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Iskolai bántalmazás meghatározása  

Az iskolai bántalmazás a tanulók közti olyan negatív cselekedetek, amelyek az alábbi három jellemzővel bírnak:

• egyenlőtlen erőviszonyok: erővel bíró/több bántalmazó vs. magát megvédeni nem tudó áldozat. Az erő nem feltétlen testi 

fölény, hanem népszerűség is lehet, vagyis azért érzi magát erősnek valaki, mert sok támogatója van, jelentős befolyása 

van az eseményekre. Az erőfölény fakadhat továbbá egyszerű létszámfölényből. A célszemély azért válik áldozattá, mert 

nem tudja (sokszor nem is próbálja) jól megvédeni magát az erősebbel/túlerővel szemben. 

• rendszeresség: bántalmazás ismétlődése. Különösen bántó, ha valakire „rászállnak” és folyamatosan ki van téve

bántalmazás veszélyének.

• szándékosság: fájdalom okozása a cél. A célszemélyt nem valamilyen konkrét ok miatt bántják (pl. konfliktus, tárgy

megszerzése, bosszú…) vagyis nincs látható előzménye a bántalmazásnak. A szándékosság azt jelenti, hogy a célszemély

nem valamilyen félreértés áldozata, hanem direkt akarják megbántani, lejáratni, megalázni – még ha az okozott fájdalom

mértékével nincs is tisztában a bántalmazó.



Mindennapos konfliktus és iskolai bántalmazás különbségei 



Bántalmazás vs. viccelődés

• A bántalmazást el kell határolni a viccelődéstől is.

• Míg a viccelődés/játékos ugratás célja az együtt nevetés, humor kifejezése elsősorban barátok

között, amit kölcsönösség jellemez (tehát szerepek felcserélődnek, adok-kapok jellegű egymás

ugratása), a másik kigúnyolása, megszégyenítése esetén a bántalmazó célja olyan reakció kiváltása,

mint a harag, neheztelés, bosszankodás, zavar.



Iskolai bántalmazás fajtái  

• Fizikai  bántalmazás: súlyos vagy enyhébb testi bántalmazás, személyes tárgyak 

tönkretétele, elvétele

• Verbális bántalmazás: megalázó beszólások, sértegetés, gúnynév adása

• Kapcsolati bántalmazás: kiközösítés, elutasítás, pletyka terjesztése, barát elcsábítása

• Internetes bántalmazás: fenyegető üzenetek küldése, megalázó tartalmak közzététele, 

hamis profil létrehozása



Az iskolai bántalmazás szereplői



Mit tehet a gyermek?

A bántalmazásra adott helyes reakció az asszertivitás

Az asszertív gyerekek ki tudnak magukért és másokért állni

olyan módon, hogy közben másokat tiszteletben tartanak.

Az asszertivitás valójában a kívánatos középút az agresszió

(amikor a másik érzései és alapvető jogai figyelmen kívül

maradnak) és az alárendelődés (amikor az elszenvedő

érzései és jogai maradnak alul) között.

Akár szemlélődő vagy, akár áldozat, merj segítséget kérni diáktól, 

felnőttől. Ez nem árulkodás, hanem jelzés, hogy valaki bajban van. 



Mit tehet a szülő?

• Beszélgetés a gyermekkel a baráti kapcsolatairól és a zaklatásról: fontos a nyílt kommunikáció, mert enélkül nem derül

ki, ha a gyereket bántják a suliban, vagy ő látott olyat, hogy valakit bántanak. Fontos az árulkodó jelek észrevétele is, például,

ha a korábban jó étvágyú gyerek egyszer csak elkezd nem enni, megváltoznak az alvási szokásai, kerülni kezdi az iskolai

tevékenységeket, esetleg gyakran lesz beteg. Egyértelmű kérdések feltétele, például: Mi volt ma a jó/rossz a suliban? Láttál

már verekedést a suliban? Megbántott valaki a suliban?

• Mi a különbség a gyermeki vita és a szekálás között?: Világosan el kell magyarázni, hogy mi a különbség aközött, ha csak

simán összeveszik a barátjával, és mi az, ami már zaklatásnak minősül. Ez segít eldönteni a gyermeknek, hogy egy

egészséges konfliktusról van-e szó, vagy valóban megfélemlítés alatt áll.

• Online aktivitás figyelése

• Empátiás készség fejlesztése: ezzel csökkenthető annak esélye, hogy részt vegyenek a gyermekek a szekálásban, és

valószínűbb, hogy ők sem lesznek áldozatok, az empátia ugyanis a normálisan működő társas kapcsolatok fontos készsége.

• A gyermek meghallgatása és támogatása, ha bántalmazás áldozata. Stratégia közös kidolgozása zaklatás ellen.


