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Bevezetés 
 

Az iskolai zaklatás, bántalmazás számtalan gyereknek keseríti meg az életét a közösségen belül. 30 

órás képzésünk célja, hogy a pedagógusokat felkészítse ezeknek a helyzeteknek a megelőzésére és 

kezelésére, illetve képessé tegye őket a bántalmazási dinamikák és szerepek felismerésére, valamint 

empatikus kezelésére. A képzés során önismereti, érzelmi intelligencia-fejlesztési és konfliktuskezelési 

gyakorlatokkal, sajátélmény-alapú módszerekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek jelentős 

részét a pedagógiai munkában is alkalmazhatják. A folyamat során az iskolai szintű szabályok 

átgondolására is sor kerül, amelyet a közösség védelmében, a bántalmazás megelőzésében és 

kezelésében használhat mind a résztvevő, mind az őt delegáló iskola. 

A képzés kifejezetten gyakorlati fókuszú, rövid elméleti részekkel. A gyakorlati rész a teljes képzés 

73,4%-át teszi ki. A tanúsítvány kiadásának feltétele a teljes óraszám minimum 90%-án való részvétel, 

a képzést követően egy 20 kérdéses záróteszt sikeres kitöltése (min. 80%-os helyes válaszadás), 

valamint a képzés utolsó napját követő 30, indokolt esetben maximum 90 napján belül minimum 3000 

karakteres záródolgozat küldése. 
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1. Bevezetés és ismerkedés, a Bántalmazásmentes övezet program bemutatása 
 

Időtartam 

1,5 tanóra 

A modul célja 

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány és a Bántalmazásmentes övezet program, valamint a 

képzés céljának, felépítésének bemutatása, hogy a résztvevők személyes célokat tűzhessenek ki a 

tréninggel kapcsolatban. Bemutatkoznak a trénerek és a résztvevők is. Annak érdekében, hogy a 

résztvevők hatékonyan tudjanak együttműködni a képzés során, fontos egymás megismerése játékos 

feladatokon keresztül. Tantestületi tréning esetében a hétköznapi ismeretség elmélyül, új 

perspektívák jelentkeznek. A közös munkához szükséges csoportszabályokat is egyeztetjük, 

megvitatjuk. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A határokon átívelő STOP BULLYING − NO BULLYING projekt célja, hogy támogatást nyújtsunk az 

iskolai bántalmazás ellen a pedagógusok, a diákok és a szülők számára. A projektet a szlovákiai 

Innovatív Oktatásért Intézet, a TANDEM, n.o. és a magyarországi Rogers Személyközpontú Oktatásért 

Alapítvány valósítja meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Bemutatkozás egész csoportban. A program bemutatása, a képzés céljának ismertetése előadás 

formájában. A szabályok megbeszélése egész csoportban. Elvárásfa építése a személyes célok 

megfogalmazására. ismerkedési gyakorlatok, a megfelelő légkör kialakítása játékpedagógiai 

módszerekkel, egész csoportban, kiscsoportban, párokban. 

Várható eredmények 

A résztvevők ismerni fogják a projekt és a képzés céljait, ezeknek megfelelően saját célokat tudnak 

kitűzni maguk elé a tréninggel kapcsolatban. Megismerik a trénereket, és ha eddig nem ismerték 

egymást, akkor a többieket is. Játékbeli, tehát érzelmileg a hétköznapi beszélgetésekhez képest 

mélyebb tapasztalatokat szereznek a többi résztvevővel kapcsolatban, így oldott, bizalmi légkör alakul 

ki. Ez a légkör elengedhetetlen a mélyebb változások eléréséhez. 

Eszközök 

Flipchart papír, filctollak, post it, érzelemkártyák, zenelejátszó, hangszóró 
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1.2. Sajátélményű drámafoglalkozás iskolai zaklatás témában 
 

Időtartam 

2 tanóra 

A modul célja 

A résztvevők saját élményt szerezzenek az iskolai bántalmazási helyzet megéléséről, a szemlélők 

szerepében. Tapasztalják meg, mennyire fontos a bystanderek érzékenyítése, hogy az áldozat mellé 

álljanak. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A tanítási dráma (Drama in Education) módszertanát alkalmazzuk. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

A tanítási dráma bizonyos konvenciói: szerep a falon, kiscsoportos improvizáció, egész csoportos 

improvizáció, állókép, gondolatkövetés, színházi jelenet, egész csoportos egyeztetés, narráció. 

Várható eredmények 

A résztvevő pedagógusok képessé válnak a kisebb bántalmazási helyzetek beazonosítására, a 

bántalmazó motivációinak átlátására, a bántalmazottal való szolidaritás átérzésére. Mélyül az empátia 

az áldozat irányában, érzékenyebbé válnak a bántalmazási helyzetekre. Stratégiákat találnak ki, a 

szemlélők konfliktuskezelésével kapcsolatban. 

Eszközök 

Színházi jelenetekhez kellékek, jelmezek, a feldolgozáshoz flipchart és tollak 
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1.3. Saját tapasztalatok gyűjtése és feldolgozása, a bullying formáinak feltárása 
és megismerése 
 

Időtartam 

1,5 tanóra 

A modul célja 

Saját példákkal közelítünk a témához, a résztvevők maximális nyitottsásának elérése érdekében, majd 

általános következtetések levonása történik. Végül tréneri előadás segítségével helyükre kerülnek a 

fogalmak, elméleti tudást szereznek a résztvevő pedagógusok. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A kortárs zaklatás elméleti háttere: mit nevezünk bullyingnak, mi az online bántalmazás. 

Következmények. A bántalmazás szerepei. A pedagógus lehetőségei a megelőzésre és kezelésre. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

A résztvevők 4-5 fős kiscsoportokban megosztanak egymással olyan eseteket, amelyekben iskolai 

bántalmazással kapcsolatban érintettek voltak, akár szemlélőként. Ezután a teljes csoportban 

megosztják ezeket egymással. A teljes csoport közösen összegyűjti, milyen módokon jelenhet meg az 

iskolai bántalmazás a gyakorlatban. Ezután tréneri előadás következik az iskolai bántalmazás 

hátteréről, dinamikájáról, a tipikus szerepekről. 

Várható eredmények 

A résztvevők megismerkednek az iskolai kortárs bántalmazás kulcsfogalmaival, szerepeivel, 

dinamikájával, a megelőzés és a kezelés lehetséges módjaival.  

Eszközök 

Flipchart papírok, tollak, prezentáció és a kivetítéshez szükséges projektor és számítógép 
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2. Konfliktuskezelési alapok  Típusok, fajták, attitűdök, konfliktuskezelési 
módszerek, tárgyalástechnikai alapok 
 

Időtartam 

 

A modul célja 

A résztvevők megismerkednek a konfliktus különböző fajtáival és azok kezelési módjaival. 

Gyakorlatban érvényesítik az elméleti tudást úgy, hogy konkrét példákat hoznak fel az egyes esetekre, 

majd játékos szituációban kipróbálják a kezelési módokat is. Kérdőív kitöltésével ellenőrzik az elméleti 

tudásukat. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A konfliktusok típusai: a megoldható és a kevésbé megoldható konfliktusok. Bevált kezelési stratégiák: 

önalávető és önérvényesítő mód. A szimpla konfliktushelyzettől a bonyolult felé: konfliktusháló. A 

konfliktuskezelő és -növelő kommunikáció és a konfliktusspirál. A konfliktushoz való hozzáállás. A 

konfliktusok fázisai és kezelési módok. A legegyszerűbb megoldás: a döntés. A döntéshozás módjai: a 

tekintélyelvű vezetéstől a facilitátorig. A tárgyalástechnika alapjai és eszközei. Az irányított vezetés. 

Mediáció és delegált békéltetés. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Tréneri előadás a konfliktusok fajtáiról és a konfliktuskezelési technikákról, melyet a teljes csoporttal 

közös megbeszélés követ. Ezt követően a résztvevők 3−5 fős kiscsoportokban olyan jeleneteket 

állítanak össze, amelyekben konfliktusos helyzetek szerepelnek − a jelenetek bemutatják a helyzetet, 

illetve egy vagy több lehetséges megoldási, kezelési módot. Ezután a résztvevők párban szerepjátékot 

játszanak, amelyben a különböző konfliktuskezelési technikákat gyakorolhatják. A tematikai egység 

zárásaként a résztvevők egyéni munkában kitöltenek egy önismereti kérdőívet a saját konfliktuskezelő 

stratégiáikról. 

Várható eredmények 

A résztvevők meg tudják különböztetni az egyes konfliktustípusokat, és képessé válnak többféle 

kezelési technikából a helyzethez leginkább illőt kiválasztani és alkalmazni. 

Eszközök 

Flipchart papírok, tollak, prezentáció és a kivetítéshez szükséges projektor és számítógép 
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5. modul: Köztes ellenőrzés, értékelés  
 

Időtartam 

0,5 tanóra 

A modul célja 

A mélyebb ismeretszerzés érdekében az eddig tanultak átgondolására késztetjük a résztvevőket. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Teljes csoportban záró- és visszajelző kör: közösen megbeszélik a képzésen eddig elhangzottakat. A 

résztvevők visszajelzik, hogy élték meg az eddigi gyakorlatokat, és mit tanultak a képzés eddigi 

elemeiből. 

Várható eredmények 

A résztvevők végiggondolják és tudatosítják az eddig tanultakat. 
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3. A bántalmazás iskolai kezelése 
 

Időtartam 

2 

A modul célja 

Az iskolai bántalmazás szintjeinek és formáinak és megjelenési módjainak tudatosítása, esetpéldák és 
saját tapasztalatok alapján. A bántalmazó és bántalmazott (áldozat) közötti dinamika megbeszélése, a 
szemlélők szerepének kihangsúlyozása, az áldozathibáztatás negatív hatásainak tudatosítása.  

Az elméleti háttér rövid leírása 

A szemlélők mint fontos szereplők a kortárs bántalmazásban. Árulkodás és segítségkérés közötti 

különbség. Kortárs segítők szerepe. Az áldozathibáztatás. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Esetpéldák alapján helyzetértékelés és megbeszélés: a résztvevők egy képzeletbeli skálára állva jelzik, 

majd indokolják, hogy egy adott (felolvasott) helyzet mennyire tekinthető bántalmazásnak. Előadás a 

bántalmazói dinamikákról és a szemlélődő szerepéről. Kiscsoportos munka: saját iskolai esetek 

átbeszélése kollégákkal, a bántalmazói dinamikák felismerése a saját helyzetekben. 

Várható eredmények 

A résztvevők képesek adaptálni az elméleti tudást a konkrét iskolai helyzetekre: felismerik a 

problémás eseteket. Kerülik az áldozat hibáztatását. 

Eszközök 

Flipchart papírok, tollak prezentáció és a kivetítéshez szükséges projektor és számítógép  
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3.2. Iskolai szintű beavatkozási lehetőségek, iskolai szabályzati javaslat 
elkészítése 
 

Időtartam 

1,5 tanóra 

A modul célja 

Felmérni, milyen képük van a résztvevő pedagógusoknak az iskolájukban történő bántalmazási esetek 

helyszíneiről, hogy a konkrét iskola konkrét gondjairól beszélhessünk. Ezután javaslatokat fogalmaznak 

meg a pedagógusok, hogy milyen célok és ötletek mentén kellene működnie egy részletes 

bántalmazásellenes szabályzatnak. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

Átfogó iskolai bántalmazásellenes szabályzathoz sablon bemutatása, a közös munka megkönnyítése 

érdekében. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Sablon szabályzat bemutatása kiselőadás keretében. Páros munkaként iskolai bántalmazási térkép 

készítése („critical cartography”). Kiscsoportban iskolai szabályzat javaslatok összeírása, majd plenáris 

megbeszélés. 

Várható eredmények 

A pedagógusok által személyesen megtapasztalt egyes bántalmazási eseteket képesek iskolai szinten, 

rendszerben szemlélni. Rendszerszinten gondolkodva megoldási javaslatokat, szabályokat 

fogalmaznak meg, ezáltal nő az egyéni pedagógiai felelősségtudat. 

Eszközök 

Sablon szabályzat, flipchart papírok, tollak 
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4. Önismereti munka a bántalmazással kapcsolatosan 
 

Időtartam 

1,5 tanóra 

A modul célja 

A saját, hatalommal és visszaéléssel, áldozati, bántalmazói és szemlélői szereppel kapcsolatos 

megélések, attitűdök feltárása. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Páros önismereti gyakorlatok és páros beszélgetés megadott, bántalmazással kapcsolatos saját 

élmény témakörében. Nonverbális drámagyakorlatok (állóképek, rövid jelenetek, helyzetgyakorlatok) 

−  különböző hatalmi helyzetek megjelenítése és kipróbálása, ahol bántalmazás megjelenhet (iskolai 

és nem iskolai egyaránt), majd plenáris feldolgozó megbeszélőkör. 

Várható eredmények 

A résztvevőkben tudatosul, hogy az emberek döntő többsége volt már különböző szerepekben 

bántalmazások során, ritkán marad valaki mindig ugyanabban a szerepben. Tudatosabban tudják 

szemlélni a bántalmazási szerepköröket, csökken a megbélyegzésre, így az áldozathibáztatásra való 

hajlam. 
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5.1. A resztoratív technika alapjai 
 

Időtartam 

4,5 tanóra 

A modul célja 

A tetteinkért való felelősségvállalás, a megbocsátás és a jóvátétel szerepének felismerése. A 

resztoratív módszer lépéseinek megismerése. Bevezetés az önkéntes együttműködés facilitálásának 

technikájába. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A helyreállító attitűd. A sértett−elkövető mediáció, az ítélő és békítő körök, a konferencia modell. A 

resztoratív folyamat és a resztoratív kérdések. A jóvátétel. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Helyzetgyakorlatok a bántalmazási helyzetek megértéséhez és kezeléséhez − konkrét esetek eljátszása 

és kiértékelése. Előadás a resztoratív technikáról. A resztoratív módszerek gyakorlása a konkrét 

eseteket folytatva, a szimulált szituációk megoldása. 

Várható eredmények 

A résztvevők felismerik a resztoratív technikában rejlő pozitív konfliktusmegoldási lehetőséget. 

Eszközök 

Resztoratív esetleírások, flipchart papírok, tollak, prezentáció és a kivetítéshez szükséges projektor és 
számítógép 
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5.2. Köztes ellenőrzés, értékelés 
 

Időtartam 

0,5 tanóra 

A mélyebb ismeretszerzés érdekében az eddig tanultak átgondolására késztetjük a résztvevőket. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Teljes csoportban záró- és visszajelző kör: közösen megbeszélik a képzésen eddig elhangzottakat. A 

résztvevők visszajelzik, hogy élték meg az eddigi gyakorlatokat, és mit tanultak a képzés eddigi 

elemeiből. 

Várható eredmények 

A résztvevők végiggondolják és tudatosítják az eddig tanultakat. 
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6. Fórumszínház technika a bántalmazással kapcsolatos érzékenyítésre, 
kezelésre 
 

Időtartam 

3 tanóra 

A modul célja 

Fórumszínház technika alapjainak elsajátítása a bántalmazással kapcsolatos érzékenyítésre, kezelésre. 

Kezelési módok gyakorlati kipróbálása, a módszer lépései, sajátélmény megszerzése. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

A kétféle fórumszínház technika:a  tanítási dráma (Drama is Education) egyik konvenciója és az 

Augusto Boal-féle elnyomottak színháza.  

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Kiscsoportos megbeszélésen adott iskolai bántalmazási helyzetek átbeszélése, majd megjelenítése. A 

fórumszínház technika − a megjelenített esetek közül egynek a kiválasztása, majd dramatikus 

eszközökkel különböző megoldási lehetőségek kipróbálása. Gondolatkövetés − a szereplők 

megélésének értelmezése, majd plenáris megbeszélés, saját élmények feldolgozása. 

Várható eredmények 

A résztvevők elsajátítják a fórumszínház technika alapjait. Eljátszott helyzetekben többféle megoldási 

lehetőséget vitatnak meg és próbálnak ki. 
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7. A segítő kommunikáció alapjai: az értő figyelem és a kommunikációs gátak 
megismerése és kipróbálása 
 

Időtartam 

3 tanóra 

A modul célja 

A segítő kommunikáció alapjai: az értő figyelem és a kommunikációs gátak megismerése és 

kipróbálása. 

Az elméleti háttér rövid leírása 

Az aktív hallgatás és az értő figyelem. Az ezt akadályozó kommunikációs gátak. A szerepek: kliens, 

segítő, megfigyelő. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Előadás az értő figyelemről és a kommunikációs gátakról. Kiscsoportos gyakorlat a módszerek 

gyakorlására − empátia labor: három fős csoportok létrehozása, segítő / kliens / megfigyelő 

szerepekkel. A kliens szerepét vállaló résztvevő valamilyen szakmai problémájáról beszámol a 

segítőnek, aki a beszélgetést az értő figyelem módszerével támogatja. A megfigyelő megfigyeli, majd 

visszajelzi, hogy a két résztvevő között mennyire alakult ki összhang, és a segítő mennyire tudta 

alkalmazni az értő figyelem eszközeit, illetve esetleg hol használt kommunikációs gátat. 

Szerepcserékkel több szerep kipróbálása, megélése után plenáris visszajelzés, értékelés, feldolgozás. 

Várható eredmények 

A résztvevők kipróbálják a segítő beszélgetést mindhárom szerepben. A kliens szerepében 

megtapasztalják, mennyire hasznos, ha értőn meghallgatjuk a másik problémáját, segítőként átélik az 

odaadó, de nem tanácsokat osztó figyelem nehéz, de hasznos mivoltát, megfigyelőként észlelik a 

kommunikációs gátakat. 

Eszközök 

Leírás az értő figyelemről és a kommunikációs gátakról 
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8.1. Gyerekekkel játszható gyakorlatok, játékok gyűjtése, megismerése, közös 
értékelése 
 

Időtartam 

2 tanítási óra 

A modul célja 

Gyerekekkel játszható gyakorlatok gyűjtése a trénerek és a résztvevők tapasztalati teréből, majd ezek 

egy részének gyakorlati kipróbálása. A tréning során alkalmazott játékok, gyakorlatok összeírása, 

értékelése: melyik gyakorlat mire alkalmazható, kikkel és mikor érdemes játszani. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Pedagógiai ötletgyűjtés kiscsoportban, majd a játékok egy részének sajátélményű kipróbálása. A 

képzés korábbi részeiben használt gyakorlatok összegyűjtése és egész csoportos értékelése. 

Várható eredmények 

A résztvevők gyakorlati, játékpedagógiai tudástára bővül, képessé válnak a tanult játékok és 

gyakorlatok levezetésére. 

Eszközök 

Flipchart papír, filctollak, papírok, íróeszközök 
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8.2. Saját feladatterv első lépéseinek összeállítása 

 

Időtartam 

1 tanóra 

A modul célja 

A pedagógiai célok tisztázása után saját tanulócsoportban megvalósítandó pedagógiai folyamat 

megtervezése, foglalkozásterv elkészítése. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Pedagógiai célok tisztázása: közös megbeszélés, ezután egyéni gondolkodás (mely eddig átbeszélt, 

kipróbált gyakorlatot alkalmazná a saját tanulócsoportjában), majd hasonló tanulócsoportokkal bíró 

kollégákkal (pl. alsós tanítók) átbeszélik, melyeket és milyen sorrendben alkalmaznák. Megbeszélés 

egész csoportban − a csoportok a teljes csoporttal megosztják az elképzeléseiket és indokaikat. 

Várható eredmények 

A tanult játékok és gyakorlatok alapján a résztvevők rövid folyamatot terveznek meg, amely 

megvalósítható a saját csoportjukkal, és mintát ad a mindennapok során végezhető játékokról. Ezek a 

folyamatok preventív jellegűek az iskolai bántalmazás szempontjából. 

Eszközök 

Papírok és íróeszközök 
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9. Záró értékelés 
 

Időtartam 

 

A modul célja 

A résztvevők saját megélésének feltárása. A tananyag megértésének feltárása. Kiléptetés a képzési 

térből. 

Alkalmazott munkaformák és munkamódszerek 

Egyéni munka − saját élmények átgondolása, hogyan tudja a tanult gyakorlatokat a saját 

gyerekcsoportjának igényeihez igazítva alkalmazni a résztvevő. Alkalmazott eszköz: meditatív írás 

(gondolatindító mondatok mentén, egyéni írás, halk zenével), majd munka egész csoportban (záró 

értékelés, résztvevői visszajelzések gyűjtése). 

Várható eredmények 

Az elméleti háttér megértésével, a tudás ellenőrzésével közel kerülnek a résztvevők ahhoz a célhoz, 

hogy jobban megértsék az iskolai bántalmazást, észleljék a problémát és hatékonyan tudják kezelni. 

Minden résztvevőnek kialakul az elképzelése arról, hogyan alkalmazhatja a gyakorlatokat a saját 

gyerekcsoportjában. 

Eszközök 

Papírok és íróeszközök, zenelejátszó 

  
 

 


