
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Foglalkozásvázlatok 





 
 

 

AB Foglalkozások áttekintése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Foglalkozás:  

Mit jelent a bullying 

(iskolai bántalmazás)? 
 A foglalkozássorozat célja, menete 

 Az ENABLE program  
 A bullying jelentése, definíciója, a 

bántalmazás különböző formái 

 

2. Foglalkozás:  

Miért lesz áldozat? 

 A bántalmazás legfőbb okai, másság 

 A diszkrimináció fogalma, kapcsolódó 

viselkedéstípusok 

 Fontos büszkének lenni saját 

különbözőségeinkre, és a másik 

különbözőségeit elismerni. 

3. Foglalkozás:  

Miért lesz bántalmazó?  
 A bántalmazó érzelmei 
 A bántalmazó is támogatásra szorul 
 Mások érzelmeinek megértése, 

empátia 
 A bullying hatása az emberekre  

4. Foglalkozás:  

Tévhitek a bántalmazásról  
 A bántalmazás megelőzésének és 

kezelésének fontossága az iskolában 
 A bántalmazással kapcsolatos 

tévhitek 
 Vitakészség fejlesztése 

5. Foglalkozás:  

Reakciók a bántalmazásra  
 Empátia a bántalmazók és 

bántalmazottak iránt 
 Érzelmek és viselkedéses jelek: a 

bántalmazott  
 Passzív hozzájárulás a 

bántalmazáshoz  
 A szemlélő és a beavatkozó 

szerepek 

6. Foglalkozás:  

Indirekt beavatkozások – 

támogatás 
 Jellemzők/készségek a 

bántalmazottak támogatásához 
 Saját tulajdonságok és készségek 

védelmező szerepben  

7. Foglalkozás:  

Indirekt beavatkozás – 

pozitív társas viselkedés 
 A tanulók kiemelik egymás 

erősségeit és pozitív tulajdonságait 
 Fontos kedvesnek lenni egymáshoz 
 Tisztelet és elfogadás a 

kommunikációban 
 Társas viselkedésekre vonatkozó 

normák 

8. Foglalkozás:  

Direkt beavatkozás – 

közbelépés bullying 

helyzetben 
 Mikor helyénvaló direkt beavatkozni  
 A közbelépés kihívásai, veszélyei 
 Az érintettek érzelmei 
 A hatékony közbelépés módjai  

9. Foglalkozás:  

A bántalmazás jelzése, 

segítségkérés  
 Kivel tudnak a diákok beszélni, ha 

problémájuk van 
 A bántalmazás jelzését akadályozó 

tényezők  
 Segítő szervezetek, fórumok  

 

10. Foglalkozás:  

Tegyünk együtt azért, hogy 

ne legyen bullying az 

osztályban! 
 A foglalkozásokon elhangzottak 

összegzése, a legfontosabb anti-
bullying üzenetek hangsúlyozása  

 Közösen kialakított osztályszabályok, 
megfogalmazása, elfogadása, a 
diákok személyes elköteleződésének 
mélyítése 



 
 

1. fogla lkozás |  Mit jelent a bullying?  

 

 

 

 

 

 

1. Foglalkozás Mit jelent a bullying? 

1. Foglalkozás 

Mit jelent a bullying (iskolai bántalmazás)? 
 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Előadás: „Az ENABLE foglalkozások”  
 Közös tevékenység: „Mi a bullying?” 
 Csoportmunka: „A bántalmazás formái” 
 

 
A foglalkozás célja 

 

 A foglalkozássorozat céljának, menetének ismertetése. 
 Az ENABLE program bemutatása. 
 Tájékoztassa a diákokat arról, mit jelent a bullying, és 

világítsa meg, mi különbözteti meg a bántalmazást más 
viselkedésektől. 

 Állapodjon meg a csoporttal a bullying definíciójában, a 
megfelelő szóhasználatban. 

 Legyenek tisztában a diákok a bántalmazás különböző 
formáival, és sikeresen azonosítsák be a különböző 
bullying-viselkedésformákat. 

 

 
Eszközök és 

előkészület 

 

 PPT 1-5. dia 
 ENABLE-füzet minden diák számára 
 A 3. dián szereplő definíciókat készítse elő papírokon 
 Blue-tech 

 

1. Előadás: Az ENABLE foglalkozások 
 

ENABLE Program iskolai 

bevezetésének ismertetése 
5 perc 

 

 Az ENABLE program célja, koncepciója 

 Kattintson a 2. diára. Nevezzék 
meg és párosítsák zászlójukkal az 
ENABLE országokat. Helyezzék 
el Magyarországot a térképen.  

 
 

 Az iskolai bevezetés célja, a 
megvalósítás módja 

 Az ENABLE foglalkozások célja az osztályban 

ENABLE foglalkozások 

kereteinek ismertetése 
5 perc 

 

 Vezető(k) bemutatkozása 
 A10 foglalkozás ütemezése 
 Helyszín 
 Követelmények: aktív jelenlét, csoportszabályok (ezek 

ismertetése/ismétlése) betartása – erről esetleg szerződés 
kötése 

 Taneszköz bemutatása: ENABLE-füzet  

  



 
 

1. fogla lkozás |  Mit jelent a bullying?  

 

 

 

 

 

 

1. Foglalkozás Mit jelent a bullying? 

2. Közös tevékenység: Mi a bullying? 
 

Szociometrikus választás 
„Kihez milyen bullying -def iníció ál l  
közel?”  

10 perc 

 Kérje meg az osztályt, hogy tegye fel a kezét az, aki ismeri 
a bántalmazás (bullying) kifejezést.  

 A 3. dián található definíciókat egy-egy papírlapon  tegye ki 
a terem különböző részein, minden definíció külön lapra 
kerüljön. 

 Kérje meg a diákokat, hogy álljanak az alá a papírlap alá, 
ami szerintük a helyes definíciót tartalmazza. 

 Kérjen meg néhány diákot, hogy magyarázzák el, miért az 
alá a definíció alá álltak be. Miért gondolták azt, hogy ez a 
helyes meghatározás? 

Csoportos megbeszélés 
„Ezentúl ,  ha azt mondjuk bully ing ,  
mindenki azt ért i  alat ta ,  hogy….”  

10 perc 

 Miután a diákok visszaültek a helyükre, kérje meg őket, 
hogy mondják el, szerintük mitől lesz egy viselkedés 
'bullying'. Hangsúlyozza, hogy mi NEM bullying: konfliktus, 
ugratás. 

 Kattintson a 3. diára, amely 
tartalmazza a bullying definícióit.  

 
 
 
 

 
 Az előző tevékenység alapján döntsék el, hogy a csoport 

határozzon-e meg egy definíciót a bántalmazásra, amely 
tartalmaz minden olyan elemet, ami a diákok szerint 
bántalmazásnak minősít egy viselkedést, vagy ha a diákok 
elfogadhatónak tartják, használják valamelyik 2. dián 
feltüntetett meghatározást. 

 Gyűjtsék össze, hogy milyen magyar szavakat, 
kifejezéseket (lehet szleng is) tartanak leginkább közel 
állónak, hasonló jelentésűnek, mint a bullying  

 A bullying definícióját és szinonímáit a diákok írják le a 

füzetbe.   

 

3. Csoportmunka: A bántalmazás formái 
 

A gyakorlat bevezetése  
„Milyen formái vannak a 
bántalmazásnak?”  

5 perc 

 Kattintson a 4. dia 
piktogramjaira, ezek alapján a 
diákok találják ki a bántalmazás 
3 formáját: szóbeli/verbális, 
fizikai/testi, rejtett/közvetett  

 
  



 
 

1. fogla lkozás |  Mit jelent a bullying?  

 

 

 

 

 

 

1. Foglalkozás Mit jelent a bullying? 

 
 Kattintson a 4. dián 

feltüntetett 
meghatározásokra, 
magyarázza el ezek 
jelentését.  

 
 
 

 A diákok írják le ezeket a füzetbe. 

Csoportmunka 
„Gyűjtsetek példákat a bántalmazás 
különböző formáira ! ”  

                       10 perc 

 Diákok négyfős csoportokban írjanak minél több példát 
minden bántalmazási formára. 

 Minden csoport osszon meg ezek közül néhányat a 
többiekkel. 

 Kattintson az 5. diára, 
mutasson be néhány példát.  

 
 
 
 

 Gondoskodjon róla, hogy szóba kerüljön az online 
bántalmazás is (mint rejtett bántalmazás) ezen a 
foglalkozáson. 

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

I l lusztráció készítése vizuál is 
technikával  

 Montázs, kollázs, plakát, kisfilm fényképekből az egyes 
bántalmazási formák illusztrálására 

Bully ing-e vagy sem? Helyzetleírások 
megíté lése  

 OFI Gyakorlatsor: 2. foglalkozás 

Nem vicc… Megszabadulás a 
gúnynevektől  

 OFI Gyakorlatsor: 2. foglalkozás 

Bully ing esetek gyűjtése interneten   otthoni munkaként a diákok keressenek bullying eseteket 
bemutató cikkeket, blogokat, videókat 

Kampányvideó megtekintése   A bullying demonstrálására alkalmas rövid videó közös 
megnézése, a film által kiváltott érzések, gondolatok 
megosztásával 

 pl. 4 perces videó lányoknak (Fülöp-szigeteki) 
tiny.cc/enable_ab1v1 

 pl. 3-4 perces Roblox-videók videójátékosoknak 
tiny.cc/enable_ab1v2 
 

o   
 

http://tiny.cc/enable_ab1v2


2. fogla lkozás |  Miért lesz á ldozat?  

2. Foglalkozás Miért lesz áldozat? 

2. Foglalkozás 

Miért lesz áldozat? 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Csoportmunka: „Miért válhat valaki bullying célpontjává?”
 Csoportmunka: „Lehet elfogadható a bullying?” 

A foglalkozás célja  A tanulók értsék meg, miért válhat valaki bullying 
célpontjává. 

 A tanulók ismerjék fel, hogy a bántalmazás legfőbb oka a 
másság. 

 Legyenek képesek meghatározni, mit jelent a 
diszkrimináció kifejezés, és bizonyos viselkedéstípusokat a 
kifejezéshez kapcsolni. 

 Értsék meg, hogy sosem elfogadható a 
bullying. 
 Ismerjék fel, hogy fontos büszkének lenni saját 

különbözőségeinkre, és a másik különbözőségeit elismerni. Eszközök és 

előkészület 

 Öntapadós jegyzettömbök 
 IGEN és NEM feliratú papírok 
 6. dia  
 Antidiszkriminációs segédanyagok találhatók itt:  

o

o

o

 Rebell MC rap dala meghallgatható: tiny.cc/enable_ab2v3  
 Videó: Szemlélőből szemtanú I. tiny.cc/enable_ab2v2 

1. Csoportmunka: Miért válhat valaki bullying 

célpontjává? 

Csoportmunka 
„Milyen okai lehetnek annak, hogy 
valaki bul ly ing célpontjává vál ik?”  

10 perc 

 Diákok ötfős csoportokban gyűjtsenek okokat, 
amelyek miatt szerintük valaki bullying célpontjává 
válhat, pl. testmagasság, érdeklődési kör, család, stb. 

 Minden okot írjanak fel egy külön öntapadós papírra.  
 Sorban ragasszanak fel egy-egy papírt a fal egy részére és 

osszák meg a többiekkel, milyen okokat soroltak fel. 

Közös megbeszélés  
„Bárkit láthatnak „másnak” a többiek” 

10 perc 

 Egészítse ki a listát egyéb fontos okokkal, ha azok nem 
kerültek rá, pl. etnikum, szexualitás, illetve hangsúlyozza 
mindig „az érem másik oldalát” (vagyis ha diákok csak a 
szegénységet említik, akkor a gazdagságot, a kövérség 
mellett a soványságot stb.) 

Egy újra elkészített osztályfotó története
Week Again Racism képeslap
Diszkrimináció infografika

http://tiny.cc/enable_ab2v3
https://www.today.com/news/parents-re-taken-class-photo-world-it-should-be-6C10386819
http://weekagainstracism.eu/wp-content/uploads/2013/12/Postcard_WhSaysWeDontFit.pdf
https://i.pinimg.com/236x/c6/3c/0c/c63c0c9fa6b07e05221147c3ac9231ce--disability-discrimination-disability-rights.jpg


 
 

2. fogla lkozás |  Miért lesz á ldozat?  

 

 

 

 

 

 

2. Foglalkozás Miért lesz áldozat? 

 Videó megtekintése annak illusztrálására, hogy valóban 
mindenféle oka lehet a csúfolódásnak, és hogy ez rosszul 
érinti az áldozatot: Szemlélőből szemtanú I. 0.00-6.12 perc  

Előadás  
„Mit jelent a diszkrimináció?”  

5 perc 

 

 Kattintson az 6. diára és hozza 
összefüggésbe a diszkrimináció 
fogalmát a példákkal – a 
„másság” el nem fogadásán 
keresztül.  

 
 
 

 Gyűjtsenek példákat a hátrányos megkülönböztetésre: kiket 
érhet ilyen, milyen formában történhet, mi lehet a célja? 

 

2. Csoportmunka: Lehet elfogadható a bullying? 
 

Csoportmunka  
„Van olyan ok,  ami el fogadható?”  

10 perc  

 Ossza szét az előző feladatban összegyűjtött öntapadós 
papírokat egyenlően a csoportok között, és rögzítsen a 
falon (egymástól elég távol) egy IGEN és egy NEM feliratot. 

 A csoportok feladata – közös megegyezés után – a papírok 
elhelyezése az IGEN/NEM oszlopban. Az IGEN azt jelenti, 
hogy a papíron szereplő ok elfogadható mások 
bántalmazásához, a NEM pedig azt jelenti, hogy nem 
elfogadható. 

 Az a csapat nyer, aki leggyorsabban elhelyezi összes 
papírját. 

 Remélhetőleg a diákok az összes okot a NEM oszlopba 
teszik, és rájönnek, hogy nincs olyan elfogadható ok, ami 
miatt helyes lenne bárkit bántalmazni. Ha mégis került 
papírlap az IGEN oszlopba, beszélje át ezeket a diákokkal. 
Figyeljen arra, hogy a diákok mindvégig névtelenül 
dolgozhassanak, így senki sem fogja kellemetlenül érezni 
magát. 

Csoportos megbeszélés  
„A különbözőség ér ték, a bully ing soha 
nem elfogadható ! ”  

10 perc 

 Zárja le a tevékenységet azzal, hogy sosincs elfogadható 
ok egy másik személy bántalmazására. Hangsúlyozza, 
mennyire fontos a másság, és hogy büszkék legyünk a 
különbözőségeinkre. 

 Az antidiszkriminációs segédanyagok segítségével 
kezdeményezzen beszélgetést az antidiszkriminációs 
tevékenységekről, toleranciáról, egyenlő bánásmódról, a 
különbözőség értékeléséről. Gyűjtsenek ötleteket, hogyan 
valósul ez meg, ill. hogy mit tehetnek a diákok ezért az 
iskolában. 

 Fogalmazzák meg és írják a füzetbe a mai foglalkozás 

üzenetét.   

  



 
 

2. fogla lkozás |  Miért lesz á ldozat?  

 

 

 

 

 

 

2. Foglalkozás Miért lesz áldozat? 

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

Olvasmány arról , hogy mindenki  
„másnak”, potenciál is áldozatnak érz i 
magát  

 Wéber Anikó: „Az osztály vesztese”, Pozsonyi Pagony 
Kiadó, Budapest, 2016. 

Kampány alkotás készítése  
 

 „Te is más vagy, te sem vagy más” címmel, vizuális 
technikákkal, vagy szövegesen megfogalmazni saját 
érzéseket 

Ant idiszkriminációs akcióterv készí tése   A diákok (kiscsoportokban) gyűjtsenek ötleteket, hogyan 
lehetne az iskolában tenni a diszkrimináció ellen. 
Tervezzenek és valósítsanak meg egy-két kiválasztott 
ötletet.  

Videó megtekintése és válaszok   Jonah Mowry videója (magyar felirattal), akit 
homoszexualitása miatt bántalmaznak 0.00-4.35. a videó, 
majd válaszokat is lehet látni – ilyet lehet egyénileg vagy 
közösen is készíteni http://tiny.cc/enable_ab2v1 

 

http://tiny.cc/enable_ab2v1


 
 

3. fogla lkozás |  Miért lesz bántalmazó?  

 

 

Miért lesz bántalmazó? 
 

 

 

3. foglalkozás 

 

3. Foglalkozás 
Miért lesz bántalmazó?  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Csoportmunka: „Miért válhat valaki bullying elkövetőjévé?” 
 Csoportmunka: „A bántalmazás hatása” 

 

A foglalkozás célja 
 

 A tanulók értsék meg, milyen érzelmei lehetnek annak a 
személynek, aki másokat bántalmaz. 

 Ismerjék fel, hogy gyakran a bántalmazó is támogatásra 
szorul. 

 Fejlődjön a tanulók azon képessége, hogy megértsék 
mások érzéseit. 

 Erősödjön a tanulók empátiája a bántalmazottak iránt. 
 A tanulók értsék meg, milyen hatással lehet a bullying az 

emberekre. 

 

Eszközök és 

előkészület 
 

 3x2db helyzetkártya (AB3)  
 Nagy csomagolópapírok, filcek 
 7-8. dia 
 Videó: „Életre kelt chatek” 

o Zsírdisznó: tiny.cc/enable_ab3v1 
o Lúzer: tiny.cc/enable_ab3v2 

 
 Eseteket bemutató újságcikkek/videók  

o Világsztárok, akiket csúfoltak: goo.gl/Pnz45w  
o Amanda Todd vallomása: tiny.cc/enable_ab3v3 
o Olivia Penpraze története: tiny.cc/enable_ab3v8 
o Jonah Mowry videója magyar felirattal 

(homoszexualitás témában): tiny.cc/enable_ab2v1 
o Hallássérült lány beilleszkedési nehézségei az 

iskolában: goo.gl/nrEqgG 
o Túlsúlyos lány „nyílt levele” az őt kicikiző fiúnak 

felnőttként: goo.gl/DbEQpN 

 

  Segédanyagok áttekintése 
 

 

   

 
AB3 Helyzetkártyák 

   

   

http://tiny.cc/enable_ab3v1
http://tiny.cc/enable_ab3v2
https://goo.gl/Pnz45w
http://tiny.cc/enable_ab3v3
http://tiny.cc/enable_ab2v1
https://goo.gl/nrEqgG
https://goo.gl/DbEQpN


 
 

3. fogla lkozás |  Miért lesz bántalmazó?  

 

 

Miért lesz bántalmazó? 
 

 

 

3. foglalkozás 

 

1. Csoportmunka: Miért válhat valaki bullying 

elkövetőjévé? 
 

Csoportmunka 
„Te hogy éreznéd magad, ha…?”  

5 perc 
 

 Ossza fel az osztályt 6 csoportra, minden csoportnak adjon 
egy helyzet-kártyát. Gyűjtsenek válaszokat, hogyan 
éreznének adott helyzetben? A csoportok olvassák fel 
válaszaikat (egymás után azok, akik ugyanazon a 
helyzeten gondolkodtak). 

 Gondolj egy olyan helyzetre, amikor nagyot veszekedtél 
valakivel otthon, mielőtt iskolába mentél, vagy történt 
valami, ami nagyon felidegesített. Milyen hatással volt ez 
arra, ahogy másokkal viselkedtél, amikor az iskolába értél?  

 A lehetséges válaszok: morcos, mérges, irritált, zavarják 
mások, érzékeny 

 Gondolj egy olyan helyzetre, amikor valamire nagyon-
nagyon vágytál, (egy érdemjegy, egy tárgy stb.), és a 
barátod vagy valamelyik osztálytársad hamarabb 
megszerezte, mint te. Hogyan érezted magad ettől? 
Hogyan reagáltál erre? 

 A lehetséges válaszok: féltékeny, mérges, bosszús, 
kirekesztettség-érzés  

 Képzeld magad egy olyan diák helyébe, akit kisebb 
korában bántalmaztak azért, mert egészen más dolgok 
érdekeltek, mint a legtöbb diákot. Képzeld azt, hogy új diák 
jön az iskolába. Az új tanuló érkezését fenyegetésnek 
érzed, aggódni kezdesz a korábbi tapasztalataid miatt, 
hogy megint bántalmazni fognak. Mit tehetsz? 

 A lehetséges válaszok: elkezdem bántalmazni, mielőtt ő 
kezd bántani engem, barátságtalan leszek vele, pletykát 
terjesztek róla, elkerülöm 

Csoportmunka 
„Azért bántja a másikat, mert…”  
 

10 perc 
 

 Kérje meg mindegyik csoportot, hogy egy nagy papírra 
rajzolják fel egy ember körvonalát. 

 A test körvonalain belülre írják fel az okokat, amik miatt 
valaki bántani kezdhet valaki mást – visszagondolva a 
megbeszélt helyzetekre.  

 Járják körbe a kész képeket és osszák meg egymással 
gondolataikat. 

Közös megbeszélés 
„Ha valami bajod van, azér t  ne bánts 
másokat! ”  

5 perc 

 

 Kattintson a 7. diára, és a 
példák közül emelje ki azokat 
az okokat, amik esetleg 
kimaradtak.  

 
 
 

 Hangsúlyozza, hogy ezek az okok bármelyikünk életében 
előfordulhatnak, és ezek esetleg bántalmazáshoz 
vezethetnek. A bullying soha nem elfogadható, de fontos 
tudni, hogy a bántalmazóknak is gyakran segítségre lenne 
szükségük.  



 
 

3. fogla lkozás |  Miért lesz bántalmazó?  

 

 

Miért lesz bántalmazó? 
 

 

 

3. foglalkozás 

 Van jobb megoldás is, mint a bántás. Gyűjtsenek közösen 
ötleteket.  

 

2. Csoportmunka: A bántalmazás hatása 
 

Csoportmunka 
„A bántalmazás nem múl ik  el 
nyomtalanul ! ”  

10 perc 

 Ossza ki az eseteket bemutató újságcikkeket (vagy nézzék 
meg a videókat) a csoportoknak és adjon időt nekik, hogy 
elolvassák a történeteket. 

 Kérdezze meg őket, hogyan érinti őket, amit olvastak/láttak, 
találtak-e bennük valami megdöbbentőt/meglepőt. Milyen 
következményei lettek a bántalmazásnak (főleg az 
áldozatra fókuszálva). 

Közös megbeszélés 
„A bántalmazás hatásai ”  

5 perc 

 Kérje meg a diákokat, hogy mondjanak példákat, milyen 
hatással lehet a bántalmazás az áldozatra. 

 

 Kattintson a 8. diára, és 
mutasson példákat.  

Közös aktivitás  
„A bántalmazás nem vicc”  

10 perc 

 Videó: „Életre kelt chatek” mindkét részének megtekintése 
után diákok válasszanak ki egy szereplőt, akinek szívesen 
írnának egy rövid üzenetet arról, hogy vicces-e amit 
csinált/mondott.   

 Aki akarja, ossza meg az üzenetét a többiekkel.  

 Fogalmazza meg, hogy a bántalmazásnak súlyos negatív 

következményei lehetnek, ezért nincs rá mentség, és pláne 
nem „jó vicc”. Írjon mindenki egy elékeztetőt erről a 
füzetbe.   

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

A szavak ereje   OFI gyakorlatsor 3. foglalkozás goo.gl/S36xWq 

Bully ing helyzetek elemzése   OFI gyakorlatsor 3. foglalkozás goo.gl/S36xWq 

Videók megtekintése   „Aki ver nem haver” áldozat ill. bántalmazó 
kampányvideók elemzése 
o tiny.cc/enable_ab3v4 (bántalmazó) 
o tiny.cc/enable_ab3v5 (áldozat) 
o tiny.cc/enable_ab3v7 (szemlélő) 

 Nick Vujicic kampánybeszédének meghallgatása 
tiny.cc/enable_ab3v6 

Levélírás   Írjanak levelet az „Életre kelt chatek” vagy a korábban 
megismert esetekben szereplő áldozatnak. 

 

https://goo.gl/S36xWq
https://goo.gl/S36xWq
http://tiny.cc/enable_ab3v4
http://tiny.cc/enable_ab3v5
http://tiny.cc/enable_ab3v7
http://tiny.cc/enable_ab3v6


 
 

4. fogla lkozás |  Tévhi tek a bántalmazásról  

 

 

Tévhitek a bántalmazásról 
 

 

 

4. Foglalkozás 

 

4. Foglalkozás 
Tévhitek a bántalmazásról  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Disputa: „Mítoszok és tévhitek a bántalmazásról” 

 

A foglalkozás célja  A tanulók ismerjék fel a bántalmazás megelőzésének és 
kezelésének fontosságát az iskolában. 

 A tanulók értsék meg a bántalmazással kapcsolatos 
tévhiteket.  

 Vitakészség fejlesztése 

 

Eszközök és 

előkészület 

 9. dia  
 Tételmondatok kinyomtatva minden csoport számára 

 

1. Disputa: Mítoszok és tévhitek a bántalmazásról 
 

Csoportmunka 
„Gyűjtsünk (el len)érveket ! ”  

10 perc 

 Sorolja a diákokat három csoportba, majd minden 
csoportban nevezze el a diákokat 1-es vagy 2-es 
számúnak. Minden csoportban legyen ugyanannyi 1-es és 
2-es, ha lehetséges. 

 
 Adja át mindegyik csoportnak a 

9. dián található valamelyik 
tételmondatot a bántalmazással 
kapcsolatban. 

 
 
 
 Magyarázza el a tanulóknak, hogy vitázni fognak a kapott 

tételmondatoktól. Az 1-es számú diákok egyetértenek az 
állítással és mellette érvelnek, a 2-esek pedig ellene 
lesznek és ellene érvelnek. Az érvek gyűjtésénél a diákok 
támaszkodjanak az előző foglalkozások anyagára.   

 Minden csoport max.5 percet kap vitázni, és az a csoport 
győz, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a közönségtől. 

A viták bemutatása  
 20 perc 

 

 Magyarázza el a diákoknak a disputa szabályait: szószóló 
választása, meghallgatás, érvek egymás után stb.  

 Kérje meg az összes csoportot, hogy mutassák be a pro és 
kontra érveiket. 

 Mindkét oldal érveinek megismerése után kérdezze meg a 
közönséget, hogy szeretnének-e kérdezni valamit bármelyik 
oldaltól, majd mindenki döntse el, melyik oldallal ért egyet 
(pl. álljon oda, akivel egyetért). 

 Végül mindenki szavazzon arra a csoportra, amely szerinte 
legjobban vitázott. 



 
 

4. fogla lkozás |  Tévhi tek a bántalmazásról  

 

 

Tévhitek a bántalmazásról 
 

 

 

4. Foglalkozás 

Közös megbeszélés  
 15 perc 

 

  Emelje ki a viták legfontosabb üzeneteit, amit a diákok a 

füzetbe leírnak.   

 A bántalmazás nem elengedhetetlen része a felnőtté 
válásnak. 

 A bántalmazás hatásai egészen a felnőttkorig elkísérhetik 
az áldozatot. 

 Ugyanúgy kell online is viselkednünk, mint offline. 
 Az online bántalmazás gyakran rosszabb lehet, mint az 

offline bántalmazás, mert napi 24 órában is megtörténhet, 
teljesen nyilvános, és kiközösítő lehet.  

 Nem mindig egyértelmű a válaszvonal a bántalmazók és az 
áldozatok között. Gyakran a bántalmazókat is 
bántalmazták. 

További gyakorlatjavaslatok  
 

Csapatverseny:  100 diákot 
megkérdeztünk  
 

 Kutatási adatokat kell 3-4 kiscsoportban megtippelniük a 
diákoknak, miután a csoportban megvitatják a kérdéseket 
és egyezségre jutottak.. 

Csapatverseny:  2 igaz + 1 hamis   A diákok kiscsoportban írjanak igaz ill. hamis állításokat a 
bullying témájával kapcsolatosan . Adjanak 5-6 feladványt 
a többi csoportnak: három állítás közül az egyik hamis, de 
melyik? A jól tippelő csapatok pontot kapnak. 

 



 
 

5. fogla lkozás |  Reakciók a bántalmazásra  

 

 

Reakciók a bántalmazásra 
 

 

 

5. Foglalkozás 

 

5. Foglalkozás 
Reakciók a bántalmazásra  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Közös aktivitás: „A bántalmazott reakciója a bántalmazásra”  
 Páros munka: „A szemlélők reakciója a bántalmazásra” 

 

A foglalkozás célja 
 

 Empátiát kialakítani olyan személyek iránt, akit 
bántalmaztak/bántalmaznak 

 Felismerni azokat az érzelmeket és viselkedéses jeleket, 
amelyeket a bántalmazott személyeken láthatunk 

 Meglátni, hogyan járulhatnak hozzá az emberek passzívan 
a bántalmazáshoz 

 Megérteni a szemlélő és a beavatkozó szerepeket 

 

Eszközök és 

előkészület 
 

 10-11. dia 
 Videók 

o Nincs múlt: http://tiny.cc/enable_ab5v1 
o Szemlélőből szemtanú III. http://tiny.cc/enable_ab5v3 

 
 

1. Közös aktivitás: A bántalmazott reakciója a 

bántalmazásra 
 

Előadás 
„A bántalmazás nézői  a  szemlélők”  
 

5 perc 

 A bántalmazás gyakran közönség előtt történik, őket 
nevezzük szemlélőknek. 

 Videó: „Nincs múlt” 1.00-5.20 perc megtekintése: hogyan 
érzi magát az áldozat az egyes helyzetekben? Hogy érzik 
magukat a szemlélők? 

Közös aktivitás 
„Bújj egy pi l lanatra az áldozat  bőrébe ! ”  

 10 perc 
 

 A diákok járkáljanak körbe a teremben, és amikor Ön azt 
mondja, állj, merevedjenek meg egy olyan testtartásban, 
ami egy bántalmazott diákra emlékeztet.  

 Járkáljon körbe és válasszon ki néhány diákot, akik szóban 
is leírják testtartásukat, és segítsen összekapcsolni ezeket 
az érzelmekkel, amit kifejeznek. Adjon lehetőséget a 
diákoknak, hogy több testtartást is kipróbáljanak.  

 Kérdezze meg a diákokat, milyen érzéseket, gondolatokat 
vált ki a bántalmazás látványa, az áldozat szenvedésének 
észlelése. Térjen ki az online bántalmazás azon 
sajátosságára, hogy az áldozat reakciója ritkán látható. 
Beszélje meg a diákokkal, milyen veszélyeket hordoz ez 
magában. 

 
 
 

 

  

http://tiny.cc/enable_ab5v1


 
 

5. fogla lkozás |  Reakciók a bántalmazásra  

 

 

Reakciók a bántalmazásra 
 

 

 

5. Foglalkozás 

 

2. Páros munka: A szemlélők reakciója a 

bántalmazásra 
 

Páros munka  
„Hogy reagálhatnak a szemlélők ?”  

15 perc 

 Kattintson a 10. diára, és olvassa 
fel a történetet. Írja fel a szereplők 
nevét a táblára, kiemelve a 
szemlélőket. 

 
 
 
 

 Kérje meg a diákokat, döntsék el (páros munkában), hogy a 
szemlélők (beleértve a tanárt) hozzájárulnak-e a 
bántalmazáshoz, vagy segítenek-e a megszüntetésében.  

 A válaszok megosztása után magyarázza el, hogy a 
helyzetben mindenki hozzájárul a bántalmazás 
fennmaradásához.  

o Milla és Éva bátorítják a bántalmazót és 
nézőközönséget jelentenek Józsinak. 

o Szilvi nem tesz semmit az áldozat megsegítésére. 
o Tanár nem érdeklődik igazán az áldozat iránt. 

Közös megbeszélés  
„Mit tehetnének a szemlélők ?”  

10 perc 

 Vezesse be a védelmező fogalmát. Állítsa szembe a néma 
szemlélőt és az aktív védelmezőt.  

 Kattintson a 11. diára és 
nevezze meg a különböző 
szemlélő szerepeket (csatlós, 
támogató, kívülálló, 
védelmező). Jelezze, hogy a 
kívülállók passzív 
viselkedésűek, de közben 
támogathatják vs. elutasíthatják 
a bántalmazást. 

 A diákok először beszéljék meg párban, majd közösen, 
hogy mit tehetnének az egyes szereplők, ill. egy védelmező 
osztálytárs a bántalmazás megszüntetése, vagy az áldozat 
támogatása érdekében. 

  Példák lehetnek: 
o Milla és Éva (támogatók) hagyják abba, hogy nevetnek 

a bántalmazón, és mondják meg neki, hogy ez 
egyáltalán nem vicces.   

o Szilvi (elutasító kívülálló) jelezze a bántalmazást a 
tanárnak, és kérdezze meg Krisztit, hogy jól van-e. 

o Tanár kérdezze meg a többieket, hogy történt-e valami 
az osztályban, ami miatt valaki (esetleg nevesítheti, 
hogy Kriszti) rosszul érezheti magát. Mondja el 
Krisztinek, hogy ha bántják, akkor nyugodtan szóljon 
neki/más tanárnak, valamint, hogy az iskola nem 
tolerálja a bántalmazást, és igen komolyan veszi azt. 

o Védelmező: álljon ki Kriszti mellett, mondja el neki és a 
többi osztálytársának, hogy felnéz rá, amiért sokat tud 
matekból és említsen több olyan példát, amikor Kriszti 
segített másoknak (például Millának és Évának is). 



 
 

5. fogla lkozás |  Reakciók a bántalmazásra  

 

 

Reakciók a bántalmazásra 
 

 

 

5. Foglalkozás 

Közös megbeszélés  
„A változásért  mindenkinek  tenni  kell ! ”  

5 perc 

 Mondja el a tanulóknak, hogy mindannyiunknak szerepe 
van a bántalmazás megszüntetésében.  

 Videó: Szemlélőből szemtanú III. 0.00-1.30 perc 

megtekintése után a diákok írjanak le a füzetükbe min. 
három dolgot, amit ők tehetnek a bántalmazás 
megszüntetése érdekében.  

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

A bántalmazott  reakciója a 
bántalmazásra  

 Önként vállalkozó 3-4 „színész” a „színpadon” jeleníti meg 
a bántalmazott diák testtartását, mimikáját egy 
hangjelzésre, vagy bántó mondatokra reagálva. 

Szerepjáték   A bántalmazási helyzet megjelenítése dramatikusan, 
szereplők érzéseinek, gondolatainak kihangosítása. Mire 
lenne szüksége az áldozatnak, hogy jobban érezze 
magát?   

Te közbelépnél? gyakor lat   OFI gyakorlatsor 4. foglalkozás goo.gl/S36xWq 

Interaktív v ideó a közbelépésről  Az angol nyelvű videón több ponton kell döntést hozni arról, hogy 
mit tegyen a szemlélő – ennek megfelelően megy tovább a 
történet. Jó illusztrációja annak, hogy nehéz jól beavatkozni, 
de ennek elmaradása végzetes lehet. 
http://tiny.cc/enable_ab5v4 

 
 

https://goo.gl/S36xWq
http://tiny.cc/enable_ab5v4


 
 

6. fogla lkozás |  Indirekt beavatkozások –  támogatás  

 

Indirekt beavatkozások –  

támogatás 
 

 

 

6. Foglalkozás 

 

6. Foglalkozás 
Indirekt beavatkozások – támogatás 

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Páros munka: „A jó segítő”   
 Közös aktivitás: „A bántalmazás hatásának csökkentése” 

 

A foglalkozás célja 

 

 A tanulók legyenek képesek beazonosítani azokat a 
jellemzőket/készségeket, amelyekre szükség van ahhoz, 
hogy valakit hatékonyan támogassunk. 

 A tanulók legyenek képesek beazonosítani és felismerni 
azokat a saját tulajdonságaikat és készségeiket, amikre 
támaszkodhatnak a védelmező szerep felvállalása során. 

 A tanulók határozzák meg, hogy a bántalmazás mely 

hatásainak leküzdésében tudnak segíteni kortársaiknak. 

 A tanulók írjanak egy listát arról, hogy mit tehetnek a 
bántalmazás hatásainak csökkentése, az áldozatok 
támogatása, bátorítása érdekében.  

 

Eszközök és 

előkészület 
 

 12-13. dia  
 Öntapadós cetliken a bántalmazás hatásai (érzelmek és 

egyéb következmények) a 8. dia alapján 
 Plakáthoz A2 papír VAGY interaktív tábla, szófelhő készítő 

program, pl. https://wordart.com/create (ingyenes, 
regisztráció nélkül használható program) 

 Friends videó: tiny.cc/enable_ab6v1 
 

 
 

 

1. Páros munka: A jó segítő  
 

Páros munka  
„Aki nekem sokat  segítet t,  az…”  

5 perc 
 

 Állítsa párokba a diákokat úgy, hogy a párok tagjai jól 
ismerjék egymást. 

 Kérje meg a diákokat, gondoljanak egy olyan helyzetre, 
amikor gondjuk volt és valaki segített nekik. Kérje meg őket, 
hogy meséljék el párjuknak segítőjük tulajdonságait, pl. 
odafigyelve tud hallgatni. 

https://wordart.com/create
http://tiny.cc/enable_ab6v1


 
 

6. fogla lkozás |  Indirekt beavatkozások –  támogatás  

 

Indirekt beavatkozások –  

támogatás 
 

 

 

6. Foglalkozás 

Páros munka 
„Jó vagy abban,  hogy…”  

10 perc 

 Kérje meg őket, hogy írjanak a párjukról pozitív 
tulajdonságokat. 

 Beszéljék meg, hogyan tudják őket ezek a tulajdonságok 
segíteni a védelmező szerepben. 

Közös megbeszélés 
„A jó segítő nem szuperhős ,  csak…”  

5 perc 

 Kattintson a 12. diára és 
mutasson be példákat a jó 
segítő tulajdonságaira.  

 
 
 
 
 Beszéljék meg közösen, milyen képességekkel kell ill. nem 

kell rendelkeznie a védelmezőnek. Hangsúlyozza, hogy a 
védelmezőknek nem kell szuperhősöknek lenni.  

 

2. Közös aktivitás: A bántalmazás hatásának 

csökkentése 
 

Közös megbeszélés  
„Gyanús,  hogy valaki t bántalmaznak, 
ha…”  

5 perc 

 Kérdezze meg a diákokat, honnan lehet észrevenni, ha 
valakit bántalmaznak.    

 Kattintson a 13. diára, mutasson 
példákat a bántalmazás jeleire. 

 

Csoportmunka 
„Azzal  tudok segíteni  az áldozatnak,  
hogy…”  

10 perc 

 Tegye ki a falra a bántalmazás hatásait tartalmazó 
öntapadós cetliket és olvassa fel ezeket.  

 Minden páros válasszon ki 1-2 cetlit, amiben úgy érzik, 
tudnának segíteni az áldozatnak (pl. magányosság 
leküzdésében).  

 A párok alkossanak 4-6 fős csoportokat, és gyűjtsenek 
olyan tevékenységeket, amik segíthetnek a cetliken 
található hatások csökkentésében.  

Közös aktivitás 
„Támogató tevékenységek szófelhője”  

10 perc 

 Ötletek megosztása, összesítése után a támogató 
tevékenységekből készítsen plakátot/szófelhőt, amit ki lehet 
tenni a falra.  

 A tanulók rögzítsék az eredményeket a füzetbe.  

 Hangsúlyozza, hogy az áldozatot nem csak direkt 
közbelépéssel lehet védelmezni, hanem támogatni lehet 
preventív jelleggel ill. a bántalmazást követően is. 

 Vetítse le a Friends c. videót: tiny.cc/enable_ab6v1 
 

 

  

http://tiny.cc/enable_ab6v1


 
 

6. fogla lkozás |  Indirekt beavatkozások –  támogatás  

 

Indirekt beavatkozások –  

támogatás 
 

 

 

6. Foglalkozás 

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

Plakát /prezentáció/v ideó   „Jó ÉNnek lenni” címmel a diákok készítsenek magukról 
valamilyen formában egy bemutatót.  

 
Szerepjáték: Azzal segítesz, ha…   KamaszOK vagyunk – a szerepjáték során a diákok 

megértik, milyen az igazi segítség, és megtapasztalják, 
hogy mi történik akkor, ha nem olyan segítséget kapunk 
amilyet szeretnénk, ill. nem örülnek annak, amit adunk 

 

 



 
 

7. fogla lkozás |  Indirekt beavatkozás –  pozitív társas v iselkedés  

 

 

Indirekt beavatkozás – 

pozitív társas viselkedés  

 
 

 

7. Foglalkozás 

 

7. Foglalkozás 
Indirekt beavatkozás – pozitív társas viselkedés  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Közös aktivitás: „Pozitív üzenetek egymásnak” 
 Közös aktivitás: „A proszociális viselkedés kultúrájának 

erősítése” 

 

A foglalkozás célja 
 

 A tanulók kiemelik egymás erősségeit és pozitív 

tulajdonságait. 

 A tanulók felismerik, milyen fontos az, hogy kedvesek 

legyenek egymáshoz. 

 A tanulók azonosítják, hogy kinek mit jelent a tisztelet és 
elfogadás a kommunikációban 

 A csoportban explicitté válnak a társas viselkedésekre 
vonatkozó normák. 

 

Eszközök és 

előkészület 

 borítékok, cetlik, csomagolópapír, filctollak 

 

1. Közös aktivitás: Pozitív üzenetek egymásnak 
 

Közös aktivitás 
„Osztogass dicsérő megjegyzéseket ! ”  
 

10 perc 
 

 Alkosson a diákokból egy kört, és adjon mindegyiküknek 
egy borítékot és három (vagy négy) darab papírt. 

 Kérje meg őket, hogy írják rá a nevüket a borítékra, majd 
tegyenek egy dicséretet/bókot/pozitív üzenetet tartalmazó 
papírt a tőlük jobbra álló, balra álló (vagy még a velük 
szemben elhelyezkedő), illetve még egy tetszőleges 
személy borítékjába. 

 Adjon egy percet nekik, hogy elolvassák az üzeneteket, 
majd kérdezze meg tőlük, milyen érzést váltott ki belőlük, 
hogy megdicsérték őket. Kérdezze meg őket, hogy az 
iskola jobb hely lenne-e, ha az emberek minden nap így 
viselkednének egymással. 

Közös aktivitás 
„Figyeljünk arra, hogy dicsérjük meg 
egymást,  amikor csak lehet ! ”  
 

 15 perc 
 

 Kérjen meg egy önként vállalkozó diákot, hogy feküdjön rá 
egy nagy csomagolópapírra és rajzolják körbe a testét. 
Mindenki írjon rá egy pozitív üzenetet, ami neki nagyon 
jólesett (esetleg lehet rajzolni is valami kedveset, a 
körvonalon kívülre lehet gyűjteni pozitív érzéseket kiváltó 
képeket). A képet tegyék ki a falra, hogy emlékeztesse a 
diákokat a pozitív viselkedés gyakorlására. 
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2. Közös aktivitás: A proszociális viselkedés 

kultúrájának erősítése 
 

Hőmérő 
„Mennyire van je len a proszociá l is 
viselkedés az iskolában?”  

10 perc 

 Vezesse be a proszociális viselkedés fogalmát: egymás 
tisztelete, elfogadása, elismerése, segítése, támogatása, 
pozitív társas viselkedés (szemben az antiszociálissal) 

 Kérdezze meg a diákokat, hogy szerintük mennyire van 
jelen, milyen erős a proszociális viselkedés kultúrája az 
iskolában.  

 A diákok álljanak egy képzeletbeli vonalon arra a pontra, 
amelyik kifejezi véleményüket: az egyik végpont a 
„semennyire nincs jelen”, a másik az „abszolút jellemző az 
iskola minden diákjára”. Kérdezzen meg néhány diákot a 
véleményéről.  

 Kezdeményezzen beszélgetést arról, hogy mit tesz/tehet az 
iskola annak érdekében, hogy ez erősödjön?  

 A diákok írják le füzetükbe a proszociális viselkedés 

fogalmát, és legalább egy olyan dolgot, amit ők maguk 
tenni tudnak a pozitív társas viselkedés elterjesztése, 
erősítése érdekében az iskolában.  

 

Határátlépés 
„Neked elfogadható/nem elfogadható,  
ha azt mondom…”  

10 perc 

 Állítsa sorba a diákokat a képzeletbeli vonalra, ami most a 
határt jelzi az elfogadható (előtte) és a nem elfogadható 
(mögötte) tartomány között.  

 Mondjon olyan megjegyzéseket (pl. micsoda lúzer) vagy 
társas viselkedéseket (pl. játékosan rácsap a másik 
fenekére), amikkel gyakran találkozik az iskolában vagy az 
interneten a diákok közötti kommunikációban. A diákok 
előre/hátralépéssel jelezzék minden esetben, hogy adott 
megjegyzés/viselkedés számukra elfogadható-e, vagy már 
túlmegy a határon és bántó, nem elfogadható.  

 Ha eltérő álláspontok jelennek meg, akkor 
kezdeményezzen ezekről beszélgetést, lehet vitatott 
esetekben konszenzust keresni, és esetleges 
megállapodásokat rögzíteni.    

További gyakorlatjavaslatok  
Pozitív üzenetek önmagunknak  
 

 Papírfigurára írjon mindenki 3 dolgot, amire büszke, 3 
dolgot, amiben ügyes, 3 olyan tevékenységet, ami örömöt 
okoz, 3 dolgot a kinézetében, amivel elégedett 

Pozitív p letyka gyakor lat  
 

 4 fős csoportban az aktuális célszemély hátat fordít, 
többiek kizárólag pozitívumokat említve „pletykálkodnak” 
róla a háta mögött. Az elhangzó jó tulajdonságokat, 
felidézett kellemes emlékeket a célszemély némán 
hallgatja.  

Önmegjelení tés az interneten és  az 
online kommunikáció szabályai  

 The Web We Want kézikönyv 5. fejezetének 
(Legértékesebb kincsünk: a magánélet) gyakorlatai 
o feladatlap: goo.gl/na5V86  
o tanári kézikönyv: goo.gl/HtN9WL 

 
„Net iket t ” prezentáció készí tése   Internetes források felhasználásával készítsenek a diákok 

prezentációt az internetes kommunikáció 
illemszabályairól. 

https://goo.gl/na5V86
https://goo.gl/HtN9WL
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8. Foglalkozás  
Direkt beavatkozás – közbelépés bullying helyzetben  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Előadás: „Megéri közbelépni?” 
 Csoportmunka: „Hogyan jó közbelépni?  

 

A foglalkozás célja 
 

 A tanulók megvizsgálják és megértik, hogy mikor 
helyénvaló direkt beavatkozni egy bántalmazási helyzetbe. 

 Felismerik, hogy a közbelépés milyen kihívásokat rejt 
magában, milyen veszélyekkel jár.  

 A tanulók felismerik, mit érezhetnek a bántalmazásban 
érintett és az ezt szemlélő személyek.  

 A tanulók megismerik és gyakorolják a hatékony 
közbelépés módját különböző bullying helyzetekben.  

 

Eszközök és 

előkészület 
 

 14-15. dia  
 Segédanyag: AB8 Bántalmazási helyzeteket leíró kártyák 

Segédanyagok áttekintése 
 

 
AB8 

Bántalmazási 
helyzetek kártyák 
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1. Előadás: Megéri közbelépni? 
 

Bevezetés 
„Kell-e közbelépni?  Hogyan?”  

5 perc 
 

 Vezesse be a foglalkozást, visszautalva az 5-6. foglalkozás 
üzeneteire: az áldozat védelmezése mindenki felelőssége; 
bárki lehet védelmező, nem kellenek hozzá 
szuperképességek; az áldozat támogatásának számtalan 
módja van pl. együttlét, vigasztalás, bátorítás. 

 Ma a téma: a bullying helyzetben történő direkt közbelépés 
az áldozat védelme, a bántalmazás megállítása érdekében 
– milyen a hatékony, ám biztonságos közbelépés, milyen 
szempontokat kell mérlegelni a döntésnél, hogy 
beavatkozzunk-e? 

 Kérdezze meg, vajon miért lehet nehéz közbelépni 
bizonyos esetekben? 

 

Előadás 
„Megéri  közbelépni?”  

 5 perc 
 

 Mondja el: 
o A védelmezőket (a kutatások szerint) 

csodálják/elismerik a többiek. 
o A közbelépés könnyebb egy baráttal együtt. 
o Időnként nem biztonságos közbelépni, ilyenkor 

segítséget kell hívni.  
o Több közbelépési mód közül lehet választani. 

 Gyűjtsenek közösen közbelépési módokat. 
 
 A 14. diára kattintva egészítse 

ki, foglalja össze ezeket. Ezt a 
diát a szerepjáték alatt hagyja 
kivetítve.  

2. Csoportmunka: Hogyan jó közbelépni? 
 

Csoportmunka 
„Na, i lyenkor hogy lépnél  közbe?”  

15 perc 
 

 Alakítson ki 6 fős (lehetőleg nemileg vegyes összetételű) 
csoportokat. 

 Minden csoportnak adjon egy bullying helyzetet leíró 
kártyát (lsd. segédanyag).  

 Minden csoport gondolja át, hogy a különböző közbelépési 
módok (lsd. 14. dia, de lehetnek további saját ötleteik is) 
milyen eredménnyel járnának adott helyzetben, és 
válasszák ki azt, amit legrosszabbnak, ill. legjobbnak 
tartanak.   

Szerepjáték  
„Mi i lyenkor így lépnénk közbe.”  

15 perc 

 

 A csoportok jelenítsék meg dramatikusan a feldolgozott 
bullying esetüket, és mutassák be az általuk legjobbnak 
ítélt megoldást.  

 Figyeljen a szereposztásnál, az áldozat szerepbe ne 
érintett diák kerüljön. 

 Kérdezze meg a diákokat, hogy az általuk játszott szereplő 
hogyan érezheti magát az adott helyzetben, hogyan 
változtak az érzései a közbelépés hatására. Először az 
áldozattól, majd a bántalmazóktól és a szemlélőktől kérjen 
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8. foglalkozás 

visszajelzést, végül a védelmező maga mondja el, 
mennyire érezte magát biztonságban, ill. hatékonynak.   

Közös megbeszélés 
„Ezt fontold meg, mielőt t  közbelépnél ! ”  

 

5 perc 

 Beszélje meg a nézőkkel, ők milyennek látták a helyzetet, 
hogyan értékelik a közbelépést hatékonyság és a 
védelmező biztonsága szempontjából. 

 A látott jelenetek alapján foglalják össze, hogy mit érdemes 
megfontolni egy bullying helyzet észlelésekor a 
beavatkozás módját illetően   
o Helyes-e direkt módon beavatkozni? Nem, ha a 

védelmező ezzel veszélynek teszi ki magát. Ilyenkor 
indirekt beavatkozás, ill. a bántalmazás jelzése segít.  

o Kit érdemes megszólítani? Nem a bántalmazót, ha ez 
elmérgesítheti a helyzetet. Szemlélőket mozgósítani, 
áldozat mellé állni lehet célszerűbb.  

o Mit, hogyan érdemes kommunikálni? Határozottan, 
indulatok nélkül, nem bántón.     

 A közbelépésre vonatkozó „jó tanácsokat” írják le a diákok a 

füzetbe. 

 Emlékeztesse a diákokat az 
indirekt beavatkozási 
lehetőségekre, a 15. diára 
kattintva.   

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

Videó a közbe(nem)lépőkről   Elemezni a különböző reakciókat, közbelépési módokat 
(dokumentálás, bántalmazó fizikális leállítása, bántalmazó 
verbális leállítása, „stop it”) tiny.cc/enable_ab8v1  

Asszert iv itás gyakorlat   OFI gyakorlatsor: 5. foglalkozás goo.gl/S36xWq 
 

 

https://goo.gl/S36xWq
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9. Foglalkozás 
A bántalmazás jelzése, segítségkérés  

 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Egyéni munka: „Támogató hálózatok” 
 Csoportmunka: „A bántalmazás jelzése” 

 

A foglalkozás célja 
 

 Annak tudatosítása, hogy a diákok kivel tudnak beszélni az 
iskolán belül és azon kívül, ha problémájuk van. 

 Azoknak a tényezőknek a megértése, amelyek 
megakadályozhatnak egy diákot abban, hogy jelezze a 
bántalmazást. 

 Segítő szervezetek, fórumok megismerése 

 

Eszközök és 

előkészület 
 

 16-18. dia 
 16. dia szerkesztése: helyi segítő szervezetek, 

iskolapszichológus elérhetőségének kigyűjtése, 
feltüntetése. 

 Videó: „Cyberbullying – Beszélj róla, tartsunk össze” 
tiny.cc/enable_ab9v1 

 Videó: A HelpApp alkalmazás bemutatása: 
tiny.cc/enable_ab9v2 

 

1. Egyéni munka: „Támogató hálózatok” 
 

Bevezetés 
Kinek szólhatunk, ha bántalmazás  
történik?  

5 perc 
 

 Mondja el, hogy a bántalmazás megállítása érdekében 
sokszor a legtöbb, amit tehetünk, ha segítséget kérünk 
valakitől (akár áldozatként, akár szemlélőként). 

 Tegye fel a kérdést, hogy miért nem könnyű gyakran 
segítséget kérni? Várja meg, amíg a diákok említik, hogy 
„nem tudjuk, kihez forduljunk, kiben bízhatunk”. 

Egyéni munka 
Akikhez én fordulhatok 

 5 perc 
 

 Kérje meg a tanulókat, hogy rajzolják körbe a kezüket a 

füzetükben. 

 Ezt követően a tanulók a kéz ujjaiba írják be három olyan 
személy nevét, akikkel az iskolában, illetve két olyan 
személy nevét, akikkel az iskolán kívül tudnak beszélni, ha 
problémájuk van. 

 Magyarázza el nekik, hogy ez az ő támogató hálózatuk. 

Előadás  
Kik a professzionál is  segítők?  

5 perc 

 

 Ha baj van, fordulhatunk családtagokhoz, iskolában 
dolgozó felnőttekhez, barátokhoz, ill. professzionális 
segítőkhöz: segítő szakemberekhez, szervezetekhez. 

 Kattintson a 16. diára és 
mutasson be néhány helyi és 
országos segítő szervezetet.  

 
 
 
 

 A diákok írják füzetükbe az elérhetőségeket. 

http://tiny.cc/enable_ab9v1
http://tiny.cc/enable_ab9v2
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Előadás  
Mire jó a HelpApp alkalmazás? 

 10 perc 

 Videó megtekintése 0.00-1.39 perc: „Cyberbullying – 
Beszélj róla, tartsunk össze” a segítségkérési hajlandóság 
erősítésére 

 

 Kattintson a 17. diára és hívja fel 
a figyelmet arra, hogy az 
internetes bántalmazás 
áldozatai számára is van 
segítség: a hotline oldalakon 
bejelentheti a bántalmazást. 

 
 Mutassa be a HelpApp alkalmazást. Ehhez használhatja az 

alkalmazást ismertető videót 0.00-3.45 perc 

 

2. Csoportmunka: A bántalmazás jelzése 
 

Csoportmunka  
Hogyan bátor íthat juk a bántalmazás 
jelzését?”  

20 perc 

 Ossza a diákokat 3-4 fős csoportokba. 
 A csoportok egyik fele gyűjtsön olyan okokat, ami 

megakadályozhatja az áldozatokat abban, hogy segítséget 
kérjenek (online és offline bántalmazás esetén). 

 A csoportok másik fele gyűjtsön olyan okokat, ami 
megakadályozhatja a szemlélőket abban, hogy jelezzék a 
bántalmazást. 

 Foglaljuk össze a felmerülő 
okokat a sablon szerint. (18. dia) 

 
 
 
 
 
 
 A csoportok gyűjtsenek ötleteket arra vonatkozóan, hogy 

hogyan bátoríthatják az áldozatokat, ill. a szemlélőket a 
bántalmazás jelzésére. 

 Gyűjtse össze az ötleteket, a bátorításra vonatkozó 

ötleteket a diákok írják a füzetükbe. 
 

ÁLDOZAT hallgat 
okok 
szégyen, hibáztatni fogják, 
büntetést kap, kinevetik h. 
árulkodik, lúzernek tartják, 
megérdemli, fél bántalmazótól, 
aggódik mi fog történni…. 
 

ÁLDOZAT bátorítása 
ötletek 

SZEMLÉLŐ hallgat 
okok 
nem az ő dolga, biztos 
megérdemelte, fél, nem akar 
belekeveredni, azzal nyugtatja 
magát, hogy más se lép közbe… 

SZEMLÉLŐ bátorítása 
ötletek 

 

  



 
 

9 foglalkozás |  A bántalmazás jelzése, segítségkérés  

 

A bántalmazás jelzése,  

segítségkérés  
 

 

 

 

 

9. Foglalkozás 

Közös megbeszélés  
„A bántalmazás je lzése  nem árulkodás, 
hanem segítség”  

5 perc 

 Hangsúlyozza, hogy bántalmazás előfordulása esetén 
felnőtt segítségét kérni nem árulkodás, hanem annak 
jelzése, hogy valaki bajban van. Ha tehát valaki veszélybe 
kerül, vagy valaki bántja őt/mást, akkor felnőtt segítségét is 
lehet kérni, ha nem akarja/tudja/meri önmaga megoldani a 
helyzetet.  

 

További gyakorlatjavaslatok  
  

Kutatómunka  
 A diákok keressenek az interneten olyan szervezeteket, 

akik bántalmazás áldozatainak (is) segítséget tudnak 
nyújtani, készítsenek listát ezek elérhetőségéről 

Prezentáció készítése biztonságos 
internethasználatról  

 Prezentáció készítése a biztonságos internethasználatról 
a saFebook infografika ill. a www.saferinternet.hu oldalon 
található egyéb online segédanyagok alapján 
goo.gl/admViF  

Csekkold a tudásod !  
 A tesztsor kitöltésével a diákok megtudhatják, hogy eleget 

tudnak-e ahhoz, hogy biztonságban legyenek az 
interneten. goo.gl/oYkWdA 

Támogatóim köre gyakor lat  
 KamaszOK vagyunk – a gyakorlat segít a külső 

erőforrások tudatosításában és a támaszkeresés 
megküzdési stratégiájának fejlesztésében 

A t itok megosztása gyakorlat  
 KamaszOK vagyunk – a dramatikus gyakorlat során a 

diákok megtapasztalhatják, hogy milyen érzések segítik, 
ill. akadályozzák a bántalmazás áldozatait abban, hogy 
segítséget kérjenek 

Videó megtekintése interneten tör ténő 
szexuális zaklatás, zsarolás témájáról  

 ORFK prevenciós videója (10 perc): tiny.cc/enable_ab9v3 

Szólni vs. árulkodni gyakorlat  
 OFI gyakorlatsor 5. foglalkozás goo.gl/S36xWq 

 

https://goo.gl/admViF
https://goo.gl/oYkWdA
http://tiny.cc/enable_ab9v3
https://goo.gl/S36xWq
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10. Foglalkozás 
Tegyünk együtt azért, hogy ne legyen bullying az 

osztályban! 
 

 

A tanóra rövid 

áttekintése 

 Csoportmunka: „Az ENABLE foglalkozások hatása” 
 Csoportmunka: „Anti-bullying osztályszabályok lefektetése” 
 Közös aktivitás: „Zárókör” 

 

A foglalkozás célja 
 

 Az ENABLE foglalkozásokon elhangzottak összegzése, a 
tapasztalatok integrációja  

 A legfontosabb anti-bullying üzenetek hangsúlyozása, 
rögzítése  

 Közösen kialakított bullying ellenes osztályszabályok, 
normák explicit megfogalmazása, elfogadása 

 A diákok személyes és közösségi elköteleződésének 
mélyítése a bánzalmazás elleni fellépés terén 

 

Eszközök és 

előkészület 

 19-20. dia  
 Plakát papír (esetleg ENABLE logoval ellátva), blue tech  

 

1. Csoportmunka: Az ENABLE foglalkozások hatása 
 

Egyéni munka 
„Van-e olyan kérdés, amiben most 
másképp gondolkodsz?”  

5 perc 
 

 Az eddigi ENABLE foglalkozások összegzéseként kérje 
meg a diákokat, gondolják át, miben bővült a tudásuk vagy 
változott a véleményük  

 Kattintson a 19. diára, hogy az 
ismétlő kérdések segítsék az 
érintett témák felidézését.  

 
 
 

 A diákok írják le füzetükbe, miben változott (leginkább) a 

gondolkodásuk. 

Csoportmunka 
„A foglalkozások hatására 
megváltozot t…”  

 10 perc 

 4-5 fős csoportokban a diákok osszák meg egymással 
gondolataikat arról, hogy ők maguk milyen téren változtak 
leginkább, illetve milyen változásokat tapasztalnak az 
osztályban. 
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2. Csoportmunka: Anti-bullying osztályszabályok 

lefektetése 
 

Csoportmunka 
„Ha nem akarjuk,  hogy a jövőben 
bántalmazás forduljon elő az 
osztályban, akkor…”  

15 perc 

 Minden csoport fogalmazzon 
meg néhány olyan szabályt, ami 
segíthet abban, hogy az 
osztályban többé ne forduljon elő 
bántalmazás (Kattintson a 20. 
diára és mutasson néhány 
példát).  

 
 A csoportok írják fel egy lapra a szabályjavaslataikat, ill. azt 

is, hogy mi a teendő, ha valaki nem tartja be a szabályokat 
és bántalmazza a másikat. 

 A csoportok javaslatait tartalmazó papírok járjanak körbe, 
hogy minden csoport értékelhesse ezeket: el tudjuk 
fogadni/nem tudjuk elfogadni.  

Közös megbeszélés 
„Az osztály egyetért a következő 
szabályokban…”  

10 perc 

 Minden csoport ismertesse azon javaslatait, amit a többiek 
nagy arányban elfogadtak. Ezek alapján közösen 
fogalmazzák meg a végleges osztályszabályokat, amivel 
mindenki egyetért.  

 A szabályok kerüljenek ki az osztályterem falára egy 

nagyobb papíron és a diákok is írják le füzetükbe. 

 Beszéljék meg, hogy – a diákok javaslatai alapján – mi 
történik, ha mégis bántalmazás fordul elő a jövőben.  

 

3. Közös aktivitás: Osztályszabályok elfogadásának 

aláírása  
 

Zárókör 
„A szabályokat igyekszem betartani ! ” 

5 perc 

 A diákok egymás után menjenek ki aláírni az 
osztályszabályokat, ezzel kifejezve szándékukat ezek 
betartására. Közben mondják el az osztálynak, mi tetszett 
nekik legjobban az ENABLE-foglalkozásokon.  

 

  



 
 

10. fogla lkozás |  Tegyünk együtt  azért, hogy ne legyen bullying az osztályban!  

 

Tegyünk együtt azért, hogy ne 

legyen bullying az osztályban! 

 
 

 

 

 

10. Foglalkozás 

 

További gyakorlatjavaslatok  
 

Ant i-bullying osztályprojekt tervezése és 
megvalósítása  

 Az osztály (közösen vagy kiscsoportokban dolgozva) 
fogalmazza meg legfontosabb bullying ellenes üzeneteit 
és ötleteljen, milyen formában tudná ezeket megosztani 
az iskola többi diákjával pl. készíthet szórólapot, plakátot, 
de indíthatnak honlapot/blogot az osztályban 
tapasztalható változások nyomon követésére, írhatnak 
újságot az iskola tanárai és diákjai körében készített 
interjúkkal, készíthetnek színpadi előadást a témában stb.  

ENABLE reklámfi lm készí tése   A diákok gyűjtsék össze az ENABLE Program előnyeit 
(lsd. kedvelt aktivitások, pozitív változások, fejlődés 
egyéni és osztály szinten) és készítsenek egy kisfilmet, 
amiben ezeket bemutatják. 

Akcióterv készí tése a kisebb diákok 
támogatására  

 A diákok (közösen vagy kiscsoportokban dolgozva) 
találjanak ki olyan tevékenységeket, amelyek segíthetnek 
a fiatalabb diákok biztonságának erősítésében, a pozitív 
társas kapcsolatok kialakításában. 

 

 

 


