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A BÁNTALMAZÁS ELLEN – EGY PROGRAM ELSŐ HAZAI TAPASZTALATAI

Absztrakt

Az iskolai bántalmazás az utóbbi években Magyarországon is egyre inkább a figyelem köz-
pontjába kerül. Éppen ezért az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával 2016-ban há-
rom, egymástól jelentősen eltérő társadalmi környezetben működő általános iskolában vezet-
ték be kísérletként a Turkui Egyetem kutatói által kidolgozott KiVa-programot. A program el-
sődlegesen a prevencióra épít, a közösség erejét felhasználva a bántalmazás megelőzésére helye-
zi a hangsúlyt, normaként tudatosítva a tanulókban, hogy a bántalmazás, a másik kiközösíté-
se semmilyen körülmények között nem elfogadható. 

A tanulmány a három iskola egyikének első tapasztalatait mutatja be. A szerzők megállapít-
ják, hogy a probléma a jó családi háttérrel rendelkező tanulók és a problémára korábban is na-
gyon szenzitíven reagáló tantestület ellenére is aktuális: a bántalmazás a mindennapokban je-
len volt, s az eltelt időszakban megfigyelt csökkenés ellenére is jelen van, a tanulók csaknem 
felét érik ilyen atrocitások. A program bevezetése óta a különböző indikátorok előrelépést je-
leznek. Egyelőre nem látható, hogy ez mennyiben a program, s mennyire a tantestület egyéb 
tevékenységének hatása, de a tantestület tagjai úgy látják, hogy a KiVa jelentősen bővítette pe-
dagógiai eszköztárukat.  

A bántalmazásról
 
A hazai köznevelési intézményekben az iskolai bántalmazás (más szóval: zaklatás1; angolul: 
bullying vagy mobbing) megelőzése, kezelése egyre fontosabb feladat, nem kis részben azért, 
mert időnként a bántalmazás szélsőséges formáival is találkozhatunk. A nemzetközi szakiro-
dalomban az általánosan elfogadott definíció a norvég pszichológus, Olweus nevéhez fűződik, 
aki a világon elsőként foglalkozott tudományosan a témakörrel. Első kutatásait Svédország-
ban, majd a bergeni egyetemen folytatta. Eredményei más országok kutatóinak érdeklődését is 
felkeltették, ennek nyomán számos prevenciós és intervenciós program került kidolgozásra. A 
kvantitatív vizsgálatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a kvalitatív, megfigyeléseken és 
interjúkon alapuló kutatások, amelyek segítségével a bántalmazás folyamata sokkal mélyebben 
volt vizsgálható. Az egyes kutatók kutatásai nem feltétlenül azonos elméleti keretekre épültek, 
fogalomhasználatuk sem egységes (Buda, 2015).

Olweus szerint iskolai bántalmazásról akkor beszélhetünk, amikor egy tanulót rendszere-
sen és hosszabb időn keresztül egy vagy több tanuló lelkileg és/vagy fizikailag szándékosan 
bántalmaz. Ennek értelmében a bántalmazásnak három ismertetőjele van: agresszív viselkedés 

1 A továbbiakban – anélkül, hogy állást foglalnánk az ezzel kapcsolatos szakmai vitában – a bántalma-
zás kifejezést használjuk. 
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vagy szándékos sérelemokozás (1), amelyet ismétlődően és hosszú időn keresztül követnek el 
(2) olyan interperszonális kapcsolatban, ahol egyenlőtlen erőviszony áll fenn az áldozatok és a 
bántalmazók között (3) (Olweus, 1999).

A szakirodalom gyakran tesz különbséget direkt és indirekt bántalmazás között. Az előb-
bi olyan közvetlen és nyilvánvaló cselekmény, amely nyíltan az áldozat ellen irányul, az utób-
bi esetében viszont nincs közvetlen interakció a bántalmazó és az áldozat között. Még az sem 
feltétlenül derül ki, hogy ki a bántalmazó. Mások az indirekt bántalmazást az ún. kapcsola-
ti bántalmazás szinonimájaként használják, vagyis az áldozat társas kapcsolatainak szétrom-
bolását, csoportban elfoglalt helyzetét, jó hírét veszélyeztető cselekményt értik alatta (Buda, 
2015). Ennek egyik, az utóbbi évtizedekben jellegzetessé vált formája az internetes bántalma-
zás (cyberbullying). 

A kutatók kezdetben az iskolai bántalmazást kétszemélyes interakcióként vizsgálták, és csak 
a kilencvenes évektől tekintik társas jelenségnek. A mai általános felfogás szerint az iskolai bán-
talmazás a legtöbb esetben csoportban lezajló cselekmény, amelynek során a bántalmazó és a 
bántalmazott mellett további résztvevők is jelen vannak, akik csak ritka esetben semleges meg-
figyelők: tudnak arról, ami történik, de úgy tesznek, mintha nem tudnának róla, emiatt nem 
is tesznek semmit a bántalmazás ellen. Craig és Pepler kanadai kutatók vizsgálatai szerint az 
ún. „kívülállók” nem egyszerűen nézőközönséget alkotnak, hanem különféle szerepeket vesz-
nek fel. Így például lehetnek a bántalmazó támogatói, társai, közönsége, illetve a szakemberek 
megkülönböztetik az ún. ritkán beavatkozókat (Craig és Pepler, 1997). A bántalmazás tehát 
nem csupán két embert – a bántalmazót és a bántalmazottat – érintő esemény, hanem olyan, 
amelynek az egész közösség a részese, még azok is, akik látszólag nem csinálnak semmit. A 
problémát kezelő metódusok éppen ezért gyakran bevonják ezt a réteget is. Napjainkban szá-
mos bántalmazás elleni (antibullying) program működik, többféle módszerrel.  

A KiVa programról röviden

A Turkui Egyetem kutatói által kidolgozott KiVa program2 az iskolai bántalmazás csökkenté-
sét, illetve kezelését célzó módszer. Finnországban általánosan elterjedt, de sok más országban 
is alkalmazzák. A program elsődlegesen a prevencióra épít, a közösség erejét felhasználva a bán-
talmazás megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Alapját olyan foglalkozások, játékok jelentik, ame-
lyek a bántalmazás elfogadhatatlanságát igyekeznek normaként tudatosítani a tanulókban, va-
gyis azt, hogy a bántalmazás, a másik kiközösítése semmilyen körülmények között nem elfo-
gadható. Ezzel a program azt igyekszik elérni, hogy az iskolai közösség kevésbé tolerálja a bán-
talmazást, s képes legyen az áldozat megvédésére. Szükség esetén viszont, vagyis amikor fény 
derül egy-egy bántalmazásra, célzott beavatkozás történik a folyamatba. Ezt a feladatot az isko-
lák erre a feladatra kiképzett, rendszerint négy fős tanári csoportja, az ún. KiVa-team irányítja.

Az eseti bántalmazók és az általuk okozott bántalmazások még nem kerülnek a KiVa-team 
elé, ezeket az osztályfőnök igyekszik kezelni. A súlyosabb, illetve a rendszeresen előforduló ese-
tek a KiVa-team, előre megadott forgatókönyv szerinti beavatkozásával járnak. 

2 A program angol nyelvű linkje: http://www.kivaprogram.net/ 
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•	 Első lépésként a team egy-vagy két tagja a bántalmazottal beszélget, felderítve az eset 
részleteit, s egyben növelendő a bántalmazott biztonságérzetét. Ez utóbbit szolgálja az 
a látszólag lényegtelen mozzanat is, hogy már ekkor rögzítik egy későbbi, esetkövető 
megbeszélés időpontját is, érzékeltetve a bántalmazottal, hogy a bántalmazás megszű-
néséig számíthat a támogatásukra. 

•	 Második lépésben a bántalmazókkal beszélgetnek el külön-külön, mégpedig oly mó-
don, hogy ők egymással időközben ne tudjanak egyeztetni. E beszélgetéseknek nem 
célja a bántalmazás és a bántalmazók indokainak feltárása, hanem csupán azt érzékel-
tetik velük, hogy tettük mindenképpen elfogadhatatlan, s egyben vállalniuk kell, hogy 
változtatnak a viselkedésükön. Bár a bántalmazók elmondhatják saját verzióikat, akár 
azokat az eseményeket is, amelyek a bántalmazást kiváltották (például a bántalmazott 
korábbi bántalmazói tevékenységét), azokkal azonban a KiVa-team tagjai érdemben 
nem foglalkoznak. 

•	 A program e beszélgetésre kétféle megközelítést ajánl, amelyek közül a tanárok szaba-
don választhatnak. A non-konfrontatív megbeszélés esetén a bántalmazó meggyőzése 
is cél, a konfrontatív megbeszélés esetén viszont csak annak érzékeltetése, hogy cseleke-
dete ütközik az iskolai normákkal. 

•	 Ezt követi – harmadik lépésként – az adott osztályban folytatandó csoportos megbeszé-
lés, amelyben a KiVa-team tanárai röviden rögzítik az adott helyzetet, s még egyszer el-
hangzik a bántalmazó vállalása annak érdekében, hogy az osztály tagjai is egyértelmű-
en tudjanak erről, s így elősegíthessék ennek betartását. 

A program külső szakmai támogatást ad az ebben résztvevő iskoláknak, de mind a megelő-
zés, mind az intervenció iskolán belül történik. A szakmai támogatás egyrészt a tanárok rövid 
képzés keretében történő felkészítésére irányul, másrészt a tanulók tanáraik által történő felké-
szítéséhez biztosítanak folyamatosan frissülő segédanyagokat, harmadrészt pedig éves kérdő-
íves felméréssel teszik ellenőrizhetővé az előrelépést. 

A finn tapasztalatok meggyőzőek: a bántalmazottak aránya a program immár kilenc éve 
alatt negyedével, a bántalmazóké több mint felével esett vissza.3 Számos kutatás pozitív hatá-
sokat mutatott ki az iskolával szembeni attitűdök, az iskolai motiváció és az osztályon belü-
li kooperáció szempontjából is. (Salmivalli és mtsai, 2012; Williford és mtsai, 2012; Kärnä és 
mtsai, 2011; Kärnä, 2012)

Magyarországon 2016-ban három, egymástól jelentősen eltérő környezetben, eltérő felté-
telrendszer mellett működő iskolában vezették be kísérletképpen a programot. Az egyik fő-
városi intézmény viszonylag jól szituált, a gyerekeire tudatosan figyelő középosztálybeli szülői 
háttérrel rendelkezik (a későbbi ábrákon „A” iskola), a másik egy átlagostól nagyon eltérő, a 
családjukból kiemelt tanulókat oktató bentlakásos fővárosi iskola („C” iskola), a harmadik pe-
dig egy dunántúli község kis létszámú egyházi általános iskolája („B” iskola). Az egymástól ka-
rakteresen eltérő intézmények kiválasztása lehetőséget ad arra, hogy a program hazai működő-
képességét eltérő körülmények között lehessen vizsgálni.   

 

3 http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective
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3 http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective
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A KiVa program hazai kísérleti bevezetésének szakmai kezdeményezője és támogatója az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet4. Az intézet kutatói5 aktív szerepet vállaltak a folyamatok mo-
nitorozásában, az eredmények nyomon követésében is. Miután a program kompakt egész, an-
nak minden eleme, így a programot kísérő, s a finn programgazdák által megvalósított rend-
szeres tanulói és pedagógusi felmérés is lényegében változtatás nélkül került alkalmazásra az is-
kolákban. Ez utóbbiak online módszerrel lebonyolított kérdőíves adatfelvételek, amelyek vi-
szonylag egyszerű kérdésekkel teszik lehetővé a program eredményeinek nyomon követését. Az 
első, 2016. májusi bemeneti mérést egy évvel később követte az első változásokat mérő vizsgá-
lat. A két adatbázist a finn programgazda mind a magyarországi partner, mind pedig az érin-
tett iskolák rendelkezésére bocsátotta. Tanulmányunk is részben ezt dolgozza fel, de interjúk-
kal, fókuszcsoportos megbeszélésekkel egészítettük ki a kutatásunkat, arra törekedve, hogy ár-
nyaltabb képet kapjunk a bevezetés körülményeiről, a program működéséről, a programmal 
kapcsolatos tapasztalatokról, elmélyítve és kiegészítve a kérdőíves adatfelvételek eredményeit. 

A terjedelmi keretek nem teszik lehetővé mindhárom iskola eredményeinek bemutatását, 
mivel azok megértéséhez a kontextus bemutatása is nélkülözhetetlen. Jelen írásban az „A” in-
tézményre esett a választásunk, részben azért, mert ez a legnagyobb tanulói létszámmal rendel-
kező intézmény, ahol az esetszámok lehetővé teszik az adatok mélyebb elemzését, részben pe-
dig azért, mert a program itt különösen jó befogadó közegre talált.

Az iskolai előzmények

Az iskola a főváros kicsit falusias, elzárt részén található. Részben ennek köszönhető, hogy na-
gyon családias hangulatú. Évfolyamonként két-két osztállyal működik. A pedagógusok életko-
ri összetétele vegyes, minden korosztály képviselteti magát viszonylag egyenletes eloszlásban, 
nagyobb fluktuáció nem jellemző. Az intézményméret lehetővé teszi, hogy a tantestület egé-
sze a többi osztály problémáira is rálásson, függetlenül attól, hogy tanít-e ott az adott tanár. 

A tanulók családi háttere alapvetően kiegyensúlyozott, bár sok az elvált szülő, részben egye-
dül, részben új párral nevelve a gyerekeket. Osztályonként ugyanakkor jelentős eltérések van-
nak mind ebben, mind a tanévek közötti fluktuáció mértékében. Ezek részben indokolják azt, 
hogy vannak teljesen problémamentes osztályok, s vannak, amelyekben az átlagosnál több a 
nehézség. Ugyanakkor a viszonylag jó környék, a szülői odafigyelés és a meglehetősen homo-
gén társadalmi háttér összességében kedvez a pedagógiai munkának. 

Az általunk készített interjúkból az derült ki, hogy bántalmazás szinte minden évfolyamon 
és osztályban előfordult már. Ezek súlya természetesen eltérő. Egyik enyhébbnek tűnő esete, 
a beszólás már a negyedik évfolyamon feltűnt az ott tanító pedagógusnak. Elmondása szerint 
érezni lehet azt a változási pontot a tanulók körében, amikor a kortárscsoport és az onnan ér-
kező ingerek felértékelődnek – innen válnak gyakoribbá a bántalmazások is, alapvetően a fel-
ső tagozatban, de inkább tanórán kívül. Emiatt inkább csak az osztályfőnökök veszik észre. A 
tanárokkal készült interjúkból kirajzolódik, hogy a jelenség erősen osztályfüggő, s ennek ne-
héz egyértelmű okát meghatározni.

4 A kísérleti bevezetésben nagy szerepe volt Fehérpataky Balázsnak. 
5 A kutatásban a Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ tíz munkatársa vesz részt: Györgyi 

Zoltán (kutatásvezető), Imre Anna, Imre Nóra, Jankó Krisztina, Kállai Gabriella, Nikitscher Péter, Sági 
Matild, Széll Krisztián, Szemerszki Marianna, Török Balázs.
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„Problémásabbnak tartom az ötödik és a hatodik évfolyamot. Nehezebben értenek meg még dol-
gokat, nehezebben tudják kifejezni magukat, az érzelmeiket megfogalmazni. Nem alakultak még 
ki azok a gátak, fékek bennük, amiket az előzőek során már elmondtam, amiket meg lehet velük 
azonban beszélni. Egy hetedik-nyolcadik osztályos sokkal mélyebben el tud gondolkozni dolgokról. 
Meg tudja fogalmazni a problémáit.”6 

 „Nálunk az osztályközösség nagyon gyerekcipőben van, s folyton piszkálják egymást szavakkal. 
Tavaly sokat küzdöttem ezzel, mert mindig kigúnyolták egymást.”… „Nekem ötödikben az első heti 
döbbenet volt, hogy leesett valakinek a ceruzája az órán, s hangosan megtapsolta őt az egész osz-
tály. És ez rendszeres dolog volt.” 

Ebben az osztályban részben konkrét személyek ellen irányultak ezek az esetek, amelyek kö-
zött voltak kiélezett szituációk is, s voltak nem személyhez köthető esetek is. A 7. évfolyamon 
már olyan bántalmazási eset is előkerült, ami pszichoszomatikus tüneteket okozott. 

Interjúalanyaink szerint a bántalmazók jól azonosíthatók, gyakran középponti szerepet ját-
szó tanulók, akik többnyire erősen rivalizálnak egymással. Általában a nagyhangú fiúk, akik 
ezzel akarnak kitűnni. Van, akiben nagy megfelelési kényszer van, tökéletességre törekszik, s 
nem bírja elviselni a kudarchelyzeteket. Vagy ha másnak épp sikere, sikerélménye van, akkor 
bele akar rúgni, ha neki valami nem úgy jön össze. A bántalmazók mögött is anyagilag rende-
zett, s többnyire támogató család áll, de valamilyen megingás mégis tapasztalható a családi hát-
térben. Előfordult ugyanakkor olyan is, hogy a tanulási nehézség kompenzálása vezetett a bán-
talmazói szerephez. A bántalmazottak többnyire a peremhelyzetben lévő gyerekek. 

„Annak a személyiségéből fakad, aki csinálja ezt a dolgot. Aki ezt a fajta viselkedést műveli, an-
nak mindegy, hogy kire, csak valakire rá lehessen szállni. Kell valami, amibe bele lehet kötni, de 
ez nem biztos, hogy a visszahúzódó. A bántalmazó háttere: el nem fogadottság, kirekesztettség.” 

Az intézményvezető nagy hangsúlyt fektet a tanár-diák, valamint a tanár-szülő kapcsolat 
erősítésére. Az előbbi egyik kézzel fogható pedagógiai kulcseleme a minden reggeli osztályfő-
nöki negyedóra, amelynek célja, hogy az osztályfőnökök és a diákok között szorosabb kapcso-
lat alakuljon ki, illetve hogy meg tudjanak beszélni különböző problémákat. A gyerekek há-
romnegyed nyolcra jönnek, s ekkor az osztályfőnökkel, vagy a minden osztályfőnököt segítő 
helyetteseikkel találkoznak. A cél, … 

„ …. hogy tudjuk, milyen érzelmi állapotban jönnek a gyerekek, tudjuk, mire számítsunk az-
nap. De lehet szervezési feladatokat is megbeszélni. Az osztályfőnököknek teljesen szabadkezük van, 
hogy mi legyen ekkor. Érzem a hatását. Ezért vezettem be a szülők füzetét is. Benne van a félévi is-
kolai program, életvezetési tanácsok is vannak benne. S ebben érintkezhetnek a szülők és a peda-
gógusok.”

6 Az idézetek az iskola tanáraival készült interjúk részletei. Nem tulajdonítunk jelentőséget annak, hogy 
mely tanárok mondták, ezért nem adjuk meg az interjúalany semmilyen ismertetőjelét. Az eltelt két év 
során összesen 17 interjú készült a tanárokkal: a programban résztvevő negyedik–nyolcadik osztályok 
osztályfőnökeivel (közöttük a KiVa-team tagjaival), az iskolaigazgatóval, valamint a pszichológussal. Az 
interjúk egy része egyéni, más része csoportos kérdezés volt. A program bevezetése elején az előzmé-
nyek és a program fogadtatása volt az interjúk középpontjában, a későbbiek során a bántalmazási ese-
tek és azok kezelése. 
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A KiVa program hazai kísérleti bevezetésének szakmai kezdeményezője és támogatója az Ok-
tatáskutató és Fejlesztő Intézet4. Az intézet kutatói5 aktív szerepet vállaltak a folyamatok mo-
nitorozásában, az eredmények nyomon követésében is. Miután a program kompakt egész, an-
nak minden eleme, így a programot kísérő, s a finn programgazdák által megvalósított rend-
szeres tanulói és pedagógusi felmérés is lényegében változtatás nélkül került alkalmazásra az is-
kolákban. Ez utóbbiak online módszerrel lebonyolított kérdőíves adatfelvételek, amelyek vi-
szonylag egyszerű kérdésekkel teszik lehetővé a program eredményeinek nyomon követését. Az 
első, 2016. májusi bemeneti mérést egy évvel később követte az első változásokat mérő vizsgá-
lat. A két adatbázist a finn programgazda mind a magyarországi partner, mind pedig az érin-
tett iskolák rendelkezésére bocsátotta. Tanulmányunk is részben ezt dolgozza fel, de interjúk-
kal, fókuszcsoportos megbeszélésekkel egészítettük ki a kutatásunkat, arra törekedve, hogy ár-
nyaltabb képet kapjunk a bevezetés körülményeiről, a program működéséről, a programmal 
kapcsolatos tapasztalatokról, elmélyítve és kiegészítve a kérdőíves adatfelvételek eredményeit. 

A terjedelmi keretek nem teszik lehetővé mindhárom iskola eredményeinek bemutatását, 
mivel azok megértéséhez a kontextus bemutatása is nélkülözhetetlen. Jelen írásban az „A” in-
tézményre esett a választásunk, részben azért, mert ez a legnagyobb tanulói létszámmal rendel-
kező intézmény, ahol az esetszámok lehetővé teszik az adatok mélyebb elemzését, részben pe-
dig azért, mert a program itt különösen jó befogadó közegre talált.

Az iskolai előzmények

Az iskola a főváros kicsit falusias, elzárt részén található. Részben ennek köszönhető, hogy na-
gyon családias hangulatú. Évfolyamonként két-két osztállyal működik. A pedagógusok életko-
ri összetétele vegyes, minden korosztály képviselteti magát viszonylag egyenletes eloszlásban, 
nagyobb fluktuáció nem jellemző. Az intézményméret lehetővé teszi, hogy a tantestület egé-
sze a többi osztály problémáira is rálásson, függetlenül attól, hogy tanít-e ott az adott tanár. 

A tanulók családi háttere alapvetően kiegyensúlyozott, bár sok az elvált szülő, részben egye-
dül, részben új párral nevelve a gyerekeket. Osztályonként ugyanakkor jelentős eltérések van-
nak mind ebben, mind a tanévek közötti fluktuáció mértékében. Ezek részben indokolják azt, 
hogy vannak teljesen problémamentes osztályok, s vannak, amelyekben az átlagosnál több a 
nehézség. Ugyanakkor a viszonylag jó környék, a szülői odafigyelés és a meglehetősen homo-
gén társadalmi háttér összességében kedvez a pedagógiai munkának. 

Az általunk készített interjúkból az derült ki, hogy bántalmazás szinte minden évfolyamon 
és osztályban előfordult már. Ezek súlya természetesen eltérő. Egyik enyhébbnek tűnő esete, 
a beszólás már a negyedik évfolyamon feltűnt az ott tanító pedagógusnak. Elmondása szerint 
érezni lehet azt a változási pontot a tanulók körében, amikor a kortárscsoport és az onnan ér-
kező ingerek felértékelődnek – innen válnak gyakoribbá a bántalmazások is, alapvetően a fel-
ső tagozatban, de inkább tanórán kívül. Emiatt inkább csak az osztályfőnökök veszik észre. A 
tanárokkal készült interjúkból kirajzolódik, hogy a jelenség erősen osztályfüggő, s ennek ne-
héz egyértelmű okát meghatározni.

4 A kísérleti bevezetésben nagy szerepe volt Fehérpataky Balázsnak. 
5 A kutatásban a Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ tíz munkatársa vesz részt: Györgyi 

Zoltán (kutatásvezető), Imre Anna, Imre Nóra, Jankó Krisztina, Kállai Gabriella, Nikitscher Péter, Sági 
Matild, Széll Krisztián, Szemerszki Marianna, Török Balázs.
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„Problémásabbnak tartom az ötödik és a hatodik évfolyamot. Nehezebben értenek meg még dol-
gokat, nehezebben tudják kifejezni magukat, az érzelmeiket megfogalmazni. Nem alakultak még 
ki azok a gátak, fékek bennük, amiket az előzőek során már elmondtam, amiket meg lehet velük 
azonban beszélni. Egy hetedik-nyolcadik osztályos sokkal mélyebben el tud gondolkozni dolgokról. 
Meg tudja fogalmazni a problémáit.”6 

 „Nálunk az osztályközösség nagyon gyerekcipőben van, s folyton piszkálják egymást szavakkal. 
Tavaly sokat küzdöttem ezzel, mert mindig kigúnyolták egymást.”… „Nekem ötödikben az első heti 
döbbenet volt, hogy leesett valakinek a ceruzája az órán, s hangosan megtapsolta őt az egész osz-
tály. És ez rendszeres dolog volt.” 

Ebben az osztályban részben konkrét személyek ellen irányultak ezek az esetek, amelyek kö-
zött voltak kiélezett szituációk is, s voltak nem személyhez köthető esetek is. A 7. évfolyamon 
már olyan bántalmazási eset is előkerült, ami pszichoszomatikus tüneteket okozott. 

Interjúalanyaink szerint a bántalmazók jól azonosíthatók, gyakran középponti szerepet ját-
szó tanulók, akik többnyire erősen rivalizálnak egymással. Általában a nagyhangú fiúk, akik 
ezzel akarnak kitűnni. Van, akiben nagy megfelelési kényszer van, tökéletességre törekszik, s 
nem bírja elviselni a kudarchelyzeteket. Vagy ha másnak épp sikere, sikerélménye van, akkor 
bele akar rúgni, ha neki valami nem úgy jön össze. A bántalmazók mögött is anyagilag rende-
zett, s többnyire támogató család áll, de valamilyen megingás mégis tapasztalható a családi hát-
térben. Előfordult ugyanakkor olyan is, hogy a tanulási nehézség kompenzálása vezetett a bán-
talmazói szerephez. A bántalmazottak többnyire a peremhelyzetben lévő gyerekek. 

„Annak a személyiségéből fakad, aki csinálja ezt a dolgot. Aki ezt a fajta viselkedést műveli, an-
nak mindegy, hogy kire, csak valakire rá lehessen szállni. Kell valami, amibe bele lehet kötni, de 
ez nem biztos, hogy a visszahúzódó. A bántalmazó háttere: el nem fogadottság, kirekesztettség.” 

Az intézményvezető nagy hangsúlyt fektet a tanár-diák, valamint a tanár-szülő kapcsolat 
erősítésére. Az előbbi egyik kézzel fogható pedagógiai kulcseleme a minden reggeli osztályfő-
nöki negyedóra, amelynek célja, hogy az osztályfőnökök és a diákok között szorosabb kapcso-
lat alakuljon ki, illetve hogy meg tudjanak beszélni különböző problémákat. A gyerekek há-
romnegyed nyolcra jönnek, s ekkor az osztályfőnökkel, vagy a minden osztályfőnököt segítő 
helyetteseikkel találkoznak. A cél, … 

„ …. hogy tudjuk, milyen érzelmi állapotban jönnek a gyerekek, tudjuk, mire számítsunk az-
nap. De lehet szervezési feladatokat is megbeszélni. Az osztályfőnököknek teljesen szabadkezük van, 
hogy mi legyen ekkor. Érzem a hatását. Ezért vezettem be a szülők füzetét is. Benne van a félévi is-
kolai program, életvezetési tanácsok is vannak benne. S ebben érintkezhetnek a szülők és a peda-
gógusok.”

6 Az idézetek az iskola tanáraival készült interjúk részletei. Nem tulajdonítunk jelentőséget annak, hogy 
mely tanárok mondták, ezért nem adjuk meg az interjúalany semmilyen ismertetőjelét. Az eltelt két év 
során összesen 17 interjú készült a tanárokkal: a programban résztvevő negyedik–nyolcadik osztályok 
osztályfőnökeivel (közöttük a KiVa-team tagjaival), az iskolaigazgatóval, valamint a pszichológussal. Az 
interjúk egy része egyéni, más része csoportos kérdezés volt. A program bevezetése elején az előzmé-
nyek és a program fogadtatása volt az interjúk középpontjában, a későbbiek során a bántalmazási ese-
tek és azok kezelése. 
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Az előzetes interjúk alapján a tanulókra, az egymás közötti kapcsolataikra érzékeny pedagó-
gusközösség képe rajzolódik ki. A tanárok korábban sem voltak eszköztelenek a bántalmazással 
kapcsolatban. Kirajzolódott egy személyes és tudatos szakmai fejlődés eredményeképpen meg-
szelídített osztály története is az egyik osztályfőnök elbeszélése nyomán.

„Én magánszorgalomból voltam pedagógustréningeken annakidején, akkor még annak hívták, 
hogy erőszakmentes kommunikáció tréning. A szakvizsgámat is szociálpszichológiából csináltam. 
Ott elég sok olyan foglalkozás volt, ami ad egy jó hátteret.” 

Az osztályfőnök elmondta, hogy a gyerekeket már ötödik osztálytól kezdve igyekezett kö-
zelebbről megismerni, s erre építve kialakítani az osztályközösséget. Ebben hasznát vette sok 
adódó lehetőségnek, etika és az osztályfőnöki óráknak. De sokat számított a csoportmunka is. 
Az ülésrendet is állandóan váltogatja.

„Én eddig minden osztályommal így indítottam ötödikben. … Nem egy felépített módszer sze-
rint van, csak a józan eszem, az ösztöneim, a tapasztalataim alapján. Tudom, hogy mit szeretnék 
és megpróbálom.” 

Szociometriai felmérés helyett inkább osztályprogramokat szervezett, és figyelte a gyereke-
ket játék közben: ki kivel tud jól együttműködni, ki kivel nem. Magyar szakos lévén szituáci-
ós játékokat, valamint drámapedagógiai eszközöket alkalmazott a felmerülő problémák meg-
oldására. 

„Én ültem az asztalnál és kötöttem. Figyeltem őket. A kötés fölött tökéletesen meg tudtam néz-
ni, hogy ki az, akit kitúrnak, ki az, akit nem akarnak befogadni a csapatba. Ki az, akivel nem le-
het együtt játszani, mert lesöpri a többit a színről. Ott nagyon jól meg lehet figyelni. Még többet, 
mint ebben a mechanikus dologban, mint a szociometria. Ott vannak a másodlagos, metakommu-
nikációs jelek, a testtartás, egyebek. Sok mindent lehet figyelni, amíg az ember kötöget. Én semmit 
nem csináltam, csak ültem és figyeltem a gyerekeket, hogy ők mit csinálnak. Kézműves foglalko-
zást szerveztem nekik. Akkor meg lehet nézni, hogy ki kinek segít, kivel akar párban lenni. E sze-
rint rendezgetem őket”. 

A magyartanár-osztályfőnök a drámaszakköri foglalkozásokkal is igyekezett a kérdést kezel-
ni, feldolgoztak kisebb problémahelyzeteket. 

„… ismertem a bullying fogalmát, tehát ismertem a problémát, csak a kezelését végeztem ösztö-
nösen. Most már látom, hogy nem az a cél, hogy a támadókat megfogjuk, vagy utólag kezeljük az 
áldozatot, hanem a közösséget építsük, hogy ők maguk állítsák meg a folyamatot, hiszen én nem le-
hetek mindig ott.

A meginterjúvolt tanárok többsége azt mondta, hogy a bántalmazások feltárása és kezelése 
területén elért korábbi sikereik mellett maradtak megoldatlan problémák, ezért is örültek an-
nak, hogy az eddigi – itt-ott megtanult, ellesett, kimunkált – módszerek mellé újabbat kaptak. 
Problémát jelentett számukra, hogy a bántalmazás nagyságrendjéről, s így a felderítettségéről 
sem volt pontos képük. A KiVa program bevezetése előtt minden problémás esetnél igyekez-
tek felderíteni az okot. Ettől ugyan a tanárok jobban megértették, de nem jutottak sokkal 
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közelebb a megoldáshoz, a sikereik mellett maradtak megoldatlan problémák. Ezért is örültek 
annak, hogy az eddigi – itt-ott megtanult, ellesett, kimunkált – módszerek mellé újabbat kap-
nak. A KiVa-ra való nyitottságuk is elsődlegesen erre vezethető vissza. Bár az egységes pedagó-
giai módszerek kialakítására a vezetés nagy hangsúlyt fektetett, de volt, akinek hiányérzete volt 
ebben. Általános tapasztalat, hogy a bántalmazó megsegítésére nem volt hatékony módszerük, 
bizonyos tanulókkal jó sok kört futottak már, próbálták büntetéssel, pozitív megerősítéssel, di-
csérni, megelőzni, de semmi nem működött. Mindezek alapján állítható, hogy a KiVa beveze-
tése egy erre nagyon fogékony pedagógusgárdát talált az iskolában.

A KIVA-programba való bekapcsolódás

Az iskola programban való részvétele intézményvezetői döntés volt, amit a pedagógusok az év 
végi osztályozó értekezleten tudtak meg. Az általános nyitottság mellett voltak félelmek is, el-
sődlegesen a programmal kapcsolatos terhek miatt. A tantestület tagjainak lelkesedése később 
is eltérő maradt, de alapjában véve jó kezdeményezésnek tartja mindenki a programot. 

A tanárok elsődlegesen azoknak a problémáknak a kezelésében vártak segítséget a KiVa-tól, 
amelyeket a saját eszköztárukkal nem, vagy nem eléggé hatékonyan tudtak megoldani. Szin-
te minden osztályfőnök jelezte, hogy van olyan tanuló, aki valamiért kevésbé illeszkedett be a 
csoportba, különc vagy normaszegő volt. A bántalmazó-bántalmazott viszonyrendszerbe a pe-
dagógusok addig is beavatkoztak, de nem voltak benne biztosak, hogy egészen szakszerűen. 
Volt például olyan eset is, amit nem tudtak megoldani, s végül a szülőnek kellett elvinni egy 
bántalmazott gyereket az iskolából. 

Elsőként a pedagógusok egy kétnapos felkészítő tréningen vettek részt, ahol maguk is el-
végezték azokat a szituációs gyakorlatokat, játékokat, amelyeket a későbbiek során a tanulók-
kal közösen csináltak végig. A tanárok többsége nagyon pozitívan nyilatkozott erről, ugyanak-
kor néhányan kissé csalódtak, mert úgy gondolták, hogy alapvetően új ismereteket nem kap-
tak. Ők is elismerték azonban, hogy a témával kapcsolatos ismeretek most rendszerben van-
nak megfogalmazva, s ezek alapján jól látható, hogy honnan hova kell eljutni, s – miután job-
ban megismerték a tananyagot – véleményük is pozitívabb lett. 

„Miután elvégeztük ezt a szerintem szuper tréninget, ott még rengeteg ötletet kaptam arra, hogy 
az osztályfőnöki negyedórákat hogy töltsük.” 

„Mi itt az iskolában száztíz százalékon pörgünk, mindig van valami és egy picit féltem attól, 
hogy ez megint egy olyan valami lesz, ami sok energia, de nem hatékony”.

Az első tanév során az osztályfőnökök – néha egyedül, néha más tanárt is bevonva – álta-
lában havi egy KiVa-foglalkozást tartottak a tanulókkal. A foglalkozások nem voltak teljesen 
egységesek az egyes osztályokban, mert egyrészt a tanárok válogathattak a feladatok között, 
másrészt az osztály összetételétől és az osztályfőnök szándékától függően eltérő időtartamúak 
voltak, így a programban való előrehaladás is eltért az egyes osztályok között. 

A pedagógusok véleménye szerint a KiVa foglalkozást nagyon nehéz olyan tökéletesen meg-
valósítani, mint ahogy azt a tanári felkészítő tréningen csinálták, aminek részben a rendelke-
zésre álló idő rövidsége, részben a programgazda által küldött anyagok magyar gyakorlatra való 
adaptálása volt az oka. Ez egyes tanárok számára némi problémát és/vagy többletmunkát ered-
ményezett. Az iskola pszichológusa a KiVa-nak azt az előnyét hangsúlyozta, hogy – alapvetően a 
prevencióra építve – nem a bántalmazottra és a bántalmazókra koncentrál, hanem a passzívakra.
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Az előzetes interjúk alapján a tanulókra, az egymás közötti kapcsolataikra érzékeny pedagó-
gusközösség képe rajzolódik ki. A tanárok korábban sem voltak eszköztelenek a bántalmazással 
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„Én magánszorgalomból voltam pedagógustréningeken annakidején, akkor még annak hívták, 
hogy erőszakmentes kommunikáció tréning. A szakvizsgámat is szociálpszichológiából csináltam. 
Ott elég sok olyan foglalkozás volt, ami ad egy jó hátteret.” 

Az osztályfőnök elmondta, hogy a gyerekeket már ötödik osztálytól kezdve igyekezett kö-
zelebbről megismerni, s erre építve kialakítani az osztályközösséget. Ebben hasznát vette sok 
adódó lehetőségnek, etika és az osztályfőnöki óráknak. De sokat számított a csoportmunka is. 
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„Én eddig minden osztályommal így indítottam ötödikben. … Nem egy felépített módszer sze-
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és megpróbálom.” 

Szociometriai felmérés helyett inkább osztályprogramokat szervezett, és figyelte a gyereke-
ket játék közben: ki kivel tud jól együttműködni, ki kivel nem. Magyar szakos lévén szituáci-
ós játékokat, valamint drámapedagógiai eszközöket alkalmazott a felmerülő problémák meg-
oldására. 

„Én ültem az asztalnál és kötöttem. Figyeltem őket. A kötés fölött tökéletesen meg tudtam néz-
ni, hogy ki az, akit kitúrnak, ki az, akit nem akarnak befogadni a csapatba. Ki az, akivel nem le-
het együtt játszani, mert lesöpri a többit a színről. Ott nagyon jól meg lehet figyelni. Még többet, 
mint ebben a mechanikus dologban, mint a szociometria. Ott vannak a másodlagos, metakommu-
nikációs jelek, a testtartás, egyebek. Sok mindent lehet figyelni, amíg az ember kötöget. Én semmit 
nem csináltam, csak ültem és figyeltem a gyerekeket, hogy ők mit csinálnak. Kézműves foglalko-
zást szerveztem nekik. Akkor meg lehet nézni, hogy ki kinek segít, kivel akar párban lenni. E sze-
rint rendezgetem őket”. 

A magyartanár-osztályfőnök a drámaszakköri foglalkozásokkal is igyekezett a kérdést kezel-
ni, feldolgoztak kisebb problémahelyzeteket. 

„… ismertem a bullying fogalmát, tehát ismertem a problémát, csak a kezelését végeztem ösztö-
nösen. Most már látom, hogy nem az a cél, hogy a támadókat megfogjuk, vagy utólag kezeljük az 
áldozatot, hanem a közösséget építsük, hogy ők maguk állítsák meg a folyamatot, hiszen én nem le-
hetek mindig ott.

A meginterjúvolt tanárok többsége azt mondta, hogy a bántalmazások feltárása és kezelése 
területén elért korábbi sikereik mellett maradtak megoldatlan problémák, ezért is örültek an-
nak, hogy az eddigi – itt-ott megtanult, ellesett, kimunkált – módszerek mellé újabbat kaptak. 
Problémát jelentett számukra, hogy a bántalmazás nagyságrendjéről, s így a felderítettségéről 
sem volt pontos képük. A KiVa program bevezetése előtt minden problémás esetnél igyekez-
tek felderíteni az okot. Ettől ugyan a tanárok jobban megértették, de nem jutottak sokkal 
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Az első tapasztalatok

A Kiva-programot kísérő kutatás két évig tart, e tanulmány írásakor még csak az első két ta-
nulói felmérés eredményére, valamint a programot kísérő interjúk tapasztalataira támaszkod-
hatunk. Ez utóbbiak alapvetően az előzetes tanári várakozások megvalósulását tükrözik, a fel-
keresett tanárok pont azokon a területeken számoltak be előrelépésről, amellyel kapcsolatban 
elvárásaik voltak. A tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy az interjúk tapasztalata-
it részletesen elemezzük, ezért inkább a bemeneti és az első év utáni tanulói adatfelvétel össze-
hasonlítására helyezzük a hangsúlyt, beemelve időnként a másik két iskolában tapasztalt vál-
tozásokat is.

A két felmérésben 202, illetve 234 tanuló vett részt az általunk vizsgált iskolában („A”), 
mindkét évben azok a tanulók, akik bekapcsolódtak a programba, mégpedig az első évben 
a harmadik–hetedik osztályosok, majd pedig negyedik–nyolcadikosok. A tanulók számában 
történt változás részben a hiányzással, részben pedig a tanulói mozgásokkal áll összefüggésben. 
A másik két iskolában („B”, illetve „C”) az adatszám – az iskolák nagyságából adódóan – lé-
nyegesen alacsonyabb volt. (1. ábra)

1. ábra  A kérdőíves felmérésben részt vett tanulók száma

A felmérés a bántalmazást annak gyakoriságára és tartósságára vonatkozó kérdéssel igyeke-
zett számba venni, de – leszámítva az internetes bántalmazást – nem foglalkozott annak faj-
táival, súlyosságával. A probléma jelenlétére utal, hogy az első felmérés idején a tanulók több 
mint fele jelezte, hogy érte őt bántalmazás. Ez az adat hasonló mértékű, mint a vidéki kisisko-
lában, de lényegesen kisebb, mint a bentlakásos fővárosiban, ahol a tanulók kétharmadát ér-
ték inzultusok.

A két felmérés közötti időszakban több mint 10 százalékpontos volt a visszaesés. Az adatok 
alapján természetesen nem állíthatjuk, hogy minden kedvező változás a KiVa program hatásá-
ra történt. Szerepet játszhatott ebben a fogalomértelmezés változása�, valamint a KiVa-tól füg-
getlen hatások is, főként amiatt, hogy a KiVa-val kapcsolatos célok a pedagógiai munkában 
egyébként is markánsan megjelentek. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a KiVa programok ha-
tása is megmutatkozik a változásokban, tekintettel arra, hogy a tanárok új módszert kaptak a 
KiVa révén. (2. ábra)
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„A KiVa szemlélet nagyon érdekes ebből a szempontból, mert nem a bántalmazóval kezd vala-

mit, hanem azokkal a gyerekekkel, akik a bántalmazó és a bántalmazott között vannak, hogy ők is 
azt mondják, hogy „ezt ne csináld”. A passzívakat átállítja a bántalmazott oldalára.”

A tanárok egy része a KiVa-nak előzetesen közösségépítő szerepet szánt. Azt remélte, hogy 
a gyerekek szívesebben járnak majd az iskolába, mivel nem éri őket annyi negatív impulzus, 
mint korábban. A kezdeti tapasztalatok itt is bíztatóak voltak: az első foglalkozásokon az osz-
tályfőnökök őszinteséget tapasztaltak, s sok olyan dolgot megtudtak a tanulókról, amit előtte 
nem. Igyekeztek elérni, hogy a program hatására belülről alakuljon ki a gyerekekben az igény 
a csoportnormák betartására. Többen a program elején a tanár–diák közötti bizalmi kapcso-
lat kiépítésében reménykedtek, amire épülve a gyerekek jelzik majd a tanároknak a problémás 
eseteket, s nem árulkodásnak fogják fel ezeket a jelzéseket. A gyerekek nagy részénél is pozi-
tív volt a fogadtatás: „a gyerekekben nagyon nagy igény van, hogy lelki dolgokkal foglalkozzanak. 
Hogy van egy óra, ami erre keretet ad.” 

Amióta elindult a KiVa program, a szülők is érdeklődőbbek a téma iránt, jobban felfigyel-
nek a bántalmazásra, a pszichológust is többen megkeresik.

A program elején megalakult a négyfős KiVa-team. Tagjai a közös munka megkezdése előtt 
szintén tréningen vettek részt, és végigvették a feladataikat. A tréning ellenére az egyik tag 
azt állította, hogy még nem minden egyértelmű a teendőik tekintetében, még fejlődniük kell 
mind az egymás közötti, mind pedig a team és az iskola tanulói, tanárai közötti kommuniká-
cióban. A KiVa-teamnek az első évben nem volt túl sok teendője a felfedezett bántalmazások-
kal kapcsolatban, mert a felmerült esetek súlya általában nem igényelte a közreműködésüket, 
a problémákat általában az adott osztályon belül, az osztályfőnök segítségével rendezni tudták. 
Ha ugyanis valamilyen problémás esetről tudomást szereznek a tanárok, akkor először egymás 
közt megbeszélik, hogy értesítik-e a KiVa-team tagjait. Ha igen, akkor az odakerült ügyekről 
a team tagjai először eldöntik, hogy valóban az ő hatáskörükbe tartozik-e az eset, vagyis való-
ban a definíció szerinti bántalmazásról van-e szó. Ezt követően az előírt protokoll szerint le-

   .tekeynémese za intevök si arbbávot kenzekeygi s ,lekkettetniré za tekesélézsebgem a kájtatylof
A pszichológus véleménye szerint a KiVa-team működése segít abban, hogy ne menjenek 

el a bántalmazási esetekkel kapcsolatos esetmegbeszélések az okok és a számonkérés („miért 
csináltad?”) irányába, hanem – a KiVa szellemének megfelelően a bántalmazás egyértelmű és 
minden körülmények közötti elfogadhatatlansága kerüljön előtérbe még abban az esetben is, 
ha esetleg az áldozat is hozzájárult a bántalmazási szituáció létrejöttéhez. Úgy látja, hogy eb-
ben nemcsak a tanároknak, hanem neki magának is fejlődnie kellett. 

 „Mi pszichológusok nagyon meg akarjuk találni a gyökerét a problémáknak. Számomra pont 
azért is egy nagyon szimpatikus módszer, hogy itt nem kell firtatni azt, hogy ki miért lett bántal-
mazó vagy áldozat. Egy keretet kell szabni, hogy ezt nem szabad csinálni. Mit szabad és mit nem 
szabad. A cél az, hogy megerősítsük az áldozatot, hogy kilépjen ebből a szerepből. Az önbizalmát és 
az erejét megnöveljük. A bántalmazót is kivegyük ebből a szerepből”.

    „Ebben a KiVa is nagyon sokat segít, hogy pontosan tudjam, hogy mit kell mondani a gyerekeknek. 
Magam is lekommunikáltam volna velük, de az nekem nagyon nagy segítség, hogy a számba adta 
azokat a szavakat, hogy hogyan tudom ezt velük a legrövidebb, legegyszerűbb módon megértetni.”
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1. ábra  A kérdőíves felmérésben részt vett tanulók száma

A felmérés a bántalmazást annak gyakoriságára és tartósságára vonatkozó kérdéssel igyeke-
zett számba venni, de – leszámítva az internetes bántalmazást – nem foglalkozott annak faj-
táival, súlyosságával. A probléma jelenlétére utal, hogy az első felmérés idején a tanulók több 
mint fele jelezte, hogy érte őt bántalmazás. Ez az adat hasonló mértékű, mint a vidéki kisisko-
lában, de lényegesen kisebb, mint a bentlakásos fővárosiban, ahol a tanulók kétharmadát ér-
ték inzultusok.

A két felmérés közötti időszakban több mint 10 százalékpontos volt a visszaesés. Az adatok 
alapján természetesen nem állíthatjuk, hogy minden kedvező változás a KiVa program hatásá-
ra történt. Szerepet játszhatott ebben a fogalomértelmezés változása�, valamint a KiVa-tól füg-
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„A KiVa szemlélet nagyon érdekes ebből a szempontból, mert nem a bántalmazóval kezd vala-
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a problémákat általában az adott osztályon belül, az osztályfőnök segítségével rendezni tudták. 
Ha ugyanis valamilyen problémás esetről tudomást szereznek a tanárok, akkor először egymás 
közt megbeszélik, hogy értesítik-e a KiVa-team tagjait. Ha igen, akkor az odakerült ügyekről 
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   .tekeynémese za intevök si arbbávot kenzekeygi s ,lekkettetniré za tekesélézsebgem a kájtatylof
A pszichológus véleménye szerint a KiVa-team működése segít abban, hogy ne menjenek 

el a bántalmazási esetekkel kapcsolatos esetmegbeszélések az okok és a számonkérés („miért 
csináltad?”) irányába, hanem – a KiVa szellemének megfelelően a bántalmazás egyértelmű és 
minden körülmények közötti elfogadhatatlansága kerüljön előtérbe még abban az esetben is, 
ha esetleg az áldozat is hozzájárult a bántalmazási szituáció létrejöttéhez. Úgy látja, hogy eb-
ben nemcsak a tanároknak, hanem neki magának is fejlődnie kellett. 

 „Mi pszichológusok nagyon meg akarjuk találni a gyökerét a problémáknak. Számomra pont 
azért is egy nagyon szimpatikus módszer, hogy itt nem kell firtatni azt, hogy ki miért lett bántal-
mazó vagy áldozat. Egy keretet kell szabni, hogy ezt nem szabad csinálni. Mit szabad és mit nem 
szabad. A cél az, hogy megerősítsük az áldozatot, hogy kilépjen ebből a szerepből. Az önbizalmát és 
az erejét megnöveljük. A bántalmazót is kivegyük ebből a szerepből”.

    „Ebben a KiVa is nagyon sokat segít, hogy pontosan tudjam, hogy mit kell mondani a gyerekeknek. 
Magam is lekommunikáltam volna velük, de az nekem nagyon nagy segítség, hogy a számba adta 
azokat a szavakat, hogy hogyan tudom ezt velük a legrövidebb, legegyszerűbb módon megértetni.”
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2. ábra  A bántalmazottak aránya
(A kérdés: „Bántalmaztak-e az utóbbi hónapokban?)

A bántalmazás tematizálása a változásokat nem okozhatta, mert a tanulók túlnyomó több-
sége számára ez nem volt újdonság, ugyanis csaknem kilencven százalékuk már a program előtt 
is ismerte az osztályfőnökük ezzel kapcsolatos (szinte teljes egészében elítélő) álláspontját, va-
gyis a bántalmazás elfogadhatatlanságát. Ez – tekintettel arra, hogy a „C” iskolában olyan ma-
gas volt korábban a bántalmazás, hogy ott eleve megkerülhetetlen volt a téma – elsődlegesen a 
„B” iskolával való összevetésben magas arány. (3. ábra)

 
3. ábra A bántalmazás tematizálása
(Azon tanulók aránya, akik ismeri az osztályfőnökük bántalmazással kapcsolatos álláspontját)

Az első KiVa-felmérés tanulói adatai alapján az iskolában s a gyakori (legalább heti 
rendszerességű) bántalmazások szenvedő alanyainak aránya 20% volt a bántalmazottak kö-
zött, ami a vidéki kisiskoláéhoz hasonló érték. Az év folyamán az összes bántalmazott arányá-
hoz hasonló visszaesés tapasztalható, így a gyakran bántalmazottak aránya mindkét felmérés 
idején az összes bántalmazott mintegy negyedrészét tette ki. (4. ábra)
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4. ábra „A gyakran” bántalmazottak aránya
(Az utóbbi hónapokban legalább hetente bántalmaztak)

Viszonylag sok (22%) ugyanakkor a krónikus eset, vagyis az olyan bántalmazás, ami évek 
óta tart. Az adatok elemzése alapján arra következtethetünk, hogy ez talán összefüggésbe hoz-
ható azzal, hogy az első felmérés adatai szerint a tanulók csaknem harmada (29%) nem beszélt 
senkinek a bántalmazásáról, így – értelemszerűen – könnyebben krónikussá válhattak egyes 
esetek. A vidéki kisiskolával összehasonlítva azonban nem az iskola, s nem is a szülők gyen-
gébb szerepvállalása rajzolódik ki, hanem inkább a tágabb család, illetve az ismeretségi kör ke-
vésbé megjelenő támogatása. Vagyis inkább arról beszélhetünk, hogy míg a községben széle-
sebb körben tudják megbeszélni a tanulók a bántalmazással kapcsolatos problémáikat is, itt, a 
fővárosi iskolában ezt az iskolának kell, kellene pótolni. A második felmérés adatai alapján kis 
előrelépés rajzolódik ki, de áttörés itt sem történt, s a bántalmazás visszaszorításában tehát ko-
moly tartalék vélelmezhető. (5. ábra) 

5. ábra  A bántalmazásukról beszélők aránya

A – saját bevallásuk szerinti – bántalmazók arányának visszaesése a bántalmazottakéhoz ké-
pest kisebb mértékű (9,4%-ról 8,1%-ra csökkent az arányuk). (6. ábra) A másik két iskolához 
képest az előrelépés csekélyebb, bár a kiinduló érték azokhoz képest alacsonyabb volt. Az ada-
tokhoz két megjegyzést kell azonban fűznünk: 
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• Elképzelhető, hogy a bántalmazók bántalmazáshoz való viszonya változott csupán, vagyis 
szembesülnek annak negatív tartalmával, s még maguk előtt is kevésbé vállalják a tevé-
kenységüket. Ha ez így van, akkor is előrelépésnek értékelhetjük az eltelt évet, mert úgy 

  .kansáygahlef ólav lezze za ejőscpél ősle za eséremsilef tedekelesc ótrá za ygoh ,kujlodnog
• A bántalmazók és a bántalmazottak aránya között nagy a különbség. 2016-ban közel 

hatszor annyi tanulót bántalmaztak a bántalmazók. Ez az arány ötszörösre csökkent 
egy év alatt, de még mindig azt jelenti, hogy egy kisebbség képes egy nagyszámú tanu-
lói réteg mindennapi életét negatívan befolyásolni.  

6. ábra  A bántalmazók
(A kérdezett – saját bevallása szerint – havonta többször bántalmazott valakit) 

A fent említettek következtében a tanulók korábbi biztonságérzete – ha kis mértékben is, 
de – tovább javult, s az első év után már csaknem 90%-uk érezte magát stabilan az iskolában, 
továbbra is megelőzve ebben a községi kisiskolát. 

A pozitív változásokban egészen biztosan szerepe lehetett az osztálykohéziónak is, bár épp 
ez az az indikátor, aminek a legkétségesebb a megítélése, miután a tanulók leginkább ebben 
a tekintetben részesei egy, a KiVa-tól független fejlődési folyamatnak. (7. ábra) A fiúk és a lá-
nyok, illetve az alsóbb és a felsőbb évfolyamok helyzete között az iskolában sem korábban, sem 
a vizsgált tanév végén nem volt szignifikáns eltérés, de érdemes megemlíteni, hogy az iskolában 
mért kis pozitív változás inkább a fiúk biztonságérzetének növekedéséből fakad. 

7. ábra  Az osztálykohézió
(„Segítjük egymást”: az „igaz” és „teljesen igaz” válaszok együttes aránya)
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Összegzés

Az első év tapasztalatai alapján nem könnyű megbízható képet megrajzolni a KiVa-program 
hatásáról. Nem azért, mert az adatok nem eléggé meggyőzőek, hanem sokkal inkább azért, 
mert sokféle hatás érvényesülhet a bántalmazás tekintetében, s ezek közül csak az egyik a prog-
ram. A tanulói adatfelmérés adatai kismértékű előrelépést jeleznek. Ha ez a KiVa-programnak 
(is) köszönhető, akkor már elégedettek lehetünk, miután egy ilyen programtól inkább hosszabb 
távon várható komolyabb eredmény. Hogy KiVa-ra, vagy más bántalmazást megelőző, illetve 
azt kezelő programra szükség van Magyarországon, azt épp az általunk vizsgált iskolában tör-
téntek igazolják: a probléma konszolidált körülmények között élő tanulók és békés iskolai kö-
rülmények között is jelen van, s a súlya valószínűleg nagyobb, mint ami ebből a felszínre ke-
rül. Nem állítható, hogy az iskola munkáját érdemben akadályozza, de egyes tanulók helyze-
tét feltétlenül. 

 A KiVa-nak olyan másodlagos hatásai is kirajzolódnak, mint például a közösségépítő, 
szemléletváltoztató szerep. Igyekszik bevonni a passzív tanulókat is az osztályközösségbe, s elő-
segíti a tanulók egymástól való tanulását, a problémák közös megoldására való törekvést, to-
vább a pedagógusok és a tanulók, a tanulók és a tanulók, valamint a pedagógusok és a szülők 
közötti bizalmi kapcsolat kialakulását. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy – bár a program kapcsán csak az iskolai bántalmazásról 
beszélünk – az iskolai bántalmazás visszaszorítása, illetve a bántalmazás minden körülmények 
közötti elfogadhatatlanságának tudatosítása túlmutat az iskola falain. Segítségével a későbbi 
munkahelyi (és egyéb) bántalmazások visszaszorulására is remény lehet. 

 A KiVa-program egyszerűségénél fogva könnyen bevezethető, kis pluszmunkával a ha-
zai körülményekhez adaptálható, s népszerű mind a tanárok, mind a diákok körében. Hasz-
nosnak látszik még olyan esetben is, amikor a tanárok egy része már rendelkezik bántalmazás-
kezelési kompetenciákkal. 

Természetesen nem állítható, hogy a KiVa az egyetlen vagy akár a legsikeresebb módszer. 
Az sem mellékes, hogy a bevezetése és a működtetése – licence-szerződés keretében – pénz-
be, s nem kevés pénzbe kerül. Mérlegelés kérdése lehet, hogy mi az olcsóbb: ezt finanszíroz-
ni, vagy egy saját programot kifejleszteni és karbantartani, frissíteni, netán egy másik progra-
mot megvásárolni. Ebben nem kívánunk állást foglalni. Azt viszont látni kell, hogy ez is, az is 
pénzbe kerül.

 Végezetül egy megjegyzés. Bár ebben az összefüggésben kevéssé hangsúlyoztuk, de – 
mint minden kísérlet esetén – a sikeresnek látszó bevezetés nem lehet független attól, hogy egy 
erre nyitott tantestületben valósult meg. Egyáltalán nem biztos, hogy ha a tantestületre kívül-
ről kényszerítették volna a programot, ugyanilyen sikeresnek ítélik meg, ez pedig az eredmé-
nyesség rovására mehet. 
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A fent említettek következtében a tanulók korábbi biztonságérzete – ha kis mértékben is, 
de – tovább javult, s az első év után már csaknem 90%-uk érezte magát stabilan az iskolában, 
továbbra is megelőzve ebben a községi kisiskolát. 

A pozitív változásokban egészen biztosan szerepe lehetett az osztálykohéziónak is, bár épp 
ez az az indikátor, aminek a legkétségesebb a megítélése, miután a tanulók leginkább ebben 
a tekintetben részesei egy, a KiVa-tól független fejlődési folyamatnak. (7. ábra) A fiúk és a lá-
nyok, illetve az alsóbb és a felsőbb évfolyamok helyzete között az iskolában sem korábban, sem 
a vizsgált tanév végén nem volt szignifikáns eltérés, de érdemes megemlíteni, hogy az iskolában 
mért kis pozitív változás inkább a fiúk biztonságérzetének növekedéséből fakad. 

7. ábra  Az osztálykohézió
(„Segítjük egymást”: az „igaz” és „teljesen igaz” válaszok együttes aránya)
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Összegzés

Az első év tapasztalatai alapján nem könnyű megbízható képet megrajzolni a KiVa-program 
hatásáról. Nem azért, mert az adatok nem eléggé meggyőzőek, hanem sokkal inkább azért, 
mert sokféle hatás érvényesülhet a bántalmazás tekintetében, s ezek közül csak az egyik a prog-
ram. A tanulói adatfelmérés adatai kismértékű előrelépést jeleznek. Ha ez a KiVa-programnak 
(is) köszönhető, akkor már elégedettek lehetünk, miután egy ilyen programtól inkább hosszabb 
távon várható komolyabb eredmény. Hogy KiVa-ra, vagy más bántalmazást megelőző, illetve 
azt kezelő programra szükség van Magyarországon, azt épp az általunk vizsgált iskolában tör-
téntek igazolják: a probléma konszolidált körülmények között élő tanulók és békés iskolai kö-
rülmények között is jelen van, s a súlya valószínűleg nagyobb, mint ami ebből a felszínre ke-
rül. Nem állítható, hogy az iskola munkáját érdemben akadályozza, de egyes tanulók helyze-
tét feltétlenül. 

 A KiVa-nak olyan másodlagos hatásai is kirajzolódnak, mint például a közösségépítő, 
szemléletváltoztató szerep. Igyekszik bevonni a passzív tanulókat is az osztályközösségbe, s elő-
segíti a tanulók egymástól való tanulását, a problémák közös megoldására való törekvést, to-
vább a pedagógusok és a tanulók, a tanulók és a tanulók, valamint a pedagógusok és a szülők 
közötti bizalmi kapcsolat kialakulását. 

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy – bár a program kapcsán csak az iskolai bántalmazásról 
beszélünk – az iskolai bántalmazás visszaszorítása, illetve a bántalmazás minden körülmények 
közötti elfogadhatatlanságának tudatosítása túlmutat az iskola falain. Segítségével a későbbi 
munkahelyi (és egyéb) bántalmazások visszaszorulására is remény lehet. 

 A KiVa-program egyszerűségénél fogva könnyen bevezethető, kis pluszmunkával a ha-
zai körülményekhez adaptálható, s népszerű mind a tanárok, mind a diákok körében. Hasz-
nosnak látszik még olyan esetben is, amikor a tanárok egy része már rendelkezik bántalmazás-
kezelési kompetenciákkal. 

Természetesen nem állítható, hogy a KiVa az egyetlen vagy akár a legsikeresebb módszer. 
Az sem mellékes, hogy a bevezetése és a működtetése – licence-szerződés keretében – pénz-
be, s nem kevés pénzbe kerül. Mérlegelés kérdése lehet, hogy mi az olcsóbb: ezt finanszíroz-
ni, vagy egy saját programot kifejleszteni és karbantartani, frissíteni, netán egy másik progra-
mot megvásárolni. Ebben nem kívánunk állást foglalni. Azt viszont látni kell, hogy ez is, az is 
pénzbe kerül.

 Végezetül egy megjegyzés. Bár ebben az összefüggésben kevéssé hangsúlyoztuk, de – 
mint minden kísérlet esetén – a sikeresnek látszó bevezetés nem lehet független attól, hogy egy 
erre nyitott tantestületben valósult meg. Egyáltalán nem biztos, hogy ha a tantestületre kívül-
ről kényszerítették volna a programot, ugyanilyen sikeresnek ítélik meg, ez pedig az eredmé-
nyesség rovására mehet. 
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