeres médiafogyasztók gondolkodásában a médiasematizmushoz 
illeszkedő értelmezési struktúrák alakulnak ki. A híranyagok egyre inkább szabványo-
sítottak, készítőik annak tudatában dolgoznak, hogy híreik megfeleljenek a média-
fogyasztókban előzetesen kialakított befogadói struktúráknak. Az események valós 
komplexitását az ismertetés során kényszerűen redukálják, a cselekményt a néző/ol-
vasó számára leegyszerűsítik, átláthatóvá teszik. A sematizálás folyamatában az ese-
mények és személyek veszítenek egyediségükből, a szerkesztők számára a híranyagok 
sok tekintetben „felcserélhetők”.6 A rendkívüliségre épített hírszelekció hátterében 
tehát kimunkált közlés és befogadó sémákat találtunk. 

A média híráramai időbeli folyamatok. A hírismertetéseknek kötött menetrendje 
van, ezért a részletek tisztázására, az összefüggések mélyebb megértésére a hírmű-
sorokban korlátozottan nyílik lehetőség. Az ismertetendő esetek komplexek, a hír-
közlésre fenntartott időkeret azonban korlátozott, ami ugyancsak a sematizálás tech-
nikájával kezelhető.

A közmédiumok

A hír értéke leginkább attól függ, hogy az miként hat a hírfogyasztási aktivitásra. A né-
zettségi indexszám csökkenése mellett csak olyan médium képes működőképes ma-
radni hosszú távon, amely a közérdek, a kultúra, a művészet vagy más társadalmi 

6 A jelenség illusztrálására ismét csak irodalmi példát hozunk. A 19. századi francia saj-
tóvilág tükröződött a francia karrierregényekben. Maupassant egyik újságíró szereplője 
mondja: „Hát azt hiszi, elmegyek és megkérdezem azt a kínait meg azt az indust, hogy 
mint gondolnak Angliáról? Mintha én nem tudnám jobban náluk, hogy mit kell gondol-
niok a Francia Élet olvasói számára. […] Mind ugyanazt feleli, azt, amit én akarok. Csak 
elő kell vennem a legutolsóról szóló cikkemet, és szóról szóra lemásolni. Nem változik 
egyéb csak a személyleírásuk, a nevük, a címeik, a koruk, a kíséretük” (Maupassant 1973, 
57–58). 
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alrendszer támogatása alapján képes legitimálni tevékenységét. A közmédiumok ab-
ban a tekintetben vannak sajátos helyzetben, hogy közfinanszírozottságuk révén nem 
minden tekintetben kényszerülnek részt venni a médiumok között kialakult verseny-
ben. A közmédiumok részleges versenyfüggetlensége lehetővé teszi, hogy az alacsony 
irritációs képességgel rendelkező híranyagokkal is foglalkozzanak. A közmédiumoknak 
ezért különleges szerepe van abban, hogy a hétköznapiságot mutassák be hírként – 
rendkívüliként –, vagy legalábbis figyelemre méltó valóságként. Ezzel a hétköznapiság 
és a különlegesség egymáshoz közelíthet. A kutatás során megfigyelhető volt, hogy 
a kereskedelmi tévécsatornák és a bulvársajtó lényegesen nagyobb aktivitást mutat-
tak az iskolai agressziót érintő ügyek bemutatásában, mint a tematikai blokkjaikban 
a normalitásnak nagyobb teret engedő, a nézettségi indexek alakulásától kevésbé be-
folyásolt közmédiumok. A jelenséget más elemzések is kimutatták, megfogalmazva, 
hogy „a kereskedelmi adók sokkal inkább konfliktus-orientáltak, mint a közszolgálati 
társaik” (Ruhrmann, Woelke és mások 2009, Idézi: NMHH 2012, 4).

A média a gyűjtött információkból híreket állít elő. Hogy ténylegesen adásba ke-
rül-e valami, az nem csupán az esemény jelentőségén és a médium jellegén múlik, 
szerepet játszik benne az adott nap hírkínálata is. Ha a témablokkok könnyedén fel-
tölthetők hírekkel, fontos dolgok is kimaradhatnak a tudósítások sorozatából, míg 
eseménytelenebb napokon jelentéktelen ügyek is bekerülhetnek a híradásokba. A né-
zői érdeklődést felkeltő információk hiányában akár korábbi ügyek felelevenítésére, 
utógondozására is sor kerülhet, miként az kutatásunkban is megmutatkozott.

A 2008-as hírdömping háttere

Az iskolai agresszióra vonatkozó médiahírek gyakorisága 2008 folyamán lökéshullám-
szerű növekedést mutatott. Az oktatási jogok biztosának a témában 2009-ben pub-
likált vizsgálati jelentése a Magyar Nemzet és Népszabadság sajtóelemzése alapján 
számszerűsítette a híranyagok gyarapodását. Adataik szerint 2008 márciusában vá-
ratlan megugrás volt tapasztalható: a január elseje és a március elseje közötti két 
hónapban mintegy 20 híranyag jelent meg a két lapban. A következő két hónap fo-
lyamán – május elsejére – az iskolai agresszióval kapcsolatos hírszám meghaladhatta 
a 160-at, július elsejére pedig elérhette a 240-et. A növekedés lanyhult az iskolai nyári 
szünetek idején, de a témakör médiabeli gondozása 2009 szeptembere után is válto-
zatlan ütemben folyt tovább (Aáry-Tamás és Aronson 2010, 24; 1. ábra).

Az iskolai agresszióra vonatkozó híranyagok megszaporodása az internetet hasz-
nálók körében is kifejtette hatásait. A 2004 és 2012 közötti időszakban az „iskolai erő-
szak” szintagmára vonatkozó magyar nyelvű Google-keresések ugyancsak 2008 már-
ciusában mutattak csúcsértéket (1. ábra). Az egyéni keresések 2008 márciusi értékét 
100 pontnak tekintve 2009 márciusában 92-es pontértéket találunk, 2010 márciu-
sában 58-as pontértéket, 2011 májusára pedig 29 pont adódik. A Google-keresések 
összességének vizsgálata alapján az látható, hogy az egyéni érdeklődés az „iskolai ag-
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resszió” fogalom irányában folyamatosan csökkent 2008-tól kezdődően. A folyamat 
tendenciáját illetően elmondható, hogy 2008 és 2009 között csekélyebb, majd azt kö-
vetően jelentősebb érdeklődéscsökkenést tapasztalhatunk a Google-keresőrendsze-
rét használók körében. Figyelemre méltó, hogy míg a sajtóhírek gyakoriságának vizs-
gálata az iskolai agresszió témának folyamatos erősödését mutatta a 2008–2009-es 
időszakban, addig az internetes keresés alapján tájékozódók körében a téma „berob-
banása” után (2008. március) szinte azonnal megfigyelhető az érdeklődés fokozatos 
visszaesése. A jelenség felhívja a figyelmet arra, hogy a témák médiabeli gyakorisága 
nem minden esetben vág egybe a hírfogyasztók tényleges érdeklődésével. Miközben 
a média hírkompozícióiban egyre inkább növekvő súlyt kap az iskolai agresszió témá-
ja – melynek okait a későbbiekben elemezzük –, azalatt az információkat internetes 
kereséssel szelektáló hírfogyasztók körében a tendenciák másképp alakulnak.

1. ábra:  Az „iskolai erőszak” kifejezésre vonatkozó Google keresések  
2004. 01. és 2012. 09. között

A grafikon által mutatott számok azt jelzik, hogy hányszor írták be az „iskolai erőszak” kifejezést a Google-kereső-
be az időtartomány során elvégzett összes kereséshez képest. Nem abszolút keresési forgalmat jelölnek, mert az 
adatok a normalizálás után egy 0-100-ig terjedő skálán jelennek meg. A grafikon minden pontja a legmagasabb 
ponthoz viszonyul, amely 100. 
Forrás: Google Trends. Lekérdezés: 2012.10.13. 

A 2008-as hírdömping okainak keresése és értelmezése tárgyában az oktatási jo-
gok biztosának vizsgálata a következőképpen fogalmaz: „meg sem kíséreltünk feltár-
ni, mitől vált a társadalmi közhangulat hirtelen érzékenyebbé az iskolában előforduló 
és iskolai szereplőket érintő erőszakra, […]. Nem tudjuk, hogy mivel magyarázható e 
nagyfokú érzékenység és még azt sem, hogy véletlenül, vagy tudatosan formálták-e 
a közgondolkodást, csupán az iskolai – főként a fizikai – erőszak egyre növekvő te-
matizálásának a tényét tudjuk megállapítani” (Aáry-Tamás és Aronson 2010, 23).
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Véleményünk szerint az oktatási jogok biztosának elemzése két okból sem volt képes 
kimutatni a hírdömping jelenségének hátterében meghúzódó okokat. Egyfelől azért, 
mert az oktatási jogok biztosa a politikában, a jogban és az oktatásban alkalmazott fo-
galmi keretekből kiindulva végzett elemzést, ami korlátozott mértékben alkalmazható 
a médiaszociológiai megközelítést igénylő vizsgálódásokban. Másfelől azért, mert az 
elemzésben használt megközelítésmód, mely a társadalmi jelenségeket az egyéni – in-
dividuális – mozgatórugókra és cselekvésekre vezeti vissza, alkalmatlan a rendszermű-
ködésen alapuló oksági relációk megragadására. A médiának mint önálló társadalmi 
alrendszernek a feltételezése nélkül, pusztán az egyének cselekvésére és kommuniká-
ciójára építve nem magyarázhatók a folyamatok. A média működésmódja – és nem 
az egyének döntései – magyarázzák azt, hogy a társadalom sokrétű komplexitásából 
az iskolai agresszió hírtémája vált fontosabbá más témáknál. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy a pszichikai rendszerek (személyek) nem szükségesek a média mű-
ködéséhez, de azt igen, hogy az oksági összefüggések tekintetében a médiának mint 
rendszernek a működése primordiális jelentőségű – azaz a média működése nem 
vezethető vissza az individuális cselekvésekre és interakciókra. Abban a következte-
tésben, amit az oktatási jogok biztosának vizsgálata megfogalmaz, miszerint senki 
sem tudja megmondani, ki az, aki cselekszik, éppen a média autonómiája mutatkozik 
meg. Az individualista cselekvéselméleti megközelítés elemző kapacitásai korlátosak 
a társadalmi alrendszerek vonatkozásában. Az egyéni tudatok tanulmányozása alap-
ján nem megmondható, hogy kik irányítják a hírdömpinget előidéző folyamatokat, 
ahogyan az sem megmondható, hogyan lehetne azt leállítani, ha éppen ehhez fű-
ződne érdek. Az okok kutatásának módszertana az autonóm társadalmi alrendszerek 
működésének irányába vezet. A média mint társadalmi alrendszer sajátos irritáló ké-
pességgel rendelkezik a politikai rendszer irányában. Minden olyan témablokk fon-
tossá válik a média számára, amelyen keresztül a politika cselekvésre ösztönözhető. 
A média azzal erősítheti pozícióit, ha működése révén lekötheti a politikai rendszert, 
ha feladatot adhat annak. Az iskolai agresszió témája erre éppen megfelelőnek bizo-
nyult 2008-ban, miként az megmutatkozott abban, hogy a politikai szféra gyorsan rea-
gált: szakértői csoportokat mozgósított, kutatásokat rendelt meg annak érdekében, 
hogy a problémakezelés receptúráinak kínálata rendelkezésére álljon (Batár 2008). 
A média politikai hatásspekrumát mutatja az is, hogy a parlament (a politikum) – a 
2010-es kormányváltást követően – jogszabállyal erősítette meg a pedagógusok vé-
delmét.7 A büntető törvénykönyv (Btk.) a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
szankcionálásában a hivatalos személy elleni erőszak definícióit és büntetési tételeit 
vette át, némileg meg is emelve a kiszabható büntetések felső határát.8 Rendszer-
elméleti eszközökkel tehát megragadhatóak azok a hatásmechanizmusok és oksági 
viszonyok, melyek a 2008-as hírdömping hátterében meghúzódtak. Az ismeretelmé-

7 BTK 230.§.(1) Megállapította: 2010. évi LVI. törvény 5. §. Hatályos: 2010. VII. 23-tól.  
BTK 230.§.(2) Megállapította: 2010. évi LVI. törvény 6. §. Hatályos: 2010. VII. 23-tól. 

8 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 230.§.
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leti individualizmuson túllépve, rendszerelméleti alapon megfogalmazható, hogy „a 
közvélemény két funkcionális részrendszer, a politika és a tömegmédia közti struktu-
rális kapcsolat” (Luhmann 2005, 147-148). A „közhangulat hirtelen érzékenyebbé” 
válása – ahogyan a helyzetet a jogbiztosi elemzés leírta – a politika és a média mint 
alrendszerek közötti irritációs hatások feltárásával értelmezhető. A politikai rendszer 
a média alrendszerén keresztül figyeli meg magát és folyamatos médiafigyelemben 
alakítja ki cselekvési programjait. 

A politikai alrendszer irritálhatósága az a tulajdonság, amelyen keresztül a média 
strukturálisan kapcsolódhat a politikához. A média társadalmi funkcióbővülése arra 
épülhet, hogy nem hagyja kihasználatlanul a politikai rendszernek az irányában meg-
lévő receptivitását (érzékenységét). A média abban érdekelt, hogy olyan problemati-
kákkal álljon elő időről időre, amelyek a politikai rendszer irányában jelentős  irritáló 
hatással rendelkeznek. A média a működési módjából adódóan folyamatosan kere-
si az efféle témablokkokat, és ha talál ilyeneket, mindaddig gondozza azokat, amíg 
a politikum irritálhatósága érdemben fennáll. (A problematika kimerülése esetén új, 
magasabb irritációs potenciállal rendelkező híranyagot keres a média. A problemati-
kák szükségszerűen cserélődnek, egymást szorítják ki, többnyire azonban nem azért, 
mert megoldották őket.) A média így tarthatja fenn és erősítheti a társadalmi alrend-
szerek körében kivívott kedvező pozícióit. 

A politikum irritálhatóságának működési mechanizmusa teszi érthetővé azt, amit 
a jogbiztosi vizsgálat, mint szerkesztői/szerkesztőségi döntést figyelt meg: „egy bul-
várlap bulvár hírét a komoly, magukat tárgyszerűnek mutató vezető napilapok át-
vették, és ezzel jelentős súlyt és komolyságot adtak a történteknek” (Aáry-Tamás és 
Aronson 2010, 24). Minden szerkesztő ugyanúgy döntött volna, mert a média műkö-
désének a logikája azt teszi ésszerűvé, hogy felerősítsék mindazokat a híreket, ame-
lyek a nyilvánosság közegén keresztül alkalmasak a politikai alrendszer irritálására. 
(Ha valamely szerkesztő nem így döntene, azzal hátrányba kerülne a médiumok kö-
zötti versenyben, ami a médium érdekei ellen hatna.) 

Az iskolai agresszióval kapcsolatos hírdömping tehát nem az agresszív esemé-
nyek szaporodására vezethető vissza, és nem is az individuumok – nagy befolyású 
szerkesztők – egyéni döntéseire, hanem a média működésének racionalitására – azaz 
személy feletti rendszerszintű tényezőkre. A hírdömping szempontjából meghatározó 
szerepe annak van, hogy a média a közvélemény közvetítő közegén keresztül struktu-
rális kapcsolatban áll a politikával. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az igazgatói 
interjúk vissza is igazolták, hogy a hírdömping a média működésére és nem a va-
lóságos viszonyok megváltozására vezethető vissza: „azt hisszük, hogy sokkal több 
az agresszió. Mert többet beszélünk róla, holott nem több, […] csak a figyelem közép-
pontjába került” – állította egy intézményvezető. 
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A kutatás módszerei 

A 2012 tavaszán megvalósított kutatásban igazgatói interjúk készültek olyan intéz-
ményekben, amelyekben az iskolai agresszió kategóriájába sorolható rendkívüli ese-
mény történt. A feltáró jellegű és összefüggéseket kereső interjús beszélgetések utó-
lagos tartalomelemzése alapján az vált megismerhetővé, hogy az intézményvezetők 
miként gondolkodnak arról az időszakról, amikor iskolájuk a média által bemutatott 
események következtében az országos és a helyi nyilvánosság erőterébe került. Az in-
terjús beszélgetések során kérdéseink nem a hírhedtté vált eseményekre vonatkoz-
tak, hanem a hírekbe kerülés folyamatára és annak helyi, intézményi szinten észlelt 
következményeire. A kutatás során összesen tíz interjú készült. A helyszínek kiválasz-
tásakor két szempontot vettünk figyelembe. Az egyik, hogy az intézményhez kapcso-
lódó eset kerüljön bemutatásra legalább egy országos médiumban. A másik, hogy 
az interjúkészítés időpontjában az eset legalább egy éve lezárult legyen. Ez utóbbi 
kritérium alkalmazásának az volt a célja, hogy a múltbéli esemény felidézése minél 
kevésbé járjon együtt az interjúalanyok érzelmi érintettségével.

A vizsgált esetek

A kutatás keretében készült tíz intézményi interjú során összesen tizenkét iskolai ag-
resszióval kapcsolatos ügyben kérdezhettük az intézményvezetőket. Az esetek jellege 
nem befolyásolta a kutatást. Hét esetben tanulók közötti agresszió keltette fel a mé-
dia figyelmét, három esetben szülő bántalmazott pedagógust, egy esetben tanuló 
sértegette tanárát, illetve egy másik alkalommal „idegenek” inzultálták az iskola egyik 
tanulóját. Az ügyek közül három az iskola területén kívül zajlott, kettő az intézmény 
bejáratának közelében, míg a többi eset az iskola területén történt. Az esettípusok 
áttekintéséből látható, hogy jellemző agressziótípusok maradtak ki a vizsgálatból 
– például a tanulót bántalmazó tanár esete –, azonban az elemzés a média működés-
módját és annak iskolai hatásait vizsgálja, ebből a szempontból pedig másodlagosnak 
tekinthető, hogy az agresszív esetek kiknek a részvételével jöttek létre (1. táblázat).

Az esetekről hírt adó médiumok körében egyértelműen megfigyelhető volt a ke-
reskedelmi csatornák és a bulvárlapok dominanciája. Ennek hátterében a közmédiu-
mok eltérő funkciója és finanszírozási struktúrája áll.

Az egyes médiumok működésük során kialakították a maguk műsortípusa-
it és műsorstruktúráját. Az iskolai agresszióval kapcsolatos esetek ezért jellemzően 
a rendkívüli események – társadalmi normasértések – bemutatására elkülönített té-
mablokkokban kaptak helyet (TV2 Tények, Híradók). A média rendszerén belül ezek 
a műsorok a szenzációkra vonatkozó hírkínálatot reprezentálták.
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1. táblázat: A vizsgált esetek

Jelleg Érintettek Intézkedés Idő Médium

A média 
számára  

első  
információ-

forrás

Település

Tanulók  
verekedése 
iskolán kívül

9. évf.  
tanulók (2)

Rendőrség
2010

RTL, TV2, 
RTL internetes 
oldal

Interneten 
megosztott 
videó

Tokaj

Tanuló tanárát 
és tanártársait 
erőszakosan  
provokálta 

8. évf.  
tanuló (1)

Rendőrség

Bíróság
2008 RTL, TV2, 

MTV Rendőrség Szikszó

Videofelvé-
telen tanulók 
bántalmazzák 
egymást

Középiskolás 
tanulók Rendőrség 2010 RTL, TV2, 

MTV Rendőrség Szekszárd

Idegenek  
lépnek  
az iskolába  
és tanórán  
inzultálnak  
egy tanulót

Idegen és 
tanuló (1) Rendőrség 2009 RTL, TV2 Rendőrség Szekszárd

Iskolán kívül 
roma tanulók 
lánycsoportja 
bántalmaz  
egy nem  
roma lányt

Roma  
tanulók (7), 
nem roma  
tanuló (1)

Rendőrség 
(szülői 
feljelentés 
alapján)

2010

TV2, Blikk, M1 
vagy Duna TV

Nógrádi  
Hírlap, Blikk

Rendőrség 
vagy szülő Pásztó

Tanulók  
verekedése 
(térddel  
okozott  
arcsérülés)

9. évf. lány 
tanulók (2)

Orvos, 
rendőrség 2010

Kelet- 
Magyar-
ország, RTL, 
TV2, városi 
TV, megyei TV, 
Kölcsey TV, 
Blikk, Story,

Orvos, 
rendőrség, 
helyi lap

Nyíregy-
háza

Szülő és lánya 
gyermekének 
tanárát tanulók 
jelenlétében 
tettleg  
bántalmazza

Szülő, 17-18 
éves lánya, 
tanárnő

Rendőrség 2010

TV2, RTL, 
Kelet- 
Magyarország 
internetes 
oldala

Nem tudják, 
feltehetően 
valaki 
betelefonált 
médiumhoz

Mándok

Két fiú tanuló 
verekedése  
(arccsont  
sérülés)

középiskolai 
tanulók (2)

Kórház, 
rendőrség

Fegyelmi 
tárgyalás

2009 TV2, Kisalföld Kórház, 
újság Kapuvár
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1. táblázat folytatása

Jelleg Érintettek Intézkedés Idő Médium

A média 
számára  

első  
információ-

forrás

Település

Szülő megüt 
tanítónőt 

Szülő,  
tanárnő Rendőrség 2010

Minden helyi, 
sok országos, 
30-nál több 
médium

Rendőrségi 
szóvivő

Hódmező-
vásárhely

Tanárnőt szülő 
bántalmaz  
az iskola  
kapujában

Szülő,  
tanárnő,  
9. évfolyamos 
tanulók (2),

Rendőrség 2010

Helyi média, 
RTL Klub, TV2, 
Blikk, újságok,

Debrecen 
televízió, 
Alföld 
televízió

Rendőrség, 
MTI Debrecen

Két diák 
megverte egy 
diáktársukat 
az iskola be-
járatánál 

8. évf.  
tanulók (3)

Mentők, 
rendőrség 2011

Rába-közi 
Szuperinfó, 
győri Kisalföld 
online 
melléklete, 
RTL Klub, 
TV2, helyi 
TV társaság, 
Csornai  
Csatorna, 
Magyar  
Hírlap, Blikk

Rába-közi 
Szuperinfó, 
szülő saj-
tómunkás, 
Kisalföld 
az online 
melléklete

Csorna

A médiumok által használt műfajok a következők voltak: képes riportok, telefonos 
interjúk, újságcikkek, közlések online kiadványokban, hatósági szóvivői nyilatkozatok.

A kutatás eredményei 

A média az információgyűjtés, a szelektálás és a feldolgozás belső folyamataiban ál-
lítja elő a publikálandó híranyagokat. A média rendszerén belül az egyes médiumok 
között verseny és együttműködés formájában zajlik a hírtermelés, miként az a kutatás 
adatai alapján megfigyelhetővé vált. A következőkben a média működésének hatásait 
tekintjük át a rendelkezésünkre álló intézményvezetői interjúk alapján. A tanulmány 
későbbi részeiben kitérünk a médiajelenlétre adott intézményi válaszreakciókra.

Az iskolai agresszió és a tömegmédia működése 
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A média információgyűjtése

A média szelekciós mechanizmusok és sematizálások révén teszi kezelhetővé a tár-
sadalomra vonatkozó információtömeget. A média az alkalmazott információ fel-
dolgozási folyamatainak eredményeként új valóságképet alkot, amely a média 
rendszerén belül érvényes elvek alapján kerül kimunkálásra. (A feldolgozási folya-
mat eredményét nevezhetjük mediatikus reprezentációnak.) Az információgyűjtés 
során a média gyakran támaszkodik hatósági szóvivőkre, akik az általuk ismert je-
lenségről röviden és tényszerűen tájékoztatják a nyilvánosságot. A szóvivők a hír-
anyagokat mintegy előkészítik a média számára további feldolgozásra. A vizsgált 
esetek mindegyikében olyan helyszínekre vonult ki a média, ahol rendőrségi eljárás 
is indult. Tizenkét esetből hétben kimutatható volt, hogy a médiumok az első ér-
tesüléseiket a rendőrségi szóvivőktől szerezték, többnyire az MTI közvetítésével. 
A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a médiumok egy része az információ-
szerzésnek többféle módszerét is alkalmazza. Az egyik igazgató arra utalt, hogy az 
ügyet elsőként bemutató országos média helyi informátorral dolgozott. Az iskolá-
ban készült és a későbbiekben országos hírt generáló videofelvételt feltehetően egy 
magánember juttatta el az országos kereskedelmi médiumhoz. Másik esetben a he-
lyi tévé vagy a helyi sajtó töltött be információgyűjtő és -továbbító szerepet a távo-
labbi – országos – médiumok irányában. Feltételezhető, hogy az egyes médiumok 
információgyűjtő hálózatot működtetnek, és nem csupán a hatósági és hivatalos 
információs forrásokra támaszkodva végzik munkájukat. Az általunk vizsgált esetek 
sorában olyan is akadt, melyben úgy jutott információhoz az egyik médium, hogy 
az egyik diák szülője ott dolgozott. Egyetlen esetben hallhattuk, hogy nyilatkozó 
intézményvezető szerint létezik egyfajta „hírkereskedelem”, „nyilatkozatvásárlás”. 
Eszerint egyes médiumok alkalmilag fizetnének a szenzációszámba menő hírekért, 
illetve némi „zsebpénzzel” ösztönzik megnyilatkozásra az erre hajlamosnak mutat-
kozó hátrányos helyzetűeket. Elhangzott, hogy egyes médiumok szívesen vették, ha 
botrányos tartalmú iskolai video- vagy hangfelvételt juttattak el hozzájuk. (Ennek 
előnye a média számára, hogy nem az iskola vagy a hatóság tekinthető első hírköz-
lőnek, hanem maga az ügyet publikussá tevő médium.) Az ilyen eseteknél az sem 
számított, ha a nyilvánosságra hozott felvételt eredetileg illegálisan – tehát az érin-
tettek hozzájárulása nélkül – készítették. Ha az intézményvezetők kritikát fogalmaz-
tak meg a média információgyűjtési gyakorlatára vonatkozóan, többnyire az általuk 
„bulvárvilágnak”, „kereskedelmi csatornáknak”, „médiacápáknak” nevezett médiu-
mok stílusát kifogásolták. A későbbiekben ismertetni fogunk néhány olyan esetet, 
amelyben a riporterek információgyűjtése az igazgatók elmondása szerint a tanulói 
érdekek sérelmére történt. 
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Sematizáló feldolgozás 

Az információk nem önmagukban rendelkeznek jelentéssel, hanem valamely adott 
összefüggésrendszerben – kontextusban – nyernek értelmet. A média rövid és gyors 
híradásokkal dolgozik, ezért feldolgozó mechanizmusainak lényege a leegyszerűsítés, 
sematizálás. Az olyan ügyek, amelyek a rendőrségi és a bírósági szakaszt követően 
több száz oldalas tényfeltáró dokumentáció alapján kerülnek lezárásra, a médiában 
csupán néhány percben összegzendők. A híradás rövidsége arra ösztönzi a hírkészí-
tőket, hogy az ügyet összefüggésrendszeréből kiszakítva mutassák be. A kontextustól 
elszakadás egyik módja, hogy az ügy ismertetéséről annak megvitatására térnek át, 
így a problémaértelmezést az általánosítások irányába terelik. Az iskolai agresszió-
val kapcsolatos egyedi esetekről a médiumok gyakran az agresszió elterjedtségének 
megvitatására tértek át – ezzel erősítve a hír politikai értelmezhetőségét is. A mé-
dia információkezelési módszerének reduktív jellege a hírfogyasztók többsége szá-
mára természetes, akik azonban az ügyek közvetlen érintettjei, kockázatokat látnak 
a tudósítások leegyszerűsítő, sematizáló jellegében. Az egyik intézményvezető szavai 
jól mutatták, hogy a leegyszerűsítések az ügyek valódi összefüggésének megértését 
és feltárását nehezítik. 

„… engem akkor nagyon kibillentett a lelki egyensúlyomból, […] nemrég 
történt, tanévzárás 15-én van, 14-én fölhív a pszichológus, hogy ott van 
neki egy anyuka, sír és zokog, hogy a gyereke öngyilkossággal fenyege-
tőzik, ha megbukik történelemből, és akkor küldi hozzám. […] mondtam 
[a pszichológusnak], hogy […] ha te nem tudod megnyugtatni, akkor én 
most mit csináljak vele. Ennek ellenére az anyukával találkozom az ud-
varon, teli torokból [kiabál], mert hogy én leszek a felelős, ha nem adok 
kettest a gyerekének. Na most ennek mi a háttere? Hát mondtam, hogy 
sajnos ez nem így működik, mert a jegyet nem én adom, hanem a szak-
tanár, […] És közben, ez a szörnyű, amit tudok, és nem mondhatok, […] 
hogy mert már nem ez az első öngyilkossági kísérlete. […] nem iskolai 
ügy miatt, hanem fiú ügy miatt. Tehát 16 éves, szerelmes, kibillent a 
lelki egyensúlyából. Most ebből érdemes sajtóügyet csinálni? Nem. En-
gem is megvisel, utána ő is megnyugodott, mert ha nagyon megnézem, 
van benne egy fiú, van benne egy kislány, aki a szülői ellenőrzés elől sza-
badulni akar, és el akar menni Miskolcra, és azért volt az egész parádé, 
mert a miskolci iskola megmondta, hogy nem veszi fel, ha megbukik. 
[…] itt most melyik szálat emeljük ki a sajtóban? Többszöri öngyilkossági 
kísérlet a szerelem miatt, hű, az a ronda töri tanár meg akarta buktat-
ni. Mert azt senki nem fogja mondani, hogy azért csináltam cirkuszt, 
mert ez célravezető […] módszernek tűnt, hogy anyuka szeme elől eltűn-
jek egy miskolci iskolába. Tehát a konfliktusok sokkal bonyolultabbak 
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annál. És a dolog szépen elrendezte magát, mert miután visszajöttem 
és megnéztük a naplót, kiderült, hogy töriből nem is áll bukásra. Ez még 
csak hab a tortán.” 

(Kisvárosi gimnázium igazgatója)

A sematizálás technikája, amit a média a kialakult műsorstruktúrái és az időkorlá-
tai miatt alkalmazni kényszerül, különösen a bonyolult ügyek ismertetésekor zavarja 
a részletesebb háttérismeretekkel rendelkező nézőket, olvasókat. Bourdieu a médiá-
ban uralkodó időprés következményének tekinti a „fast thinking” kultúra jelenségét, 
amivel a „fast food” analógiájára az előzetesen elkészített és szabványosított kész-
termékek kínálatára utal (Bourdieu 2001, 30., 32). A médiabeli leegyszerűsítések 
kapcsán egyesek Bourdieu szavait meghivatkozva egyenesen a „banalitás uralomra” 
juttatásáról beszélnek (Szatmári-Kirilla 2007). A sematizálást, a szelekciót az intéz-
ményvezetők közül néhányan torzító hatásként érzékelték, és a tudósítások ténysze-
rűségét és korrekt jellegét vitatták. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az egyén 
cselekvései „intézményesen és kulturálisan képzett konstrukciók”, melyeket a tipi-
záló megértés konstruál, akkor természetesnek tekinthető, hogy két eltérő rendszer 
– a média és az oktatás –, eltérő lehatárolásokkal és eltérő értelmi összefüggések 
mentén állítja elő a cselekményt mint fogalmilag megragadott egységet (Luhmann 
2008, 43). Ez a relativitás – a cselekmények függése a megismerési eljárásoktól – 
meglepő pontossággal fogalmazódott meg az egyik interjúalany részéről.

„amikor csak kiemelünk egy negatív eseményt, amit megjelentet 
akármelyik média néhány másodpercben, az nem lehet se tényszerű, 
se korrekt, szerintem. És abból mindenki csak a saját tanulmányainak, 
munkahelyének, képzettségének megfelelően levonja a következteté-
seket, és ezek a következtetések nem biztos, hogy megfelelő követ-
keztetések, mivel nem ismeri sem az események hátterét, se a körül-
ményeit.” 

(Kisvárosi szakiskola igazgatója)

Szelektálás

A média által alkalmazott szelekciós technikák és választott problematikák befolyá-
soltak a politikai rendszer oldaláról. Témánk szempontjából nem a kinevezéseken 
keresztül érvényesíthető politikai befolyás lényeges, hanem az a kapcsolódás, amit 
a tanulmány elméleti bevezetésében jeleztünk: a tömegmédia és a politika között 
strukturális kapcsolat áll fenn. „A politika a tömegmédiumok segítségével szerez in-
formációt a világról…” (Brunczel 2010, 63). Viszonyrendszerük következménye, hogy 
a nyilvánosság terét alakító média bizonyos politikai eredetű elvárásokat – korláto-
zásokat – befogad. Az elfogadott korlátozottságok felderíthetők, ha valaki megvizs-
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gálja, hogy a médiában mely témák számítanak tabunak, milyen típusú megszóla-
lások közvetítése, tolmácsolása eredményezné azt, hogy valamely tudósító „kiírja” 
magát a szakmájából. A média rejtett szelekciós elveinek érvényre jutására Pierre 
Bourdieu a „láthatatlan cenzúra”, illetve a „megmutatva elrejtés” fogalmaival utalt 
(Bourdieu 2001, 16., 20). Megállapítása szerint „a televízióba bejutás ára a kemény 
cenzúra, az autonómia elvesztése.” A cenzúrát azért tekinti láthatatlannak, mert 
„az emberek tudatos vagy tudattalan öncenzúrázás révén alkalmazkodnak, anélkül 
hogy erre bárkinek figyelmeztetnie kellene őket.” A politikai korrektség9 fogalmában 
jelentkező elvárásrendszer a média egyes szegmenseiben olyan szelekciós folyama-
tokat juttat érvényre, amelyek politikai eredetű hatásokra utalnak. A korrektség kri-
tériumai alapján működő médiumok kiszelektálják azokat a tényeket, amelyek alap-
ján láthatóvá válnának a nyilvánosság terében nem kívánatos megkülönböztetések 
és összefüggések. (Ezek többnyire a társadalomban meglévő nemi, etnikai, vallási, 
faji, kulturális, gazdasági vagy politikai szegmentáltságot leképező jelentéstartalmak.) 
A média által a politikai korrektség vagy egyéb előzetes értékrendi szűrés alapján 
szelektált tények és összefüggések azonban az ügyeket helyi szinten ismerők számára 
továbbra is láthatók maradnak. Számukra, akik a hétköznapiság fogalomrendszere 
és értelmi összefüggései alapján tájékozódnak, a média neutralizáló törekvése sa-
játos cenzúraként fogható fel. A helyzet ellentmondásos. A médiától nem várható, 
hogy az individuumok által használt hétköznapi fogalmisággal írja le az általa pre-
zentált jelenségeket, ugyanakkor az egyénektől – és a belőlük helyi szinten felépülő 
értelmezési közösségektől – sem várható, hogy a valóságot a média által behatárolt 
fogalmiság alapján ismerjék meg és értelmezzék. A média és egyének közötti határok 
idézik elő, hogy miközben a média kinyilvánítottan objektivitásra és a valóság köz-
vetlen – élő – bemutatására törekszik, aközben az érintettek tapasztalatában a tu-
dósítások – Bourdieu szavaival – cenzúrázottnak tűnnek. A részletes háttérismere-
tekkel rendelkezők úgy vélik, a hírkészítési eljárások során lényeges tényeket, fontos 
összefüggéseket tudatosan kihagynak. Az általunk vizsgált esetek között is adódott 
olyan, amelyben megfigyelhető volt, hogy a politikus korrektség szabályait követő 
médiumok szelektált szókészlettel nyilatkoztak az eseményről. A nyilatkozó interjú-
alany lényegi eltérést érzékelt az általa részleteiben ismert ügy, és annak mediatikus 
megjelenítése között.

„hát egy dolog hiányzott belőle. [A híradásokból.] Nem akartak a la-
pok rasszistának tűni, és elhallgatták ennek a lényeges kiváltó momen-
tumát.” [Az esemény roma csoport és nem roma tanuló közötti vere-
kedés volt.]

(Kisvárosi szakiskola igazgatója) 

9  A fogalom nyelvészeti közelítésből „nyelvhasználaton belüli szókészleti szelekciót jelent”. 
(Szerecz 2006, 47)   
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A politikus korrektség nyelvhasználati szabályrendszerét a bulvármédia csak rész-
ben veszi figyelembe. A nézettség és olvasottság maximalizálására törekvő hírkészí-
tési eljárásokban a show-műsorok normái irányadók, ahol vállalt cél lehet a politikus 
korrektség normáinak meghaladása. „Nem akartunk »politikailag korrekt« szocioló-
giailag helytálló produkciót készíteni, ezt nem is lehet elvárni egy show-műsortól” 
(Gauland 2006, 46). A bulvármédia iskolai agresszióról szóló tudósításainak sajátos-
sága, hogy a hírtermelés olyan műhelyeiből kerülnek ki a tudósítások, ahol szokvá-
nyosnak tekinthető a „mesterséges skandalumgyártás” (Gauland 2006, 46).

A média előzetes értékválasztásai nem minden híranyagban mutatkoznak meg 
számottevő mértékben. Azok a konfliktusok, melyek egyenlő felek között alakulnak ki, 
azaz nem metszik a társadalmi tagozódás folyamataiban kialakult nemi, etnikai, val-
lási, faji, kulturális, gazdasági vagy politikai szegmentáltságot, „valósághűen” bemu-
tathatók. A megnyilatkozó intézményvezetők közül többen is jelezték, hogy kedvező 
tapasztalataik voltak a média tudósítói teljesítményeiről. A hírkészítéskor alkalmazott 
sematizáló tényközlés nem érintette a hírek hitelességét abban az értelemben, hogy 
lényegi jellemzőket kihagytak volna a tudósítók.

„a [kereskedelmi tévék], akár a helyi médiák nagyon pontosan, és té-
nyeket közöltek, nem mást.”

„ebben az esetben azt láttam, hogy objektív volt [a média]. Tehát nem 
azért mondom, mert zömében elítélték a szülőt, de próbálták körbejárni 
minden szegmensét a dolognak, és mindenképpen egy objektív dolog 
volt, és ami még szerintem nagyon fontos, hogy egyetlen egy médium 
se mondta ki igazán az ítéletét.”

 „nem éreztem, hogy az én nyilatkoztam az ferdítve lett volna, csak 
hiányoztak esetleg olyan információk, amik mindenki számára egyér-
telművé tehették volna az esetet. […] A szituáció a pontos felvázolása 
az teljesen hiányzott.”

„soha nem volt olyan, hogy nem azt hozzák le, amit nyilatkoztam, vi-
szont azt tudom, hogy az igazgató úrnak volt ilyen.”

Néhány intézményvezető más véleményen volt. Ők a médiatudósítások hiteles-
ségét és objektivitását arra utalva kritizálták, hogy a híradások túlzottan kihangsú-
lyozzák az események rendkívüliségét. „Nem minden média úgy közvetíti ezeket a té-
nyeket, hogy objektíven, [hanem inkább] hírértéket csinál belőle” – állította az egyik 
igazgató. „Amit nem szeretek, mikor egy-egy nagy ügyet felfújnak, az mindig az in-
formáció, meg az igazság fele, a másik nagy felét azt elhallgatják” – értékelte eddigi 
tapasztalatait egy másik intézményvezető. Különösen a bulvárlapok megfogalmazá-
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sait, hírközléseit kifogásolták többen is. A megszólalók világosan látták, hogy bulvár-
világban elsősorban a hírek irritáló hatása biztosítja a lapok olvasottságát, ezért ha az 
ismertetett események önmagukban nem túlzottan érdekesek, a megfogalmazások 
különlegességével, bombasztikus címsorokkal szenzációvá formálják azokat. Többen 
is jelezték, hogy az iskolájukban történt esetről közölt hírek túlzó jellegűek voltak: 
„a cikkekben, amiket én találtam, azt írták, hogy kis híján agyon verték, és élet halál 
között lebeg. Hát ez azért erős túlzás, ilyen nem volt.” Mások „sarkításról”, „szen-
zációhajhászásról” beszéltek, vagy képszerűen fejezték ki véleményüket: a médiu-
mok „felfújtak egy hatalmas lufit.” Az információk leegyszerűsítése, az interjúk fel-
dolgozásakor alkalmazott vágások esetenként meglepő kétértelműséget idéztek elő 
a híranyagokban. Az ilyen esetek a médiatudósítások inkorrekt jellegére vonatkozó 
panaszt idéztek elő az intézményvezetői oldalon:

[Miután értesült a leadott híranyagról] „Azt a gyereket az anyja is el-
verte, a buszmegállóban, helyben, ugyanis volt benne egy ilyen rész-
let [a híradásban], hogy »szoktatok kapni«?” „Szoktunk.” „Mikor kaptál 
utoljára?” „Ma is kaptam.” „Ki adta?” „A néni az ebédlőben.” Ez körül-
belül így hangzott el a riportban. A gyerektől azt kérdezték, hogy repe-
tát szokott-e kapni, a riportból azonban nem ez jött le.

Iskolai hatások 

A médiában közölt hírek a média valóságkonstrukciójának termékei. A hírek ismerte-
tését megelőzően a média szelekciós elvek alapján dönt arról, hogy milyen mondato-
kat hallhatnak vagy nem hallhatnak a hírfogyasztók. A szelekció egyedi, csak az adott 
médiumra jellemző valóságkonstrukciót eredményez. A következőkben a média mű-
ködésének az oktatási intézmény szintjén – a napi gyakorlatban – megragadható 
hatásait mutatjuk be, alapul véve a kutatásban készült interjúkat. Kitérünk az infor-
mációk szelektív megjelenítésének következményeire, és jelezzük, hogy a hírekbe ke-
rülésre milyen eltérő reagálási formákat alakítottak ki az intézmények.

Nyilatkozatadás 

A média legitimitását növeli, ha a nézők, olvasók bíznak a híranyagok hitelességében 
és objektivitásában. A helyszínen készült tudósítások alkalmasak arra, hogy a nézők-
ben/olvasókban az első kézből tájékozottság képzetet keltsék. Az iskolai agressziót 
prezentáló esetek figyelemfelkeltő ereje fokozható azzal, ha az illetékes hatóságok 
hivatalos és tárgyszerű nyilatkozatain túlmenően a szemtanúk, az érintettek meg-
szólalásai is adásba kerülnek. A médiumok ebből következően arra törekszenek, 
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hogy az ügyek közvetlen érintettjei és szemtanúi közül megszólaltassanak néhá-
nyat. E törekvéseknek megfelelően hír lehet az is, ha valaki nem kíván megszólalni. 
(A média pozícióit erősíti, ha hírré teszi azt is, ha kért, de nem kapott információt.)

Az igazgatókkal folytatott beszélgetések alapján az derült ki, hogy az iskolák ese-
tében az interjúalanyok megválasztása, illetve az interjúban elmondottak „vágott” 
megjelentetése problémaforrássá válhat. Több esetben előfordult, hogy kiskorú sze-
mélyt a szülők tudta és beleegyezése nélkül nyilatkoztattak. Akadt olyan eset, ahol 
az igazgató a kiskorú nyilatkoztatásáról értesülve feljelentéssel fenyegette a felvé-
telt készítő médiumot – így érte el, hogy a tanuló megszólalása ne kerüljön adásba. 
Egy másik iskolában az egyik bulvárlap szerkesztőségével egyeztetett az igazgató 
telefonon, azzal a céllal, hogy védje a sértettek személyiségi jogait. Sikertelenül, 
ugyanis:

„… nem mondtunk neveket, szigorúan tartottuk magunkat ahhoz, 
én is és a kollégáim is, hogy se az elkövetők, se a sértett neve nem 
kerül ki tőlünk. Ők megoldották mégis, az iskolába kiküldtek riportert, 
aki a gyerekeket megszólítva, kérdezve, pillanatok alatt megtudta a ne-
veket, és onnantól kezdve a szülőket is elérte. És ott láttam olyat, hogy 
a szenzációhajhászás volt a lényeg, és nem volt érdekes az, hogy a té-
nyek micsodák.” 

A nyilatkoztatás a riporterek számára természetes, azonban a megszólalók több-
sége számára jelentős stresszhatást idéz elő. Az egyik intézményben, amikor az igaz-
gató a tévéstábot felvezette az osztályterembe, a következő történt: „… amikor be-
nyitottam egy terembe, hogy mondjam, gyerekek, [a tévé munkatársai] szeretnének 
néhány vágóképet csinálni, akkor egyszerűen kivonult az osztály.” (A szóban forgó 
eset sajátossága volt, hogy az intézmény és egyes médiumok között némileg ellen-
séges viszony alakult ki a korábbiakban.) Egy másik alkalommal a megtett médianyi-
latkozat utólagosan egyéni frusztrációt váltott ki a tanulóból, miként azt az igazgató 
felidézte: „jött hozzám sírva a kislány, hogy ne haragudjunk, elnézést kérek, de hogy 
csak [arra kérték] egy picit beszéljen, és aztán ráadásul úgy összevágták az interjúját, 
hogy aztán sírva jött, hogy nem így mondta el ő ezt a dolgot.” 

Megint más intézményvezető pedagógiai megfontolások alapján jelezte veszé-
lyesnek és károsnak az őket megkereső bulvárlap hírvadászainak újbóli megjelené-
sét. A bulvárlap egy régen lezárt ügy újra felmelegítését tervezte. Az igazgató állítása 
szerint a tanuló jövőjét befolyásoló hatása lehet a médium kezdeményezésének. 

„Ha ezt most megint előhozzuk, akkor […] el fogom veszíteni ezt a gye-
reket. Nem fogom tudni még egyszer így visszahozni. És nekem az nem 
éri meg, hogy [az újság], vagy akárki mit gondol erről. Mert ők nincse-
nek itt nap mint nap, […] nekem mindent figyelembe kell venni.” 
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A média megszólalási lehetőséget kínál a nyilatkozatra felkért személyek számára. 
Kulturális attitűdtől, műveltségtől, sőt egyéni vérmérséklettől is függ, hogy a kame-
ra és a mikrofon jelenlétét az érintettek milyen módon kezelik. A kevésbé iskolázot-
tak, az alacsonyabb önkontrollal rendelkezők, illetve az érzelemvezérelt önkifejezésre 
hajlamosak esetében kockázati tényezőt jelent, hogy a médiumok a megszólaltatás 
címén egyfajta „előadásra” ösztönzik őket.10 Az igazgatók az érintettek kihasználását 
és a közvélemény manipulálását látták abban, hogy alacsony önkontrollal rendelke-
ző, józan ítéletalkotásra képtelen embereket nyilatkozattételre ösztönöztek. Az egyik 
vezető kereskedelmi tévécsatorna kivonult oda, ahol az 

„etnikum él, összeszaladtak, és akkor természetesen mindenki mondta 
a magáét, hogy megérdemelte [a tanár a verést], meg bár többet [ka-
pott volna] […] szóval teljesen ellenkező hatást fejtett ki ott. Mert ugye 
szerepelni vágyó, akarom személyek meggondolatlanul, alaptalanul, 
tények ismerete nélkül hazugságokat állítottak.” 

Egy másik eset arra mutatott rá, hogy a híranyag irritáló hatását erősíteni szán-
dékozó médium nemcsak a konfliktusban álló felek közötti ellentét elmélyítését érte 
el tudósítói tevékenységével, hanem az eljárás alá vonás veszélyének is kitette azo-
kat, akik a kamera és a mikrofon előtt tényellentétes állításokat fogalmaztak meg. 
Nyilatkozatuk a későbbiekben vizsgálati eljárás alapját képezhette, miként az egyik 
intézményvezető be is számolt ilyen esetről. 

„az anyukát behívtam, aki [a TV-ben] ellenem nyilatkozott, akkor bejött 
a rendőrség képviselője is, megkérdeztem, hogy mit mondott? Mon-
dom, fedi ez a valóságot? »Nem«. Így egy az egyben kijelentette ezt, 
tanúk előtt. Tudja mi ennek a következménye, azért a rendőr is mondta. 
Erre ő, hogy »büntessen meg, nyugodtan, semmim nincsen!« Rögtön 
ezt mondta az anyuka, hogy ő neki nincs semmije se, a két kezem van, 
aztán akkor mit vesz el tőlem.” 

Az agresszív cselekményekben sértetté vált pedagógusok közül többen is voltak, 
akik tartva a média keltette stresszhatásoktól elzárkóztak a megnyilatkozástól. Akadt 
olyan, aki a stressz csökkentése érdekében a saját ügyére vonatkozó híreket sem néz-
te a televízióban, illetve volt olyan is, aki megállapodott igazgatójával, hogy az őt ke-
reső riportereket, újságírókat az igazgató tájékoztatja. Az igazgatók láthatóan fontos 
szerepet játszottak abban, hogy személyes és azonnali támogatást nyújtottak azoknak 
a pedagógusoknak, akik a média által uralt kommunikációs helyzetekben nehezeb-
ben tájékozódtak. „Ez a kolléganő például leblokkolt, ugye eleve olyan lelkiállapotban 

10  A jelenség popularizált illusztrációjaként megtekinthető: http://t7.hu/0405 
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volt, leblokkolt, szóval kellett egy kis segítség neki a kommunikációban, hogy ezt ho-
gyan tudjuk kezelni.” Természetesen az igazgatók között is volt olyan, aki számára 
jelentős lelki terhelést okozott az iskolai agresszióval kapcsolatos eset, és az ahhoz 
kapcsolódó híráramlás. Az egyik ügy történetéhez tartozott, hogy magát az igazgatót 
is megfenyegették. A legszerencsésebb helyzetben azok az intézményvezetők voltak, 
akik a média kezelésére azonnali külső vagy belső támogatást kaphattak. Intézmény-
vezető kollégáik telefonjai, a települési iskolák igazgatóinak alkalomszerűen össze-
hívott megbeszélése, az önkormányzat PR szakembereinek bevonása, a szülők és/
vagy tanulók szolidáris megnyilvánulásai vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől 
érkező szakértők voltak azok a támogatási formák, amelyek az intézményvezetők elő-
nyére váltak.

Az interjúalanyok számára – beleértve az igazgatókat is – korlátozott lehetőségek 
álltak rendelkezésre nyilatkozataik utólagos kontrollálására. A beszámolók többsége 
azt jelezte, hogy nem volt lehetőségük adásba kerülés előtt megismerni és kontrollál-
ni a híranyagot. Néhányan ugyan jelezték, hogy kérésükre megmutatták – e-mailben 
elküldték vagy telefonon beolvasták – a híranyagba vágott szövegrészleteket, azonban 
időszűkében ezek módosítására aligha lett volna lehetőség. Akadt egy olyan eset is, ahol  
az intézményvezető előre rögzítette a nyilatkozattétel feltételeit. Vágatlan közlést 
kért és kapott is negyven másodpernyi vágatlan nyilatkozási időt az egyik kereske-
delmi tévécsatornától. Megszólalásának szövegét előre megírta és egyeztette a he-
lyi polgármesterrel. Az adásba kerülés előtt telefonon tájékoztatást kapott a tévétől, 
amiből az derült ki, hogy egyetlen kiragadott – és így megtévesztő – mondatot fognak 
idézni nyilatkozatából. A médiumtól kapott tájékoztatás ez esetben sem jelentette 
a módosítás lehetőségét, hiába kértek helyreigazítást.

Intézményi hatások 

Az iskolai agresszióval kapcsolatos ügyekben kialakuló országos médianyilvánosság 
intézményi kezelése eltérő módokon történt a különböző iskolákban. A folyamatok 
alakulásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az iskola és az egyes médiumok 
milyen jellegű kapcsolatba kerültek egymással az ügy kapcsán. Néhány esetben megfi-
gyelhető volt, hogy az esemény nyilvánosságra hozatalában, jelentőségének megítélé-
sében valamely médium kezdeményező szerepet játszott. Az ily módon nyilvánosságra 
került esetekben az adott médium és az intézmény között ellenérdekeltség alakult ki. 
Az érintett intézményvezetők egyfajta „beavatkozásként” értékelték a média informá-
ció szerzését, a médiumok pedig mint hírgazdák egyfajta „ügyészi”, „érdekvédelmi” 
szerepkörbe kerültek. Bourdieu a média ilyen jellegű aktivitásának kockázataira hívta 
fel a figyelmet: „az újságírók – teljesen jóhiszeműen és naivan, érdekeiknek (érdeklő-
désüknek), előfeltevéseiknek, észlelési és értékítéleti kategóriáiknak, tudattalan elvá-
rásaiknak engedelmeskedve – a valóság illúzióját keltik, és […] hatnak a valóságra …” 
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(Bourdieu 2001, 23). A kutatás során láthatóvá váltak olyan esetek, melyekben maga 
a média játszott szerepet az ügy generálásban. A szenzációtermelés kényszere alatt 
működő kereskedelmi médium váltotta ki egy a korábbiakban már lefolytatott rend-
őrségi eljárás újraindítását, a helyzetértékelés megváltoztatását. Az érintettek a tör-
ténteket, mint az ügy mesterséges felnagyítását értékelték. 

Másként alakult az iskola és a média kapcsolata ott, ahol az iskola bejelentésére 
hatósági – rendőrségi – vizsgálat indult az agressziós ügyben, és a média erről köz-
vetetten értesült a számára fenntartott szóvivői információs csatornákon. A hatósá-
gi ügyismertetés szakszerűsége következtében az esetet az iskolai helyszínen firtató 
kérdések kevésbé irányulhattak az intézmény ellen. A hatósági ügyismertetés és ügy-
kezelés tehát nehezítette, hogy egyes médiumok érdekvédelmi – „ügyészi” – szerep-
körbe pozícionálják magukat. A tudósítások többnyire ilyenkor is a szenzációkeresés 
igényével készültek, ezért a „Hogyan történhetett ez meg?”, és a „Ki tehet róla?” mo-
rálisan izgató kérdésfelvetésben rejlő irritáló hatást a tudósítók nem hagyták kiakná-
zatlanul.

Az országos médianyilvánosságot követő intézményi reakciók alakulásában szere-
pe volt az ügyek jellegének is. Különösen azok az esetek kavarták fel az intézmények 
életét, amelyek érintették a helyi viszonyok között érvényes társadalmi szegmentáci-
ót. Mint a korábbiakban leírtuk, a helyi társadalmak a maguk hétköznapi életvilágá-
nak megszervezésében nem követik – és nem is követhetik – a média által kimunkált 
értelmi összefüggéseket és értékrendet. Az agresszióval kapcsolatos esetek média-
tikus reprezentációja ezért a társadalmi törésvonalak eltérő oldalain állók számára 
eltérő mértékben tűnik objektívnek. Volt olyan eset, ahol a médiatudósítások fel-
színre hozták és dinamizálták az egyébként nyugvóponton lévő – bár létező – helyi 
társadalmi feszültségeket. Az egyik iskolában – az agressziós ügyet követően – a szülő 
azzal fenyegette az intézményvezetőt, hogy majd megy az egyik kereskedelmi csa-
tornához. A helyi társadalmi szegmentáltság médiumok általi felerősítése azt ered-
ményezheti, hogy bizonyos médiumokat „harci eszköznek” tekintenek a törésvonal 
valamelyik oldalán. Mindez együtt jár azzal, hogy az alacsony önkontrollal rendelkező 
személyek a médianyilvánosság révén veszélybe sodorhatják magukat és közösségei-
ket. Megszólalásaikkal felelőtlenül kiélezhetik a társadalmi ellentéteket, ha úgy vélik, 
harciasságuk felkelti valamely médium figyelmét, és annak későbbi „támogatásával” 
számolhatnak. A híranyagok irritáló hatásának maximalizálására törekvő kereskedel-
mi médiumok nem ritkán léptetnek „show-színpadra” megfontolatlan megszólaló-
kat, miközben eltekintenek annak mérlegelésétől, hogy a társadalmi törésvonalak 
mélyítéséhez járulnak hozzá a felindultságból, elfogultan és tényellenesen nyilatkozó 
személyek nyilvános megszólaltatásával.

Az intézményi hatások elemzésekor megfigyelhető volt annak a következménye, 
hogy a média mint rendszer mélyen tagolt versenyszféraként működik (Bourdieu 
2001, 25). A hírek ismertetésének és tálalásának módja alapján a médiumok ver-
senyben állnak egymással. Az egyes médiumok eltérő előítélet-sémákat alkalmaz-
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nak az ügyek bemutatása során, versengésük többek között a tudósítások stiláris 
elemein alapszik. A közvetítés módjában sokszor csupán árnyalatnyi különbözősé-
geknek van jelentősége, de éppen ez az, ami az egyes médiumokat sajátossá teszi. 
Bourdieu megfogalmazásában: „versengés folyik, és […] erőfeszítéseik jó része arra 
irányul, hogy apró különbségeket hoznak létre” (Bourdieu 2001, 26). A versengésből 
következik, hogy ugyanarról a hírről minden egyes médiumnak önálló, saját stílusú 
tudósítást célszerű készítenie, ha fenn kívánja tartani különbözőségét más médiu-
moktól. Az intézményvezetők oldalán ez azzal a következménnyel jár, hogy többször 
is el kell mondaniuk ugyanazt, mert a médiumok esetenként sorban állnak az intéz-
mény kapujában. A tudósítások közötti árnyalatnyi különbségeket a nézők többnyire 
nem érzékelik, hiszen nem figyelnek egy időben több hírcsatornát, a hírszerkesztők 
azonban szemmel tartják és értékelik egymás híranyagait. A verseny következtében 
nemcsak arra figyelnek, hogy saját csatornájukon mit sugároznak azokban a percek-
ben, amikor a másik csatornán reklám kezdődik, hanem a híranyagok összetételében 
és azok közlési módjában is a saját profil kialakításának a lehetőségét keresik (Bour-
dieu 2001, 26). A kutatás során találtunk olyan esetet is, ahol a médiumok közötti 
rivalizálásba az oktatási intézményt is megkísérelték bevonni. Az eset jellemzője volt, 
hogy nem hatóság, hanem egy országos kereskedelmi médium játszott tényfeltáró 
szerepet. A tudósítás elfogultsága megfelelt annak az általános trendnek, amit a „hír-
műsorokban tapasztalt bulvárosodási folyamatként” említenek ez elemzésekben 
(NMHH 2012, 4). Az oktatási intézmény pontosítást, helyreigazítást kért a hírgazda 
szerepét játszó csatornától, amely erre nem biztosított érdemi lehetőséget. Mivel 
a médiumok versenyben állnak egymással, érhető, hogy az intézményvezető érte-
sítést kapott egy másik tévétől, mint rivális csatornától. Eszerint a rivális csatorna 
elítéli, hogy a versenytárs manipulál a hírekkel, egyúttal felkínálja a lehetőséget arra, 
hogy az igazgató élő adásában elmondja a maga igazát. Az intézményvezető érzé-
kelte, hogy az ügyet érintő hírgyártást a továbbiakban a médiumok közötti verseny 
irányítja, ezért elzárkózott a megszólalástól. Ha megszólalt volna, olyan öngerjesztő 
folyamat indulhatott volna el, amelyben a médiumok egymással vitáznak. Bourdieu 
ezt a jelenséget az egymást tükröző tükrök játékának nevezi, Niklas Luhmann pedig a 
hírek önreferenciális jellegét hangsúlyozva utal arra, hogy a média által kezelt témák 
egymásba kapcsolódnak, időmúltával nem is az eredeti tényekre, hanem egymásra 
reflektálnak (Bourdieu 2001, 26) (Luhmann 2008, 18). A leírt jelenségek tanulsága, 
hogy az oktatás oldaláról – iskolai szintről – a kereskedelmi médiát, mint a szenzáció-
termelés kényszerének nyomása alatt bulvárosodó, verseny alapú érdekharcnak ki-
tett rendszert lehet megérteni.

Az intézményi hatások áttekintése kapcsán egy némileg újszerűnek tekinthető 
jelenséggel is találkoztunk. Az egyik vidéki igazgató beszámolt arról, hogy az iskolá-
jukban megtörtént és a médiában nyilvánossá vált agressziós eset után telefonon 
megkeresték Budapestről. Saját szavai szerint „egy teljesen idegen, pesti úriember, 
aki a médiában figyelte [a híreket], […] egy az egyben engem feljelentett.” A jelen-
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ség hátterében az Amerikai Egyesült Államokban honos perlési politizálás hazánkban 
korábban megjelent mintáit véljük felfedezni. Mint ismeretes az USA-ban civil jogi 
aktivisták és mozgalmi jogászok a demokrácia kiterjesztésének céljait erős médiatá-
mogatásra építve mozdították előre: „a perlési politizálás a médián nyugszik” (Pokol 
2002, 89). A társadalmi törésvonalakat felszínre hozó ügyek esetében – és a szóban 
forgó ügy éppen ilyen volt – feltehetően a társadalomkritikai céloktól motivált civil 
szervezetek ügyjogászi példája segíthette a társadalmi célokat feljelentéssel szolgálni 
kívánó telefonálót.

A médiumok jelenléte – eltérő intézményi reakciók 

A kutatásban készült interjúk alapján megkíséreltük tipizálni az intézményeket asze-
rint, hogy milyen módon reagáltak az országos médiumok jelenlétére, a hírekbe 
kerülésre. Az intézményi válaszok – reakciók – szelekción alapulnak, mint kiderült, 
korántsem minden megkeresésre vagy külső hatásra reagáltak az intézmények.

A tipizálás érdekében alkalmazott modell Luhmann rendszerelméletén alapszik. 
Az oktatási intézményeket önálló kommunikációs rendszerként fogtuk fel, amelyek 
a környezetükből eredő hatásokra – a média megjelenésére – válaszokat adtak. 
Reakcióik alapja, hogy önreflexiós folyamatban értékelik a helyzetüket, szerepüket, 
és ennek alapján szabályozzák kapcsolataikat a környezettel, jelen esetben a médiá-
val. Egyes intézmények akár az agressziós üggyel kapcsolatosan zajló belső folyama-
taikat vagy azok eredményeit is hozzáférhetővé teszik a külső megfigyelők – a mé-
dia – számára. Más intézmények nem tekintik a maguk számára feladatnak a média 
információszükségletének kiszolgálását, redukálják kapcsolatukat a médiával, vagy 
akár teljességgel el is zárkóznak a kommunikációtól. A média megjelenése esetén 
tehát az intézmények soha nem lehetnek passzívak, csupán eltérő módon szelektál-
ják a környezeti hatásokat, eltérő módon dolgozzák fel azokat, és eltérő válaszokat 
adnak. A modell és az interjúk alapján a következő három intézményi típust különí-
tettük el.

1. A médiafigyelemre preventív módon reagáló intézmények 
A médiát mozgósító esetet követően az intézményvezetés gyorsan és szerve-
zetten reagált a helyzetre. Külső kommunikációjában tudatosan épített a ha-
tóságok tájékoztató szerepére. Az intézmény a már korábban kialakult sajtó-
kapcsolatait aktiválta, amelyeken keresztül tájékoztatást adott a nyilvánosság 
számára. A folyamatok preventív kezelése megmutatkozott abban, hogy az in-
tézményfenntartó médiareferensének bevonásával sajtótájékoztatót tartottak 
az ügyben, amelyre a médiumok széles körét meghívták. A sajtótájékoztató 
előnyösnek bizonyult abból a szempontból, hogy kiegyenlített kommunikációs 
helyzetet teremtett. A rendezvény gazdája kezdeményező és irányító szerep-
be került, mivel a téma- és időmenedzselésen keresztül kontrollálhatta a mé-
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diumok tevékenységét. A rendelkezésre álló információkat egyidejűleg minden 
résztvevővel megosztották, majd az egyes médiumok kérésére egyedi interjúk-
ban szükség szerint megismételték vagy kiegészítették. A körültekintően szerve-
zett sajtótájékoztatón minden hatóság és érintett fél jelen lehetett, megszólal-
hatott. Emellett biztosítható volt olyan szereplők képviselete is, akik valamilyen 
oknál fogva – például kiskorúság – nem lehettek jelen vagy nem kívántak jelen 
lenni a rendezvényen. Az érintettek együttes jelenléte és a tényközlések szak-
szerűsége elejét vette annak, hogy az események eltérő tényeket tartalmazó el-
beszélői változatokban váljanak hírré. A sajtótájékoztató megnyilatkozási lehe-
tőséget biztosított politikai szereplőknek is, így lehetőség nyílott az események 
politikai kontextusban történő értelmezésére is. A politikai szervezetek megnyi-
latkozása különösen fontos volt azokban az ügyekben, melyek létező társadalmi 
törésvonalakat metszettek. A sajtótájékoztató fontos szerepet játszott abban is, 
hogy működésbe lépjenek a média rendszerén belül érvényes szakmai, etikai 
kontrollfolyamatok. Mint korábban láttuk, a szenzációkényszer nyomása alatt 
működő bulvármédia érdekelt abban, hogy túlozzon, akár úgy is, hogy a felelős-
séget áthárítva szót ad alacsony önkontrollal rendelkező és tényfüggetlen mó-
don nyilatkozó személyeknek. Az egyik interjúalany beszámolt arról, hogy egy 
bulvárlap provokatív fellépésű újságíróját nemcsak a sajtótájékoztató rendezői, 
hanem a jelen lévő más médiumok képviselői is segítettek kommunikációs kont-
roll alatt tartani. „A [bulvárlap] újságírója itt is megjelent egyébként személye-
sen is, amikor ezek az országos médiák felvételeket meg interjút készítettek, és 
ők már akkor torzítani akartak, úgymond. De ott [a sajtótájékoztatón] akkor na-
gyon határozottan le voltak állítva, akár az újságíró kollégái részéről, akár az én 
részemről.”
A preventív módon reagáló intézmények jellemzője, hogy belső kommunikáció-
jukban is kezelik az agressziós ügyet. Egyaránt sort kerítenek a tantestület, a ta-
nulók, a szülők gyors tájékoztatására, így azok első kézből szerzett információk 
alapján gondolkodhatnak tovább az eseményekről. Ha szükséges, szakemberek 
– pszichológus – bevonásával oldják a komolyabb esetek keltette feszültségeket. 
A tanárok összehangoltan cselekszenek, általában az osztályfőnöki órákon diák-
jaik körében is értelmezik a történteket.

2. A médiafigyelemre passzív módon reagáló intézmények 
A passzív módon reagáló intézmény fő jellemzője, hogy kifelé irányuló kom-
munikációjában átengedi a kezdeményezést a médiának. Ebből következően 
az intézmény reaktív szerepkörbe kerül a média hírgyűjtő tevékenysége idején. 
Az igazgatók helyzetét nehezítheti, hogy a kommunikáció kiegyenlítetlen, azt 
a média hírszükséglete vezérli. A médiumok minél több, részletesebb és pon-
tosabb információ begyűjtését célozzák, azonban ezek többnyire csak később 
állnak rendelkezésre, mert az ügyeket követő meghallgatások, vizsgálatok, el-
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járások időigényesek. A vezető gyakran kényszerül arról informálni a médiát, 
hogy nem adhat további információt, mert az ügyben a vizsgálat megkezdődött 
és annak lezárultáig információstop lépett érvénybe. Egyes médiumok az infor-
mációszükségletüket oly módon elégítik ki, hogy szemtanúkat szólaltatnak meg, 
és az ügyről vélekedéseket tesznek közzé.
A nagyobb tapasztalattal rendelkező intézményvezetők esetében megfigyelhető 
volt, hogy nyilatkozattételeiket feltételekhez kötötték. Előzetesen egyeztettek 
a fenntartójukkal, és csak akkor adtak interjút, ha az már hozzájárult a nyilat-
kozattételhez. (Ezek a vezetők általában mérlegelték a nyilatkozat megtagadá-
sának lehetőségét is, és mindig az iskolájuk számára kevésbé kedvezőtlennek 
tűnő alternatívát választották.) Volt olyan intézmény, amely korábbi tapaszta-
latai alapján nem vállalt nyilatkozatadást bizonyos médiumok – jellemzően a 
bulvársajtó – számára. (Az ilyen döntéseket is mérlegelés előzte meg. Ha úgy 
vélték, hogy információ hiányában a bulvársajtó szélsőségesen hiteltelen inter-
júalanyokat kerítene, akkor – megint csak a kevésbé kedvezőtlen alternatívát 
választva – hajlottak a nyilatkozatadásra.) 

„És az a fajta hallgatás, hogy a vizsgálat lezárulásáig nem nyilatko-
zunk, mert nincsenek tények…?
Ezt mondja az ember, de akkor is akarnak tudni tényeket. Anélkül nem 
engedik el az embert, hogy valamilyen tényt ne tudjanak meg. És az 
még mindig jobb, hogy ha én nyilatkozok, mint hogy a Pista bácsitól 
a sarkon háromszorosan kerített és a valóságtól is a legtávolabb eső 
információt szerezzék meg.” 

Az intézmények passzív reagálását elsősorban a kereskedelmi televíziók és bul-
vármédia hírszerzői hajlamosak kihasználni, ezért az intézményvezetőnek fel 
kell készülnie az ügyben érintettek jogainak a védelmére is, legyenek azok akár 
sértettek, akár elkövetők. A bulvármédia agresszív hírszerzési technikái által 
keltett nehézségről több igazgató is beszámolt. Akadt helyszín, ahol rendre kel-
lett utasítani az információgyűjtést végző riportert, mert nem tartotta kellőkép-
pen tiszteletben a sértett személyiségi jogait: „feltett olyan kérdéseket, illetve 
majdhogy nem utasított, hogy már pedig mutassam meg a tanárnőt tablón, 
akit megvertek, mert ugye nem akarta felfedni a személyes kilétét az ügynek 
a kapcsán. Megkereste minden média gyakorlatilag, […] személyiségi jogokat, 
mindent sértene. Ha ő azt mondta, hogy nem, akkor ezt legyen kedves, és Ön is 
vegye tudomásul” – utalt a bulvármédia riporterével adódott nehézségeire az 
egyik intézményvezető.
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3. A médiafigyelemre elzárkózással reagáló intézmények 
A kutatás során megkérdezett intézményvezetők mindegyike azt állította, hogy 
a médiafigyelem az iskolája számára kedvezőtlen következményekkel járt. Bár a 
hírekbe kerülés előnytelennek tűnt az igazgatók számára, többségük úgy gon-
dolta, hogy általánosságban indokolt volt az iskolai agresszió témájának meg-
jelenése a médiahírekben. Volt, aki szerint fontos szerepet töltött be a média 
abban, hogy társadalmi szinten felhívta a figyelmet az iskolák belső problémáira, 
megoldási lehetőségek keresésére ösztönözte az oktatáspolitikát. A média au-
tonómiáját tehát valamennyi intézményvezető elismerte, hasznos és szükséges 
dolognak tekintették a közvélemény tájékoztatását. Iskolájuk érdekeit szem előtt 
tartva azonban mielőbb igyekeztek kikerülni a média botránykrónikáiból, hír-
láncaiból. Állításuk szerint általában egy hét alatt zárul le a média hírgyűjtése, 
érdeklődése, voltak azonban olyan esetek, amelyekben három hétig tartott az 
érdeklődés. Megjegyzendő, hogy az országos hírekbe kerülésnek hosszabb távú 
kedvezőtlen következményeit nem látták az intézményvezetők, így egyikük sem 
gondolta azt, hogy az iskolába jelentkezők számát a kedvezőtlen médiahírek ér-
demben befolyásolták volna.
Az elhúzódóbb – mintegy három hétig – tartó ügyek jellemzője, hogy létező tár-
sadalmi törésvonalakat érintettek. Etnikai ellentéteket aktiváló ügyek esetében 
a tényállás vitatottsága, vagy annak eltérő megítélése alapozta meg az ügy na-
pirenden tartását. Hosszasabbnak mutatkoztak azok az ügyek is, amelyekben 
valamelyik médium lépett fel kezdeményező szerepben. Ilyenkor a médium 
munkatársai nem egyszerűen információkat gyűjtöttek, hanem az ügy média-
tikus értelmezésének megteremtésével hatást kívántak gyakorolni az iskolára, 
a hatóságokra. A média kezdeményező (ügyindító) szerepben történő fellépése 
nem ritkán az intézmény ellenállását váltja ki. Természetes, hogy a médiafigye-
lemre védekező módon reagáló intézmény minimalizálni törekszik kommuniká-
ciós kapcsolatát a médiumokkal. A nyilatkozatadást, az intézményen belüli for-
gatást kerülik, a médiumok jelenlétét „zaklatásnak” tekintik. Az iskolában akár 
általános elégedetlenség is kialakulhat a hírkészítők irányában. (Volt, ahol eb-
ben a tanulók azonos platformon álltak a tanárokkal.) A médiakontaktust ke-
rülő intézményvezetők a tájékoztatást nem minden esetben tagadták meg, de 
ha nyilatkoztak, mondanivalójuk többnyire a hatóság részéről korábban kiadott 
hivatalos tájékoztatás ismétlésére korlátozódott. Voltak olyan igazgatók is, akik 
semmilyen nyilatkozatot nem adtak, tartva attól, hogy „ha még nyilatkozunk is, 
akkor még nagyobb körítése van, és akkor [a média részéről] esetleg kiforgat-
ják a dolgokat.”

„Nálam volt a nagy ostrom, hogy de nyilatkozzak, én meg mondtam, 
hogy de nem. Nem nyilatkozom, mert folyamatban lévő ügyről semmit 
nem nyilatkozunk, és akkor ő [a riporter] nagyon megsértődve elment.”
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Közösségi feldolgozás

A vizsgált intézmények egy részében a média érdeklődését valami szokatlan, rendkí-
vüli esemény bekövetkezése váltotta ki.11 Természetesen ezekben az iskolákban a mé-
dia zavaró jelenléte mellett maga az ügy – a rendkívüli esemény – is nehézségeket 
idézett elő. Ahol az iskola egyik tanárát bántalmazták, a tanárok gondolkodásában 
az efféle események előfordulási valószínűsége megnövekedett, legalábbis a koráb-
bi időszakhoz képest. Frusztrációt és zavart idézett elő, hogy a normák kialakításán 
és betartatásán fáradozó intézményben a társadalmi együttélés alapszabályait érintő 
visszásság történt. Az eseményeket a tanárok, a tanulók és a szülők magukra és a kö-
zösségeikre vonatkoztatva értelmezték. 

Az etnikai/kisebbségi törésvonalakat is érintő egyik ügyben megtudhattuk, hogy 
„volt szülői közösség például, összeálltak – és ez […] roma közösség volt –, akik azt 
mondták, hogy ők kiállnak az iskola mellett, és hogy ha kell, akkor még tüntetést 
is szerveznek.” Az tudósításban és hírgyűjtésben érdekelt médiumok képviselői, 
akik a helyszínem megjelennek, többnyire nem érzékelték, hogy az intézmény ta-
nár és diák közösségei az ügy feldolgozási, értelmezési fázisában vannak. A médiától 
származó olyan kérdések, melyek a tanárok felelősségére vonatkoztak, amelyek azt 
firtatják, hogy ki és miben hibázott, tovább növelték a rendkívüli esemény keltette 
feszültséget.

Az igazgatók többsége érzékelte a történtek feldolgozásának szükségességét, 
ezért a médiumok kiszolgálása mellett nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az intéz-
ményi belső nyilvánosságának fórumain lehetőséget teremtsen az ügy megbeszé-
lésére és a teendők megfogalmazására. A tanárok hasonlóképpen jártak el, amikor 
a tanulóiknak az osztálytermi foglalkozások alkalmával részletes tájékoztatást adtak, 
válaszoltak kérdéseikre, megnyugtatták őket. Kiemelten fontos szerepe volt a sértet-
teknek és az agresszoroknak – legyenek azok szülők, tanulók vagy tanárok –, mert 
az ő helyzetértékelésük nagyban befolyásolta a belső nyilvánosságban terjedő hí-
reket. Különösen ott tartott hosszú ideig az események feldolgozása, ahol az eset 
a létező társadalmi szegmentáltságot érintette. Az egyik tanár bántalmazási esetet 
követően – mint az igazgató elmondta – „az elkövetők részéről nem volt megbánás, 
és […] ez a diákokat is megosztotta.” Mint az igazgató elmondta a társadalmi törés-
vonal egyik oldalán álló gyerekek közül néhányan fenntartották, „hogy bizony-bi-
zony meg kellett verni [a tanárt], én még adtam volna neki. Tehát […] jogos meg-
torlásnak veszik. Ilyen szempontból ennek nem volt rögtön vége, mert ugye ezeket 
a dolgokat itt nekünk folyamatosan helyre kellett tenni.” Megfigyelhető volt, hogy 
az események értelmezése és közösségi megvitatása szerepet játszott a későbbi ha-

11 Voltak olyan intézmények is, ahol a média által felkapott ügyet a tanárok valójában nem 
tekintették rendkívülinek. Hogy pontosan mi számít szokványosnak és mi rendkívülinek 
az az értelmező közösségtől függ. A helyi szokásrend, a jogszabályok és a média értelme-
zési eljárásaiban eltérő lehet, hogy mit kódolnak agresszióként.
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sonló események megelőzésében is. Egyes angolszász oktatáskutatási eredmények 
szerint az agressziós ügyek megvitatása az iskolai agressziót hatékonyabban csök-
kenti, mint a büntetések alkalmazása vagy kilátásba helyezése (Johnson, Burke és 
mások 2011, 339).

Működési és szabályozási változások 

Az intézmények szervezetként működnek, így a rendkívüli események okozta hatá-
sokat nemcsak kommunikációban, hanem a szervezeti és működési szabályaik vál-
toztatásával is képesek kezelni. A vizsgált iskolák eltérőek voltak abban a tekintet-
ben, hogy az agresszióval kapcsolatos esemény hatására mennyiben változtatták 
működési rendjüket, szabályaikat. Az iskolák egy részében az igazgató szerint nem 
okozott szabályzat változtatási kényszert a rendkívüli esemény. Ahol illetéktelen sze-
mélyek léptek az iskola területére, ott megfigyelhető volt, hogy erősítették a porta-
szolgálatot, vagy felgyorsították a korábban tervbe vett kamerarendszert telepítését.  
(A kamerarendszer kiépítését eredetileg nem rendkívüli esemény miatt határozták 
el.) A folyosói agresszió csökkentésére egyes iskolákban a folyosóügyelet megerősíté-
sét tartották célravezető megoldásnak, ami egybevág azokkal a kutatási eredmények-
kel, melyek szerint az ismerős személyek jelenléte a tanulók látókörében hatékonyan 
csökkenti az agressziót (Vieno, Gini és mások 2011).

A közösségi médiumok hatásai

Az igazgatókkal folytatott interjús beszélgetések során megkíséreltük felmérni a kö-
zösségi médiumok terjedésének iskolában megfigyelhető következményeit. A vizsgá-
lati helyszínek közé tervszerűen beválasztottunk két olyan esetet is, ahol a tanulók 
által készített mobiltelefonos videofelvételek alapján indultak az iskolai agresszióval 
kapcsolatos ügyek. Mobiltelefonnal rögzített felvételek az internetes közösségi háló-
zatokon kerültek megosztásra, vagy egy informátoron keresztül közvetlenül jutottak 
el valamely médiumhoz. A beszélgetésekből kiderült az is, hogy mind a hatóságok, 
mind a médiumok információgyűjtéssel foglalkozó munkatársai rendszeresen pász-
tázzák a nyilvánosan elérhető online tartalmakat, céljuk az agresszióval kapcsolatos 
cselekmények felkutatása. A média által fellelt agressziós tartalmak nyilvánosság-
ra hozatala és „kivizsgálása” kapcsán a korábbiakban már kifejtettük, hogy ilyenkor 
az esetfeltáró médiumok sajátos ügyindító/jogvédő szerepkörbe kerülnek. Átmeneti 
szerepkörbővülésük érinti az oktatási intézmények és az ügyindító médiumok közötti 
kapcsolat alakulását is.

Az intézményvezetők beszámolói szerint a közösségi médiumok tartalmaznak 
az iskolával kapcsolatos kifogásolható tartalmakat, ennél azonban fontosabbnak tar-
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tották azt megemlíteni, hogy a tanulók között a közösségi médiumokon folyó kom-
munikáció szerepet játszik az iskolai agressziós esetek előkészítésében. A közösségi 
médiumon elkövetett verbális agresszió megteremtheti azokat a feltételeket, ame-
lyek később, az iskolai személyes találkozások alkalmával a tanulók közötti agresszi-
óhoz vezetnek.

Hasonló kockázatot jelenthet a mobilkamera, ami lehetővé teszi, hogy valaki „ir-
ritáló tartalmakkal” növelje népszerűségét a közösségi videomegosztó portálokon. 
Az online terjedő felvételek tartalma és megformáltsága jelzi, hogy készítőik a mé-
diából eredő értékelési elveket vesznek át. Egy médium jelentősége a nézettségé-
től, egy felhasználó cyber pozíciója a látogatottságtól függ, így mindkét rendszerben 
figyelemfelkeltő technikákat célszerű alkalmazni. Az online közzétett tartalmakat 
a feltöltők annak megfelelően értékelik, hogy miként hatnak a látogatottsági index-
re, ez adhat indokot a verekedések, állatkínzások, balesetek hidegvérű rögzítésére 
és prezentálására. Egyes tanulók – követve bizonyos médiasémákat – a jelenlétükben 
lezajló agressziós cselekményekhez „rendezői” és „nézői” szerepkörben viszonyul-
nak.12 A kutatás jelezte, hogy néhány tanuló tudatosan vállalja agressziót tartalmazó 
helyzetek megteremtését és azok képi rögzítését.

A társas médiumok jelentőségének kiemelését egy elméleti megfontolással zár-
juk. Szociológiailag a cselekvés fogalma társadalmi konstrukciónak tekinthető. Annak 
megállapítása, hogy egy cselekvéshez pontosan mi tartozik hozzá és hogyan hatá-
rolható el más cselekvésektől a társadalmi kommunikációban előállított eredmény. 
Luhmann megfogalmazásában a cselekvést létrehozó „differencia egysége a meg-
figyelőben és nem pedig a megfigyelt rendszerben szerveződik” (Luhmann 2009, 52). 
A társadalmi kommunikációban kerülnek tehát kidolgozásra azok az értelmi keretek, 
melynek segítségével cselekvésekre bontható a személyek társadalmi viselkedése. 
A közösségi média megjelenésének egyik következménye, hogy a kommunikáció 
és a cselekvés határai a korábbiaknál elmosódottabbá válnak. Az online közösségi 
médiumok révén a személyek közötti érintkezés lehetőségei kitágultak, ennek kö-
vetkeztében a cselekvésnek lehatárolása is nehézkesebb. Konkrétan ez azt jelenti, 
hogy a közösségi médiumokon zajló kommunikáció – ami a tapasztalatok szerint 
akár előkészítője is lehet az iskolai agressziónak – utólagosan csak nehezen tehető 
láthatóvá az események vizsgálata, értelmezése során. A közösségi hálózaton „elő-
készített” agressziós ügyek feltárása és megértése nehezebb, mint korábban, ami-
kor az agresszív cselekvések térbeli és időbeli egységessége segítette megértést.  

12 Az iskolának szerepéből adódóan problematizálnia kell mindazokat a médiasémákat, 
amelyek a társadalomban meglévő agressziós potenciált erősítik vagy az agressziót csu-
pán a figyelem orientálására használják. Az oktatási rendszer az agressziónak a médiától 
eltérő módon tulajdonít jelentőséget, ugyanis megelőzni, kezelni törekszik azt. Ebből 
adódóan az oktatási rendszer a széles értelemben vett média irányában szükségszerűen 
kritikai szerepet tölt be. Ez a témafelvetés azonban túlmutat a tanulmány keretén.
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Megjegyezzük, hogy a hagyományos média szerepet játszik abban, hogy e vál-
tozások felismerhetők legyenek. A médiában egyre gyakrabban foglalkoznak olyan 
jelenségekkel – mint például az internetes zaklatás –, amelyek jelzik a cselekvés ko-
rábbi fogalmi határainak változását. 

Összefoglalás 

A 2012 tavaszán megvalósított kutatásban igazgatói interjúk készültek olyan intéz-
ményekben, amelyekben iskolai agresszióval kapcsolatos rendkívüli esemény tör-
tént. Az interjús beszélgetések alapján az vált megismerhetővé, hogy az intézmény-
vezetők miként tekintenek vissza arra az időszakra, amikor iskolájuk a média által 
bemutatott események következtében az országos és a helyi nyilvánosság erőteré-
be került.

2008 márciusát követően az országos médiumok korábbiaknál gyakrabban tá-
jékoztattak iskolai agressziós esetekről. A hírek sokasodása hozzájárult ahhoz, hogy 
az iskolai agresszió a politikai, majd az oktatáspolitikai figyelem előterébe kerüljön. 
A folyamat velejárója volt, hogy az iskolai agressziós esetek hírére a médiumok gyak-
rabban jelentek meg az iskolákban. Kutatásunkban tizenkét eset alapján bemutattuk 
az országos médiumok és az oktatási intézmények kapcsolódásából adódó helyi koc-
kázatokat: a személyiségi jogok védelmének nehézségét, az időnként érvényre jutó 
hírtorzításokat – különösen a bulvármédia jelenléte esetén –, a társadalmi törésvo-
nalakat aktiváló hírközlések következményeit, vagy a tanulók hosszú távú érdekeit 
mellőző információgyűjtési módokat. 

Az iskolák reakcióinak vizsgálata alapján három intézménytípust különítettünk 
el annak megfelelően, hogy az iskola milyen módokon viszonyult a hatósági vizs-
gálatot is kiváltó ügyek idején a média tudósítókhoz, újságírókhoz. Az első típusba 
a preventív módon reagáló intézmények tartoztak, melyek nyitottan és tervszerűen 
kommunikálnak a médiával, szakszerűen megszervezett sajtótájékoztatón adnak in-
formációt a médiumoknak. A második típusba sorolt intézmények a médiafigyelem-
re passzív módon reagáltak. A nyilatkozatadástól többnyire nem zárkóztak el, de 
akadt közöttük olyan, amelyik korábbi tapasztalatai alapján a bulvármédiának nem 
adott interjút, vagy csak bizonyos feltételekkel tette azt. A harmadik típusba sorolt 
iskolák a rájuk irányuló médiafigyelemre teljes elzárkózással reagáltak. Igazgatóik 
véleménye szerint az iskola számára az a legjobb, ha kivárja azt a körülbelül egy he-
tet, ami alatt az ügyük hírértéke megszűnik.

A média és politikum strukturális kapcsolódása időről időre témafrissítéseket 
igényel. A média 2008-ban olyan témára lelt az iskolai agresszióban, amivel hatást 
gyakorolhatott a politikai alrendszerre. A politika a média révén lehetőséget kapott, 
hogy megoldási forgatókönyvekkel, receptúrákkal és jogszabály-módosításokkal bi-
zonyítsa alkalmasságát a társadalmi problémaként ábrázolt iskolai agresszió keze-
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lésére. A folyamatok lényegét a média és a politika rendszerének strukturális kap-
csolódása határozta meg, az iskola ebben a folyamatban leginkább a problematikát 
kínálta. Az iskolai agresszió témájának a 2008-as évet követő szakmailag is intenzív 
tárgyalása egyúttal arra is alkalmat adott, hogy az agresszió fogalmait újraértelmez-
zék, és az agresszió felismeréséhez, méréséhez és kezeléséhez szükséges szemanti-
kát bővített módon újratermeljék. Jelen tanulmány egyik üzenete, hogy az oktatás 
oldaláról – iskolai szintről – a kereskedelmi médiát, mint a szenzációtermelés kény-
szerének nyomása alatt bulvárosodó, verseny alapú érdekharcra épülő rendszert le-
het megérteni. 

A kutatás jelezte, hogy a közösségi médiumok a jövőben fokozott jelentőség-
re tehetnek szert az iskolai agresszió kialakulásában, láthatóvá válásában. Várható, 
hogy a közösségi hálózatok szerepe az agresszió gerjesztésében gazdagon elemzett 
témákká válnak a jövőben. Az iskolai agressziót tanulmányozó elméletek újfaj-
ta problémák előtt állnak, ugyanis a közösségi hálózaton megalapozott agressziós 
ügyek feltárása és megértése nehezebb, mint volt korábban, amikor az agresszív 
cselekvések helyi és időbeli egységessége megalapozta az értelmezést. 
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Kurucz Orsolya

Iskolai agresszió és közösségi média

A nemzetközi szakirodalom adatai szerint a közösségi oldalak egyre nagyobb szerepet 
töltenek be az egyének és intézmények kapcsolatainak formálásában. A vitarendezés 
révén kezelendő iskolai konfliktusok egy része az internet elterjedésének általános-
sá válásával a közösségi weboldalakon is megjelenik. Az iskola közösségeiben meg-
nyilvánuló konfliktusok így már nem csupán direkt módon, a fizikai térben jöhetnek 
létre, hanem egy újfajta közegben, a virtuális térben is. Annak ellenére, hogy a közös-
ségi média internetes honlapjain létrejövő konfliktusok nem az iskola falain belül szü-
letnek, mégis odafigyelést igényelnek a pedagógusok, oktatási szakemberek részéről, 
mert a „virtuális vitát” a diákok másnap behozhatják az oktatási intézménybe, és ott 
szemtől-szembe próbálhatják meg rendezni a nézeteltérést. Jelen tanulmányban azt 
kívánjuk vizsgálni, hogy a fentebb említett probléma vajon jelen van-e a hazai köz-
tudatban.1

Mi a közösségi média?

A közösségi média (social media) az információ előállításának, fogyasztásának 
és megosztásának a digitális technológia segítségével megvalósuló formája. Az infor-
máció lehet bármi, ami érdeklődésre tart számot: hírek, vélemények vagy a felhasz-
nálók által előállított egyéb tartalmak. A közösségi média lényegében demokratizálja 
a kommunikációt: segítségével a hagyományos tömegmédia központosított, hierar-
chikus (egy mindenkinek) modelljéből átléphetünk a hálózatos, azaz heterarchikus 
(mindenki mindenkinek) modellbe. Ennek eredményeképpen a weboldal nem csu-
pán információt nyújt a felhasználók számára, hanem mindezt úgy teszi, hogy köz-
ben interakcióba is lép velük. A passzív befogadók, tartalomfogyasztók átléphetnek 
a tartalom-előállítói oldalra, a felhasználó szabadon kommunikálhat magával a web-
oldallal és a többi felhasználóval egyaránt.2

1 Az Alternatív vitarendezés projekt keretében tíz intézményvezetővel készült interjú 2012 
áprilisában.

2 http://www.technogracia.hu/2009/05/a-kozossegi-media-rovid-elmelete/
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A közösségi média típusainak egyik lehetséges felosztása3:
– Közösségi Könyvjelző 
– Közösségi Hírek (Digg, Reddit)
– Közösségi Hálózat (Facebook, Twitter, Iwiw) 
– Közösségi Fotó- és Videomegosztás (YouTube, Flickr) 
– Wikik (Wikipedia, Wikia) 

Diákok a közösségi médiában

Egy 2011-ben publikált felmérés szerint a 9–16 éves korosztály 58 százaléka napi gya-
korisággal használja az internetet. A felmérés azt is vizsgálta, hogy mivel töltik ezek a 
fiatalok az online térben az időt. Az alábbi ábra alapján világosan látható, hogy nagy 
részük valamilyen közösségi honlapon szörföl (Galácz–Sárvári 2011). 

1. ábra: Internetes tevékenységek gyakorisága a 9–16 éves korosztályban (%)

Forrás: EU Kids Online II.

3 http://www.abfox.eu/kozossegi-media-fogalom.html
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Az adatfelvétel 2010 nyarán zajlott, ebben az időszakban a 9–16 éves korosztálynak 
66 százaléka rendelkezett legalább egy közösségi oldalon saját profillal. Jelenleg csak a 
Facebook közösségi oldalnak több mint 770 ezer tagja van a 13–18 éves korosztályból.4

Az adatokból világosan látszik, hogy nem elhanyagolható az a diák populáció, 
amelyik napi rendszerességgel látogatja a közösségi oldalakat. Amellett, hogy a diá-
kok profitálhatnak a közösségi oldalak használatából, világosan látszik az is, hogy ez a 
tevékenység veszélyeket is hordoz magában. Az iskolai zaklatásnak a digitális techno-
lógia fejlődésével megszűntek a fizikai és térbeli korlátai. A szakirodalom a közösségi 
médiában megvalósuló bántalmazást az elektronikus zaklatás terminussal írja le.

Elektronikus zaklatás a közösségi médiában

Az iskolai erőszaknak sokféle arca van, egyik legelterjedtebb formája az iskolai zakla-
tás. Az iskolai agresszió e sajátos válfajára Dan Olweus svéd kutató figyelt fel először 
az 1970-es években (Buda 2008). A nemzetközi szakirodalom az következő általáno-
san elfogadott definíciót alkalmazza: „A diákot zaklatás vagy elnyomás éri akkor, ha 
ismétlődően és hosszú időn keresztül negatív cselekedetnek teszi ki egy vagy több 
másik diák” (Olweus 1994). A zaklató célja a tudatos, bántó szándék, az, hogy az ál-
dozatnak testi vagy lelki fájdalmat okozzon. Az adott helyzetben az áldozatnak nincs 
módja arra, hogy megvédje magát, a felek nem állnak hatalmi egyensúlyban. Az ese-
tek túlnyomó többségében a zaklatásnak nincsen valódi, elfogadható oka, sokszor 
csupán annyi van a háttérben, hogy az áldozatot kiszemelték erre a szerepre. 

A 21. századi modern kommunikációs technológiák elterjedése teljes mérték-
ben átrendezte az egyének mindennapjait, társadalmi, gazdasági és kulturális életét 
egyaránt. A felhasználók – köztük a diákok is – nagy számban és könnyedén hozzá-
férhetnek az infokommunikációs eszközökhöz, így egyre inkább a figyelem közép-
pontjába került ezen eszközöknek a felhasználókra gyakorolt pozitív és negatív hatá-
sa (Domokos 2011). A csúfolódás és sértegetés már nem csupán az iskolaudvarokra 
korlátozódik, a digitális technológia fejlődésével a zaklatásnak nincsenek korlátai. Az 
iskolai zaklatás egy speciális, napjainkban kialakult formája az elektronikus zaklatás. 
Az angolszász szakirodalom a cyberbullying, míg a német szakirodalom a cybermob-
bying terminust használja.

Az elektronikus zaklatás hazánkban még nem igazán kutatott téma, a nemzetközi 
szakirodalomban azonban számos anyag érhető el. A jelenségnek nincsen általáno-
san elfogadott definíciója, annak meghatározása kutatásonként eltérő. Egy 2004-ben, 
az Egyesült Államokban publikált kutatás csak az online eseteket sorolja ebbe a kate-
góriába (Ybarra & Mitchell 2004), míg másoknál (Willard 2007) az elektronikus zakla-
tás fogalma kiegészül a mobiltelefon és más digitális eszközök használatával. A cyber-

4  http://socialtimes.hu/stat/HU
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bullying definícióját először Bill Belsey kanadai tanár dolgozta ki 2004-ben.5 Eszerint 
elektronikus zaklatásnak nevezzük az olyan ellenséges, ismétlődő viselkedést, ame-
lyet egy csoport vagy egy egyén mutat az információs és kommunikációs technoló-
giák használatával, és amelynek célja, hogy ártsanak másoknak.6

Joggal merülhet fel az olvasóban a kérdés, hogy miben különbözik az elektroni-
kus zaklatás a tradicionális zaklatástól, vajon indokolt-e, hogy kiemelt figyelmet for-
dítsunk ennek a jelenségnek? 

1. táblázat: A direkt zaklatás és az elektronikus zaklatás jellegzetességei

Direkt zaklatás Elektronikus zaklatás

Közvetlen Közvetett

Nyílt Rejtett

Verbális/fizikai Verbális

Térben behatárolható Virtuális tér (0-24h)

Szűk közönség Végtelen számú megosztás

Az elektronikus zaklatás célját tekintve semmiben nem különbözik a hagyomá-
nyos „módszertől”, mivel azonban előbbi a virtuális térben, indirekt módon zajlik, 
így rendelkezik néhány olyan sajátságos jellemzővel, aminek következtében bizonyos 
szempontból ártalmasabb lehet a közvetlen bántalmazásnál. Először is, az áldozatok 
gyakran nem is tudják, kitől származnak a bántó üzenetek, ki az, aki célba vette őket. 
A zaklató – a modern technológia adta lehetőségekkel élve – megteheti, hogy anonim 
marad, nem kell szemtől-szembe találkoznia az áldozatával. Ez a tény bátoríthatja is az 
agresszív viselkedésre, hiszen az online térben elkövetett tetteinek nem feltétlen lesz 
következménye. Az anonimitásnak köszönhetően már nem csupán a kortársak lehet-
nek áldozatok, hanem az iskola pedagógusai is könnyen célponttá válhatnak. Sokszor 
a zaklatók nem is döbbennek rá arra, hogy milyen bántóak az akcióik, hiszen nem 
szembesülnek áldozatuk reakciójával. A másik lényeges különbség, hogy egyetlen kat-
tintással azonnal és szinte végtelen számú „szemtanúja” lehet a zaklatásnak az online 
színtéren, így az áldozat még inkább megalázottnak érezheti magát. Nem csak a táma-
dás célpontja szenvedhet kárt, hiszen egy kortárs zaklatás esetében egy iskolai vere-
kedésről feltöltött kép vagy videó az adott intézmény jó hírét is veszélyezteti. 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying
6 Bill Belsey: „Cyberbullying involves the use of information and communication technolo-

gies to support deliberate, repeated, and hostile behaviour by an individual or group, 
that is intended to harm others." 

Kurucz Orsolya



233

A leglényegesebb eltérés azonban mégis talán az, hogy míg az iskolai zaklatás 
esetében az áldozat legalább otthon biztonságban érezheti magát, addig az elektro-
nikus zaklatásnak nincsenek se fizikai, se időbeli korlátai. A nap huszonnégy órájában, 
a hét minden napján érheti támadás az áldozatot, aki így folyamatos stressz alatt van, 
szorongóvá, visszahúzódóvá válhat, súlyos esetben pszichoszomatikus tünetek is ki-
alakulhatnak nála (Sourander et al. 2010).

Az elektronikus zaklatás, mint már korábban említettük, célját tekintve ugyan 
azonos a hagyományos zaklatással, vannak azonban olyan megvalósulási formái, 
amik eltérnek attól. Az alábbi ábra tartalmazza az azonos és eltérő formákat.

2. ábra: Az iskolai erőszak lehetséges formái

Iskolai erőszak

Hagyományos 
zaklatás

Elektronikus  
zaklatás

Fizikai erőszak Megfélemlítés,  
fenyegetés Személyiséglopás

Bosszantás
Privát információ,  

kép küldése

Becsmérlés, 
rágalmazás Posztolás

Kirekesztés

Zsarolás

A hagyományos iskolai és az elektronikus zaklatás kapcsolatát vizsgálva elmond-
hatjuk, hogy az iskolában agresszív viselkedést mutató elkövetők gyakrabban jelen-
nek meg az elkövetői oldalon az elektronikus zaklatások során is (Ybarra et al. 2009). 
Könnyű belátni, hogy ha az iskolai zaklatás megelőzésére, hatékony kezelésére hang-
súlyt fektetnek az intézményekben, akkor azzal egy időben az elektronikus zaklatás 
problémáját is kezelhetik.

Azt, hogy a diákok hány százalékát éri elektronikus zaklatás tanulótársaik irá-
nyából, igen nehéz megmondani, pontosan az internet nyújtotta anonimitás miatt. 
A magyar vonatkozású kutatások közül az EU Kids II. Online (2009–2011) jelentése 
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érintette a zaklatás, és ezen belül az elektronikus zaklatás problémakörét. A jelentés-
ből kiderül, hogy a megkérdezett 9–16 éves korosztály közel ötödének volt már ré-
sze zaklatásban a kortársai részéről, s az érintettek 30 százalékát zaklatták interneten 
is (a teljes korosztályon belüli arányuk 6%). Azoknak a gyerekeknek, akiknek online 
zaklatásban volt részük, döntő többségben a közösségi oldalakat és az azonnali üze-
netküldő felületeket jelölték meg a zaklatás helyszínéül. A megkérdezett fiatalok 87 
százaléka azokkal tart rendszeres kapcsolatot online, akikkel a valós (offline) életben 
is személyes kapcsolatot ápol7, erre alapozzuk azt a feltevésünket, hogy az elkövetői 
oldalon nagyobb eséllyel jelennek meg az áldozat iskolatársai.

Összehasonlításképpen néhány adat a felmérésben részt vevő országokról.

3. ábra:  Zaklatással kapcsolatos tapasztalatok a 9–16 évesek körében  
(a teljes korosztályban) (%)

Forrás: EU KIDS Online II.

Az adatokat mindenképpen érdemes fenntartással kezelni, mivel nincsen általáno-
san elfogadott kritérium arra nézve, hogy mit sorolunk az elektronikus zaklatás körébe. 
Minden esetben a tanulmány szerzőjének az egyéni döntésén múlik, hogy hol húzza 
meg a határt, mi az a pont, amin túl egy agresszív cselekedetet már az elektronikus 
zaklatás csoportjába sorol, ennek következtében kutatásonként igen eltérő eredmé-
nyeket kaphatunk az elektronikus zaklatás mértékéről (ami nem feltétlenül pusztán 

7  Forrás: EU Kids Online II.: A felmérés a 9–16 éves tanulók internetes szokásit vizsgálta.
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abból fakad, hogy nem azonos a minta/lekérdezés ideje).8 Az is tovább nehezíti a mé-
rést, hogy sok esetben az elkövetők nem is veszik észre, hogy amit csinálnak, az átlépte 
az online bántalmazás határát, csupán viccként értelmezik, nem realizálják cselekede-
tük komolyságát és annak lehetséges következményeit (Gregussová et el. 2011).

Mit tehet az áldozat?

Ugyan kifejezetten az elektronikus zaklatást célzó jogszabály jelenleg nincsen érvény-
ben hazánkban, azonban vannak bizonyos szabályok, amelyek alapján büntethetőek 
ezek a fajta cselekedetek. Nem csupán a hazai jogalkotók tűzték ki célul az online 
zaklatás elleni küzdelmet, a nemzetközi gyakorlatban is növekvő számú jogszabály 
foglalkozik ezzel a problémával. 

Az Amerikai Egyesült Államokban szövetségi szinten jelenleg még csak tervezet 
formájában létezik az online zaklatás elleni törvény, azonban 16 tagállamnak már 
van érvényes rendelkezése az ilyen fajta bűncselekmények ellen. Ez azt jelenti, hogy 
pénzbüntetéssel vagy súlyosabb esetben letöltendő szabadságvesztéssel sújtható a 
vétkes. Ezen belül tíz tagállamban az iskola vezetésének lehetősége van arra, hogy 
megbüntesse a diákot akkor is, ha az tanítási időn és az iskola területén kívül követte 
el a zaklatást az intézmény tanulója vagy dolgozója (pedagógus vagy személyzet) el-
len (Hinduja & Patekin 2012).

Az Egyesült Királyságban az iskola igazgatójának joga van arra, hogy indokolt eset-
ben szabályozza a diákok viselkedését akár az iskolán kívül is. Ez különösen az online 
zaklatások esetében hasznos, amikor azok leggyakrabban az iskola kapuin kívül tör-
ténnek, viszont jelentős hatással lehetnek az iskola világára (DCSF 2007).

2008-ban Dél-Korea kormánya megszavazta az interneten megvalósuló zaklatás 
elleni törvényt, aminek következtében tilos álnéven regisztrálni bármilyen internetes 
honlapon (a kritikusok szerint ezzel sérül a szólásszabadság joga). (Nguyen 2011) 

Az Európai Unió is tett lépéseket az internetes zaklatás visszaszorítására. Az Eu-
rópai Bizottság 2009-ben indította el a Biztonságos Internet Nap (Safer Internet Day) 
elnevezésű kampányt, amely azt célozta, hogy felkészítse és felvértezze a fiatalokat 
az online fenyegető veszélyek ellen. Ennek eredményeképpen születtek meg a „hotli-
ne” oldalak, ahol lehetőség nyílik a támadások online bejelentésére. Hazánkban is van 
lehetőség a zaklatások online jelentésére. Az internethotline.hu honlapot a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság üzemelteti (2005 és 2011 között a Magyar Tartalomipari 
Szövetség működtette), hogy segítsen a jogsértő internetes tartalmak eltávolításában. 
Hasonló módon, internetes zaklatás bejelentésére van mód a biztonsagosinternet.hu 
weblapon, amit a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ (CERT-Hungary) működtet.

8 Azok a kutatások, amelyek nem sorolták a kéretlen hívásokat/üzeneteket az online zak-
latás kategóriájába, alacsonyabb gyakoriságot regisztráltak. Lásd: Palfrey et al. 2008, 17
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A főbb európai közösségi hálózatépítő oldalak üzemeltetői 2009-ben megál-
lapodást írtak alá „Biztonságosabb közösségi hálózatépítési elveket az EU-nak!” 
néven, amely az önszabályozás kérdéseivel foglalkozik. A megállapodás keretében 
az aláírók meghatározták azokat a kockázatokat, amelyeknek a közösségi oldalak 
18 év alatti felhasználói ki vannak téve: zaklatás, pszichés befolyásolás és olyan 
kockázatos viselkedés, mint például személyes információk közzététele jogtalan 
célokra.9

Annak ellenére, hogy a jogszabályok alapján már büntethetőek az ilyen jellegű 
tevékenységek, mégis azt javasoljuk, hogy a konfliktust először „házon belül” 
próbálják megoldani, a probléma nyílt, partneri viszonyban történő megvitatása ug-
yanis még mindig a legjobb megoldás (Ligeti 2008). 

A hazai tapasztalatok 

Kutatásunk keretében tíz intézményvezetővel készítettünk interjút a médiában 
megjelenő iskolai konfliktusokról. Az interjúk száma nem teszi lehetővé a kérdés-
kör teljes hazai feltérképezését, de valamelyest utal a témával kapcsolatos hazai 
helyzetre, problémákra. A beszélgetések során rákérdeztünk arra is, van-e tudo-
mása az iskola vezetésének/pedagógusainak arról, hogy diákjaik beszélgetnek 
az oktatási intézményről a különböző internetes közösségi oldalak valamelyikén, 
illetve volt-e már példa arra, hogy valamilyen iskolai konfliktus jelent meg egy ilyen 
csatornán. A beszélgetések kapcsán elmondhatjuk, hogy a pedagógusok számára 
nem ismeretlen a közösségi médiában megnyilvánuló agresszió problémája. Nyolc 
esetben számoltak be valamilyen – többnyire negatív – tapasztalatról az interjú-
alanyok.

A korábbi kutatási eredmények és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a közös-
ségi médiában való részvétel terén a diákok sok esetben jóval nagyobb aktivitást 
mutatnak tanáraiknál, akik közül inkább a fiatalabb kollegák rendelkeznek profillal 
valamelyik közösségi oldalon. A hálózatépítő oldalakon regisztrált pedagógus felhasz-
nálók két csoportba sorolhatóak. Van, aki aprólékos figyelemmel követi a diákok pár-
beszédeit, és van, aki csak esetenként kapcsolódik be. A tanárok nem csupán aktivi-
tás terén vannak lemaradva saját bevallásuk szerint, hanem technológia jártasságban 
is a diákok mögött vannak.

„mert azért tudni kell, hogy a kollégák egy része elutasítja azt, hogy neki 
facebook profilja legyen, hallván azokat a híreket, amelyek a negatív hí-
rek a facebook használattal kapcsolatban.”

9 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – A közösségi hálózatépítő oldalak 
hatása a polgárokra/fogyasztókra, 2010
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Mindenképpen pozitívum, hogy az intézményvezetők némelyike felismerte, fon-
tos lépést tartani a diákokkal. Ezekben az intézményekben szervezetten állnak a prob-
lémához. Nevelési értekezlet keretében vitatják meg, hogyan tudnak pedagógusként 
felkészülni a lehetséges problémák megoldására, miképpen tudják „leghatékonyab-
ban a gyerekek, az oktatás-nevelés javára fordítva használni az internetet.” Felve-
tették egy lehetséges jövőbeli figyelőrendszer kiépítését is, amelynek segítségével 
kontrollálnák, hogy milyen információk kerülnek fel az iskolával kapcsolatban ezekre 
a forrásokra.

A fiatalok sok esetben nem is realizálják, hogy ezeket a csatornákat nem csak ők 
használják. Nem számolnak azzal, hogy amit ezeken a felületeken megosztanak egy-
mással – legyen szó üzenetről vagy képről/felvételről –, azt mások is láthatják. Nem 
egy esetben említették az interjúalanyok, hogy a tanulók sértő módon nyilatkoztak 
tanáraikról vagy az iskoláról nyilvános felületen.

Egy említett esetben egy megrendezett verekedésről készült felvételt töltöttek fel 
az iskola diákjai, ami ha nyilvánosság elé kerül – a médiában –, akkor „magyarázkodhat 
az ember”. Arra is volt példa, hogy egy diákcsínyről készült fényképet töltöttek fel egy 
közösségi oldalra, ahol aztán a képet mindenki láthatta. A tanári kar részéről minden 
esetben felléptek az ilyen jellegű megnyilvánulások ellen, a módszer azonban iskolán-
ként eltérő volt. Egyes esetekben a házirend mobiltelefonok használatára vonatkozó 
részét szigorították, a vezetés véleménye az volt, hogy „ki kell tiltani innen, és mindenki-
nek ez a véleménye.” Ez a módszer azonban nem megoldás a közösségi oldalakon folyó 
sértő bejegyzések visszaszorítására. Néhány esetben úgy látták, hatékonyabb módszer, 
ha tájékoztatják a fiatalokat arról, hogy egyes bejegyzések, képek nyilvános oldalakra 
történő feltöltése jogsértő magtartásnak minősül. Ezekben az oktatási intézmények-
ben éves szinten szerveznek az osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelősök beszélgetése-
ket, prevenciós előadásokat a diákoknak, ahol nemcsak az esetleges jogi következmé-
nyekre hívják fel a figyelmüket, hanem arra is, hogy az online térben, nagy nyilvánosság 
előtt „posztolt”10 sértő bejegyzések milyen károkat okoznak az áldozatoknak.

Korábban utaltunk arra a lehetőségre, hogy egy, a közösségi oldalon kialakult vir-
tuális konfliktust a diákok másnap, az iskola falain belül próbálnak megrendezni, nem 
éppen békés módon. Az egyik interjúalany elmondásából arra következtethetünk, 
hogy ez a jelenség valószínűleg nem ismeretlen a hazai gyakorlatban sem. Az emlí-
tett iskolában volt már példa arra, hogy a diákok egymást sértegették Facebookon 
keresztül, majd a vitát az utcán vagy az intézményben veszekedés, vitatkozás, eset-
leg verekedés keretében próbálták rendezni. Ilyen esetben az intézményvezető, fő-
leg ha tettlegességig fajul a helyzet, már a szülőket és a tágabb pedagógusközös-
séget is bevonta, illetve bevonja a probléma rendezésének folyamatába. Emellett  

10  A posztol jelentése (az angol post – közzétesz ige magyarosított változata): Adott 
közösségi oldal regisztrált felhasználója kiír valamit a saját vagy egy másik felhasználó 
üzenőfalára.

Iskolai agresszió és közösségi média
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az említett intézményben kortárs segítő csoport is működik, amelynek tagjai figyelik 
és figyelmeztetik társaikat arra, ha azok nem megfelelő stílusban nyilvánítanak véle-
ményt a különböző közösségi oldalak valamelyikén.

A diákok figyelmének ilyen direkt módon történő irányítása a követendő viselke-
dési mintákra mindig eredményre vezet.

„Egyébként, amikor ennyire ráirányítjuk a figyelmüket és felhívjuk a diá-
kok figyelmét ezekre a dolgokra, akkor mindig megfigyelhető egy olyan 
két-három hónapos visszalépés. Tehát akkor ők erre figyelnek, szembe-
sülnek, reagálnak, egymást figyelik…”

Említettük korábban a lehetséges jogi következmények kérdését. Egy a közösségi 
oldalon regisztrált zsarolás miatt (diák zsarolt egy másik diákot) az intézményveze-
tő feljelentést tett a rendőrségen, aminek következtében a hatóság eljárást indított 
az ügy kivizsgálására. Az iskola egyik pedagógusa jelentette az esetet, amit a diákok 
online párbeszédének olvasása közben fedezett fel.

Összegezve az eddigieket, az említett problémák az alábbi típusokba sorolhatók: 
– Sértő bejegyzések posztolása közösségi oldalon (diákra-tanárra nézve egy-

aránt).
– Zsarolás közösségi oldalon.
– Telefonnal készített kép-, illetve videofelvétel készítése az iskolában (pl. ve-

rekedésről, diákcsínyről), és annak nyilvánosságra hozása közösségi oldalon.
– A közösségi oldalon kialakuló konfliktus az iskola területén folytatódik.

Az interjúkra támaszkodva háromfajta intézményi attitűdöt kíséreltünk meg fel-
vázolni. Az egyik a passzív hozzáállás, amikor az iskola vezetése nem is akarja figye-
lemmel kísérni a diákok közösségi oldalakon folytatott „életét”. A második lehetséges 
reakció az online térben kialakult konfliktusok kezelésére, amikor az intézményi sza-
bályozás szigorításától, illetve a hatóságoktól várják a megoldást. Nem direkt módon 
szűrik a közösségi oldalakon megnyilvánuló vitás eseteket, de ha észlelnek is ilyet, 
akkor az inkább véletlenszerű. Harmadszor pedig létezhet egyfajta proaktív intézmé-
nyi attitűd. Ebben az esetben az iskola vezetése stratégiát dolgoz ki a virtuális térben 
létrejövő konfliktusok, erőszakos megnyilvánulások szűrésére, és azok „házon belüli” 
kezelésére. Megoldással rendelkeznek egy-egy vitás eset rendezésére, s igyekeznek 
felkészíteni mind a tanári kart, mind a diákokat és nem utolsósorban a szülőket arra, 
hogy milyen újfajta problémákkal szembesülhetnek a modern információs és kom-
munikációs technológiák elterjedése révén, milyen lehetséges veszélyek fenyegetik 
a diákokat az online térben.
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Összegzés

A kutatásunk keretében készült interjúkkal az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, vajon 
a hazai oktatási intézményekben találkoztak-e már az iskolai zaklatásnak – fókuszpon-
tunkba került – 21. századi formájával. Kiderült, az elektronikus zaklatás problémája 
nem ismeretlen az iskolák előtt, habár a hivatalos terminust nem ismerik. Ennek elle-
nére vannak olyan iskolák, amelyek lehetőségeikhez képest sikeresen küzdenek meg 
a jelenséggel. A leghatékonyabb intézményi attitűdnek a problémához való proaktív 
hozzáállás látszik, vagyis az, amikor a tanárok felismerve a tényt, hogy a technológiai 
jártasságban és a közösségi oldalak alkalmazásainak használatában a diákok maga-
biztosabban mozognak, felkészítik őket a lehetséges helyzetekre. Ezek az intézmé-
nyek az esetleges felmerülő konfliktusokat nem elszigetelten kezelik, hanem a fe-
szültségek feloldásába egyaránt bevonják a tanári kart és a diákokat is. Keresik azokat 
a módszereket, amelyek alkalmazásával az internetet és a közösségi alkalmazásokat 
a diákok oktatásának és nevelésének szolgálatába állíthatják. Megelőző jelleggel pre-
ventív foglalkozásokat tartanak, és nem csupán megoldják, hanem keresik is a lehet-
séges konfliktusforrásokat.
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Györgyi Zoltán

Az alternatív vitarendezési projekt hatása  
a pedagógusokra

A kutatás egészében elsősorban azt igyekeztünk körbejárni, hogy a konfliktusok 
megelőzése és a kialakult konfliktusok kezelése milyen társadalmi és intézményi 
környezetben zajlik, mennyire nyitott ez a környezet az újszerű, a korábbinál eset-
leg nagyobb sikerrel kecsegtető megoldások irányába, s milyen szemléleti akadályok 
nehezítik ezt a folyamatot. A kötet tanulmányai ezzel foglalkoznak, megvilágítva az 
egyes résztémákat. E tanulmányban az Alternatív vitarendezés program közvetlen 
hatását vizsgáljuk részben a korábbi tanulmányok tapasztalatait összefoglalva, rész-
ben pedig azokat kiegészítve. 

Vizsgálódásunkat egyrészt egyéni szinten, vagyis a tanárok szintjén folytattuk, fi-
gyelembe véve, hogy egy részük egyáltalán nem vett részt AVR képzésben, míg má-
sok a képzési program moduljaiból akár többet is elvégezhettek; másrészt pedig in-
tézményi szinten, alapozva a kutatás kiindulópontját jelentő négy almintára. A négy 
alminta a bevonódás mértékének négy szintjét jelentette egyben (ld. a kutatási mód-
szerek leírását), ugyanakkor már most utalnunk kell arra, hogy ezt a megközelítést 
más, a programmal összefüggő hatások, így például a tantestület programba való 
bekapcsolódásának aránya, de akár az is befolyásolhatta, hogy a részvételt, s ezen 
keresztül az ott elsajátított módszerek iskolai bevezetését támogatta-e az iskola ve-
zetése, vagy hogy a módszerekkel megismerkedő résztvevők milyen szakmai tekin-
téllyel rendelkeznek iskolájukban. További, AVR hatást torzító tényező, hogy az AVR 
programnak alternatívái is vannak, amelyek ugyancsak képesek befolyásolni a tanári 
szemléletváltást, így a kontrolliskolák pedagógusai is találkozhattak a vitarendezés 
szemléletformáló hatásával. 

A mérési szintek

A projekt hatása sokféle szinten és többféle módszerrel elemezhető, módszerta-
nilag azonban nagyon nehezen mérhető. A mért szintek tekintetében egyrészt arról 
beszélhetünk, hogy a hatás csak közvetlenül, a programban résztvevők esetében fi-
gyelhető meg, vagy pedig rajtuk keresztül tantestületük egészében is; másrészt arról, 
hogy csak a gondolkodásra gyakorolt-e hatást, vagy pedig a vitarendezési kultúrára is. 
A következőkben az így kirajzolódó négy változást érintjük, melyet az 1. táblázatban 
foglaltunk össze.
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1. táblázat: Az AVR-program hatásának mérése és annak indikátorai a kutatásban

A hatás elterjedése:

a hatás mélysége

Intézmények: 

az intézmény bevo nódásának 
mértéke (= 4 alminta)

Egyének (tanárok): 

a kérdezettek által elvégzett 
modulok száma

Attitűdök 
Tanári vélemények a konfliktushelyzetben való viselkedésről

Hogyan ítél meg a tanár kollégái konfliktuskezelési metódusait?

Cselekvések
Mit tesz, ha konfliktusa támad egy diákkal?

Mit tesz, ha konfliktusa támad egy kollégájával?

Tanári és diáktapasztalatok  
a konfliktuskezelési  
metódusokról

Gondolati sémánkból hiányoznak a diákok, aminek nem az az oka, hogy a rájuk 
gyakorolt hatást ne tartanánk kiemelkedően fontosnak, hanem azt, hogy ebben nem 
feltételeztünk mérhető, rövid távú hatást.1

Ebben a mezőben az AVR program hatását (pontosabban: bármilyen program 
hatását) akkor tekinthetjük ideálisnak, ha azok az intézményekre jellemző cselekvé-
sek szintjén mérhetők, s akkor kérdőjelezhető meg leginkább az eredmény, ha az at-
titűdökben egyéni szinten sem tükröződik. A köztes állomásokat nem tudjuk egy-
értelműen értékelni ebben a kudarc-siker mezőben, mert nem épülnek lineárisan 
egymásra, s feltételezhetően kölcsönhatásban állnak egymással.

Ezen a ponton utalnunk kell arra, hogy kutatásunk nem terjedt ki a vizsgált al-
ternatív módszerek működőképességének, sikerességének mérésére, a programban 
a pedagógusokkal megismertetett módszerek előremutató jellegét a kutatás során 
axiómaként kezeltük. Jelen kötet egyik tanulmánya2 a nemzetközi tapasztalatok be-
mutatásával szemlélteti ugyan a módszerek előnyeit, de ez nem helyettesít egy maj-
dani beválásvizsgálatot. Egy ilyen vizsgálatra azonban majd csak akkor kerülhet sor, 
ha széles körű tapasztalatok állnak rendelkezésünkre, vagyis az alternatív vitarende-
zés elterjedésének egy későbbi fázisában.

A következőkben a négy mérési területet mutatjuk be, először az attitűdök, majd 
cselekvések szintjén, mindkét esetben kitérve az egyéni és az intézményi hatásokra.

1 Anélkül, hogy elébe mennénk az értékelésnek, meg kell jegyeznünk, hogy az AVR prog-
ram tanárokra gyakorolt hatása is csak néhány területen mutatható ki, áttételes hatás így 
végképp nem várható.

2 Kovács István Vilmos: Alternatív vitarendezés a nemzetközi gyakorlatban.
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1. ábra: A változások mérése

Egyéni cselekvések

Egyéni percepciók Iskolai cselekvések

Iskolai percepciók

Az attitűdök 

Az attitűdökben bekövetkezett változásokat három kérdéscsoport kapcsán próbáltuk 
mérni:

– Mennyire ért egyet a kérdezett az egyes konfliktuskezeléssel kapcsolatos ál-
lításokkal? 

– Mennyire azonosul azzal, ha egyes konfliktusok esetén a megoldás a konflik-
tusokban résztvevőkkel való megbeszélés révén történik? 

– Milyen megoldásokat tart jónak a tanórák megzavarása esetén? 

Mivel bármiféle változást csak akkor tudunk mérni, ha az induló szint nem közelí-
ti meg a célként értelmezhető szintet, ezért az indikátorként használni kívánt változó-
kat először ebből a szempontból vizsgáltuk meg. Összességében azt tapasztaltuk, hogy  
a fenti kérdések alapján a tanárok nagyon nyitottnak mutatkoztak az alternatív vitaren-
dezéssel összefüggésbe hozható megoldásokra. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
azonosulnának az idesorolt módszerekkel (többségük nem vett részt ilyen képzésben 
sem az AVR programon belül, sem más szervezésben), hanem csak annyit, hogy gon-
dolkodásukban erősen jelen vannak a konfliktusokat tárgyalásos alapon megközelítő 
attitűdök, s ehhez képest háttérbe szorulnak a nyíltan erődemonstráló megoldások. 
Hogy a vélemények milyen mértékben tükrözik a válaszokkal való azonosulást, s milyen 
mértékben a társadalmi elvárásokat, amelyeknek a válaszok esetleg igyekeznek meg-
felelni, nem tudjuk, viszont a mért attitűdök rendkívüli mértékben megnehezítik a vál-
tozások rögzítését, s egy részletes attitűdvizsgálat igényére hívja fel a figyelmünket. 

A konfliktuskezelés módozatira vonatkozó négy kérdésünk közül egyetlen osztja 
meg a pedagógusokat, éppen az a kérdés, amelyik a legkevésbé egyértelműen jelzi, 
hogy a kérdezett az erőn vagy az érvelésen alapuló (a hagyományos, vagy az alterna-
tív) konfliktuskezeléssel azonosul-e.  
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2. táblázat: Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?

  Egyáltalán 
nem 

Inkább 
nem 

Inkább 
igen

Teljesen 
egyetértek Össze sen

Konfliktus esetén  
a legjobb megoldás 
az, ha meghúzzuk 
magunkat.  

Fő 281 246 33 3 563

% 49,9% 43,7% 5,9% 0,5% 100,0%

Minden konfliktus 
esetén van olyan 
megoldás is, amikor 
nem kell másokat 
bántani, de nem is kell 
meghúzni magunkat. 

Fő 17 40 230 278 565

% 3,0% 7,1% 40,7% 49,2% 100,0%

Sokszor az segít, 
ha megpróbáljuk 
megérteni a másik 
viselkedésének az okát. 

Fő 9 16 184 356 565

% 1,6% 2,8% 32,6% 63,0% 100,0%

Ahhoz, hogy a többiek 
tiszteljenek, néha meg 
kell harcolni másokkal.

Fő 83 164 248 65 560

% 14,8% 29,3% 44,3% 11,6% 100,0%

Egyes, viszonylag súlyos konfliktusokat (egy diák durván piszkál, zrikál egy ta-
nárt/egy tanár durván piszkál, zrikál egy diákot két diák valami miatt összevitatko-
zik, összeverekedik) különbözőképpen kezelnek iskolai szinten (ld. később). Az egyes 
metódusok közül a résztvevőkkel való megbeszélés („Megpróbálják a résztvevőkkel 
megbeszélni a konfliktus okát”) hozható közvetlen összefüggésbe az alternatív vita-
rendezési módszerekkel. Az ezzel való egyetértés mindhárom kérdéskörben százszá-
zalékos, vagyis az AVR program hatását ezen a szinten sem értékelhetjük. 

Az órai rendzavarások többnyire a kisebb súlyú, bár gyakori konfliktusok közé tar-
toznak. Sem súlyuk, sem gyakoriságuk okán nem várható, hogy ezek mindegyikét nap 
mint nap azok gyökeréig elemezve rendezzék a tanárok, ennek megfelelően a szé-
les eszköztár alkalmazása nem mond ellent az alternatív vitarendezési módszerek 
befogadásának, de az eszköztárban szereplő megoldások minősítése a korábbiakon 
túl is utal a tanárok konfliktusrendezési attitűdjeire. A módozatok egy része (pl. az 
áthárítás, a tüneti kezelés) nem vagy csak alig helyezhető el a hagyományos alter-
natív konfliktuskezelés-mezőben, más részük (például a megbeszéléseken alapuló 
megoldások) csupán kiinduló alapot jelentenek, s ismét mások (az erőn alapuló meg-
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oldások, vagy akár a passzivitás) az alternatív módszerekkel gyökeresen ellentéte-
sek. Mivel a megbeszélésen alapuló megoldások elfogadottsága csaknem teljes körű, 
hatást csak a passzivitás, illetve az erőn alapuló megoldások esetében mérhetünk. 
(Lásd 5. táblázat.) 

Mindezek alapján látható, hogy nagyon korlátozottak a lehetőségeink, akármelyik 
megközelítésben is vizsgálódunk. Az adatokat elemezve minimális összefüggést talá-
lunk, mégpedig két területen. A hatalom alapú konfliktuskezelésben az öt tétel közül 
mindössze egy esetben érhető tetten egyéni szinten a program hatása: közepesen 
erős, de szignifikáns összefüggés látható a beírás, intő esetében. Egyértelmű és mar-
káns különbség van a képzésbe alig vagy egyáltalán be nem kapcsolódó tanárok és az 
abban több modult is elvégzők között: az utóbbiak egyértelműen háttérbe szorítják 
ezt a módszert. Ugyanez intézményi szinten már egyáltalán nem mérhető, vagyis az 
AVR program hatása még ebben az egy esetben is megreked az egyéni szintnél.

3. táblázat:  a pedagógusok véleménye a tanórai rendzavarásért adandó intőről  
A kérdés: „Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja  
a tanítást: /a tanárok beírást, intőt adnak a rendbontónak?”  
p = 001

A tanárok AVR programba való  
bekapcsolódásának mértéke Egyetért („Igen”)

Egyáltalán nem Fő 305
 % 73,1%
Alig Fő 25
 % 73,5%
Közepes mértékben Fő 12
 % 48,0%
Intenzíven vett részt Fő 15
 % 46,9%
Összesen Fő 357

% 70,3%

A másik összefüggés a tanári passzivitással kapcsolatos, s a várttal ellentétes a ha-
tás, ugyanakkor csak intézményi szinten mérhető. Az együttműködő és az érzékenyí-
tett iskolák pedagógusai sokkal pozitívabban értékelik ezt a módszert, mint az isko-
lák másik csoportja. Az viszont, hogy egyéni szinten ez a hatás kimutathatatlan, arra 
utal, hogy az összefüggés nem a program következménye, hanem a konfliktuskeze-
lésbe való bekapcsolódás oka.  Ez utal arra, hogy a jelenlegi helyzetben még illúzió 
a program hatását várnunk, ugyanakkor – más metszetben – pozitív folyamatként ér-
tékelhetjük a konfliktusmegoldásban gyenge (passzív) iskolák határozott törekvését 
a helyzetükből történő kimozdulásra.

Az alternatív vitarendezési projekt hatása a pedagógusokra
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4. táblázat:   a pedagógusok véleménye a tanórai rendzavarás tűrésésért 
A kérdés: „Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja  
a tanítást: /a tanárok nem tesznek semmit?” 
p=0,011

Alminta  Egyetért („Igen”)

Kontroll Fő 26

 % 25,2%

Együttműködő Fő 84

 % 37,8%

2012-ben érzékenyített Fő 30

 % 25,4%

Érzékenyített Fő 34

 % 42,0%

Összesen Fő 174

% 33,2%

A fentiek alapján elmondható, hogy az alternatív vitarendezés nem mond alapve-
tően ellent a (mért) tanári attitűdöknek, a program hatására bekövetkező változások 
viszont – ha vannak, akkor – ezen a területen és/vagy a leírt módon nem mérhetők. 
Épp ezért tűnik kiemelkedően fontosnak a cselekvések feltárása. 

A cselekvések

A cselekvések megítéléséről, s ennek kapcsán előfordulásuk gyakoriságáról az előző 
fejezetben tettünk említést, kérdés azonban, hogy maguk a konfliktuskezelési metó-
dusok mutatnak-e eltérést a programba való bekapcsolódás szintje szerint. 

A diákokkal kapcsolatos tanórai konfliktusok esetében, mint láttuk, a módszerek 
sokfélék lehetnek. Az egyértelműen az erőn alapuló konfliktuskezelés – a tanárok 
megítélése szerint – viszonylag alacsony elfogadottsága ellenére nem jelentéktelen, 
a passzivitás nem általános ugyan, de alkalmanként sok helyen előfordul, a megbe-
szélésen alapuló konfliktuskezelés pedig messze nem annyira általános, mint amilyen 
magas az elfogadottsága. A diákok megítélése több tekintetben eltér a tanári véle-
ményektől, mégpedig alapvetően az erőn alapuló módszerek erősebb, s a megbeszé-
lésen alapuló módszerek gyengébb jelenléte irányába. 

Györgyi Zoltán
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5. táblázat:   Vitarendezési eljárások és az azokkal való egyetértés a kérdezettek 
iskolájában (tanári vélemények) 
A kérdés: „Ön szerint ez jó megoldás (lenne), ha egy diák megzavarja  
a tanítást, akkor a tanárok ... ?”

Tanári vélemények Diákvélemények

Eszköz- 
csoport Eszköz Jellemzően 

ezt teszik
Néha  

ezt 
teszik

„Jó 
meg-

oldás”
Jellemzően  
ezt teszik

Néha  
ezt 

teszik
Megbeszélés Óra után  

elbeszélgetnek  
a rendbontóval.

51,8 47,6 98,1 32,0 50,5

Megbeszélik  
az osztályban  
a problémát.

60,8 38,6 96,4 31,3 48,3

Áthárítás Behívatják  
a rendbontó  
szüleit.

19,5 77,9 95,2

Segítséget kérnek  
az osztályfőnöktől 
vagy más  
kollégáktól.

47,0 52,5 91,1 29,2 50,5

Az igazgatóhoz kül-
dik a rendbontót. 16,0 78,9 61,3 26,4 56,4

Passzivitás Nem tesznek  
semmit. 3,5 61,6 33,2 13,7 60,8

Tüneti  
kezelés

Külön ültetik,  
elültetik a rend- 
bontót máshová.

31,1 64,9 82,8 45,6 39,4

Plusz feladatot  
adnak a rend-
bontónak.

12,9 77,3 82,9 16,2 43,1

Feleltetik rend-
bontót. 9,0 76,4 48,8

Erőn alapuló 
konfliktuske-
zelés

Beírást, intőt adnak 
a rendbontónak. 45,3 53,8 70,6 52,9 40,8

Felkeltik a rend-
bontó figyelmét, 
pl. visszaszólnak, 
asztalra csapnak.

11,2 76,1 49,1 34,5 52,1

Kokit adnak a rend-
bontónak. 0,7 12,7 34,1 5,7 20,4

Dolgozatot íratnak 
az osztállyal. 2,6 61,1 32,1 30,9 54,7

Egyest adnak  
a rendbontónak. 7,7 57,1 29,2 33,9 46,1

Az alternatív vitarendezési projekt hatása a pedagógusokra
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Intézményi szintű hatás a tanári véleményekben egyértelműen mérhető: a pasz-
szivitás az AVR programmal együttműködő és az arra érzékenyített intézmények 
esetén szignifikánsan gyakoribb, a rossz magaviselet osztályzattal való büntetése 
ugyanakkor lényegesen ritkább. A válaszokat árnyalja, hogy ugyanakkor a dolgozat-
írás, mint szankció nem az együttműködő, hanem az érzékenyített iskolákban a leg-
ritkább. Figyelembe véve, hogy a diákok megítélésében is – bár vannak szignifikáns 
összefüggések, de – csak nehezen fedezhető fel az AVR programmal kapcsolatos ha-
tás, összességében csak azt mondhatjuk, hogy elhatárolhatók egymástól a különböző 
konfliktuskezelési gyakorlattal rendelkező iskolák, s ezeknek eltér az AVR programhoz 
való viszonya, de az utóbbi egy irányba mutató hatása nem látható. 

2. ábra:   A tanárok véleménye kollégáik órai rendzavarással kapcsolatos 
egyes reakciójáról   
Az iskolák AVR programba való bekapcsolódásának mértéke szerint szigni-
fikáns válaszok A kérdés: „Mit csinálnak a kollégái, ha a diákok megzavar-
ják az órát?” 
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Súlyosabb konfliktus esetén a tanárok négyötöde vesz igénybe a rendezéshez va-
lamilyen külső segítséget. A válaszok azt tükrözik, hogy viszonylag ritka, de nem jelen-
téktelen a fegyelmi irányba történő elmozdulások száma, de ennél is ritkábbak azok, 
amelyek esetén az érdemi ok-, illetve megoldáskeresés feltételezhető (barátokhoz, 
testvérekhez, osztálytársakhoz fordulás). A leggyakoribb a hárítás, vagyis más tanárral, 
illetve a szülővel való kapcsolatfelvétel. Ennek módja, s így a konfliktusrendezés módja 
sem látható, inkább csak azt jelzi, hogy a konfliktuskezelés mindenképpen túlmutat a ta-
nár-diák kapcsolaton. A kezelési módok és a vitarendezésbe történő bekapcsolódás kö-
zött sem egyéni, sem intézményi szinten nem találkoztunk szignifikáns összefüggéssel. 

6. táblázat:   Tanári segítségkérés tanár-diák konfliktus esetén 
A kérdés: „Kihez, kikhez szokott fordulni segítségért, ha egy diákkal problé-
mája van?”

Az adott kérdésre adott 
válaszok aránya (%)

A diák osztályfőnökéhez, tanárához, kollégiumi nevelőjéhez 72,3

A többi diákhoz, az osztálytársakhoz 13,0

A diák egy barátjához 2,9

A diák egy testvéréhez 1,1

A diák szüleihez vagy felnőtt rokonaihoz 30,1

Az iskola vezetéséhez, iskolaszékhez, fegyelmi bizottsághoz 18,1

Senkihez, általában egyedül oldom meg a helyzetet 20,9

Ilyesmi nem szokott előfordulni 2,0

Néhány kiemelt konfliktus esetén részletekbe menően is vizsgálhatjuk a program 
hatását, s a korábbi tapasztalatainkkal ellentétben ezekben nagyon egyértelmű a prog-
ram hatása. A hatás méréséhez az eddigi elemzési módszereinktől eltérően az iskolai 
szinten mért konfliktuskezelést kellett összevetni a kérdezettek programba való bekap-
csolódásával. Két esetben, a tanár irányából érkező agresszió esetén, valamint a diákok 
közötti konfliktusok esetén találunk összefüggést: az utóbbinál a vitarendezésbe inten-
zíven bekapcsolódó pedagógusok iskolái az átlagosnál lényegesen nagyobb nyitottságot 
mutatnak az alternatív vitarendezésre, a tanári agresszió esetében viszont bezárkózást 
tapasztalunk. Ha hozzátesszük ehhez, hogy diákok irányából a tanárok felé irányuló ag-
resszió semmilyen összefüggése nem mutat a programba való bekapcsolódással, akkor 
kirajzolódik az az interjúkból is kitűnő kép3, hogy a módszerre jelenleg csak egy fontos 
feltétellel van nyitottság a rendszerben: a konfliktus ne érintse a tanárokat. 

3  Lásd Mártonfi György: Konfliktuskezelés – fegyelmivel vagy alternatív vitarendezéssel?
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7. táblázat:   Tárgyalásos konfliktuskezelés a tanárok AVR programba való  
bekapcsolódásának intenzitása szerint 
A kérdés: „Megpróbálják-e a résztvevőkkel megbeszélni a konfliktus okát, 
ha ...?” 
A címben megadott tanári válaszok aránya a különböző válaszlehetőségek 
között 

Tanári részvétel 
intenzitása a 
programban

Ha egy tanár durván piszkál, 
zrikál egy diákot? 

p =0,027

Két diák valami miatt  
összevitatkozik, összeverekedik? 

p=0,063

Semmi
Fő 128 293

% 28,9% 65,5%

Alig
Fő 6 25

% 16,2% 67,6%

Közepes
Fő 3 11

% 12,0% 42,3%

Intenzív
Fő 6 23

% 20,7% 71,9%

Összesen
Fő 143 3

% 26,8% 64,9%

Összefoglalás

Ha összegezni szeretnénk az itt elmondottak, s figyelembe vesszük a kötet más ta-
nulmányainak e metszetben történő értelmezéseit, akkor egyértelműen megállapít-
ható, hogy az alternatív vitarendezés egy konfliktusokkal eltérő mértékben terhelt, 
a konfliktuskezelés mögött álló általános tanári attitűdök tekintetében is sokszínű 
rendszerben keresi a helyét. A konfliktusok kezelésére gyakorolt hatást oly sok ténye-
ző befolyásolja jelenleg, hogy egy képzési program – érintse az akár az egész iskolát, 
vagy csak az egyes a tanárokat – nem képes sem a konfliktuskezeléssel kapcsola-
tos nézeteken, sem pedig a napi gyakorlaton könnyen észlelhető módon változtatni. 
A hatások feltárása azért is nehéz, mert sok jel mutat arra, hogy a programba való be-
kapcsolódás nem független az adott iskolában kialakult tanár-diák viszonytól4, s nem 

4  Lásd Györgyi Zoltán–Imre Anna: Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok.
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független a konfliktuskezelés kialakult gyakorlatától5. Vagyis az ok-okozati viszonyok 
nem egyértelműek, gyakran a várt hatással ellentétben az iskolán belüli helyzetek és 
viszonyok vezetnek a konfliktuskezelésbe való bekapcsolódáshoz, nem pedig az ilyen 
ismeretek megszerzése módosítja az iskolán belüli helyzeteket. Ez jelentős részben 
magyarázza, hogy egy keresztmetszeti vizsgálatban nem érzékelhetők a hatások. 
Az esetleges elmozdulások csak egy-egy iskolán belül, eltérő időpontokban lennének 
mérhetők. A vitarendezésbe való bekapcsolódás csak a tanári elvárások nagyon álta-
lános szintjén tapintható ki6, illetve ahol ezen túlmutató változások nyomát észleljük, 
ott kirajzolódnak a rendszer korlátja is, miszerint a tanárok a saját konfliktusait nem 
kívánják megújítva kezelni, a hagyományos módszerek számukra kézenfekvőbbek, 
előnyösebbek.

5 Lásd Sági Matild–Szemerszki Mariann: Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő 
hatásai.

6 Györgyi–Imre i.m.
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