
 

Iskolai bullying: hogyan ismerhetjük fel? Mit tehet a szülő? 

 

Az iskolai bullying (más néven iskolai erőszak - 

megfélemlítés, kegyetlenkedés, megalázás, szekálás, 

szívatás) a bántalmazás egy fajtája, amely olyan 

méreteket öltött, hogy mindenképpen fontos, hogy 

beszéljünk róla. 

Először fogalmazzuk meg, mit értünk bullying alatt… 

 A bullying olyan ismétlődő viselkedést jelent, amellyel egy csoport vagy személy egy másik csoport 

vagy személy feletti hatalmát igyekszik kialakítani, az „erőegyensúlyt” ezáltal megszüntetve.  

Fontos kiemelni, hogy a bullying nem egyenlő a konfliktussal, bántással. A konfliktusok, 

alkalmankénti bántások természetesek egy csoportban, ha valamilyen ellentét megoldására 

törekednek. Barátok között is előfordul. Nem ismétlődőek, általában hirtelenül, gyorsan történnek, az 

erőviszonyok pedig kiegyenlítettek. Bár a konfliktusok, bántások is reagálást igényelnek, érzelmileg 

kevésbé megterhelőek, és könnyebben megbeszélhetők.  

A bullying ezzel szemben a hatalom megszerzésére és fenntartására irányul. Olyan viselkedést jelent, 

amely rendszeres, visszatérően megismétlődik, szándékos, célja a másik bántása, és a felek közötti 

erőviszonyok egyenlőtlenek. Fontos megjegyezni, hogy sajnos az iskolában nem csak gyermekek 

között jelenhet meg, hanem pedagógusok is elkövethetik (pl. rendszeresen megalázzák a gyermeket 

társai előtt).  

Megjelenését tekintve az iskolai erőszak lehet: 

• fizikai (ütés, rúgás, csipkedés, személyes tárgyak elvétele, megrongálása)  

• verbális (gúnyolódás, szidalmazás, beszólogatás, fenyegetés, kritizálás)- nehézség, hogy 

sokkal kevésbé szembetűnő, mint a fizikai bántalmazás 

• társas/ kapcsolati (kiközösítés, csoportból való kizárás, kirekesztés)  

• cyberbullying (online zaklatás, legalább olyan veszélyes, mint a személyes zaklatás, hiszen az 

elkövető a névtelenség álcája mögé bújva még durvább tettekre szánhatja rá magát)  

A bullying szereplőit tekintve azonban nem csak a bántalmazóból és az áldozatból áll, hiszen szorosan 

összefügg a csoportban kialakult dinamikával és státuszhierarchiával. A csoport, vagy osztály szinte 



összes szerepelője valahogyan részese a bántalmazásnak, ha máshogy nem, szemlélőként. A 

szemlélőknek pedig nagy szerepe van: mivel a bullying a hatalom megszerzésére irányul, ezért úgy 

zajlik, hogy a többi gyermek is megtudja, mi történik. Ők jelentik azt a közösséget, amiben a 

bántalmazó a hatalmát, erejét demonstrálni tudja.  Jó esetben megjelennek köztük védelmezők is, akik 

a bántalmazást leállíthatják, de gyakran olyanok is, akik az elkövetőt segítik tettei végrehajtásában.  

Ami nehézséget jelent… 

Sajnos a bántalmazottak gyakran eltitkolják, mi történt velük, mert félnek a következményektől, 

szégyenkeznek vélt gyengeségük miatt, vagy attól tartanak, hogy nem hisznek nekik, esetleg őket 

hibáztatják a kialakult helyzet miatt. Gyakran úgy érezhetik, hogy magukra maradtak, hiszen a 

szemlélők tétlensége megerősíti őket abban a hitben, hogy egyedül vannak, nem számíthatnak 

segítségre. Előfordul, hogy önmagukat hibáztatják a kialakult helyzetért.  

Számos téves vélekedéssel találkozhatunk (mint pl.: „tanulja meg magát megvédeni”, „olyan furcsa, 

persze, hogy piszkálják, megérdemli”, „majd lejátsszák egymás között”), azonban ezekkel ellentétben 

fontos megjegyezni, hogy a bántalmazást senki nem érdemli meg, és semmilyen formában, semmilyen 

okból nem elfogadható. Ha bántalmazást tapasztalunk, minden esetben közbe kell avatkozni. Fontos, 

hogy a gyermek tapasztalata az legyen, hogy lehet segítséget kérni és kapni a közösségtől, nincs 

egyedül, és nincs hibáztatva a történtekért.  

Az iskolában szerzett bántalmazás sokszor felnőttkoráig elkíséri az áldozatot, meghatározva későbbi 

szociális kapcsolatait, a nehézségekkel való megküzdését, és a saját magáról kialakított énképét. 

Emellett az áldozatok körében gyakrabban fordulnak elő mentális és fizikai egészségügyi problémák. 

Sajnos gyakran az iskolai bántalmazás csak akkor kap figyelmet, amikor már súlyos a helyzet. Ilyenkor 

jellemző jelek lehetnek, ha a gyermek reggelente nem akar iskolába menni, rendszeresen rosszul lesz, 

különböző szomatikus panaszokról számol be (hányinger, hasfájás, fejfájás), megváltozik a 

viselkedése, továbbá felléphet alvászavar, fáradtság, étvágytalanság, visszavonul a társas 

tevékenységektől, teljesítménye leromolhat. A legjobb, ha a problémát időben észleljük, mielőtt ezek 

a panaszok kialakulhatnának.  

Hogyan ismerhető fel időben az iskolai bántalmazás? 

• A legfontosabb a támogató, biztonságos háttér biztosítása. Beszéljünk a gyermekkel nyíltan, 

hallgassuk meg türelemmel, biztosítsuk arról, mellette vagyunk, és segíteni szeretnénk. 



• Beszélgessünk a gyermekkel az iskolai napjáról, barátairól, kapcsolatairól rendszeresen! Ne 

csak akkor, ha bajt sejtünk! Ha türelemmel, nyugodtan, érdeklődve fordulunk a gyermek felé, 

annál szívesebben fordul újra hozzánk. 

• Merjünk beszélni a zaklatásról! 

• Fogalmazzunk meg egyszerű kérdéseket! Például: „Megbántott valaki az iskolában?”, „Láttál 

már az iskolában verekedést?” 

• Fontos a tanárokkal a kapcsolat tartása 

Mit tehet a szülő, ha megtörtént a baj?  

• A legrosszabb, amit tehetünk, ha nem vesszük komolyan a problémát. Vegyük komolyan! 

• Ne bagatellizáljuk, de ne is reagáljuk túl! Ismerjük meg a részleteket! Maradjunk higgadtak! 

• Vonjuk be a pedagógust is a problémába! Ha szükséges, kérjük szakember segítségét! 

• Ne hibáztassuk a gyermeket a történtekért!  

• A bosszú nem megoldás, soha ne álljunk bosszút! 

Hogyan kezeljük?  

A bullying kezelésében nagyon fontos, hogy közösen, a pedagógus, a gyermek és a szülő is részt 

vegyen a probléma megoldásában.  

Fontos a közösség bevonása! A konfliktuskezelés rutinját akár az iskolában, órai keretek között is ki 

lehet alakítani: mind az áldozatot, mind a bántó felelet, mind a megfigyelőket bevonva a beszélgetésbe: 

segítve őket, hogy érzéseiket, kéréseiket, meglátásaikat megoszthassák egymással, megbeszélve azt is, 

mit tennének máshogyan a helyzetben. Hagyjunk lehetőséget a jóvátételre is.  

Fontos, hogy ösztönözzük a gyermekeket, hogy jelezzék egymás felé is, ha úgy érzik, bántják őket, és 

arra is, hogy lépjenek közbe, amikor bántalmazást tapasztalnak. A társak vagy beavatkozással, vagy 

felnőttek bevonásával tudnak segíteni az áldozatnak.  

Végső soron iskolaváltás is szóba jöhet, hiszen egy új közösségben nem feltétlenül alakul ki újra 

bántalmazás. Azonban fontos, hogy közben segítsük a gyermek önbizalmának megerősödését, 

dicsérjük gyakran, érdeklődjünk rendszeresen iskolai dolgairól, adjunk számára lehetőséget, hogy 

sikeresen részt vegyen valamilyen tevékenységben (pl. sport, zene, rajz), ami önbizalmát segíti, hogy 

ne ismétlődjön meg a bullying az új közösségben.  



Az iskolai bullying traumatikus esemény lehet a gyerek számára, ezért nagyon fontos, a szülőktől, 

tanáraktól minél több támogatást kapjon. Ha szükséges, keressünk pszichológust, terapeutát, aki segít 

a gyermeknek az események feldolgozásában! 
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