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A dolgozat az Új nemzeti Kiválóság Program támogatásával valósult meg.

2

A dolgozat hasonló címmel, a jelenlegivel részben egyező tartalommal a 2018-as BCE intézményi

TDK-n leadásra került.
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A dolgozat azonos címmel, azonos tartalommal a BCE szociológia alapszakján szakdolgozatként
leadásra került.
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1.

Bevezetés

Az iskolai bántalmazás témakörében keletkező kutatások az elmúlt harminc évben egyre
nagyobb

számban

képviseltetik

magukat

mind

a

pszichológia,

mind

a

neveléstudományok, mind a társadalomtudományok területén, a kép azonban, melyet a
szakirodalom felvázol korántsem bizakodásra okot adó. Többségében a bántalmazás
általános és magas arányú jelenlétéről számolnak be, melyek hosszú távú társadalmi
következményekkel járnak, hiszen az iskolai léttel együtt a gyerekek túlnyomó
többségének része van benne. Azok, akik nem áldozatként vagy bántalmazóként, legalább
szemtanúként megtapasztalják a jelenséget, mely a későbbi pszichés fejlődésre komoly
hatást gyakorolhat (bár a hosszú távú hatások vitathatatlanul a tevékenységbe mélyebben
involválódottak esetén érvényesülnek jobban). A több évtizedet felölelő kutatások és ezek
alapján létrejövő programok és képzések annak ellenére, hogy világszerte elterjedté
váltak, a legtöbb országban máig nem hozták meg azt az áttörést, hogy az iskolarendszer
képes legyen integrálni a bántalmazásmegelőzéséhez szükséges irányelveket és működési
mechanizmusokat. A tanárképzés során sok nyugat-európai országban sem fordítanak
kellő figyelmet arra, hogy a leendő oktatókat felkészítsék a gyerekek társas közegének
építő formálására és a legtöbb esetben nem nyújtanak biztos alapismereteket ahhoz, hogy
a tanár képes legyen kezelni a kialakuló bántalmazást. Mindezek alapján nem csoda, hogy
a nemzetközi szakirodalom elég pesszimistán mutatja be a tanárok ismereteit, attitűdjeit,
és kompetenciáit, valamint arról is beszámol, hogy sokszor maga a tanár alakítja ki a
bántalmazáshoz vezető légkört a gyerekek előtt képviselt szemléletmódja által.
Mivel a magyar közoktatás eleve rengeteg kritikára okot szolgáltató
intézményrendszer, kevés optimizmusra van okunk a bántalmazásmegelőzés és -kezelés
kapcsán működő mechanizmusokat illetően is. Emellett az iskolai bántalmazásról szóló
magyar szakirodalom is nehezen fellelhetőnek, ritkának és többségében a tudományos és
féltudományos munka határán elhelyezkedhetőnek mondható. A hiányosságokból
adódóan a Magyarországon működő bántalmazásmegelőzés és -kezelés bármely
területének további vizsgálata hiánypótlónak számítana, azonban a bántalmazás
mértékének

visszaszorításához

a

szakirodalom

alapján

a

tanárokat

célzó

kompetenciafejlesztésre van leginkább szükség. Ebből adódóan dolgozatomban a tanárok
és az iskola intézményének azon jellemzőit vizsgálom, melyek a szakirodalom alapján
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meghatározóak a bántalmazás kezelésében: tanári ismeretek, tanári attitűdök, tanári
közbelépés és az iskolai környezet.
A dolgozat során öt fontosabb kérdés megválaszolására vállalkozom: (K1) milyen
ismeretekkel bírnak az iskolai bántalmazásról a tanárok? (K2) képesek-e a tanárok az
iskolai bántalmazás felismerésére? (K3) milyen attitűdökkel bírnak az iskolai bántalmazás
kapcsán a tanárok? (K4) hogyan tudják az iskolai bántalmazást kezelni a tanárok? (K5)
nyújt-e támogatást az iskolai intézményrendszer és közösség a bántalmazás kezelésében?
A magyar szakirodalom fent tárgyalt hiányosságaiból adódóan a dolgozat hipotéziseit a
nemzetközi szakirodalom, illetve az abban megfogalmazott hiányosságok alapján
alakítom ki. A dolgozat összesen öt fő hipotézist tárgyal: (H1) a tanárok nem rendelkeznek
átfogó ismeretekkel az iskolai bántalmazás témakörében; (H2) a tanárnak sok esetben
nincs rálátása az iskolai bántalmazásra; (H3) az osztályfőnök4 saját feladataként tekint az
oktatáson túl az iskolai bántalmazással szembeni fellépésre is; (H4) a tanárok
eszköztelenek az iskolai agresszióval szemben; (H5) az iskolai intézményrendszer és
közösség kevés támogatást nyújt a bántalmazás kezeléséhez. A fő hipotézisekhez további
kutatási kérdések és alhipotézisek kapcsolódnak, amelyek bemutatására az empirikus
eredményeket tárgyaló fejezetekben kerül sor. A hipotézisek igazolásához személyes
interjúk segítenek hozzá, melyek 14 felsős osztályfőnökkel és 6 iskolapszichológussal
készültek. Az interjúk budapesti és Budapest környéki iskolákban készültek 2018
márciusa és áprilisa folyamán (valamint 2017 májusában 2 próbainterjúra került sor).
A kutatás meglehetősen diverz eredményekre jut, melyek jelenős részben arra
mutatnak

rá,

hogy

a

vizsgált

jellemzők

sokkal

inkább

személyiség-

és

intézményspecifikusak, így általános következtetéseket nehéz levonni, azonban ahol
lehetőség van erre, ott megteszem.
megcáfolták a

A tanárok ismereteit illetően a tanári interjúk

hipotézisemet, mely szerint a tanárok nem elég felkészültek a

bántalmazást illetően, azonban az iskolapszichológusi interjúk rámutattak arra, hogy ez a
pozitív kép minden valószínűség szerint a tanári interjúra való jelentkezés önszelekciós
mechanizmusából adódik. A felismerés képességének kapcsán igazolódott a hipotézis,
mely szerint a tanárok egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben látnak rá
a bántalmazásra. A bántalmazás visszaszorításához fűződő felelősség osztályfőnöki

4

A kutatás során osztályfőnököket vizsgáltam ám a kutatási kérdések többségénél feltételezem, hogy az
eredmények legalább részben vonatkoztathatóak a többi tanárra is, felelősségvállalás tekintetében azonban
várhatóan eltérő az osztályfőnöki és szaktanári viszonyulás, így a 3. hipotézist nem általánosítom az egész
tanári karra.
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felvállalása valóban jellemzőnek bizonyult, az azonban nagyon eltérő, hogy ki mennyi
energiát tud belefektetni ezekbe a tevékenységekbe. A tanári eszköztelenség szintén nem
mutatott egységes képet, hiszen a nagyobb tapasztalattal rendelkezők is számot adtak
arról, hogy folyamatos megoldáskeresés vezethet csak egy-egy konfliktus rendezéséhez,
az önképzésben és megoldáskeresésben kevésbé aktívak pedig inkább a kész megoldások
égető hiányáról számoltak be. Az iskolai légkörre vonatkozó hipotézisem szintén
igazolódott, elsősorban

az igazgatókkal és a szülőkkel való együttműködés

szempontjából, mely sok tanárnak a pedagógiai munkásságát komolyan meg tudja
nehezíteni – vagy a kevésbé gyakori pozitív esetekben megkönnyíteni azt.
A fenti eredmények megalapozásához a dolgozat elsőként alapos szakirodalmi
áttekintést végez, nem kizárólag kurrens szakirodalmi munkákra alapozva, hanem olyan
tanulmányokat is citálva, melyek az iskolai bántalmatás kutatásának alapjait lefektették.
Mivel az iskolai bántalmazás témakörével elsősorban Kanadában és Amerikában
foglalkoznak kiemelkedően sokat, túlnyomórészt ezeknek a szerzőknek a munkái által
mutatom be a jelenség fontosabb jellemzőit és a tudomány jelenlegi állását. Ezt követően
részletesen ismertetem a módszertant és mintát, végül a hipotézisek mentén az
eredmények megvitatására térek rá egy-egy fejezetet szánva a fontosabb témaköröknek,
majd a dolgozat zárásaként összegzem a konklúziókat, melyekre a kutatás során jutottam.
A konklúziók megfogalmazásakor arra is kitérek, hogy milyen átalakításokkal lehetne az
iskolarendszert hatékonyabbá tenni a bántalmazásmegelőzés terén. A dolgozat kapcsán
további igényként merülhet fel, hogy a bántalmazás vizsgált iskolákban való jelenlétéről
is beszámoljon,

azonban jelen kutatás határait ennek a kérdésnek a vizsgálata

meghaladja, ráadásul a dolgozatnak nem is célja a tanárok eredményességének
bemutatása, jelen munka csupán ismereteik, attitűdjeik, eszközeik és az iskolai környezet
által nyújtott támogatás vizsgálatára vállalkozik.

2.

Az iskolai bántalmazás

Jelen fejezet célja, hogy egy általános áttekintést nyújtson az iskolai bántalmazásról,
annak fogalmait, jellemzőit, szereplőit áttekintve, majd a nemzetközi kutatási gyakorlatot
ismertetve. Mindenekelőtt azonban elengedhetetlennek tartom a dolgozat témáját képző
iskolai bántalmazás terminológiájának áttekintését a lehetséges félreértések elkerülése
végett, majd áttérek a téma kutatásának történetére és a kutatások eddigi eredményeire.
A fejezet második felében a bántalmazás jellemzőinek bemutatására helyezem a
3

hangsúlyt részletesen taglalva a bántalmazó, a bántalmazott, a szemlélődők és az iskolai
környezet hatását, végül pedig a tanári jelenlét és szerepek fontosságát bemutató
szakirodalmakat

tekintem

át

részletesebben

a

dolgozat

további

részének

megalapozásaként.

2.1 Fogalma és jelensége
Dolgozatomban iskolai bántalmazás alatt az angol bullying kifejezéssel megegyező
tartalomra gondolok, mely jól körülhatárolható fogalom, ám más nyelvekre fordítani
sokszor problémás. Craig, Henderson, és Murphy (2000) tanulmányában megerősíti,
hogy nemzetközi szinten is sokszor problémát jelenet a bullying kifejezés fordítása. A
különböző nyelveken a bántalmazó tevékenység más és más aspektusaira hívja fel a
figyelmet maga a megnevezés, ugyanakkor gyakran egy nyelvi kultúrán belül sem
értenek azonos jelenséget egy-egy fogalom alatt, ami jelentősen megnehezíti annak
mérését és a mérések összehasonlíthatóságát. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy vannak
olyan nyelvek melyekben egyáltalán nincs is alkalmas kifejezés az angolul bullying-nak
nevezett jelenségé leírására, Craig és munkatársai (2000) pl. a franciát és spanyolt
sorolják ide, meglátásom szerint azonban ilyen nyelv a magyar is, hiszen nincs konvenció
arra vonatkozóan, hogy milyen kifejezés írja le a legjobban. Erről tanúskodik az a
rengeteg fordítási alternatíva, amelyet a magyar nyelvben alkalmazni szoktak
bántalmazásra: többek közt szokták iskolai agressziónak, zaklatásnak, szekálásnak,
kortárs bántalmazásnak, iskolai bántalmazásnak, egyszerűen bántalmazásnak, de elvétve
még basáskodásnak is fordítani. Jelen dolgozatban a bántalmazás kifejezést fogom
alkalmazni, ahogy az interjúk során is ezt a fogalmat használtam annak átfogó jellege és
relatív elterjedtsége miatt, bár azt gondolom, hogy a fordítás közel sem tökéletes – többek
közt, mivel a bántalmazás egyáltalán nem foglalja magában a jelenség ismétlődését
szemben a bullying kifejezésével, másrészt többnyire a jelenség fizikai megnyilvánulása
jut az emberek eszébe, hiszen a köznyelvben inkább ilyen jelentéssel használjuk. Mivel
azonban a magyar források ezt a kifejezést használják leggyakrabban, a legjobbnak láttam
alkalmazkodni a hagyományhoz.
A bántalmazás témakörét taglalva nem maradhat említés nélkül téma egyik
legismertebb és legtöbbet hivatkozott kutatója, Dan Olweus, Svéd szakember, nevéhez
több bántalmazásmegelőző program is kapcsolódik. Mivel Olweus a 20. Század utolsó
évtizedeiben megjelenő munkáival a bántalmazáskutatás alapvető paradigmáit fekteti le
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(Olweus-Gruppen, 2010), a legtöbb szakirodalom az ő definícióját hivatkozza a jelenség
meghatározásához, így én is ezt fogom tenni. Ez alapján a bántalmazás három fontosabb
jellemző által írható le: 1) ismétlődő jelenség 2) ártó szándékkal történik, 3) a felek között
erőegyenlőtlenség áll fenn. Jelenleg a szakirodalom a bántalmazás négy különböző
formáját szokta megkülönböztetni: 1) fizikai, 2) verbális, 3) kapcsolati, 4) online
(értelemszerűen a negyedik típus az olweusi alapok lefektetésekor még nem volt igazán
elterjedt jelenség). Ezeken belül a bántalmazás történhet 1) direkt és 2) indirekt módon.
Míg előbbi általában nyílt támadás egy személy ellen, addig a másikkal csak közvetett
módon sértik az áldozatot (ilyen pl. ha tárgyait rongálják, ha pletykát terjesztenek róla,
vagy kirekesztik [Olweus, 2014]).
A bántalmazó és bántalmazott személyét és személyiségjegyeit illetően a
szakirodalom sokszor azon az állásponton van, hogy nem kell kitűnőnek lennie
semmilyen tulajdonságába, vagy adottságában sem a bántalmazottnak, sem a
bántalmazónak, hogy bármelyik oldalon szerepet vállaljon. A korábbi szakirodalom
gyengébb szociális készségeket tulajdonít a bántalmazottaknak (Atlas & Pepler, 1998),
ám Lopata és Nowick (2014) szerint az újabb kutatásokban már nem kimutathatók ezek
a különbségek bántalmazók és bántalmazottak között. Több szerző szerint (Atlas &
Pepler, 1998; Lopata & Nowick 2014) nincs különbség lányok és fiúk között a
bántalmazás mennyiségét illetően, bár Atlas és Pepler megemlíti, hogy a diákok és
tanárok beszámolói szerint a fiúk a gyakoribb bántalmazók. Más tanulmányok szerint a
lányok a bántalmazás más formáit alkalmazzák, melyeket a nehezebb azonosíthatóság
jellemez, pl. kapcsolati agresszió (Sokol, Bussey & Rapee, 2016). Lopata és Nowick a
szocioökonómiai státuszt és az etnicitást szintén nem találta jelentős tényezőnek a
bántalmazásba való involválódás tekintetében, ezzel szemben a családi háttér és a szülők
erős kihatással lehetnek erre. Az apa jelenlétének hiánya, a szülői börtönviseltség, a fiatal
szülők és a bántalmazó szülők egyaránt összefüggést mutatnak a bántalmazásban való
részvétellel (Lopata & Nowick 2014). Saarento, Boulton és Salmivalli (2015) úgy találta,
hogy az osztályból az idősebbek válnak gyakrabban bántalmazóvá, és ők a kevésbé
empatikusak a bántalmazottal szemben, továbbá a tanári hozzáállást is kevésbé érzékelik
bántalmazásellenesnek, mint fiatalabb társaik.
A bántalmazás által érintettek számát, valamit a jelenség mértékét sokan próbálják
mérni, azonban a fogalmi és módszertani sokféleség miatt az eredmények gyakorlatilag
teljesen összehasnonlíthatatlanok. Atlas és Pepler

(1998) szerint bántalmazó és

bántalmazott oldalon a diákok összesen 7-34%-a érintett, Lopata és Nowick (2014) 30%5

ra becsülik ezt az arányt az USA, az Egyesült Királyság, Skandinávia és Ausztrália
esetében (6-10 osztályosok körében mérve), Kanadát pedig ennél rosszabb helyzetűnek
tekintik, ott 15%-ponttal magasabbra becsülik a bántalmazás arányát, mint a már említett
országokban. Magyarországon egy 2014-es felmérés alapján az ötödikesek között 26%
azoknak aránya, akiket a kérdezést megelőző hónapokban legalább egyszer-kétszer
bántalmaztak,

de a magasabb osztályokban egyre alacsonyabb a bántalmazás, a

tizenegyedikesek között ugyanez az arány már csak 11% (Várnai & Zsiros, 2014). Ami
azonban minden tanulmányban egységes megállapítás, hogy a bántalmazás igen elterjedt
jelenség, mely sokakat érint, és nemigen vannak olyan intézmények, melyek számára a
probléma ismeretlen lenne. A szerzők többségében hangsúlyozzák a bántalmazás okozta
károk komoly pszichés következményeit, mellyel a probléma kezelésének általános
igénye mellett sürgető mivoltára is rámutatnak. Mivel a bántalmazás visszaszorításában
a legtöbb tanulmány szerint kiemelten fontos szerepe van a tanároknak, a következő
alfejezetekben a vonatkozó szakirodalom tanárokat illető megállapításait taglalom.

2.2 Tanári kompetenciák és hiányosságok a bántalmazáskezelés terén
A szakirodalomban egyetértés van annak tekintetében, hogy a tanárok szerepének
fontossága elvitathatatlan a bántalmazás csökkentésében, abban azonban nincs
konszenzus, hogy a tanároknak pontosan milyen módon kellene szerepet vállalniuk
ebben. A tanári jelenlét, illetve aktív kezelési hajlandóság jelentős mértékben
meghatározza a bántalmazás bekövetkezésének valószínűségét. A tanári odafigyelés
képes alacsonyan tartani a bántalmazást, míg ahol a bántalmazó viselkedés elfogadottnak
minősül, a bántalmazás jelentősen gyakoribb (Saarento et al, 2015; Garner, 2017).
Saarento és Garner elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy a tanárnak egyértelműen ellenző
attitűdöt kell képviselnie a bántalmazással szemben, míg más tanulmányok a felnőttek
szerepét sokkal inkább abban látják, hogy kiegyenlítsék a két diák közötti
erőegyenlőtlenséget, mely a bántalmazásnak előfeltétele (Craig et al, 2000, Atlas &
Pepler 1998).
Waters és Mashburn (2017) amellett érvel, hogy a tanárok szerepe abban rejlik,
hogy diákjaikat felkészítsék a bántalmazási helyzetek önálló megoldására, valamint, az
iskolai szabályzatban erre vonatkozó irányelveket (anti-bullying policy) képesek
legyenek megalkotni és betartatni. Lopata & Nowick (2014) szerint a tanároknak, mint a
diákokkal legtöbb időt eltöltő személyeknek, képesnek kell lenniük arra, hogy felismerjék
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a potenciális áldozatokat és bántalmazókat, valamint a bántalmazó helyzeteket. Amellett
azonban, hogy egyetértés van a szakirodalmon belül a tanárok szerepének fontosságáról,
az is megállapításra kerül, a beavatkozásra sokszor nincs módja, vagy képessége. A
szakirodalom három fontosabb indokot különít el, mely meggátolja a tanárokat a
bántalmazás kezelésében: a felismerés hiányát, a közbelépés indokoltságával és módjával
kapcsolatos bizonytalanságot, valamint a bántalmazás rejtőzködő jellegét. Alább ezt a
három tényezőt fejtem ki bővebben.
(i) Nem tudja azonosítani a bántalmazó tevékenységet
A szakirodalom alapján a tanárok beavatkozását sokszor az gátolja meg, hogy nem
képesek felismerni a bántalmazást (Boulton, 1997, Craig et al, 2000). E mellett érvel
Waters és Meshburn (2017)5 is, akik kérdőíves felmérést végeztek a tanárok körében,
melynek során többször kapták azt a reflexiót, hogy a tanárok számára nehézséget okoz
a bántalmazás és egy-egy ártatlan konfliktus megkülönböztetése. Lopata & Nowick
(2014) valamivel biztatóbbnak látják a helyzetet, interjús kutatásaik alapján ugyanis a
tanárjelöltek (pre-service teachers) értik és átlátják a bántalmazás főbb okait és
körülményeit, ám tudásuk nem elég stabil és magabiztos ahhoz, hogy ez a gyakorlatban
alkalmazható legyen. A szerzőpár azzal a konklúzióval zárja tanulmányát, hogy a leendő
tanároknak igen sok helytálló percepciójuk van a bántalmazás természetéről, ám jelentős
számú helytelen is, valamint sok tekintetben hiányos is a tudásuk. Ennek kapcsán Mishna,
Scarcello, Pepler, és Wiener (2005) kutatásuk során arra jutnak, hogy a tanárok a
bántalmazás elfogadott (fentebb ismertetett) definíciójának főbb jellemzőivel tisztában
vannak, míg az ismétlődést gyakran kihagyták. Mishna és munkatársai (2005) arra is
felhívják a figyelmet, hogy a tanárok jellemzően eltérő véleménnyel voltak arról, hogy a
nem fizikai bántalmazás tekinthető-e annyira súlyosnak, mint a fizikai.
A legtöbb szakirodalom felhívja arra a figyelmet, hogy a tanárok gyakran csak a
jól látható bántalmazást (pl. fizikai) tekintik bántalmazásnak, míg más formákat kevésbé.
Sokol és munkatársai (2016) kutatása is ezt támasztja alá, melyben a tanárokat arra kérték,
hogy döntsék el, hogy az egyes tevékenységek bántalmazásnak minősülnek-e, vagy sem.
Sokol és munkatársai kutatásában a fizikai bántalmazás nagyobb eséllyel került a
bántalmazás kategóriába, mint a kapcsolati bántalmazás, és nagyobb eséllyel válaszolták
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Waters és Meshburn eredményeit ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen kérdőíves
felmérésükben mindössze 21 tanár vett részt a folyamat elejétől a végéig, összesen 40 a felmérés egy
részében.
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a tanárjelöltek, hogy közbeavatkoznának. Ehhez képest nem találtak szignifikáns
különbséget a kapcsolati és verbális bántalmazás komolyságának megítélésében,
valamint az esetekben való közbelépési szándék mértékében, továbbá egyenlő eséllyel
sorolták bántalmazás kategóriába a fizikai és verbális bántalmazást. Ehhez hasonlóan
Lopata és Nowick szintén arra hívja fel a figyelmet (Craig, Pepler & Blais 2007-es
munkájára hivatkozva), hogy a tanárok 25%-a nem tekinti bántalmazásnak a csúfolódást,
kiközösítést, pletykák terjesztését, valamint a bántalmazás indirekt formáit. Boulton
(1997) legkisebb arányban bántalmazásnak tekintett tevékenységekként a kirekesztést és
mások szerencsétlenségén való nevetést azonosította (a válaszadók mindössze 47% és
58%-a sorolta ezeket a bántalmazás kategóriába). Értelemszerűen a tanárok kevesebbszer
avatkoznak be a nem bántalmazásnak tekintett tevékenységekbe, de még akkor is kisebb
a reflexivitásuk a kevésbé látványos agresszó esetén, ha ezeket is bántalmazásnak tekintik
(Mishna et al, 2005).
Az eredményekből látható, hogy a kapcsolati bántalmazás az egyik legnagyobb
problémát jelentő bántalmazási forma, hiszen nagyon nehezen felfedezhető és a tanárok
sokkal kisebb arányban tartják bántalmazásnak, mint a mint a fizikai, vagy verbális
erőszakot

annak

ellenére,

hogy

sok

esetben

hosszabb

távú

és

súlyosabb

következményekkel járhat, mint más bántalmazási formák, pl. korai kiesés az iskolából,
vagy magasabb kriminalizációs arány (Boulton, 1997, Bauman, 2008). Elgondolkodtató
eredmény továbbá az is, hogy sokszor a tanárok annak ellenére sem tekintenek egy diákot
áldozatnak, hogy a diák 1) önmagát áldozatként definiálja 2) a tanár bántalmazásdefiníciója szerinti reakciókat mutatta. A tanár ilyenkor hajlamos a diák rossz
helyzetértékelését feltételezve kitartani saját percepcióinak helyessége mellett. Mishna és
szerzőtársai (2005) munkája szerint a tanárok igencsak meglepődtek, amikor megtudták,
hogy mennyire eltérőek a kutatók eredményei saját percepciójuktól az osztályukban
jelenlévő bántalmazás mértékét illetően.
(ii) Bizonytalan a közbelépés indokoltságát és módját illetően
Craig és munkatársai (2000) szerint a tanári közbeavatkozást nagy mértékben
meghatározza a bántalmazás formája. A fizikai bántalmazás jellemzően jobban számot
tarthat a tanár figyelmére és beavatkozási szándékára, mint a kapcsolati, vagy verbális
agresszió. Buda és Péntek (2010) tanulmányában arra is felhívja a figyelmet, hogy a
tanároknak nagyon nehéz dolga van abban, hogy a helyes megoldási módot megtalálják,
hiszen a túlreagálás pont akkora probléma lehet, mint a beavatkozás hiánya. Nem csoda,
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hogy Boulton (1997:230) eredményei alapján a tanárok önbizalma a bántalmazás
kezelése és megelőzése terén elég alacsony (több kérdésre adott válasz eredményét
összevonva egy 4-20-ig terjedő skálán 9,2 pont lett az átlag. A tanárok által meghatározott
pontszám és a tanítási tapasztalatuk hossza között nem volt szignifikáns összefüggés. A
tanárok 87%-a válaszolt „erősen egyetértek”-kel, vagy „egyetértek”-kel azokra a
kérdésekre, hogy szeretnének-e több képzést az iskolai bántalmazásról (Boulton, 1997).
(iii) A bántalmazás többnyire rejtett tevékenység, sokszor nem a tanár előtt zajlik
Az, hogy a tanároknak ilyen bizonytalan a tudása és a magabiztossága a
bántalmazáskezelés kapcsán, magyarázhatja, hogy bántalmazás jellemzően olyan rejtett
tevékenység, melyet a diákok szándékoltan igyekeznek rejtegetni. Atlas és Pepler
(1998:88) 47%-ra becsli azoknak a bántalmazási eseteknek az arányát, amivel a diák a
tanárhoz fordul, ezzel jelentősen megnehezítve az események feltérképezését,
megértését, valamint kezelését. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a diákok nem csak a
tanárokkal nem beszélik meg az ilyen eseményeket, de az esetek 28%-ban még a szülővel
sem (Atlas & Pepler 1998 hivatkozik Ziegler & Pepler 1993 munkájára), ráadásul a
titkolózáson túl a fizikai rejtőzködés is jellemzi ezeket a cselekedeteket. A tanár
információs hátrányára jól rámutatnak a tanári és diákbeszámolók közötti különbségek a
bántalmazás helyszínére vonatkozóan. A diákok válaszai alapján a bántalmazások 50%a míg a tanárok szerint csak 39%-a történik a tanteremben (Atlas & Pepler, 1998:88
hivatkozik Zeliger & Pepler 1993-as munkájára).
Atlas és Pepler (1998) munkájában összesen 190 gyereket figyelt meg 1-6
osztályig. A gyerekeket kamerával rögzítették. A felvételek alapján arra következtetésre
jutnak, hogy a bántalmazás jelentős része nem a tanárok előtt történik. Kutatásuk során
azt találták, hogy a tanárok a bántalmazást rögzítő epizódok 18%-ban avatkoztak be,
37%-ban azokban az estekben, amikor közelében voltak. Az összes bántalmazási eset
50%-ában, a jelenlétükben történőek esetén pedig 71%-ban avatkoztak be (Atlas &
Pepler, 1998:92). Craig és munkatársai (2000) arra mutatnak rá, hogy míg a tanárok
jellemzően hajlamosak úgy vélni, hogy a bántalmazó helyzetek jelentős részébe
beavatkoznak, addig a diákok jellemzően egészen máshogy látják ezt. A tanárok úgy
nyilatkoznak, hogy az esetek 71%-ban lépnek közbe, míg a diákok szerint ez az esetek
25%-ában történik meg. (Atlas & Pepler 1998 hivatkozik Zeigler & Pepler, 1993- as
munkájára). Craig et al (2000) és Atlas & Pepler (1998) egyaránt azt hangsúlyozzák, hogy
a különbség a diákok és tanárok véleményében, arra vonatkozólag, hogy a bántalmazó
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cselekvések hány százalékába avatkoznak be, valószínűsíthetően abból adódik, hogy a
tanárok egyszerűen nincsenek tudatában a legtöbb bántalmazó incidensnek, illetve, hogy
a diákok nem tekintenek rájuk olyan személyként, akinek tudnia kellene erről, vagy
akihez segítségért fordulhatnak.

2.3 A tanári attitűdök és az iskolai légkör szerepe
Annak ellenére, hogy a tanárok sokszor tehetetlennek tűnnek egy-egy szituációban, vagy
nincs is lehetőségük közbelépni, általánosságban igen sok múlik a tanár, valamint az
iskolai közeg hozzáállásán. Többek közt a tanári határozottság a bántalmazással
kapcsolatos fellépések során jelentősen meghatározza az osztályteremben jelenlévő
bántalmazás mértékét és a kezelés hatékonyságát (Saarento et al, 2015; Sokol et al, 2016).
Jelen fejezetben igyekszem kifejteni mind az iskolai közeg, mind a tanári szemléletmód
és a az egyéni jellemzők fontosságát.
A tanári attitűdök talán legfontosabb dimenziójaként kell megemlíteni az egyes
bántalmazási formák súlyosságának megítélését (bár az attitűdökre értelemszerűen
hatással van a lexikális felkészültség, fontosnak tartom, hogy az alábbi szempontok
attitűdkérdésként is tárgyalásra kerüljenek). Ebben sajnos a kutatások eredményei (főként
a régebbieké) kevés bizakodásra okot adó eredményeket produkáltak (amint azt már a
tanári kompetenciák részletezésekor bemutattam) a tanárok gyakran nem tekintik a
kapcsolati, vagy indirekt bántalmazási formákat bántalmazásnak (Waters & Meshburn,
2017; Sokol et al, 2016; Lopata & Nowick, 2014), holott ez utóbbinak gyakran hosszabb
távú és súlyosabb következményei lehetnek, mint más, könnyebben felismerhető
bántalmazási formáknak (Bauman, 2008, Boulton, 1997). Emellett az sem példanélküli,
hogy a tanárok normálisnak tekintik a bántalmazást, teret nyitva az agresszió további
megjelenésének.
A szakirodalom alapján sok egyéni tényező is szerepet játszhat abban, hogy egy
tanár mennyire tud, vagy szeretne beavatkozni a bántalmazásba. Kiemelkedően fontos
tényezőnek bizonyul az empátia, valamint a diákokhoz való pozitív viszonyulás (Lopata
& Nowick, 2014; Garner, 2017). Craig és munkatársai (2000) a tanár nemét6 találja
meghatározó tényezőnek annak tekintetében, hogy mennyire érzi indokoltnak a tanár a
bántalmazásba való beavatkozást, illetve azt, hogy mit tekint bántalmazásnak. Boulton
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Ugyanakkor arra is rávilágít, hogy az empátia jelentősen eltér férfiak és nők között, így lehet, hogy a nem
csak korreláló magyarázó változó.
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(1997) ezzel összecsengően azt találja, hogy a női tanárok szignifikánsan több negatív
attitűdöt fejeztek ki a bántalmazással szemben, mint a férfi tanárok, ám a különbség kicsi
volt. Az eddigieken túl Garner (2017) a korábbi bántalmazással kapcsolatos (személyes)
tapasztalatok fontosságát emeli ki, valamint azt, hogy a tanár mennyire bízik saját
bántalmazáskezelő kompetenciáiban.
Az egyéni jellemzők és attitűdök mellett igen fontosnak bizonyul az iskolai
környezet is, többek közt erre mutat rá Sokol és munkatársai eredménye (2016), mely
szerint azok a tanárok, akiknek az iskolájában vannak bántalmazáskezelő és -megelőző
irányelvek (anti-bullying policy) kevésbé hajlamosak az áldozathibáztatásra és nagyobb
indíttatást éreznek a közbelépésre. Sajnálatos módon a Waters és Meshburn (2017)
kutatásában vizsgált tanárok 95%-ának iskolájában nem volt ilyen irányelv. A szerzőpár
az iskolai környezet egy másik aspektusára is felhívják a figyelmet: a tanárok saját
feladatai közötti priorizálásra. Kutatásuk során ugyanis azt találták, hogy a tanárok
nagyobb prioritású problémaként (highest/lowest concern) tartják számon az
osztályterem felszereltségét, valamint a diákok érdemjegyeit, mint a bántalmazást. A
szerzők meglátása szerint a tanári túlterheltség, valamint az erős versenyszellemen
alapuló iskolakultúra jelentősen hozzájárulnak ennek a jelenségnek a kialakulásához. A
bántalmazáskezelő irányelvek, valamint a feladatok priorizálásán túl Garner (2017) a
tanári tekintélyt (empowerment) emeli ki, mint a bántalmazáskezelés meghatározó
faktorát. Azoknál a tanároknál, akiknél ez alacsony, kevésbé lehet arra számítani, hogy
közbelépnek a bántalmazás észlelésekor.
Craig és munkatársai (2000) tanulmánya szerint a tanár saját szerepénék
megítélését jelentősen meghatározza, hogy jelen van-e a bántalmazás megtörténésekor.
Ezzel analóg eredményeket mutat Boulton (1997) munkája, melyben azt vizsgálta,
mennyire éreznek felelősséget a tanárok a különböző helyszíneken történő bántalmazás
kapcsán. Kutatása során arra a következtetésre jut, hogy leginkább jelenléti szerepet
szánnak maguknak (a tanárok 98.6%-a érez felelősséget a tanteremben történő
bántalmazás megelőzésében, az iskola területén történő bántalmazás esetén a tanárok
91,3%-a érzi felelősségének annak megelőzését, míg az iskolán kívül 46,3%-uk), vagyis,
ha ott vannak, beavatkoznak, de ha az eset a látóterükön kívül esik, hajlamosak az
iskolapszichológus felelősségi körébe utalni azt.
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2.4 A tanári beavatkozás
A fentebb taglalt irodalmak jellemzően tulajdonítanak egy egyértelmű pozitív
konnotációt a tanári közbelépéshez, ugyanakkor fontos látni, hogy nagyon sokszor a
helyzetek nem feketék vagy fehérek. A tanárnak nagyon nehéz dolga van a bántalmazás
felismerésében, annak súlyosságának megítélésében, és a gyakorlatban sokszor
egyáltalán nem egyértelmű, hogy indokolt a közbelépés vagy sem. Buda és Péntek (2010)
arra is felhívja a figyelmet, hogy a túlreagálás ugyanolyan komoly problémákat okozhat
egy-egy osztály életében, mint a bántalmazásra adott reakció elmaradása. A kutatások
jellemzően mégis arra jutnak (tanárok és diákok visszajelzései alapján), hogy a tanárok
az indokoltnál kevesebb esetben avatkoznak közbe, annak ellenére, hogy a közbelépésben
való felelősségüknek tudatában vannak (Sokol et al, 2016). Sokol és munkatársai arra
hívják fel a figyelmet, hogy a ritka közbeavatkozás gyakoribb bántalmazáshoz és
alacsonyabb segítségkérő hajlandósághoz vetet.
Sokol és munkatársai (2016) azt is vizsgálták, hogy a tanárok közbelépési
valószínűségét mi befolyásolja. Eredményeik alapján elmondható, hogy a magabiztosan
kiálló bántalmazottra jóval hajlamosabbak ráhagyni a dolgot abból a percepcióból
kiindulva, hogy a bántalmazás áldozatai olyan diákok, akik nem képesek magukat
megvédeni. Ezzel szemben a dühös áldozatra gyakrabban reagálnak hibáztató
magatartással, valamint hajlamosabbak elmulasztani az áldozatnak való segítségnyújtást.
A dühössel szemben a szomorú és ignoráns áldozat jóval kevésbé volt hibáztatva,
valamint a dühös áldozat jellemzően kevesebb segítségre is számíthatott. Meghatározó
faktornak bizonyul továbbá az áldozat neme is: a tanárok jellemzően mélyebb érzelmi
involválódást mutatnak és az áldozatnak magasabb stresszfaktort tulajdonítanak, ha
lányok közötti konfliktusról van szó, emellett – fizikai bántalmazás esetén – hajlamosak
magasabb ’komolysági’ (seriousnes) faktort tulajdonítani az esetnek, mint a fiúk között
zajló hasonló konfliktusoknak (Sokol et al, 2016; Garner, 2017). Ugyanez nem
elmondható a verbális bántalmazásról, abban az esetben a helyzet súlyosságának
megítélését nem befolyásolja az érintett neme. Garner (2017) ehhez hasonlóan azt találja,
hogy a bántalmazást nagyobb mértékben tekintik normálisnak a tanárok ha fiúk között
történik, mint ha lányok között. A bántalmazó hibáztatásának valószínűségében pedig a
tanár neme tűnik szignifikáns változónak: női tanárok nagyobb eséllyel hibáztatják a
bántalmazókat, mint a férfiak.
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A bántalmazásba való közbeavatkozás gyakran attól függőnek bizonyult, hogy az
áldozat mennyire tűnik önvédelemre képesnek (Sokol et al, 2016). Ez a szemléletmód
azonosítható az Atlas és Pepler (1998), valamint Craig (2000) által meghatározott tanári
szerepekkel, miszerint a tanár feladata leginkább abban rejlik, hogy a bántalmazó és
bántalmazott közötti erőegyenlőtlenséget kiegyenlítse. Ezzel analóg módon Mishna és
munkatársai (2005) a helyzet vélt komolyságát találták a tanári közbelépés meghatározó
tényezőjének, továbbá azt, hogy milyen reflexiókat ad a bántalmazott fél, mennyire
empatikus a tanár hozzáállása. Ezen túl meghatározza a tanári tudatosságot és
cselekvéseket az, hogy milyen az iskolai légkör, és milyen a bántalmazásról vallott
szemlélet a tanári diskurzusokban (Mishna et al 2005).
Sokol és munkatársai (2016) eredményei alapján a beavatkozást erősen
meghatározza a tanár neme, empatikussága, valamint, hogy mennyire magabiztos a
bántalmazás felismerésében, kezelésében. Ezen túl fontos tényezőnek tűnik magának a
bántalmazásnak a típusa is, Waters és Meshburn (2017) eredményei alapján a tanárok a
verbális és kapcsolati bántalmazást (pletykálás és ugratás) hagynák legnagyobb eséllyel
reakció nélkül, ami Sokol és munkatársai (2016), valamint Craig (2000) azon
eredményeit is alátámasztja, hogy a bántalmazás ezen formáit tekintik legkisebb arányban
bántalmazásnak, tehát az ismeretek hiánya jól megmutatkozik a közbeavatkozás
valószínűségében is. Mishna és munkatársai (2005) azt hangsúlyozzák, hogy a
közbeavatkozáshoz elengedhetetlen, hogy a tanárok alapos ismeretekkel rendelkezzenek,
ugyanakkor az még messze nem elég ahhoz, hogy megfelelően tudjanak beavatkozni az
egyes esetekben.

2.5 A szakirodalomban megfogalmazott javaslatok
Az előző fejezetekben láthattuk, hogy a bántalmazás rengeteg megoldatlan és kurrens
problémát és kihívást támaszt az iskola dolgozóival szemben, jelen fejezetben az
irodalmakban felmerülő megoldási lehetőségeket tekintem át röviden. Jellemzően négy
fontosabb tényező tűnik fel, melynek fejlesztését indokoltnak látják a szerzők: a
tanárképzés, a csoportdinamika feletti intenzívebb facilitálás, a gyerekek tudatosabbá
tétele, valamint az bántalmazással kapcsolatos iskolakultúra javítása (ideértve a tanárok
és az iskolai dolgozók hozzáállását, valamint a házirendben rögzített ide vonatkozó
irányelveket). A továbbiakban ezen javaslatokat fejtem ki röviden.
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Mivel a tanárokra vonatkozó szakirodalom jellemzően az ismeretanyag hiányát
említi egyik leggyakoribb hiányosságként, legkézenfekvőbb javaslat a tanárképzés
fejlesztése. Ennek egyik legérdekesebb aspektusa az empatikus készségek fejlesztésének
gondolata, melyet igen sok szerző megemlít a bántalmazás kezeléshez való készségek
fontosságának kapcsán (Craig et al, 2000; Sokol et al, 2016; Garner, 2017). A tanárképzés
másik lehetséges fejlődési útjaként a bántalmazásra, valamint a beavatkozásra vonatkozó
ismeretanyag növelését fogalmazzák meg, (Lopata és Nowick (2014) ettől a
beavatkozástól az empátia fejlődését is várnák). Sokol és munkatársai (2016) a gyakorlati
oktatás fontosságára hívják fel a figyelmet azzal érvelve, hogy a nagyobb tapasztalattal
rendelkező tanárok nagyobb magabiztossággal avatkoznak bele a bántalmazó
helyzetekbe. Craig és munkatársai (2000) megállapítása szerint fontos lenne arra is
felkészíteni a tanárokat, hogy ne csak a szemük előtt történő bántalmazást tudják
felismerni és kezelni, hanem azokat is, amelyek rejtve történnek, ehhez pedig azt tartják
szükségesnek, hogy a bántalmazás kialakulásának teret adó szituációkat is fel tudják
ismerni. Garner (2017) ehhez hasonló javaslatokat fogalmaz meg: véleménye szerint a
tanárnak képesnek kell lennie arra, hogy a gyerek viselkedéséből, testbeszédéből tudjon
következtetéseket levonni az osztályban lévő hogylétére vonatkozólag.
A második terület, amelyben fejlődési lehetőséget látnak a kutatók az a
csoportdinamika mélyebb megismerése a tanárok részéről. A legtöbb szerző egyetért
abban, hogy a bántalmazást, mint közösségi problémát kell kezelni, melybe lehetőség
szerint minden szereplőt bevonnak: diákot, tanárt, szülőt, iskolai alkalmazottakat (Buda
& Péntek, 2010; Carig et al, 2000; Atlas & Pepler, 1998; Boulton, 1997). Buda és Péntek
ezen túl a rugalmas problémakezelő megoldások fontosságát hangsúlyozza, míg Lopata
és Nowick (2014) a tanár és diák kapcsolatának erősítését tartja elengedhetetlennek, hogy
ezzel segítsék a gyerek érzelmi és szociális fejlődését, mely az iskolában erősebb szociális
háló kiépüléséhez segíthet hozzá, ami az iskolai bántalmazás alacsonyabb szintjét
eredményezheti várakozásaik szerint. Hozzájuk hasonlóan Sokol és munkatársai (2016)
is a gyerekek lelkivilágának alaposabb ismeretét tartja kívánatosnak, egy olyan
odafigyelést, melynek köszönhetően a tanár rögtön észlelheti, ha diákját bántalom éri,
azzal érvelve javaslata mellett, hogy a tanári közbelépés gyakran azért marad el, mert
alacsonyabb stresszfaktort tulajdonítanak a bántalmazottnak, mint amilyen az valójában.
A harmadik javaslat, melynek feltűnése általánosnak mondható, a diákok
tudatosságának növelése a témában. A nemzetközi szakirodalomban ez jellemzően abban
a javaslatban nyilvánul meg, hogy a diákok számára egyértelműbbé kellene tenni, hogy
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nincsenek egyedül a problémáikkal. Atlas és Pepler (1998) szerint a diákok nagy számú
szemtanúsága, a tanárok tudása, valamint a felnőtt erőfölény együtt tudná csökkenteni a
bántalmazást, ha a diákok kooperatívabbak, a tanárok pedig felkészültebbek volnának.
Craig és munkatársai (2000) ezt a szempontot azért tartják kiemelkedően fontosnak, hogy
ezáltal csökkenthetővé váljon az az információs aszimmetria, amely a bántalmazás rejtett
jellegéből adódik, s ami miatt sokszor a tanárok nem tudnak közbelépni a bántalmazás
során.
Buda és Péntek (2010) tanulmányában arra is rámutat, hogy a tanárok jelenlegi
felkészültségükkel nem biztosítanak (legalábbis nem mindenki) megfelelő támogatást,
hiszen sokszor saját bizonytalanságuk a diákokat is elbizonytalanítja abban, hogy mi
volna a helyes teendő helyzetükben.

Buda (n. d) javaslata, hogy a tanár legyen

egyértelmű elvárásai a kommunikáció tekintetében a diákok felé, valamint, hogy kollégái
és a szülők együttműködését is igyekezzen megnyerni. Ezen túl kiemeli annak
fontosságát, hogy magukban a diákokban legyen egyértelmű a bántalmazás fogalma,
súlyossága, és semmiképpen ne tekintsék viccnek. Buda (n. d.) elsősorban a diákok
tudatosságának növelését hangsúlyozza, melyhez interaktív foglalkozásokat ajánl, amivel
könnyebb felébreszteni az empátiát, pl. drámafoglalkozásokat.
A szerzők között konszenzus van abban is, hogy az iskolai környezet és az
iskolakultúra szintén komolyan befolyásolja az iskolai bántalmazás kialakulását, annak
mértékét. Buda (2009) azt hangsúlyozza, hogy az iskolában kialakuló pozitív vagy
negatív klíma (ezalatt egy általánosan kellemes, vagy megterhelő légkört értve)
jelentősen meghatározza a bántalmazás jelenlétét, mint ahogy a diákok iskolához való
hozzáállása (hogy szeretnek, vagy nem szeretnek iskolába járni) is. Továbbá a legtöbb
tanulmány kiemeli annak fontosságát, hogy az iskolában legyenek a bántalmazás
kezelésére vonatkozó irányelvek (anti-bullying policy), amelyekhez a tanárok és diákok
is tudják tartani magukat (Sokol, 2016; Garner, 2017; Boulton, 1998) ez nagyban
hozzájárulhat ahhoz is, hogy a tanárok kevésbé legyenek bizonytalanok a közbelépést
illetően. Emellett természetesen elengedhetetlen, hogy az iskolai légkör is tükrözze a
bántalmazást ellenző hangulatot, és, hogy a tanárok bármelyikéhez bizalommal tudjanak
fordulni a diákok (Sokol et al, 2016). Támogató iskolai légkör kialakításához több szerző
a tanárok proaktív hozzáállásán túl az iskola minden dolgozójának bevonását is javasolja,
beleértve a buszsofőrt, a védőnőt, az iskolai tanácsadót (school counselor), nem utolsó
sorban az iskolapszichológust, és bármely más alkalmazottat, aki az iskolában megfordul
(Garner, 2017; Boulton, 1997).
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3.

Módszertan és minta

Mint azt a szakirodalom alapján bemutattam, a tanároknak kulcsszerepük van az iskolai
bántalmazás kezelésében, ugyanakkor a külső és belső körülmények összessége nem
mindig képez megfelelő alapot ahhoz, hogy a tanárok tudjanak is élni ezzel a lehetőséggel
és hatékonyan küzdjenek az iskolai bántalmazás ellen. Mivel a szakirodalomban
bemutatott tényezők (pl. felkészültség, empátia, magabiztosság, stb) többségében tudatos
beavatkozással módosíthatóak – melyre a szakirodalom javaslatokat is tesz –fontos lenne
tisztábban látni, hogy Magyarországon ezek a nehézségek mennyire vannak jelen, hogy
a továbbiakban hazánkban is könnyebben lehessen a bántalmazás kezelését elősegítő
beavatkozásokat implementálni. Ennek fényében egy tanárcentrikus megközelítés tűnt a
legideálisabb vizsgálati keretnek, melyen belül a következő területekre helyezek
hangsúlyt: (i) tanári ismeretek a bántalmazás(-kezelés) kapcsán, (ii) tanári attitűdök a
bántalmazás(-kezelés) kapcsán, (iii) bántalmazáskezelés (eszközök és hatékonyság) (iv)
iskolai környezet hatása a tanár bántalmazáskezelő képességére.
A fent megfogalmazott célok eléréséhez a személyes interjút találtam a
legalkalmasabb módszernek. Részben, hogy a tanárok ismereteiről és attitűdjeikről minél
átfogóbb képet kapjak anélkül, hogy bizonyos általam fontosnak vélt szempontokra
korlátozzam az adatgyűjtést, továbbá nem függetlenül attól, hogy Magyarországon nem
igazán volt még a tanárok ilyen jellegű ismereteit alaposan felmérő kutatás, így jelen
munka feltáró kutatásnak is tekinthető hazai viszonylatban.7 Az interjús kutatással
ugyanakkor okkal merülhet fel az az aggály, hogy a tanárok esetleg elfogultak, vagy
mivel eleve nem látnak rá a bántalmazásra, torz képet festenek az iskola helyzetéről. Ezen
torzítások csökkentésének céljából szerettem volna egy olyan nézőpontot bevonni, ami
egyfajta kontrollként működhet a tanári vélemény felett: az iskolapszichológusit, abból a
feltételezésből kiindulva, hogy az iskolapszichológusok azok, akik a tanáréhoz
legközelebbi szemszögből látják az iskolai bántalmazást, ugyanakkor a tanárnál
jelentősen nagyobb felkészültséggel rendelkeznek a téma kapcsán, így képesek lehetnek
láttatni azt, amit a tanár nem lát, valamint visszajelzést adni a tanári félkészültségről és
kompetenciákról.

7

Ettől függetlenül a kutatás a kvalitatív módszertan mellett tanári kérdőívvel is ki fog egészülni a
továbbiakban, hogy az interjús kutatás eredményeit nagyobb elemszámmal megerősítse, valamint újabb
szempontokkal is kiegészítse.
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A minta 14 tanárból és 6 iskolapszichológusból áll, ám a tanárok és az
iskolapszichológusok iskolái között nincs átfedés, mivel a cél nem az egyes iskolákon
belüli helyzet feltárása, hanem általánosabb tendenciák megvilágítása. A kutatás 2
próbainterjún (egy tanári és egy iskolapszichológusi) alapult, mely 2017 májusában lett
lefolytatva, a többi interjú 2018 márciusában és áprilisában került felvételre. A helyszín
Budapest és néhány azon kívüli urbánus agglomerációs település (Szentendre, Pomáz,
Solymár) volt. A tanári interjúk 10 iskolában lettek felvéve, 7 tanári interjú készült
egyházi iskolában8, 2 interjú alternatív pedagógiai módszerrel dolgozó iskolában (jelen
esetben ez egy Waldorf iskola volt), és 1 interjú olyan iskolában, ahol az átlagosnál
magasabb

számban

voltak

a

hagyományos

iskolarendszerben

jellemzően

a

lemorzsolódókat képző tanulók (rossz szocioökonómiai háttérből érkező, többségében
roma származású gyerekek). Az interjúalanyok között 12

nő és 2 férfi volt (az

interjúalanyok és az iskolák megoszlása az 1. sz. mellékletként szerepel), felkérésük
részben 70 budapesti általános iskolának kiküldött megkeresés által történt, részben pedig
személyes kapcsolathálón keresztül. (Az előbbi módszerből adódóan érdemes számolni
egy esetleges torzítással az önszelekcióból adódóan, vagyis nem feltételezhetjük, hogy
független a bántalmazás témája iránti érdeklődés és az arról való mélyebb ismeret az
interjúra való jelentkezéstől).
A tanárok közül csak osztályfőnökökkel készítettem interjút abból a
megfontolásból, hogy ezek a tanárok, akik reálisan ráláthatnak a diákjaik közötti
viszonyrendszerekre és bántalmazásra, szemben azokkal, akik csak heti néhány órát
töltenek a diákokkal. A kutatás során szerettem volna arra korosztályra (illetve az őket
tanító tanárokra) fókuszálni, ahol a legmagasabb a bántalmazás jelenléte, bár az
eredmények nem egészen egybehangzóak ennek tekintetében. A legtöbb kutatás a 6-8
osztályt, vagy a serdülőkort nevezni meg, mint a leginkább érintett időszakot (Lopata &
Nowick, 2014; Figula, Margitics, Pazwlik & Szatmári, 2011). Továbbá Fitzpatrick, Dulin
és Piko (2007) határozott állítása, hogy a bántalmazással kapcsolatos tudatosítást minél
fiatalabb korban érdemes elkezdeni, éppen ezért kutatásomban az általános iskola felső
tagozatán lévő bántalmazásra helyezem a hangsúlyt.
A tanári és az iskolapszichológusi interjúk egyaránt gyengén strukturált interjúk
voltak, mivel természetesebbnek és hasznosabbnak láttam az interjúalanyok saját
tapasztalatai alapján beszélgetni absztrakt kérdések megfogalmazása helyett. Emellett
8

Az egyházi iskolák felülreprezentáltsága nem volt tervezett, a végső arányt jelentősen alakította, hogy az
ismeretlenül kiküldött megkeresésre milyen arányban jeleztek vissza a különböző típusú iskolákból.
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értelemszerűen a különböző informáltsági szintek különböző témákat eredményeztek,
ami tovább nehezítette volna egy szigorú interjúvezető követését. A tanári interjú (2. sz.
melléklet) a fejezet elején tárgyalt négy szempontot járta körül: ismeretek, attitűdök,
kezelés és az iskolai környezet, az iskolapszichológusi interjú pedig (3. sz. melléklet)
ugyanezeket a témákat járta körül a tanárra vonatkozóan: az iskolapszichológus szerint
milyen ismeretekkel, attitűdökkel rendelkezik a tanár a bántalmazás kapcsán, hogyan
tudja azt kezelni, hogyan segíti egymást az iskolán belüli közösség. Ezen kívül az
iskolapszichológusi interjú egy további szemponttal egészült: mit gondol az
iskolapszichológus arról, hogy mit lát a tanár? Az interjúk elemzése gépi támogatás
nélkül, az alhipotézisek által (melyeket a vonatkozó fejezetek legelején mutatok be)
felállított szempontrendszer alapján történt.

4.

Tanári ismeretek és a felismerés képessége

Az előzőekben kifejtettem, hogy a szakirodalom alapján a tanároknak komoly problémát
okoz a bántalmazás kezelése, melyben gyakran ismereteik hiánya és a felismerés
képessége akadályozza meg őket. Ahhoz, hogy a bántalmazás visszaszorítására
javaslatokat fogalmazzunk meg e két terület vizsgálata mindenképpen prioritást élvez.
Emiatt a fejezetben két kutatási kérdést és az ezekhez tartozó hipotéziseket vizsgálom:
(K1) milyen ismeretekkel bírnak az iskolai bántalmazásról a tanárok?; (K2) képesek-e a
tanárok az iskolai bántalmazás felismerésére? Az első kérdés kapcsán feltételeztem, hogy
a nemzetközi szakirodalomban bemutatott helyzetnél hazánkban sincsenek jelentősen
jobb állapotok, ezért a következő hipotézisből indultam ki: (H1) a tanárok nem
rendelkeznek átfogó ismeretekkel az iskolai bántalmazás témakörében. Az általános
hipotézis jobb megértéshez azonban mindenképpen szükséges alkérdésekre bontani a
kapcsolódó résztémákat, melyeket alább ismertetek.
Annak feltárására, hogy mely intézmények látják el a bántalmazásról való
ismeretek átadásának funkcióját, és melyek azok, melyek nem látják el ezen feladatokat,
bár hivatottak lennének rá, abból a kutatási kérdésből indultam ki, hogy (K1.1) honnan
szerzik a tanárok a bántalmazásról való ismereteiket? A szakirodalom arról számol be,
hogy a tanárképzés tartalma és minősége jelentős hatással lehet a bántalmazás kezelésére
(Mishna et al, 2005), valamint a tanárok többsége kevésnek találja a bántalmazás kapcsán
kapott tréningeket és szívesen bővítené tudását (Boulton, 1997). Ennek alapján
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feltételeztem, hogy (H1.1) a tanárképzésben az iskolai bántalmazás témaköre hiányosan
tárgyalt.
A kutatás során teljesen egybehangzó válaszokat kaptam arra a kérdésre, hogy
mennyire készít fel az egyetem a bántalmazás kezelésére. Ezek jellemzően a semennyire,
vagy majdnem semennyire opciókban merültek ki: „Nekem az egyetem semmi ilyet nem
adott. Tehát az az öt év, vagy hat év… az egy értelmes időtöltés volt, én így szoktam
fogalmazni, de, hogy én ott semmit nem kaptam, amit itt a való életben egy iskolai
szituációban tudnék hasznosítani, az biztos.” (Tanár 3, személyes interjú, 2018.03).
Annak a kérdésnek a kapcsán, hogy milyen módon lehetne fejleszteni a tanárképzést,
voltak akik a bántalmazás felismerésének lehetséges technikáit nevezték meg átadásra
érdemes tananyagként, egy jelentős a többség pedig egy gyakorlatorientáltabb,
esetmegbeszéléseken alapuló, több hospitálást tartalmazó képzésben látta a fejlesztés
lehetséges irányát (sokan azonban azt is hozzátették, hogy tudomásuk szerint a
tanárképzés saját végzésük óta már változott is ilyen irányba). Emellett voltak olyanok
is, akik Lannnert és Szekszárdi (2015) megállapításához hasonlóan a szülőkkel való
együttműködéshez szeretett volna több felkészítést kapni.
Mivel az első hipotézist igazolva a tanárképzés nem bizonyul bántalmazás terén
kielégítő tudásmennyiséget átadó intézménynek, releváns a kérdés, hogy (K1..2)
amennyiben nem a tanárképzés, akkor milyen intézmény látja el a bántalmazásról való
ismeretek átadásának funkcióját a tanárok között? Második alhipotézisem a próbainterjú
eredményei alapján, hogy (H1.2) a tanár sokszor nem hivatalos forrásokból szerzi az
ismereteit (pl. magazinokból, hírportálokról, kollégáktól). Az interjúk során valóban
igazolódott, hogy a tanárok legfőbb támaszpontjának kollégáik bizonyultak az ismeretek
megszerzése, kezelési technikák elsajátítása szempontjából, a proaktívabbak9 azonban
gyakran olvasnak ilyen jellegű irodalmat a források széles skálájának különböző
pontjairól. (Ily módon érthetőbbé válik az is, hogy a magyar szakirodalom szegényessége
miért nem mutatkozik meg a tanárok ismereteiben: valószínűsíthető, hogy a populárisabb
fórumokon – akár a közösségi médiában, akár hírportálokon, vagy on- és offline
magazinokban – felkapottabbá vált a témakör, mint tudományos fórumokon).
Mivel a tanárok nem hivatalos forrásból tájékozódnak, kevésbé van rálátásunk
arra, hogy a tudásátadásra szolgáló intézmények milyen ismereteket közvetítenek, vagyis,
hogy (K1.3) mit tud a bántalmazásról és annak különböző formáiról? A szakirodalom a
9

Hogy pontosan kikre gondolok ez alatt a fogalom alatt, azt a következő fejezetben részletezem.
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tanári ismeretek egyik legfontosabb hiányosságának a bántalmazás különböző formáinak
ismeretét írja le. Több kutatás szerint a tanárok gyakran csak a jól látható agressziót (pl.
fizikai) tekintik bántalmazásnak, és ezeknél az eseteknél nagyobb eséllyel avatkoznának
közbe, míg a verbális és kapcsolati bántalmazást kevesebbszer tekintik bántalmazásnak
és kisebb eséllyel lépnek közbe (Sokol et al, 2016; Boulton, 1997; Lopata & Nowick).
Emiatt feltételeztem, hogy (H1.3) a fizikai bántalmazást sokkal nagyobb arányban tekintik
bántalmazásnak, mint az agresszió kevésbé egzakt és nehezebben felismerhető formáit.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre minél torzítatlanabb válaszokat kapjak, szándékosan
nem definiáltam a bántalmazást, helyette igyekeztem az interjúalanyok saját
fogalommeghatározásaira építeni, éppen ezért az interjú első bántalmazásra vonatkozó
kérdése minden esetben így szólt: mi jut eszébe, ha az iskolai bántalmazás kifejezést
hallja? Ennél a kérdésnél a legtöbb tanár már kitért a bántalmazás különböző formáinak
többségére, de ha a későbbiekben az itt esetleg kimaradó formákról kérdeztem
interjúalanyaimat, arról is kompetens módon tudtak beszélni, így megállapítható, hogy a
szakirodalmi álláspontot cáfolva a bántalmazás különböző formáit jól ismerik a tanárok.
Sokszor a verbális és kapcsolati bántalmazás előbb merült fel (bizonyos esetekben lelki
bántalmazásként emlegetve) mint a fizikai bántalmazás, és legtöbbször az online
bántalmazás nehézségei is alapos kitárgyalásra kerültek.
Bár a tanári interjúk a tanárok tájékozottságáról és széles látókörétől árulkodnak,
az iskolapszichológusi interjúk kevésbé mutatnak egyértelmű képet és jobban
megvilágítják a helyzet árnyoldalát is. Ezek alapján nem minden tanár utasítja el az
agresszió fizikai megnyilvánulásánál kevésbé látványos bántalmazási formákat, illetve
arról is beszámolnak, hogy vannak olyanok, akiknek a fogalom jelentése sem világos:
„Lehet, hogy a tanárok legalább fele nem tudná megmondani, hogy mi az a bántalmazás,
legalábbis hosszasan kellene rajta gondolkodnia.” (Iskolapszichológus 1, személyes
interjú, 2018.03). Az iskolapszichológusi és tanári interjúk ilyen jellegű ellentmondásai
jó eséllyel eredhetnek az interjúalanyok önszelekciójából, melynek lehetséges torzítását
a módszertani fejezetben ismertettem.
Mivel a tanári képesítés hiányosságát tárgyaló hipotézis az iskolapszichológusi
válaszok alapján nem elvethető,

vizsgálatra érdemes a kérdés, hogy (K1.4) képzik-e,

képeznék-e magukat tovább a tanárok? Mivel korábbi kutatási eredmények
hangsúlyozzák (Boulton, 1997), hogy tanárok nagy számban válaszoltak igenlően arra a
kérésre, hogy szeretnének-e továbbképzést, azt a hipotézist vizsgálom, hogy (H1.4)
szívesen tennének szert további ismeretekre. A kérdés kapcsán a tanárok megosztottsága
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mutatkozott meg. A nagyobb tapasztalattal rendelkezők és az önerőből gyakran
tájékozódók arról számoltak be, hogy a képzések kevéssé tudnak a valós problémákban
segítségként szolgálni: „Én nagyon sok ilyen továbbképzésen meg mindenfele járkáltam,
és amikor az ember feltesz konkrét kérdéseket, konkrét helyzetekre, ilyen általános
dolgokat tudnak mondani, de megoldást soha senki nem tud mondani. Tehát általánosan
bevett szokások, általánosan bevett módszerek vannak, de [minden eset] annyira egyedi,
(...) mindig az osztályfőnöknek kell kitalálni, kell ráérezni egyik gyereknek, másik
gyereknek mi épp a megoldás.” (Tanár 8, személyes interjú, 2018.03). Ezzel ellentétben
a kisebb magabiztossággal rendelkezők, a téma kapcsán ritkábban olvasók hasznosnak
látták volna, ha több lehetőségük nyílik ilyen témájú továbbképzéseken részt venni. A
továbbképzés fontosságára rámutattak az iskolapszichológusok is azáltal, hogy a
valamilyen témába vágó képzést elvégzetteket

hatékonyabb és magabiztosabb

bántalmazáskezelőnek írták le, illetve volt olyan iskolapszichológus is, aki a kiegészítő
pedagógiai módszerekben (pl. élménypedagógia) járatos tanárokat jellemezte így –
persze az sem kizárható, hogy a továbbképzések résztvevői eleve más attitűdökkel
rendelkeznek, melyek segítségükre vannak a bántalmazás kezelésében.
Láthatjuk tehát, hogy a tanári ismeretek összességében nem hiánytalanok, de
interjúalanyaim számára egy biztos alapot tudnak nyújtani. Azonban az ismeretek
megléte nem egyenértékű a felismerés képességével, amely még fontosabb feltétel ahhoz,
hogy a tanárok tenni tudjanak a bántalmazás visszaszorításáért. Triviálisan hangzik,
azonban ahogy korábban már említésre került, a bántalmazás sok esetben rejtett
tevékenység,

és

nagyon

nehéz felismerni.

Éppen

ezért

a

tanárokat

célzó

kompetenciafejlesztési programok szempontjából nem elhanyagolható annak a feltárása,
hogy mennyire képesek a tanárok észlelni az iskolai bántalmazást. A bántalmazás
felismerését nehezítő számos tényező miatt abból a hipotézisből indulok ki, hogy (H2) a
tanárnak sok esetben nincs rálátása az iskolai bántalmazásra. Ebből két kérdés
adódik: (K2.1) mennyire képes detektálni a tanár az iskolai bántalmazást? és (K2.2) mit
gondol a tanár, mennyire jó a bántalmazásészlelése (saját meglátása szerint az esetek
hány százalékát észleli)?
Az első kérdésnél feltételeztem, hogy (H2.1) a tanár (részben a fent tárgyalt
ismeretek hiányából adódóan) nem tudja, pontosan mit kellene látnia, és hogyan kellene
felismernie a bántalmazás jelenségét. A választ értelemszerűen nem a tanároktól vártam,
azonban az iskolapszichológusoknak nem volt egybehangzó véleménye annak kapcsán,
hogy a bántalmazás észlelésének milyen fokán vannak a tanárok. Egyrészt felmerült,
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hogy nagyon személyiségfüggő a dolog, másrészt, az is említésre került, hogy vélhetően
a diákok ingerküszöbe is magasabb az ideálisnál, így ők maguk sem tekintenek
problémának sok mindent, amit nem kellene sem elviselniük, sem elkövetniük. Volt
olyan iskolapszichológus, aki szerint a tanárok csak azokat a jelenségeket veszik észre,
melyek látványosan zavarják a munkájukat, míg egy másik iskolapszichológus szerint
nemhogy nem veszik észre a bántalmazást, de a szándékos elfordulás sem ritka jelenség
a gyanús helyzetekben: „Sokszor nem hiszem el, hogy nem veszi észre a tanár azt a
gyereket, csak sokkal könnyebb azt csinálni, mintha nem látnám. Kicsit szerintem ez a
helyzet a bántalmazással, hogy oldják meg, fegyelmezzék meg magukat [a diákok], és
ilyen helyzetekbe akkor kerülök én is be, amikor már az igazgatói intő a következő lépés.”
(Iskolapszichológus 1, 2018.04). A tanári és iskolapszichológusi válaszok alapján annyit
állapíthatunk meg, hogy a tanárok többségének komoly kihívást jelent a bántalmazás
felismerése, de van a tanártársadalomnak egy csoportja, akik ennél a többségi jellemzőnél
valamivel jobb érzékeléssel bírnak.
A tanárok percepcióját illetően feltételeztem, hogy (H2.2) a tanár tudatában van,
hogy az iskolai agresszió jelentős része a tudta nélkül történik. A hipotézis igazolódott,
ám a tanárok olyan szintű bizonytalansága derült ki, hogy sokan arra sem mertek tippet
mondani, hogy a megtörténő iskolai agressziónak nagyjából hány százalékát látják, és
mekkora része marad rejtve előttük. E kérdés kapcsán a tanárok két csoportja között az
distinkcionál, hogy törekszenek-e arra, hogy ezt az információs hátrányt leküzdjék, vagy
elfogadják rajtuk kívülálló tényezőként: „Így konkrétan kék-zöld foltokkal nem szoktak
itt bejönni a gyerekek, ettől függetlenül azért lehet, hogy van fizikai bántalmazás is az
életükben, nem biztos, hogy ezt mindig észre fogjuk venni, vagy fogjuk látni. Nem kevésbé
fájdalmas a virtuális vagy a szóbeli sem, amiben pedig biztos, hogy van részük.” (Tanár
4, személyes interjú, 2018.03).

5.

Tanári attitűdök

Mivel a szakirodalom kiemelten fontos szerepet tulajdonít a tanár bántalmazásról vallott
nézeteinek a bántalmazás kialakulása és kezelése kapcsán egyaránt (Saarento et al, 2015),
jelen fejezetben ezeket a tényezőket vizsgálom, Boulton (1997) eredményéből kiindulva
– mely szerint a tanárok örülnének a bántalmazás kapcsán további ismeretek
megszerzésének – logikusnak tűnik a feltételezés, hogy a tanár tenni szeretne a
bántalmazás csökkentésének érdekében. Ahhoz, hogy a tisztán lássuk, milyen tényezők
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akadályozzák a bántalmazás kezelésében, fontos látnunk, hogy maga a szándék megvan,
így abból az általános hipotézisből indulok ki, hogy (H3) az osztályfőnök feladataként
tekint az oktatáson túl az iskolai bántalmazással szembeni fellépésre is. Ugyanakkor
nem lényegtelen, hogy milyen kondíciók között él ez a felelősségtudat, tehát, hogy (K3.1)
meddig nyúlik a tanár felelőssége (felelősségének érzi-e az iskola falain kívül történő
bántalmazás csökkentését is)? A szakirodalomban gyakran említett jelenség, hogy a
tanárok sokkal inkább felelősségüknek érzik a közvetlenül előttük zajló bántalmazás
megakadályozását, mint a látóterükön kívül esőt (Boulton 1997; Craig, 2000), holott, –
mint azt korábban kifejtettem – a bántalmazás jellemzően rejtett tevékenység, mely a
legritkább esetben zajlik a tanárok előtt.
Mivel

a

közgondolkodás

jellemzően

egyetért

a

tanár

ilyen

jellegű

szerepfelfogásával, abból az alhipotézisből indultam ki, hogy (H3.1) a tanárok az erőszak
iskolai falakon kívül tartásán túl feladatuknak látják a gyermekek biztonságosabb
mindennapjainak elősegítését. Az interjúk során nem bontakozott ki egységes
szemléletmód a hipotézis kapcsán. A tanárok egyik csoportja erősen hangsúlyozta annak
a fontosságát, hogy a gyerek megértse miért nem szabad bizonyos dolgokat csinálnia,
melynek következtében részben elvárható, hogy később képes legyen maga jobb belátásra
térni, ahelyett, hogy a szankciók elkerülése irányítsa cselekedeteit. „Én mindig azt
szoktam nekik mondani, hogy nem az a jó osztály, aki, ha bent vagyok, akkor tud
viselkedni. Az a jó és megbízható osztály, ha nem vagyok bent, és akkor is tud viselkedni.
Vagy ha kimegy az utcára, és akkor is tud viselkedni.” (Tanár 8, személyes interjú, 2018.
03). A másik oldal a tanári képességek és lehetőségek határosságát hangsúlyozta annak
tekintetében, hogy meddig lehet felügyelni a gyereket. „Nekem nem a dolgom a gyerekek
nevelése, bár tudom, hogy manapság már köznevelésről beszélünk, nem oktatásról,
bizonyos szempontból szerintem nem dolgom. Nekem az a dolgom, hogy tudja azt a
tárgyat, amit én tanítok, és ne utáltassak meg vele semmit, ami iskola. Szerintem ez az
egy dolga van egy általános iskolai tanárnak, hogy ne utálja meg.” (Tanár 9, személyes
interjú, 2018.03).
Annak megállapítása, hogy meddig nyúlik a szülő felelősségi köre, és hol
kezdődik a tanáré igen komoly kihívást jelentett azon tanárok számára, akik nem
zárkóztak el teljesen a szülővel való együttműködéstől (interjúalanyaim többsége
határozottan azon az állásponton volt, hogy az együttműködés szükséges). Ez a dilemma
egyértelműen az online bántalmazás kapcsán mutatkozott legjelentősebbnek, hiszen
ebben az esetben a legritkábban történik maga az incidens az iskola falai között, így sokan
23

a szülői kontroll hiányának tudták be az online bántalmazás nagy arányú előfordulását.
Más tanárok arról számoltak be, hogy a gyerekek gyakran hozzájuk fordulnak ilyen
ügyekben, amit igyekeznek legjobb tudásuk szerint kezelni. Komoly nehézséget jelent
ugyanakkor, hogy a bántalmazás ezen formája még a hagyományos formáknál is
rejtőzködőbb, ami miatt a tanárok egy része eleve tehetetlennek érzi magát, ennek
következtében a felelősség sem nyomasztja: „Nem vagyok ismerősük, de azért az ilyen
kirívó dolgokról azért jönnek és szólnak, de hogy mi van a hátam mögött azt nem tudom.
Azt egyébként a szülő sem tudhatja, nemcsak a tanárok.” (Tanár 6, személyes interjú,
2018.03). Más tanárok azért nem tudnak felelősséget vállalni az online bántalmazás
visszaszorításában, mert a munkaidő meghosszabbításaként tekintenek a gyerekek online
térben való figyelemmel kísérésére: „Amikor velük vagyunk, felügyeljük őket, ha ott
bármi történik, arra nekem reagálnom kell, tehát én nem nézhetem tétlenül, hogy ott veri
az osztálytársát. Nekem ott valamit reagálnom kell rá. Ezt az időt, én most úgy érzem,
hogy nincs energiám kinyújtani a nap huszonnégy órájára, tehát ha én is ott vagyok az ő
facebook csoportjukban, akkor ha ott látom, hogy bántják egymást, arra reagálni kell.
Akkor két lehetőségem van: vagy rámegy az egész életem, vagy ott, abban a pillanatban
lecsettintenek magukról, hogy én ne szóljak bele az ő dolgaikba.” (Tanár 4, személyes
interjú, 2018.03).
Az online bántalmazás kapcsán az egyik legkomolyabb dilemma, hogy meddig
nyúlik a tanár, és honnan kezdődik a szülő felelőssége, egyes tanárok szerint az online
lét szabadidős tevékenység, amelyhez nincs közük, emiatt gyakran a szülői kontroll
hiányát kifogásolják, a másik csoport tagjai pedig messzemenő felelősséget vállalnak
azért, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék a diákokat a lehető legtudatosabb
internethasználatban és igyekeznek támogatni őket abban, hogy a bántó helyzetekből a
lehető legkevesebb sérüléssel jöjjenek ki.
A tanárok bántalmazásról vallott felfogásának megértéséhez érdemes feltenni a
kérdést, hogy (K3.2) mennyire érzi a tanár természetszerűnek/szükségesnek az iskolai
bántalmazás megtapasztalását? A szakirodalom gyakran kifogásolja, hogy a tanárok
sokszor egyszerűn normálisnak tekintik a bántalmazás nem fizikai formáit, és a gyerekkor
természetes részeként azonosítják, emiatt gyakran ráhagyják a diákokra az ilyen
konfliktusok megoldását, ezzel akaratlanul is a bántalmazás mértékének súlyosbodását
előidézve (Rucska, 2014; Mishna et al, 2005). Alhipotézisemben abból indultam ki, hogy
Magyarországon is jelen vannak a szakirodalom szerint komoly káros hatásokkal bíró
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nézetek, vagyis (H3.2) a tanár természetesnek látja az iskolai agresszió bizonyos formáját
és mértékét.
A válaszok alapján a tanárok egy része valóban elfogadja, hogy az iskolai
bántalmazás hozzátartozik a világ rendjéhez, melyben a tanári lehetőségek köre szűk.
Vannak, akik a kortárs csoport hangadása miatt érzik a tanári szerepet elhanyagolhatónak:
„Igazából a kortárs közösségtől néha több függ, mint tőlem, hogy mit várnak el a többiek.
Azzal azért sok gyerek életkori sajátosságából adódóan sokkal többet foglalkozik, mint
azzal, hogy a tanárnak mi a véleménye erről.” (Tanár 9, személyes interjú, 2018.03), míg
mások úgy látják, hogy amíg nem látványos a probléma, addig szükségtelen
beleavatkozni: „Szerintem, amit ők meg tudnak úgy oldani, saját hatáskörben, a saját
körükön belül, hogy az nem derül ki, nem kell megvigasztalni, szóval nem úgy jön be
másnap a gyerek, hogy látszik rajta, hogy valami történt – hát az szerintem ideális.”
(Tanár 4, személyes interjú, 2018.03). A fenti szemlélet megkérdőjelezhetőségét az egyik
iskolapszichológus is felveti: „Számomra nagyon furcsa, hogy mennyire bevett
pedagógiai fogás ez a ’neveljétek meg egymást’, hogy kollektív büntetés van, ha van
valami, és akkor intézzétek el egymás között, hogy ne legyen, ami… nem erre vannak az
osztálytársak alapvetően.” (Iskolapszichológus 1, személyes interjú, 2018.04).
A másik oldalon több tanár van, aki nem tartja se természetesnek, se szükségesnek
a bántalmazást, ugyanakkor elkerülhetőnek sem, ennek ellenére saját hatáskörben
igyekeznek a lehető legtöbbet megtenni a bántalmazás visszaszorításáért: „Nálam zéró
tolerancia van. Volt már, hogy beszéltem gyerekkel a legapróbb kinevetésről is. Mert én
azt gondolom, hogy a hétköznapjainkat itt az iskolában tehermentesen kell élni. Nekem
az kell, hogy a gyerekek tudjanak szabadon, bátran gondolkodni.” (Tanár 14, személyes
interjú, 2017.05). Az ilyen jellegű attitűdök jelenlétét szintén megerősítették az
iskolapszichológusok azzal kiegészítve, hogy a közbelépés feltétele, hogy a tanár képes
legyen észlelni a bántalmazást, éppen ezért sokszor a legjobb szándék ellenére is csak
keveset tudnak tenni a bántalmazás visszaszorításáért: „Azzal a leterheléssel, ami nekik
van, azzal tényleg a fizikait meg tudom látni, de hogy a verbálisat kihalljam abból a
tömegből… könnyebb, mint a kapcsolatit, de nehezebb, mint a fizikait. És a legutolsót,
hát szinte lehetetlen. (Iskolapszichológus 6, személyes interjú, 2017.05).
Attitűdök kapcsán a tanárok szempontjából talán az egyik legfontosabb kérdés,
hogy (K3.3) hogyan értékelik a bántalmazás különböző formáinak súlyosságát? A
szakirodalom sokszor arról számol be, hogy a tanárok gyakran vagy nem tekintik
bántalmazásnak a nem fizikai formában történő agressziót, vagy kevésbé értékelik
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súlyosnak (Mishna, 2005; Boulton, 1997; Sokol, 2016; Lopata & Nowick 2014; Waters
& Meshburn, 2017). Feltételeztem, hogy (H3.3) a tanárok hajlamosak alulértékelni a
kapcsolati bántalmazás súlyosságát, míg a fizikainak jellemzően komolyabb jelentőséget
tulajdonítanak. Interjúalanyaim azonban megcáfolták a feltételezésemet, ugyanis már a
bántalmazásra vonatkozó első kérdés során kitértek a bántalmazás verbális, kapcsolati, és
online formájára, azt hangsúlyozva, hogy ezek a bántalmazási formák sokszor mennyivel
fájóbbak tudnak lenni, mint a fizikai bántalmazás: „Valakit nem hívnak meg a csoportba,
már ez is bántalmazással felér, mert az annak annyira fáj, mintha megütötték volna.”
(Tanár 4, személyes interjú, 2018.03). Mindössze egy interjú készült olyan tanárral, aki
nem adott hangot ebbéli meggyőződésének, sőt még kétségeit is kifejezte annak
tekintetében, hogy mit érdemes bántalmazásnak hívni, és mit nem: „Mert most már
iskolai bántalmazásnak nevezik a verbálisan egymás megsértését is, szerintem ez egy
nagy túlzás (...) számomra bántalmazás, az azért egy elég durva kategória, és itt már ugye
iskolai bántalmazás a rendszeresség, ha ott van a rendszeresség, vagy a szándákosan
benne van, akkor ugye már iskolai bántalmazásról beszélünk, meg ha ugye nem
egyformák az erőviszonyok akkor már bántalmazásról van szó.” 10 (Tanár 12, személyes
interjú, 2018.03).
Az általam tapasztalat 13:1 arány optimálisnak tűnik a bántalmazás minden
formájára érzékenyek, és a bántalmazás alatt fizikai erőszakot értők arányában,
ugyanakkor az iskolapszichológusi interjúk itt is hasznosnak bizonyultak ahhoz, hogy
segítsenek valós képet alkotni a tanártársadalomról. Több iskolapszichológus is
rávilágított, hogy a tanár sokszor nem csak, hogy nem tekinti bántalmazásnak a verbális
agressziót, de még alkalmazza is saját óráin: „Van ilyen is, amikor kifejezetten, mint
nevelési eszközt alkalmazza a bántalmazást, vagy a megalázást (...). Van, aki meg
egyszerűen nincs tudatában annak, hogy mit is tesz. Nem tudja, hogy a szavak, amik
kijönnek a száján hogyan hatnak másra.” (Iskolapszichológus 3, 2018.04). „Olyanok is
vannak, akik úgy gondolják, hogy a bántalmazásnak az egyetlen formája, amikor megveri
az X az Y-t, és akkor ők maguk mondják azt, hogy »na jó, de hát ő csak piszkálta, ő csak
cukkolta« és olyankor azért úgy érzem, hogy hiába beszélgetek el a diákokkal arról, hogy
a verbális, vagy a fizikai bántalmazás fáj-e jobban, (...) amikor az osztályfőnök képvisel

10

Az idézet jól mutatja, amit már a második fejezetben is érintettem, hogy a fogalom köznyelviben bevett
hagyománytól eltérő használata sok szempontból zavart okoz, szerencsésebb volna akár a fogalom angol
nyelvből való átvétele, akár egy teljesen új magyar formula megalkotása.
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egy álláspontot, és inkább vele kéne beszélgetni.” (Iskolapszichológus 1, személyes
interjú, 2018.03). Összességében tehát az interjú során optimizmusra okot adó
eredmények születtek, azonban az iskolapszichológusi beszámolók (egy esetben
határozottan, más esetekben kevésbé markánsan) arról is szóltak, hogy alkalmanként a
tanárok ingerküszöbe magasabb az ideálisnál.
Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzeten lehessen javítani, fontos látni, hogy (K3.4)
milyen tanári attitűdök segítik a bántalmazás felismerését és kezelését? A szakirodalom
(Lopata & Nowick, 2014; Craig et al, 2000; Garner 2017; Mishna, 2005) leggyakrabban
az empátia fontosságát emeli ki, Rucska (2014) és a próbainterjú alapján pedig a bizalom
tűnt fontos tényezőnek, így abból a hipotézisből indulok ki, hogy (H3.4) a tanár diákjaival
való bizalmas viszonya és empatikus jellemvonásai segítik a bántalmazás felismerésében,
kezelésében. A hipotézis kapcsán főként iskolapszichológusoktól kaptam válaszokat,
illetve, amelyik tanár jónak, vagy kollégáinál jobbnak ítélte a bántalmazásra való rálátási
és kezelési készségeit, attól megkérdezésre került, hogy minek tulajdonítja ezt az előnyét.
Az iskolapszichológusok nagy számban erősítették meg az empátia (illetve ehhez
kapcsolódó készségek, mint érzékenység és mentalizáció) fontosságát, az odafigyelést,
valamint a belátás képességét, hogy nem a gyerek a hibás, hanem a legtöbb esetben a
családjában lévő feszültséget vezeti le ilyen módon. (Ez utóbbi felfogásmód az esetek
többségében megnyilvánult interjúalanyaimnál is). A tanárok néhány esetben a
rugalmasságot és a humort nevezték meg (előbbi fontosságát egy iskolapszichológus és
a Buda – Péntek szerzőpáros (2010) is említi) a gyerekek kezelésében legfontosabb
tulajdonságnak, mások a közvetlen viszonyt és a diákok bizalmának elnyerését
említették.
Felmerült ugyanakkor a tanárok túlterheltsége, valamint a pihenési lehetőségeik
hiánya, mely tényezők komolyan csökkentik az előbbiekben felsorolt készségek
megmutatkozásának lehetőségét. Ezen túl több iskolapszichológussal való beszélgetés
során felmerült annak a fontossága, hogy a tanárok szeressék a saját pályájukat, hiszen
nem ritka, hogy valaki a kreativitás vagy egyéb lehetőségek hiányában választja ezt a
pályát, mely sokszor vezethet a tanár kiégéséhez, ami értelemszerűen nem alkalmas
állapot a bántalmazás felismeréséhez és kezeléséhez.
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A tanári interjúk során két további dimenzió mutatkozott fontosnak a
bántalmazással való megbirkózás kapcsán, melyet a szakirodalom nem tárgyal:11 a
proaktív – reaktív attitűd tengelyen, valamint a konvencionális és nem konvencionális
tanári szerep tengelyen való elhelyezkedés. A proaktív szemlélet képviselői komoly
tudatossággal, és arra való igénnyel lépnek fel, hogy tudásukat tovább bővítsék, mindig
aktualizálják és ezt alkalmazhatóvá is tegyék. A proaktív bántalmazáskezelő tanárok
jellemzően szívügyüknek tekintik a bántalmazásmegelőző tevékenységet és igyekeznek
diákjaikkal minél közelebbi kapcsolatot kialakítani, hogy velük együttműködve, nem
tőlük különálló entitásként tudjanak az ügyben közreműködni. Rájuk jellemző, hogy a
szülőkkel is aktívabb kapcsolatot tartanak fent és nagyobb eséllyel hívnak össze
rendkívüli szülői értekezletet is egy-egy esetben. Ezen túl a bántalmazási helyzetekbe
való érzelmi involválódásuk is intenzívebb, mint a reaktív társaiknak. A skála másik
végpontját képviselő, reaktív hozzáállású tanárok körében inkább a konkrét probléma
esetén történő fellépés a jellemző, kevésbé tanúsítanak arra való szándékot, hogy
mélyebben

a

diákok

bizalmába

kerüljenek,

és

jobb

rálátást

nyerjenek

a

viszonyrendszereikre. Náluk talán valamivel alacsonyabb az empátia szintje,
önszántukból nem kezdeményezik egy-egy eset feltárását, csak ha a tarthatatlanságig
eszkalálódott a helyzet, vagy valaki hozzájuk fordul segítségért, továbbá ők azok, akik
gyakrabban utalják szülői felelősségkörbe a bántalmazás megelőzését, kezelését, mint
proaktív társaik.
A másik újszerű dimenzió a konvencionális és nem konvencionális tanári szerep,
mely a tanári szerepfelfogás, és a tanári felelősség hatókörének értelmezését igyekszik
egy egyszerű mutatóban megragadni. A nem konvencionális tanári szerepet képviselők
jellemzően nem az oktatásban ragadják meg a tanár legfontosabb feladatait, ennél tágabb
feladatértelmezéssel bírnak. A tisztelet megkövetelése, a tanár-diák távolságtartás sokkal
kevésbé jellemzi diákjaikhoz fűződő viszonyukat, ami sok esetben öltözködésükben és
egész megjelenésükben láthatóvá válik, ezáltal is egy kevésbé konvencionális
öndefiníciót képviselve. Ez a tanári attitűd jellemzően segíti a diákokat abban, hogy

11

Azokat tekintettem a bántalmazással jól megbirkózónak, akik bővebben tudtak mesélni arról, hogy milyen

bántalmazási formákkal találkoznak és ezek megoldására példák széles körét tudták felhozni. Róluk
jellemzően kiderült, hogy kollégáik igyekeznek rájuk támaszkodni bántalmazáskezelés terén, illetve ők
voltak azok, akik az interjú során könnyebben tudtak a kérdés tárgyánál maradni, kevésbé csapongtak az
interjú során, tehát láthatóan felkészültebbek voltak.
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nyíltabban, bátrabban beszéljenek a tanárokkal és partnerként tudjanak rájuk tekinteni,
semmint autoritásként, aminek következében lehetőség nyílik a problémakezelésben
hatékonyabb együttműködésre.
Az 1. ábra e két értéktengelyt hivatott szemléltetni 14 interjúalanyom
feltüntetésével. A tanárok 10 és -10 közötti értékeket vehetnek fel a két skálán, melyet a
fent ismertetett attitűdök képviselete alapján határoztam meg. Ha valaki kevés
tulajdonságában képviselt egy adott irányt 1-3 pontot adtam neki a skálán, közepes
esetben 4-6, míg, ha valakit szinte tökéletesen leírt egy kategória 7-10-ig terjedő
pontszámot adtam. Értelemszerűen a koordinátarendszer minél magasabb pozitív-pozitív
értékei jelentik a magabiztosabb, szélesebb eszköztárból merítő bántalmazáskezelői
készségeket, melynek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy – bár az alacsony elemszám
miatt erre nem tekinthetünk evidenciaként – az eddigi eredmények alapján az egyházi
iskolában tanító tanárok egy bizonyos felső határt látszólag nem lépnek át a nem
konvencionális tanári szereppel való azonosulásban. Plauzibilis állításnak tűnik, ám, ha
ez igazolódik, azzal bizonyítjuk, hogy az egyházi iskolában tanító tanárok ceteris paribus
nehezebben birkóznak meg a bántalmazáskezeléssel, mint a nem egyházi iskolákban
tanító kollégáik. Ennek bizonyítása azonban új kutatási irány, melyre jelen dolgozat nem
tehet, és nem is tesz kísérletet.
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1.Ábra, saját szerkesztés: az interjúalanyok megoszlása a bántalmazáskezeléshez való
hozzáállás és tanári szerepfelfogás szerint.

6.

Mit tehet a tanár: megelőzés, közbelépés, kezelés

Abból adódóan, hogy a tanároknak nem minden esetben van elegendő ismeretük a
bántalmazásról, és a felismerés is sokszor problémát okoz számukra, a szakirodalom
szerint a közbelépést illetően is gyakran bizonytalanok (Boulton, 1997; Lopata &
Nowick, 2014). A beavatkozás hiánya mellett a másik komoly problémát az jelenti, hogy
a tanár abban is elbizonytalanítja a diákot, hogy helyesen teszi-e, ha szól egy felnőttnek,
azáltal, hogy a tanár gyakran igyekszik a problémát kicsinyíteni és megnyugtatni a
gyereket, hogy nem történt semmi komoly. A be nem avatkozás mellett azonban
ugyanolyan problémát jelenthet a rosszkor való beavatkozás is, tehát nem elég, hogy a
1.Ábra, saját szerkesztés: az interjúalanyok megoszlása a bántalmazáskezeléshez való
hozzáállás és tanári szerepfelfogás szerint.

tanár képes legyen felismerni a bántalmazást és proaktív módon hozzáállni a probléma
kezeléséhez, ezeken túl még szükséges egy olyan szenzitivitás, mely segíti a tanárt abban,
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hogy meg tudja ítélni: mikor érdemes beavatkozni, és mikor kell háttérben maradni (Buda
& Péntek, 2010). Ennek ellenére a szakirodalom jellemzően arra az álláspontra
helyezkedik, hogy a tanár kevesebbszer avatkozik be, mint kellene (Boulton, 1997, Craig,
2000, Lopata & Novick, 2014 Sokol, 2016, Mishna, 2005). Ebből adódóan a következő
általános állításból indulok ki: (H4) A tanárok eszköztelenek az iskolai agresszióval
szemben. Érdemesnek tűnik vizsgálni a kérdést, hogy (K4.1) mennyire magabiztos a
tanár, ha közbe kell lépnie. Boulton (1997) eredményei alapján feltételezem, hogy (H4.1)
inkább bizonytalan, mint magabiztos.
Az interjúk során kiderült, hogy a tanároknak valóban nincsnek jól kidolgozott és
bevált eszközrendszereik, azonban saját és kollégáik tapasztalata által képesek olyan
megoldási stratégiákat kialakítani, melyet több-kevésebb magabiztossággal alkalmazni is
tudnak. Az alábbi három idézet a bántalmazás kapcsán felkészültebb, több mint tíz éves
tanítási tapasztalattal rendelkező tanároktól származik. Ezek jól mutatják, hogy inkább
útkeresésről van szó bántalmazáskezelés terén, mint szofisztikált eszközrendszer
használatáról:12 „Szerintem ebben a helyzetben senki nem magabiztos. Mert érzelmekkel
játszunk. Azt sokszor látom a többieken is, hogy megbeszélik az ilyen dolgokat az
iskolapszichológussal, ő ugye tanácsokat is tud adni, hogy miket lehet csinálni. De még
az iskolapszichológusunkon is azt érzem, hogy mondd ötleteket, hogy talán ez bejön, talán
az. Nincs recept. Vagy legalábbis akkor még egyikünk sem tudja.” (Tanár 1, személyes
interjú, 2018.03). „Amit én itt próbálgatok, az saját tapasztalat, kollégák tapasztalata,
olvasmányok… anyagoknak a felhasználásával csinálom. Én nem gondolom (…), hogy
nekik [a kollégáknak] ilyen kész tudásuk, vagy háttérismeretük lenne arról, hogy mit kell
ilyen szituációban csinálni, vagy mit lehet tenni. Tehát én úgy látom, hogy mindenki abból
dolgozik, amit összeszedett saját maga.” (Tanár 3, személyes interjú, 2018.03). „A
nagykönyvekben meg van írva, hogy bizonyos konfliktushelyzeteket hogyan kell rendezni,
de én úgy gondolom, hogy minden gyerekhez másképpen kell hozzányúlni, és minden
gyerekkel másképpen kell megbeszélni, más hangnemben (Tanár 8, személyes interjú,
2018.03).
Az iskolapszichológusok válaszai nem voltak egybehangzóak ebben a kérdésben.
Volt aki a tanárok teljes bizonytalanságáról számolt be, míg mások úgy látták, hogy a
jobb érzékkel rendelkező, vagy képzettebb kollégák relatív magabiztossággal tudnak

12

Hozzátéve, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ilyen létezik, ugyanúgy lehet ez a tény a szakirodalom

kritikája, amely ennek hiányát számon kéri a tanárokon.
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megbirkózni az ilyen jellegű kihívásokkal. Mindezt a bizonytalanságot egyes szerzők
annak tudják be, hogy a tanár nem tudja, milyen módon kellene kezelni a bántalmazás
egyes formáit, emiatt fontos lenne tudni, hogy (K4.2) vannak-e bevált stratégiái a
bántalmazás kezelésre? Mivel a szakirodalom jellemzően a fizikai bántalmazás kapcsán
mutatja be informáltabbnak a tanárokat, feltételeztem, hogy (H4.2) legfeljebb a fizikai,
esetleg verbális agresszió kezelésére vannak eszközeik.
Az érintettekkel, az osztállyal, esetleg a szülőkkel való elbeszélgetés általános
eszközént funkcionálhat, de érdekes tapasztalat volt, hogy a tanárok a kapcsolati
bántalmazás kezelésére alkalmazott módszereiket tudták legegzaktabban, legjobban
leírni, erre a többségnek voltak bevált stratégiái. Ilyen módszer volt a bántalmazott jó
tulajdonságainak órai keretek közötti kiemelése, tanórán kívüli foglalkozások (dráma,
sport, stb) lehetőségének megteremtése, melynek során a perifériára szoruló gyerekek is
megmutathatják erősségeiket ezzel erősítve az osztályon belüli szociális státuszukat. A
kapcsolati bántalmazást illetően az egyik iskolapszichológus is említette, hogy még azok
a tanárok is ritkán fordulnak ilyesmivel hozzá, akik egyébként a legkisebb aggodalomra
okot adó jelnél is kikérik a véleményét. Ugyanakkor a kapcsolati bántalmazás
kezelésének készsége nem feltétlenül jár együtt az ennél látványosabb bántalmazási
formák kezelésének képességével, amint arra az egyik tanárral készült interjú rámutat:
„Na, ott például aztán szóbeli támadás volt rengeteg, (...) és a teljes tehetetlenséget éltem
meg ezen a téren, hogy nem tudom megállítani, pedig tényleg nagyon, nagyon csúnyán
szóltak egymásnak.” (Tanár 4, személyes interjú, 2018.03). Emellett említésre kerültek
az online bántalmazással kapcsolatos nehézségek is, mely az idősebb tanárok számára
nehezen átlátható világ, a jelenség újszerűsége miatt azonban a fiatalok is gyakran
útkeresők ebben a műfajban.
A kutatás során az is kiderült, hogy vannak tanárok, akik képesek tudatosan élni
a be nem avatkozás eszközével, egyrészt szándékosan támogatva azt, hogy a gyerekek
képesek legyen konfliktust menedzselni, másrészt a probléma elmélyítésének elkerülése
végett: „Hogyha én valakivel elmegyek beszélgetni, és mondjuk megállok a folyosón az
körülbelül 10 másodpercen belül tudott dolog lesz az osztályban. Rögtön el kezdenek
agyalni, hogy én miért beszélgetek vele, és akkor kitalálnak ezerötszáz dolgot. Akkor
visszajön, rászállnak. Az sem feltétlenül jó, ha valakivel így leülök beszélgetni. És most
ez az apuka legutóbb direkt kérte, hogy ne beszéljenek az osztályfőnöki órán a fiáról, mert
az kifejezetten rossz lenne neki, mert az olaj lenne a tűzre, ha még osztályfőnöki órán is
elővennénk ezt a dolgot. Ő kérte, hogy ezt most inkább hagyjuk, ne legyen téma, mert ez
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rosszul csapódna le a fián. Tehát elbeszélgetés így fenntartásokkal.” (Tanár 3, személyes
interjú, 2018.03).
Egy másik érdekes eredmény, hogy bár a nemzetközi szakirodalom, főként a
régebben született cikkek (Atlas & Pepler, 1998, Craig et al, 2000), a tanároknak
elsősorban egy oknyomozói, felderítő szerepet szánnak a bántalmazásmegelőzésben,
interjúalanyaim (elsősorban a proaktívak) azonban ennél sokkal széleskörűbb
szerepfelfogást mutattak. Jellemzően nem a szakirodalomban leírt bántalmazásközbelépés diádban gondolkodnak, hanem egy folyamatos nevelő és közösségformáló
tevékenységet igyekeznek végezni, melynek során igen komoly hangsúlyt helyeznek a
megelőzésre. Egyrészt a tanárok egy csoportja igyekszik tudatosítani a gyerekben a
szemlélődőként betöltött szerep fontosságát (többek közt érzékenyítő előadásokkal,
drámapedagógiai foglalkozásokkal) másrészt törekednek arra, hogy a diákokat egymás
elfogadására és a másság tolerálására neveljék. A gyerekek harmonikus együtt
létezéséhez a legtöbb tanár kiemelten fontosnak tekinti azt, hogy a diákok jól ismerjék
egymást, képesek legyenek együttműködni, amihez többnyire sok osztálytermen kívüli
foglalkozást, közös élményeket és a kooperáció fontosságának megélését tekintik
elengedhetetlennek. Látszólag tehát lehetőségek széles köre áll rendelkezésre ahhoz,
hogy a diákok egy békésebb és biztonságosabb környezetet tapasztalhassanak meg,
ugyanakkor a gyakorlatban ez sokszor nem ilyen egyszerű, hiszen a tanári kapacitás is
véges az ilyen programok szervezése és bonyolítása kapcsán (főleg a nagy mértékű
adminisztratív terhelés mellett), valamint az anyagi erőforrások is korlátozottak.
A tanári ismeretek tárgyalásakor már szó esett róla, hogy a bántalmazásról való
ismeretek, és a kezelési technikák elsajátításában mennyire fontos szerepe van a tanárok
közötti információáramlásnak, valamint a szakirodalom is amellett érvel, hogy érdemes
minél több szereplőt bevonni a bántalmazáskezelésbe (Buda & Péntek, 2010, Waters &
Meshburn, 2017). Emiatt fontos tudni, hogy (K4.3) a közbelépés és kezelés során
jellemzően milyen külső szereplőket von be (szülők, tanárok, esetleg az osztályközösség)?
Mivel a szakirodalom alapján vannak tanári közösségek, melyekben a tanárok
számára kellemetlen az osztályukkal kapcsolatos problémákról beszámolni (Rucska,
2014), illetve a próbainterjú is rávilágított e jelenség létezésére, a következő hipotézist
vettem alapul: (H4.3) a tanár igyekszik egyedül megoldani a problémát, attól félve, hogy
az ő pedagógiai munkáját minősítik az incidensek miatt. Az interjúk során a hipotézis
megcáfolódott, ugyanis a tanárok a problémáik jelentős részét beviszik a tanáriba, a
legkisebb esetekről is beszélgetnek és nem jelent problémát a nehézségek egymás előtti
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feltárása. Az interjúk során természetesen volt ellenpélda is: „Sokszor úgy tűnik, hogy az
a te gyengeséged, és azt senki nem vállalja szívesen, ha valamit nem tudok megoldani.”
(Tanár 9, személyes interjú, 2018.03), vagy: „Ha ilyen nagyon-nagy probléma van, akkor
igen, akkor kérünk segítséget.” (Tanár 12, 2018.03). Ezen esetektől eltekintve azonban a
tanári közösségben inkább a segítőkészség mutatkozott meg, és az iskolapszichológusok
is arról számoltak be, hogy a tanárok támaszkodnak egymás tapasztalatára és segítségére
az egyes esetek kapcsán. Ehhez azonban érdemes hozzátenni, hogy volt olyan iskola,
amelyben több tanár markánsan eltérő véleményét fejezte ki annak kapcsán, hogy
mennyire tud együttműködi a tanári kar ilyen téren, ami rávilágít arra, hogy a jól működő
tanári közösség elég szubjektív tényező, és ahogy arra az egyik iskolapszichológus
rávilágított, a tanárok között gyakran ugyanúgy működik a klikkesedés, ahogy a diákok
között, amiből egyesek profitálnak, mások elszenvedőivé válnak.
A tanári kar bevonásával ellentétben a szülők bevonásának gondolata már sokkal
megosztóbb. Vannak, akik a szülők kihagyásával a gyereket próbálják óvni, mások pedig
egyszerűen tartanak a szülőkkel való együttműködéstől, amire iskolapszichológusok is
rávilágítottak: sokszor a tanár nem mer konfrontálódni a szülővel annak tudatában, hogy
még több évig kell együttműködnie vele. Többen voltak, akiknek rossz tapasztalataik is
voltak ilyen téren, ezért próbálták kerülni a szülőkkel való érintkezést. Akik viszont
nyitottak a szülőkkel való együttműködésre, azoknak sokszor vállalniuk kell a gyerekek
tudatosítása mellett a szülők felvilágosítását is az online bántalmazás veszélyeiről, hiszen
a szülők gyakran nem tájékozottak ennek kapcsán, holott az ilyen típusú bántalmazás
visszaszorításához még fontosabb lenne, hogy együtt tudjanak működni a tanárokkal.
A

kollégákon,

a

szülőkön,

iskolaigazgatón

és

természetesen

az

iskolapszichológusokon kívül gyakran nem tudtak megemlíteni mást a tanárok, akiknek
a segítségéért fordulhatnának, bár néhány esetben felmerült az iskolarendőr és a nevelési
tanácsadó is, mint a tanár potenciális partnerei a bántalmazáskezelésben. A tanárok közül
volt, aki hiányolta, hogy nincsenek más segítők, akik a diákok lelkivilágát jobban ismerik
és aktívabban tudnak segíteni a tanárnak a közösségépítő, bántalmazásfelismerő
tevékenységben, de a proaktívabb bántalmazáskezelő tanárok jellemzően elégnek érezték
a kollégák segítségét, illetve az iskolapszichológusét, amennyiben működött ilyen az
iskolában.
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7.

Iskolai környezet és iskolai közösség

Az iskolai környezet – értve ezalatt az iskolai hangulatot és légkört – komolyan
meghatározza annak az esélyét, hogy valahol kialakul az agresszivitás, vagy sem, illetve,
hogy probléma esetén milyen kilátásokkal lehet kezelni azt. Buda (2009) egy olyan
környezet megteremtésének fontosságra hívja fel a figyelmet, melybe a diákok és tanárok
egyaránt szorongás nélkül tudnak bejárni. Ugyanez kell, hogy igaz legyen az iskolai
közösség más tagjaira, így a szülőkre, valamint az iskola más dolgozóira ahhoz, hogy
ezek a személyek együtt tudjanak működni a bántalmazás kezelésében (Waters &
Meshburn, 2017, Buda, n. d., Bradshaw, Waasdorp, O ’Brennan, & Gulemetova, 2013,
Garner, 2017). Mivel a szakirodalom jellemzően pesszimista képet fest a fenti feltételek
teljesüléséről, abból indultam ki, hogy (H5) az iskolai intézményrendszer és közösség
kevés támogatást nyújt a bántalmazás kezeléséhez. Ezen belül elsőként az intézményre
fókuszálva fontos vizsgálni a kérdést, hogy (K5.1) nyújt-e az iskola segítséget bántalmazás
kezeléshez? Waters és Meshburn kutatása arra is rámutat (2017), hogy a tanároknak
rengeteg egyéb munkahelyi teendővel kell szembenéznie, melyek elvonják a figyelmüket
a gyerekek problémáiról, emiatt feltételeztem, hogy (H5.1) sokszor az iskola sem
támogatja a tanárokat a bántalmazás kezelésében.
Várakozásommal ellentétben a tanárok arról számoltak be, hogy rengeteg
megbeszélés, osztályfőnöki konferencia, osztályfőnöki munkaközösség, és hasonló
fórumok sora nyújt lehetőséget arra, hogy a tanárok közösen keressenek megoldást ezekre
a problémákra. Volt olyan is, akinek az iskolájában ilyen nem működött, és meg is
jegyezte ennek szükségességét: „Az hiányzik, (...) hogy nincs egy ilyen általános
problémamegoldás, vagy kibeszélés, ez lehet, hogy nem jó szó, de az kellene. Már csak a
konfliktusok levezetése miatt is.” (Tanár 9, személyes interjú, 2018.03). Ezzel szemben a
diákok és tanárok érzékenyítését szolgáló előadások megszervezését, a programok
megvalósítását többségében nem segítik intézményes keretek. A tanári interjúk alapján a
legnagyobb

segítségként

mindenhol az iskolapszichológusra tekintenek,

vagy

tekintenének, ha lenne az iskolában ilyen. Ahol funkcionált, ott az esetek jelentős
részében kiemelték a tanárok a munkájukhoz nyújtott támogatás fontosságát, míg ahol
nem volt, többször elhangzott, hogy milyen nagy szükség volna rá. Az
iskolapszichológust félállásban foglalkoztató iskolák tanárai részéről arra is komoly
igény mutatkozott, hogy nagyobb óraszámban tudjon működni az iskolapszichológus. A
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tanárok leterheltségét tekintve azonban valóban csak a legritkább esetben tudja
megkönnyíteni az intézményrendszer.
Az iskola intézményrendszerének másik fontos eleme az igazgató, akinek mind
pozitív, mind negatív hozzáállása igen határozottan befolyásolta a tanárok
bántalmazáskezeléssel

kapcsolatos

nehézségeinek

megélését:

„Általában

az

iskolavezetés is teljesen magunkra szokott hagyni (...) nem kapunk ilyen vezetői segítséget
sem. Mindenki oldja meg egyedül a konfliktusait, az osztályban is, ez egy osztályfőnöki
hatáskör, ezt tudjuk nyilván, de nem mindig megy egyedül, és ez teljesen át van ránk tolva
(...) ha valakit bántalmaznak, ugye gyermekvédelmi szempontból is vizsgálni kell. Abban
is egyedül szoktunk lenni. És egyedül lenni nehéz." (Tanár 9, személyes interjú, 2018.03).
Az igazgatói együttműködés és proaktivitás fontosságát az iskolapszichológusok szinte
minden esetben megemlítették, az intézményvezetői hozzáállás milyenségét azonban
intézményenként nagyon eltérő módon értékelték a tanárok és iskolapszichológusok.
A másik iskolai szinten meghatározó tényező az iskolai kultúra, melynek
fontosságára több iskolapszichológus is rámutatott. Szerintük nem elég az iskola egyes
elemeit megváltoztatni, vagy újakat bevonni ahhoz, hogy a bántalmazás terén tartós és
jelentős változás következhessen be, hanem az intézmény egészét kell átformálni a
szabályok és a közösség működésének megreformálása által. A szabályrendszert és a
kereteket illetően egyrészt fontos lenne a bántalmazáskezelő és -megelőző irányelvek
(anti-bullying policy) bevezetése az iskolákba, másrészt lazítani kellene a rendszer
merevségét: „Arra lenne szükség, hogy lehessen elrugaszkodni a nagyon merev
követelményrendszertől, ha valami probléma van, akkor lehessen róla beszélni, ne kelljen
mindenáron átvenni az adott anyagrészt.” (Iskolapszichológus 4, személyes interjú,
2018.04).
A közösség működésének átformálásában a legfontosabb az volna, hogy a
közösség minden tagja hiteles partner tudjon lenni a bántalmazás megelőzésében és
megállításában.

Ez

jelen

pillanatban

nem

működik

kimondottan

jól

az

iskolapszichológusi elmondás alapján: „Olyan is van, hogy nem köszön vissza tanár úgy,
hogy a tanári mosdóban találkozunk (…) mert felsőbbrendű, és nem köszön vissza... És
amíg ezek így benne vannak a tanárok között, addig hogyan várjuk, hogy a diákok
másképp viszonyuljanak egymáshoz?” (Iskolapszichológus 1, személyes interjú,
2018.04). A bántalmazás kezeléséhez szükséges holisztikus gondolkodásmódra több
tanár és iskolapszichológus azzal is rávilágított, hogy a problémamegoldás
közösségdinamikai oldalról való megragadását szorgalmazták: „Én is alá tudom írni,
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hogy amikor úgy fogom fel, hogy ez az egyén problémája, ahol van egy áldozat és egy
elkövető, azzal az égvilágon sehova sem jutottam. Egy közösségi tünetként tudtam ezzel a
legjobban dolgozni.” (Iskolapszichológus 6, személyes interjú, 2017.05).
A fenti meglátás részben rávezet a következő kérdésre, hogy (K5.2) mennyire
együttműködő a szülői közösség a bántalmazás kezelésében? Lannert és Szekszárdi
(2015) arról írnak, hogy a tanár-szülő kapcsolattartás igen nehézkes, ritka, és mindkét fél
számára megterhelő, továbbá azt is kifejtik, hogy a szülőknek rendkívül nehezükre esik,
hogy gyermekük közvetlen érdekeinél tovább lássanak, és képesek legyenek osztályszintű problémákat és célokat is szem előtt tartani. Emiatt feltételeztem, hogy (H5.2) a
tanárok és a szülők közötti együttműködés többnyire nem problémamentes.
A tanároknak megoszlott a véleménye annak kapcsán, hogy egyáltalán mennyire
kell a szülőket bevonni az iskolán belüli problémák kezelésébe. Egy meghatározó többség
egyértelműen fontosnak tartotta a szülőkkel való együttműködést: „Nem azt gondolom,
hogy csak én vagyok az egyetlen, aki itt bármit is tud tenni, hanem ez csak szülővel együtt
működik. Tehát hogy ennek a hármasnak diák, szülő, tanár nagyon együtt kell működnie,
hogy ebből legyen valami.” (Tanár 3, személyes interjú, 2018.03) míg volt, akinek
annyira konfliktus terhes volt a szülőkkel való viszonya, hogy az egyetlen optimális
megoldásnak azt látta, hogy „Nem kell őket beengedni az iskolába. (...) A tanárnak és a
szülőnek nem kell érintkeznie.” (Tanár 9, személyes interjú, 2018.03).

Lannert és

Szekszárdi (2015:30) tanulmányában nagyon találó megállapítást tesz, mely szerint
„jellemző módon a pedagógusok a szülők attitűdjén, a szülők pedig a pedagógusok
attitűdjén változtatnának.” Az állítás igazsága jól megmutatkozott az interjúk során is: a
tanárok valóban megannyi tevékenységben és tulajdonságban látták volna kívánatosnak
a szülők változását.
A tanárok részéről egyaránt problémaként fogalmazódott meg, hogy a szülők túl
sokszor szeretnének beleszólni a munkájukba, és, hogy sokszor nem nyújtanak ahhoz
segítséget, hogy a diák jól megtalálja a helyét az osztályközösségben. Ez utóbbit főként
abból eredeztették, hogy a szülők (ahogy Lannert és Szekszárdi is leírja) csak a saját
gyerekeiket képesek látni, a körülöttük lévő közösséget nem, a büntetések terén pedig
nem képesek a gyerek személyes fejlődését szem előtt tartani, gyakran átlényegülnek
’anyatigrissé’ hiszen gyermekikre úgy tekintenek, mint „kishercegekre és kis
hercegnőkre” (Tanár 2, személyes interjú, 2018.03) és a helyzet megértése helyett
gyermekük megvédését tűzik ki célul. A gyerek tudatos nevelésének hiányát és a
’liberális nevelés’ hátrányait iskolapszichológusok is szóvá tették azt nehezményezve,
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hogy ezáltal a szabályokhoz és a másokhoz való igazodás, másokkal való együttműködés
képessége nem alakul ki a gyerekekben.
Az sem enyhíti a problémát, hogy – Lannert és Szekszárdi (2015:18) szavaival
élve –„fehér holló a szülői értekezleteken az apuka”, ebből adódóan pedig teljesen más a
szülőkkel való kommunikáció, amint arra az egyik tanár rámutatott: „Aki a bántalmazó
volt, annak az anyukája inkább támadott és nem értette meg, hogy mi a probléma. Lehet,
hogy megértette, de nem fogadta el, vagy ha elfogadta, akkor nem volt konstruktív
nagyon. Tehát ott nem igazán tudtunk együttműködni és ugyanezt mondta legutóbb az
apuka is, aki találkozott velük, hogy az egyik fiúnak az apukájával beszélgetett, ott egy
tök jó beszélgetést folytattak le és most látom a fiún is, hogy egy kicsit visszavett, de a
másik fiúnak az anyukájával találkozott és az anyuka hozta az anyatigris effektust, és
sokkal inkább a bántalmazottal foglalkozott, hogy az miért olyan.” (Tanár 3, személyes
interjú, 2018.03).
A szülőkkel való együttműködés nehézsége nem csak a tanárok, de gyakran az
iskolapszichológusok részéről is felmerült azáltal, hogy többször olyan problémát
azonosítottak, melyről feltételezték, hogy a gyerek családi hátteréből jön, s amely
alapvetően az otthoni légkör, a gyerek-szülő kapcsolat átformálása által volna
megváltoztatható. Ilyenkor jellemzően nehéz akár tanárként, akár iskolapszichológusként
mit tenni. „A problémásabb az az, ahol otthon is agresszió van, ahol bejön az apuka és
üvölt... velem, vagy a pedagógussal…. (...) 4.-es osztályban voltam szülői értekezleten, ha
valaki ezt mondja, én nem hiszem el (…) egy apuka, így egyik keze a magasban, másikkal
a mellét döngetve üvöltött, hogy ő is tud fenyegetőzni, de az üvöltöttet azt így szó szerint
értsd, tehát vöröslő fejjel… (…). Ahol a szülő így működik, ott a szülő így működik a
gyerekkel is, és ott a gyerek miért működne máshogy? (Iskolapszichológus 1, személyes
interjú, 2018.04). Az ilyen jellegű problémára pedig nehéz az iskolából adekvátan
reagálni, ahogy arra egy másik iskolapszichológus is rávilágít: „Ha verbális agressziót
otthonról hozza, (...) akkor valahol a szülőket kellene behozni, és nem voltak erre mindig
vevők, de akkor itt megint az, hogy ha gyerekkel foglalkozom, akkor partner leszek abban,
hogy rányomjuk a gyerekre, és közben nem oldjuk meg a problémát.” (Iskolapszichológus
6, 2017.05). Minezeket az otthoni nehézségeket pedig csak fokozza, hogy a szülőnek sem
arra nincs ideje, hogy a gyerekkel alaposabban foglalkozzanak egy iskolai nehézség
kapcsán, sem arra, hogy önmaguk tudjanak fejlődni olyan tulajdonságokban, amik káros
hatással lehetnek a gyerekre – amint azt az iskolapszichológusi és tanári interjúk is
megerősítik.
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Az iskolai környezet vizsgálatának tekintetében mindenféleképpen érdemes külön
figyelmet fordítani a Waldorf-pedagógiára, mivel ez az oktatási rendszer a
hagyományostól jelentősen eltérő szemléletmódot képvisel a vonatkozó két kutatási
kérdés, vagyis az az intézmény támogató hozzáállása és az iskolai közösség
integritásának tekintetében. Maga az intézményrendszer próbál minél több lehetőséget
biztosítani a tanárnak arra, hogy a hétköznapokban minél jobban megismerje diákjait
azáltal, hogy az osztályfőnök nyolc éven át viszi saját osztályát, és jellemzően magasabb
óraszámban tanítja diákjait a hagyományos iskolákban működő osztályfőnökökhöz
képest (ez a különbség a tanrend hagyományostól való eltéréséből adódik). Emellett a
hagyományos iskoláknál gyakrabban kerül sor az egyes osztályok ügyeinek, annak
tagjainak tanári közösség általi megbeszélésére ezzel is hozzásegítve a tanárokat a lehető
legalaposabb informáltsághoz.
Az iskolai közösség szempontjából a Waldorf iskola a hagyományostól egészen
eltérő kultúrát alakít ki, hiszen ezen iskolák tanárai, szülői és diákjai valóban
közösségként tekintenek magukra, az összetartozás-tudat megerősítésére pedig
különböző (tanárt, diákot, szülőt integráló) rendezvények adnak lehetőséget, amellett,
hogy a havi rendszerességgel megrendezendő szülői értekezletek is megkönnyítik a
tanárok és a szülők kommunikációját és jobb együttműködését. Nem mellékes előny
továbbá a Waldorf-iskolák szempontjából, hogy a tanár és szülő az oktatás ezen formája
melletti elköteleződés által egy közös értékrend mellett is elköteleződnek, mely jó alapot
ad a további együttműködéshez. Feltűnő továbbá az is, hogy a Waldorf-tanárok a
gyermek otthonról hozott nehézségeinek feloldásában is komolyan elkötelezettnek
bizonyultak – részeben nyilván a szülőkkel való jobb együttműködés lehetőségéből
adódóan.

8.

Konklúzió

Dolgozatomban a tanárok iskolai bántalmazással kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit,
eszköztárát és az iskolai környezet tanári munkára gyakorolt hatását vizsgáltam. A
nemzetközi szakirodalomra alapozva feltételeztem, hogy kevés ismeret, ugyanakkor
nagyon céltudatos bántalmazás-ellenesség jellemzi a tanárokat. A kérdés vizsgálatához
gyengén strukturált interjút használtam, melynek célja az volt, hogy a lehető
legrugalmasabban követhessem a tanárok gondolatait annak érdekében, hogy a legtöbb
tapasztalatot, ismeretet és attitűdöt megvilágítsák, mellyel rendelkeznek. Ennek
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kiegészítéseként iskolapszichológusi interjúk is készültek, melyek a tanárok által nem
látott, vagy a tanári nézőpontból egyoldalúan megvilágított tényezőkre is jobb rálátást
nyitnak; valamint hozzásegítenek a hipotézisek magasabb szinten történő elbírálásához
azáltal, hogy a tanárközösség akkora részéről rendelkeznek átfogó információkkal,
amekkorát kvalitatív kutatással igen nehéz volna lefedni.
A dolgozat által vizsgált öt kérdés, (K1) milyen ismeretekkel bírnak az iskolai
bántalmazásról a tanárok? (K2) képesek-e a tanárok az iskolai bántalmazás felismerésére?
(K3) milyen attitűdökkel bírnak az iskolai bántalmazás kapcsán a tanárok? (K4) hogyan
tudják az iskolai bántalmazást kezelni a tanárok? (K5) nyújt-e támogatást az iskolai
intézményrendszer

és

közösség

a

bántalmazás

kezelésében?

A

kérdések

megválaszolásához öt fő hipotézist használtam, ezek egy-egy résztémát világítanak meg,
amelyekhez kapcsolódóan további kutatási kérdések és hipotézisek kerültek
megfogalmazásra a téma alaposabb megértésének céljából. A tanári ismereteket illetően
azt a hipotézist vizsgáltam, mely szerint (H1.) a tanárok nem rendelkeznek átfogó
ismeretekkel az iskolai bántalmazás témakörében. A hipotézist a tanári interjúk
alapján el lehetne utasítani, azonban az iskolapszichológusi interjúk rávilágítottak, hogy
a tanártársadalom egészét tekintve nem tekinthetjük irreleváns problémának a
szakirodalom által tárgyalt felkészültségbeli hiányosságokat. Az ehhez kapcsolódó
alhipotézisek ugyanakkor árnyalják a képet.
Egyrészt bebizonyosodott, hogy (H1.1) a tanárképzésben az iskolai bántalmazás
témaköre hiányosan tárgyalt, erre a tanárok egybehangzó igenlő választ adtak (bár
érdemes szem előtt tartani, hogy a legfiatalabb interjúalanyaim is öt éve végeztek, azóta
a tanárképzés vélhetően változott is). A második alhipotézis szerint (H1.2) a tanár sokszor
nem hivatalos forrásokból szerzi az ismereteit (pl. magazinokból, hírportálokról,
kollégáktól). A hipotézis olyan szempontból igazolódott, hogy valóban nem szervezett
módon, erre specializálódott szakemberek és irodalmak által szerzi tudását, ám a tanári
közösségek információátadó és tapasztalatmegosztó mechanizmusai (talán pont ezért)
igen fontos és többségében jól működő intézményeknek bizonyultak. A negyedik
hipotézis szerint (H1.4) a fizikai bántalmazást sokkal nagyobb arányban tekintik
bántalmazásnak, mint az agresszió kevésbé egzakt és nehezebben felismerhető formáit.
E hipotézis a tanári válaszok alapján szintén elvethető lenne, ugyanakkor az
iskolapszichológusi beszámolók itt is óvatosságra intenek, emiatt nem vetem el a
hipotézist. A témát érintő utolsó hipotézis kapcsán, mely szerint (H1.5) szívesen tenne
szert további ismeretekre arra az eredményre jutottam, hogy a tanárok elég eltérő módon
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értékelik a továbbképzés fontosságát, jellemzően a bizonytalanabbak érzik nagyobb
szükségét, azonban az iskolapszichológus arra is rávilágít, hogy az interjúalanyaim közül
érthető módon hiányzó, a bántalmazás kapcsán ignoráns tanárok hozzáállásán vélhetően
nem lehet változtatni továbbképzések és tréningek által sem.
Az ismeretekre vonatkozó témakörnek szerves része a felismerésre vonatkozó
vizsgálat. A hipotézis, mely szerint (H2) a tanárnak sok esetben nincs rálátása az
iskolai bántalmazásra nem elvethető, mivel az első alhipotézist, mely szerint (H2.1) a
tanár (részben a fent tárgyalt ismeretek hiányából adódóan) nem tudja pontosan mit
kellene látnia, és hogyan kellene felismernie a bántalmazás jelenségét szintén nem tudjuk
elvetni az iskolapszichológusi beszámolók alapján. A másik erre vonatkozó hipotézis,
mely szerint (H2.2) a tanár tudatában van, hogy az iskolai agresszió jelentős része a tudta
nélkül történik szintén elfogadhatónak tekinthető, hiszen a tanárok jellemzően már azt
sem merték vállalni, hogy becslésekbe bocsátkozzanak annak kapcsán, hogy mekkora
lehet az összes bántalmazásból az általuk nem észleltek aránya.
A tanári attitűdöket illetően azt a hipotézist vizsgáltam, hogy (H3) az
osztályfőnök feladataként tekint az oktatáson túl az iskolai bántalmazással
szembeni fellépésre is. A hipotézis összességében igazolódott, hiszen ezt a
szemléletmódot nagyon kevés tanár utasítja el még iskolapszichológusi beszámoló
alapján is, azonban annak tekintetében, hogy ennek a feladatnak az ellátásában mennyire
proaktívak, és meddig tudják felvállalni, nagyon eltérő hozzáállást mutattak a tanárok.
Az első alhipotézist, mely szerint (H3.1) a tanárok az erőszak iskolai falakon kívül
tartásán túl feladatuknak látja a gyermekek biztonságosabb mindennapjainak
elősegítését nem tudtam elvetni, mivel a tanároknak két csoportja volt elkülöníthető a
fenti szerepfelfogás alapján: a problémával minél minimálisabb módon érintkezni kívánó,
főként szülői segítséget, iskolapszichológusi segítséget várók, valamint a problémát
messzemenően magukra vállalók csoportja, akik minden lehetséges eszközükkel
igyekeznek a diákoknak élhető környezetet teremteni és tudatosságra nevelni őket. A
második alhipotézis, mely szerint a (H3.2) a tanár természetesnek látja az iskolai agresszió
bizonyos formáját és mértékét szintén nem volt elvethető, hiszen a tanárokkal való interjú
során is felmerült, hogy sokszor a tanár magánál nagyobb erőként tekint a kortárs
közösségre, és elvitatja annak a lehetőségét, hogy a diákok viselkedésére hatást tudjon
gyakorolni. A másik oldalról az iskolapszichológusi interjúk is megerősítették, hogy sok
tanár

nem

látja

szükségesnek,

hogy

tegyen

a

nem

fizikai

bántalmazás

megakadályozásáért. Emellett azonban a tanári és iskolapszichológusi interjúk mutattak
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példát arra, hogy a tanárok egy másik csoportja komoly erőforrásokat áldoz arra, hogy a
bántalmazás mindennemű formáját igyekezzen megelőzni és visszaszorítani, így
összességében itt is kettős kép bontakozik ki.
A következő alhipotézis, hogy (H3.3) a tanárok hajlamosak alulértékelni a
kapcsolati bántalmazás súlyosságát, míg a fizikainak jellemzően komolyabb jelentőséget
tulajdonítanak. A hipotézis vizsgálata szintén a tanártársadalom sokféleséségére mutatott
rá. Interjúalanyaim közül csak egy valaki kérdőjelezte meg a verbális és kapcsolati
bántalmazás súlyosságát, míg a többiek jellemzően abbéli meggyőződésüknek adtak
hangot, hogy a bántalmazás nem fizikai formái sokszor fájdalmasabbak lehetnek.
Emellett azonban több iskolapszichológusi interjú is rávilágított, hogy egyes tanárok
maguk is alkalmazzák pedagógiai célzattal a verbális bántalmazást, vagy kollegiális
körben a kapcsolatit. A negyedik hipotézis, mely szerint (H3.4) a tanár diákjaival való
bizalmas viszonya és empatikus jellemvonásai segítik a bántalmazás felismerésében,
kezelésében valósnak bizonyult, ugyanis ezeket a képességeket az iskolapszichológusok
is megemlítették, valamint a azok a tanárok mutatkoztak magabiztosabbnak, szélesebb
eszköztárral rendelkezőnek, akik rendelkeztek ezekkel a képességekkel, őket kérték
kollégáik gyakrabban arra, hogy segítsenek más diákokkal való problémakezelésben is.
Ezeken túl a kutatás során még két olyan attitűd mutatkozott fontosnak, melyet a
korábbi szakirodalom nem tárgyal, ám a bántalmazáskezelésre egyértelmű pozitív hatást
gyakorol: a proaktív hozzáállás és a nem konvencionális tanári szerep. Előbbi fontossága
könnyen belátható, ám kevésbé triviális, hogy ennek szerepe a bántalmazáskezeléshez
társuló magabiztosságban és az eszköztár kialakításában fontosabbnak bizonyult, mint a
szakirodalom által hangsúlyozott lexikális tudás. A nem konvencionális tanári szerep
pedig abban segíti a tanárokat, hogy a diákokkal közvetlen, és bizalmas kapcsolatuk
lehessen, ezáltal lehetőséget teremtve a partneri együttműködésre a bántalmazó esetek
visszaszorításában. A feltárt két dimenzió jelentősége abban áll, hogy a komplex tanári
szerepdefiníciók és felelősségi körök szubjektív értelmezését két könnyen megérthető
mutatóba tömöríti.
A bántalmazáskezelés minősége kapcsán a szakirodalom meghatározó
tényezőnek írja le a tanárok eszköztelenségét, tehát amellett érvel, hogy a tanárok
jellemzően nem tudják, milyen módon avatkozzanak be az egyes esetekben. Erre
alapozva azt a hipotézist vizsgáltam, hogy (H4) a tanárok eszköztelenek az iskolai
agresszióval szemben. A hipotézis elutasítását egy az egyben nem tehetjük meg, hiszen
a fejezetben bemutatott alhipotézisek jelentős mértékben árnyalják a képet.
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Általánosságban megállapítható, hogy vannak tanárok, akik a bántalmazás egyes formáit
könnyebben tudják kezelni, azonban rutinszerűen alkalmazható eszközeik nekik
sincsenek. Az első alhipotézisben abból a feltételezésből indultam ki, hogy a bántalmazás
kezelésekor a tanár (H4.1) inkább bizonytalan, mint magabiztos. Az interjúk során
kiderült, hogy még a legtapasztaltabbak, és legszélesebb eszköztárról számot adók sem
érzik magukat magabiztosnak, és nem is tartják lehetségesnek, hogy a tanár magabiztos
legyen egy ilyen helyzetben, hiszen az egyes esetekben ideális megoldás
megszámlálhatatlan emberi tényezőnek a függvénye.
Annak tekintetében, hogy milyen bántalmazási formák kezelése könnyebb a
tanárok számára, feltételeztem, hogy (H4.2) legfeljebb a fizikai, esetleg verbális
agresszióra vannak eszközeik. A hipotézist elutasítottam, ugyanis a fizikai agresszió
kapcsán sokkal kevésbé kerültek említésre olyan eszközök, melyek alkalmazhatóak
volnának annak kezelésére,13 szemben a kapcsolati agresszióval, ahol a (proaktív) tanárok
jellemzően számos lehetőséget fel tudtak sorolni, mellyel javítani tudták egy kirekesztett
diák osztályon belüli státuszát. Mivel azonban a legtöbb szakirodalom alapján a tanár
egyedül kevés a bántalmazás visszaszorításához, az őt esetlegesen támogató egyének
kilétét is szerettem volna feltárni abbaól a hipotézisből kiindulva, hogy (H4.3) a tanár
igyekszik egyedül megoldani a problémát, attól félve, hogy az ő pedagógiai munkáját
minősítik az incidensek miatt. A tanári interjúk és az iskolapszichológusi interjúk
egyaránt megcáfolták a hipotézist, ugyanis a tanári közösség a problémák legnagyobb
részét megosztja egymással és támogatja tagjait abban, hogy megtalálják a lehető
legoptimálisabb megoldást. Ezzel szemben a szülői közösség valóban ritkábban
számíthatott arra, hogy a tanárok bevonják őket a megoldáskeresésbe, ugyanakkor ettől
sem minden tanár zárkózott el. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy nincs jól
meghatározott módszertanuk a tanároknak arra, hogy kezeljék a bántalmazást, azonban
tapasztalatuk és kollégáik segítik őket a megoldás megtalálásában.
Az iskolai környezet tanári munka támogatásában betöltött szerepének feltárásához
abból a hipotézisből indultam ki, hogy (H5) az iskolai intézményrendszer és közösség
kevés támogatást nyújt a bántalmazás kezeléséhez. Mivel az intézményeknek gyakran
nincs lehetőségük arra, hogy megannyi teendő ellátása mellett tegyenek azért, hogy
megfelelő légkör tudjon kialakulni, feltételeztem, hogy (H5.1) sokszor az iskola sem
támogatja a tanárokat a bántalmazás kezelésében. Hipotézisem azonban nem állta meg
13

Néhány iskolában ugyan megemlítették, hogy a fizikai agresszió nem, vagy nem számottevő mértékben
van jelen, azonban a teljes mintát tekintve nem volt elhanyagolhatónak tekinthető.
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a helyét, ugyanis az általam megismert intézményekben rengeteg konferencia,
megbeszélés, munkacsoport segíti a tanárokat abban, hogy a lehető legtöbb fórumot
biztosítsák számukra az esetek megtárgyalására. Az ezen túlmutató tevékenységekkel
ugyan valóban magukra maradnak, de mégis mutatkozik igény az intézmény részéről
arra, hogy próbálják segíteni a tanárokat az oktatáson túlmutató pedagógiai feladataikban.
A másik hipotézisemet, mely szerint (H5.2) a tanárok és a szülők közötti együttműködés
többnyire nem problémamentes nem tudtam elvetni, ugyanis minden tanár említett az
interjúk során olyan helyzeteket, melyben úgy érezte, hogy a szülő megnehezíti annak a
célnak az elérést, hogy a gyerek és az osztályközösség számára egyaránt a legideálisabb
megoldást találják meg.
Összességében

tehát

nem

mondhatjuk,

hogy

a

tanárok

kimondottan

tájékozatlanok lennének az iskolai bántalmazás kapcsán, azonban vannak, akik nem
hajlandóak szembenézni a probléma jelenlétével. Emellett bizakodásra okot adó
eredmény, hogy van a tanároknak egy önmagát látszólag jelentős létszámban
képviseltető, elkötelezett csoportja, akik feladatuknak érzik, hogy minden eszközükkel
támogassák a gyerekek biztonságosabb környezetben való felnövekedését. Nehezíti
ugyanakkor törekvéseiket, hogy a tanároknak valóban rendkívül rossz esélyeik vannak a
bántalmazásra való rálátás tekintetében, még, ha osztályfőnökként el is köteleződnek
amellett, hogy a lehető legjobban visszaszorítsák a bántalmazás mértékét. Ezeken a
tényezőkön túl a tanár munkáját jelentősen meghatározó kondíció az iskolai környezet,
beleértve a szülői közösséget és az iskolai vezetést. Míg előbbi az esetek többségében
komolyan megnehezíti a tanárok munkáját, utóbbira pozitív és negatív példát is látunk,
azonban mindkét esetben erősen meghatározónak mutatkozott a szerepe.
Ahhoz tehát, hogy a bántalmazást az iskolákban vissza tudjuk szorítani, a tanárok
egy általános attitűd-, és szemléletbeli változására volna szükség. Ehhez mindenképpen
elengedhetetlen volna a tanári státusz megerősítése, mind fizetés, mind megbecsülés
terén, hiszen amíg a tanárképzésbe a diákok egy része kontraszelekció által kerül be, nem
elvárható, hogy magukénak tekintsenek egy olyan szemléletmódot, mely a
konvencionális tanárszerepen túlmutató, a gyermek szociális és pszichés fejlődésért
maximálisan felelősséget vállaló hozzáállást igényel. Másodrészt fontos lenne, hogy
maguk

az

intézmények

(az

iskolavezetővel

kezdve)

elköteleződjenek

a

bántalmazásmegelőzés mellett és mind az iskolai szabályzat, mind a légkör és
felfogásmód által képesek legyenek támogatni a tanár ilyen jellegű munkáját, akár a
rugalmasság növelése által, akár a tanárokra nehezedő adminisztratív terhek
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csökkentésével. A harmadik fontos tényező a tanár és szülők közötti együttműködés
javítása. Ez történhet akár gyakoribb tanár-szülő találkozások által, vagy bármely más
módon, ami segíti a gyermekkort szignifikánsan meghatározó felnőttek két csoportját
abban, hogy ne egymás munkáját nehezítve, hanem egymást támogatva tudjanak
tevékenykedni.
A megfogalmazott javaslatok kapcsán két fontosabb kutatási irány bontakozik ki,
melyekkel a jövőben érdemes volna foglalkozni. Az egyik annak a mélyebb megértése,
amit a tanárok legtöbbje igen hangsúlyos tényezőként említett, hogy az utóbbi években
iskolába kerülő diákok kora-gyermekkori nevelésben olyan súlyos hiányosságok
mutatkoznak meg, melynek következtében szociális- és alkalmazkodóképességeik nem
tudnak kiteljesedni iskolás korukra. Tanárok és iskolapszichológusok a korai nevelés két
fontos elemeként említik a

szociális készségfejlesztést és a szabályokhoz (az

interjúalanyok által gyakran használt terminológiában: keretekhez) való alkalmazkodás
képességének elsajátítását. A tanárok erre vonatkozó igénye felfogható lenne a felelősség
hárításának részeként is, de az iskolapszichológusok és tanárok által egyaránt
megfogalmazott jelenség, – hogy a szülők többségében komoly szorongások vannak a
gyermek nevelését illetően, – tovább növeli a téma kutatásának relevanciáját.
Egy másik releváns kutatási irány az alternatív pedagógiai módszerek feltárása
volna, mivel a kutatás során interjút adó két Waldorf-pedagógus válaszaiból egyaránt az
a kép rajzolódik ki, hogy ez az intézményrendszer a hagyományos iskolához képest
jelentősen előrébb jár a fent megfogalmazott javaslatok teljesítésében. Nyitott arra a
rugalmasságra, melynek fontossága már a korábbiakban említésre került, a tanárok és
szülők közötti együttműködésre jó terepet ad az iskola egészét integráló közösségi élet,
valamint a havi rendszerességgel megrendezendő szülői értekezletek. Az osztály
közösségként való működésének elősegítését kiemelten fontos feladatukként kezelik a
tanárok, a versenykultúra ellenösztönzése és a tantárgyi paletta széles választéka segít
abban, hogy minden diák érvényesülhessen, ezzel jelentősen csökkentve a perifériára
szorulás esélyét. Bár a dolgozat során terjedelmi korlátok, és az ettől eltérő fókuszok miatt
nem volt lehetőség érdemben kifejteni a Waldorf-pedagógia bántalmazáskezelésben és megelőzésben való előnyeit, egy további kutatás során azonban mindenképpen érdemes
volna ezt alaposabban is vizsgálni.
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10. Mellékletek
10.1. Az tanári interjú alanyainak és helyszíneinek megoszlása
Interjúk száma

14

Az iskolák száma

10

Férfi alanyok száma

2

Női alanyok száma

12

Budapesti iskolákban készült interjúk száma

11

Budapesten kívüli iskolákban készült interjúk száma:

3

Alternatív iskolában oktató tanárokkal készült interjúk száma

2

Alternatív iskolák száma

1

Egyházi iskolában tanító tanárokkal készült interjúk száma

7

Egyházi iskolák száma

4
1

Jelenleg nem osztálytanító tanárok száma

1

2

Nem 5-8-os osztályfőnökök száma

2

Problémás gyermekeket nagy számban oktató iskolák száma

1

1-4 év tapasztalattal rendelkezők száma

0

5-10 év tapasztalattal rendelkezők száma

3

11-20 év tapasztalattal rendelkezők száma

5

Több, mint 20 év tapasztalattal rendelkezők száma

6

1) Korábban 2 osztályt vitt végig 1.-13. osztályig.
2) Az egyik tanár 5- osztálytól viszi jelenleg 9-es osztályát, a másik tanár gimnáziumi
osztályfőnök, a próbainterjú alanya.

10.2 Tanári interjú vezérfonal
Tapasztalatok
• Először is mesélne kicsit a tanári pályájáról? Mikor és hol szerezte a diplomáját, hány éve
tanít, stb?
• Az első kérdésem az asszociációira épít. Mi jut eszébe, ha az iskolai bántalmazás kifejezést
hallja? (Segítő kérdések: gyermekek közötti agresszió, zaklatás).
Általánosságban a bántalmazásról
• Mit gondol, a magyar iskolákban melyek a legjellemzőbbek? /Mit gondol, a magyar
iskolákban a bántalmazás mely formái szoktak leginkább előfordulni?
• Mesélne arról, hogy hol szokott a leggyakrabban találkozni ezekkel a dolgokkal, amiket
leírt? (Magazinokban, személyesen, netán a kollégáival beszélgetve?)
• Az önök iskolájában mivel szokott találkozni?
• Mit gondol, szükségszerű, hogy ilyen idős gyerekek körében megjelenjen az iskolai
bántalmazás? (van bármi, ami meg tudja gátolni? Nevelés, tanári ráhatás?)
• Mit gondol, milyen szerepe lehet a tanárnak, szülőnek a bántalmazás visszaszorításában,
megelőzésében?
A bántalmazás típusai
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•

Az eddigiekben már szó esett a bántalmazás több különböző formájáról. [Összefoglalni,
hogy eddig mik hangoztak el: fizikai, kapcsolati, cyber, stb... ]
• A szakirodalom még megkülönbözteti a bántalmazás egyéb formáit is... Ezekkel mennyire
szokott találkozni? (Fizikai: eldugják a tárgyait, megütik, megrúgják, stb.Verbális:
csúfolódás. Kapcsolati: kiközösítés, pletykaterjesztés. Online: feltörik a fiókját, személyes
adataival visszaélnek, pejoratív üzeneteket tesznek közzé a nevében.)
• Mit gondol, mely esetek tudnak megoldódni a diákok között, melyek azok, amelyek külső
„beavatkozást” igényelnek? (Ön milyen jellegű konfliktusoknál szokott közbelépni, meddig
hagyja, hogy a diákok önállóan oldják meg?)
• Mit gondol, a fenti bántalmazási formák hatásairól? Mennyire hosszantartóak, mennyire
súlyosak ezek, ha egyáltalán súlyosak?
• Hogyan szokta kezelni a különböző problémákat? (Pl. mi a megoldás Ön szerint, ha az egyik
diák fizikailag bántalmazza/csúfolja/kirekeszti a másikat? Szülői bevonás? Bántalmazót és
bántalmazott egyaránt bevonni? Kollégákat bevonni?)
• Mit gondol, van felelőssége a tanárnak az iskolán kívüli bántalmazás kezelésében? Milyen
lehetőségei vannak erre?
• Milyen felelőssége van a tanárnak az iskola rejtett tereiben történő bántalmazás kapcsán?
Milyen lehetőségei vannak erre?
• Mit gondol, a megtörténő bántalmazásoknak milyen arányáról értesül? Mit gondol, hogyan
lehetne növelni a rálátást?
• Mit gondol, amikor értesülnek valamilyen bántalmazásról (és értsük ide a kapcsolati,
verbális bántalmazást is) az esetek mekkora részében tudnak tenni annak
megakadályozásáért, esetleges jövőbeni előfordulásának megelőzéséért?
Kommunikáció
• Szoktak önhöz diákjai bántalmazással kapcsolatos ügyekben fordulni? (Igen - Mit gondol,
ez mi miatt van? Ki kellett építenie a bizalmukat? Nem - Minden tanárral ilyen zárkózottak?
Próbált tenni bizalmuk elnyeréséért? Milyen módon? Ön szerinte mit lehetne tenni ezért? )
• Milyennek érzi a diákjai bizalmát a tanári kar egészével szemben? Milyen ezzel szemben az
önnel való viszonyuk? Ön szerint ez optimális? Hogyan lehetne javítani?
Saját iskola és a kezelés
• Mit gondol, az ön iskolájában mennyire felkészültek a tanárok a diákok közötti bántalmazás
kezelését illetőleg? Ön lát ebben a helyzetben további javítási lehetőséget?
• Mit gondol, Ön mennyire tudja/tudná jól kezelni a diákjai körében való bántalmazást?
• Mit gondol, van bármi, amivel jobbá válhat ebben?
• Mit gondol, ha olyan eset történne diákjai körében, mellyel úgy érzi, egyedül nem tud
megbirkózni, kihez tud fordulni? (Volt már ilyenre precedens?)
• Előfordul, hogy kollégáival való beszélgetések kapcsán felmerül a bántalmazás? Milyen
kontextusban? Hol, hogyan? Csak konkrét ügyek kapcsán vagy más helyzetekben is?
• Előfordult már, hogy valamilyen diákok közötti konfliktus kapcsán kollégáihoz fordult? Ha
igen, mennyire érezte hasznosnak a segítségüket? Mesélne erről…
• Volt már olyanra precedens, hogy egy kollégája fordult Önhöz tanácsért? Mesélne erről…
• Volt már olyan, hogy egy diák szüleihez fordult ilyen ügyben? Mesélne erről…
• Volt már olyan, hogy rendőrséghez/szakértőkhöz kellett fordulnia diákjai közötti
konfliktusok miatt?
• El tudja képzelni, hogy lenne ilyen eset? Pl?
• Szoktak az iskolájában a diákok közötti konfliktusok kezelését célzó foglalkozásokat (akár
diákoknak, akár tanároknak) tartani?
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Tanárképzés
• Mit gondol, a tanárképzés mennyire adott jó alapokat ahhoz, hogy sikeresen tudja kezelni az
iskolai bántalmazást?
• Mit gondol, mi volna a módja annak, hogy a hiányzó ismereteket akár ön akár a kollégái
pótolják?
• Mit gondol, van olyasmi, amiben még kellene fejlődni a tanároknak az iskolai bántalmazás
kezelése terén?
Záró kérdés
• Ha 3 dolgot kellene meghatározni, ami segíthetne az iskolai bántalmazás csökkentésében,
mik lennének azok?

10.3 Iskolapszichológusi interjú: vezérfonal
Munkavégzés jellemzői, diákokkal való kapcsolat
• Először is mesélne kicsit a pályájáról? Mióta dolgozik iskolapszichológusként, hány
iskolával, milyen korú gyerekekkel került kapcsolatba ezidő alatt?
• Mesélne picit arról, hogy hogyan néznek ki a mindennapjai? Mennyit érintkezik diákokkal,
tanárokkal, jellemzően inkább irodából dolgozik, vagy bejár órákra....? (Foglalkozást szokott
tartani, ki jön Önhöz személyes beszélgetésre..? )
• Mennyire van rálátása a diákok szociális közegére, pl. szülők, osztályon belüli barátaik, stb.
• Mennyire van rálátása a tanáriban uralkodó légkörre, az ott felmerülő témákra? A tanárok
közötti viszonyrendszerre?
Iskolai bántalmazás
• Mit gondol, az iskolai bántalmazás mennyire jelent problémát ebben az iskolában?
• Hogy jut el Önhöz a híre? (Személyesen tapasztalod, tanárok fordulnak hozzád, diákok
fordulnak hozzád, szülők fordulnak Önhöz?)
• Mit gondolsz ennek a triádnak (diákok, tanárok, szülők) hozzád való bizalmáról?
(Optimális? Kellene, lehetne rajta javítani?)
• Mit gondol, a diák nagyobb bizalommal fordul hozzád (akár tanárokhoz, akár szülőkhöz
képest), ha bántalmazzák őket az iskolában? (Ha igen, mi lehet ennek az oka?)
• Szerinted miben tud együttműködni egy iskolapszichológus és egy tanár az iskolai
bántalmazás jobb kezeléséhez?
• Mit gondolsz, megváltozik egy tanár szerepe (hatásköre, a vele kapcsolatos elvárások) akkor,
ha (jól) működik az iskolapszichológusi rendszer az iskolában?
Tanári felkészültség
• Mit gondolsz, mennyire felkészültek a tanárok az iskolai bántalmazást illetően? (Honnan
szerzik az ismereteiket, honnan kellene szerezniük? Mi az, amiben még fejlődniük kellene?).
• Szerinted a tanárképzés megfelelően felkészíti a tanárokat az iskolai bántalmazás
kezelésére? (Mit kellene változtatni, hogyan lehetne javítani?)
• Mit gondolsz, mennyire látják a tanárok az iskolai bántalmazást? Vannak olyan formái,
amelyeket jobban képesek észrevenni, és amelyeket kevésbé?
• Mit gondolsz, a tanárok hogyan látják a saját szerepüket az iskolai bántalmazás kapcsán?
Milyen szerepeket tulajdonítanak maguknak ebben? Milyent kellene?
• Szerinted mennyire értékelik helyesen a tanárok az iskolai bántalmazásban betöltött
szerepüket? (Esetleg túl, vagy alul értékelik a saját fontosságukat?)
• Mit gondolsz, mennyire tudják (jól) kezelni a tanárok az iskolai bántalmazást?
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•

Neked van rálátásod arra, hogy milyen eszközökkel tudják a tanárok kezelni az iskolai
bántalmazás különböző formáit?
• Mit gondolsz, vannak olyan bántalmazási formák, amelyeket a tanárok jobban tudnak
kezelni, mint másokat?
• Vannak olyan dolgok, amikben a tanároknak fejlődniük kellene a bántalmazás kezelését
illetően?
• Mit gondolsz, van olyan, hogy egy bántalmazási esetet jobb, ha a diákok maguk oldanak
meg?
Záró kérdés
• Ha három dolgot kellene mondanod, ami szerinted csökkentheti az iskolai bántalmazást, mi
lenne az a három?
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