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MI A KONFLIKTUS?

• A konfliktus az emberek, vagy emberek 

csoportjai közötti versengés egy formája.

• Akkor lép életbe, ha két vagy több 

személy verseng –

• célokért vagy

• javakért,

• amelyek ténylegesen vagy az ő 

észlelésük szerint nem érhetőek el 

mindnyájuk számára.

• Célok bullying esetén:
• személyes hatalom v. csoport 

hatalom fenntartása – eszköze az 

erőszakos konfliktusmegoldás

• Célok SNI integráció akadályoztatása 

esetén:
• csoportidentitás és 

csoportkonformizmus fenntartása



Konfliktus típusok

Tény •Milyen információ 
hiányzik?

Érdek •Mire van szükségük a 
szereplőknek ?

Kapcsolat
•Hogyan lehet javítani a 
kommunikációt és az 
észlelést?

Érték

Strukturális

•Milyen céljaik, 
értékhiedelmeik 
vannak a 
szereplőknek? 

•Milyen szervezeti akadályok 
vannak? Hogyan lehet tisztázni a 
szerepeket és a felelősségeket?



Szereplők és kapcsolatok
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Tradicionális elemekből álló, nem 
erőszakos és nem bagatellizáló bánásmód

• Fiatal gyerekeknél (alsó tagozatban) 
• szünetben, udvaron az osztály felügyelete megfelelő legyen 

(térbeli közelség, odafigyelés, zaklató figyelmeztetése) 

• lehet panaszkodni, 

• konfliktusban résztvevőkkel azonnal beszélgetés (mit lehetne tenni 
a zaklatás helyett), 

• napi kedvezményekbe beszámítolás

• Érintett szülők megszólítása

• Iskolapszichológus bevonása, h. az áldozattal vagy a 

zaklatóval egyéni tanácsadást folytasson
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Történet-1: M. alsó tagozat, fiú

• M. nem SNI - az évkezdés óta 2 hónapon keresztül 1 fiú, Zs. inzultálja, - csúfolódás + térden rúgás + 
2 néző

• M. beilleszk. nehézség, nincs barát, dac - szülő pszich. segítségét kéri, - erős oldal keresés, IQ magas
• A februári, márciusi hónapokban újult agr. – szülői igényre az iskpszich. konzultációt kezdeményez –

2 ped. + szülők 
• Többszintű mediáció, többszintű konfliktussal

– vezető of.- nem igényli ezt (érték:tekintély, -szükséglet: elrejtés)
– apa veszi át kezdeményezést az igazgatónál – létrejön a széleskörű csoportos konzultáció (4 szülő, 2ped.,  

igazgató, iskpszich.) – megegyezés szintjén kialakul egy hónapos türelmi idő, amely alatt változást és 
gyermekének védelmet igényli az apa

• Miben változik a ped. magatartás? a) növekszik a szünetben a felügyelet, b) rendszeres i.p. 
konzultáció (mentálhigiénés és problémamegoldó), c) elfogulatlan attitűd a konfliktus-esemény 
meghallgatása során és d) több egyéni érzelmi odafordulás M. iránt, e) szülővel gyakori beszélgetés 
a nap eseményeiről – a konfliktushelyzet megszűnik

• A szülő ebbe az iskolába hozza másik gyermekét is, - M.-mel 4 éven keresztül további hasonló 
probléma nincsen

• Módszerek: egyéni tanácsadás – önfeltárás, aktív hallgatás, irányított fantázia biblioterápiás
elemmel, - konzultációk egyéni helyzetben pedagógusokkal, szülőkkel, iskolai vezetővel, melyek 
mediációs beszélgetéseknek felelnek meg, - a csoportos konzultáció megvalósulása és a feltételek 
megtárgyalása után mentálhigiénés és problémamegoldó konzultáció a pedagógussal
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Történet-2: K. alsó tagozat, fiú

• Órai foglalkozástól elütő (unatkozás, rajzolás, pörgetett ceruza dobálás), - majd egyéb agresszív 
viselkedése október közepétől jelenik meg, - a szülők nagyobb toleranciát  várnak az iskolától

• Hetente többször előfordul, hogy frusztrált állapotában társait fizikailag bántalmazza, időnként a 
közbelépő pedagógusát is,– ugyanebben az osztályban van egy érzékszervi fogyatékossággal 
rendelkező (diagnosztizált SNI)  gyerek, akinek nincs beilleszkedési problémája

• Az iskpszich. vizsgálatok és megfigyelések felvetik a magas képességű autizmus spektrum zavar 
lehetőségét, de a szülők nem fogadják el ezt a felvetést, - szakértői biz. vizsgálat kezdeményezése 
akadályozott – (jellemzők: tehetségszintű IQ, szociális kompetencia hiánya, szagokra és hangokra 
vonatkozó túlérzékenység, sztereotip mozgások)

• A bizonytalan diagnosztikus kimenet és a naponta jelentkező agresszív viselkedés miatt egyéni 
mentorálás megszervezése történik (iskpszich. révén) – felsőoktatásból hallgató önkéntesek 
nyújtanak segítséget naponta az 1-1 kapcsolat fenntartásához – ez az őszi félév végéig tart

• Szülői kérésre szakértői csoport vizsgálja K.-t és autizmus spektrum zavarra utaló jellemzőket állapít 
meg, - a javaslat szerint tradicionális osztálytermi körülmények között nem integrálható, hanem 
alternatív iskolában, ilyen problémára specializálódott pedagógiai környezetben folytatható 
nevelése –SNI diagnózis született

• Módszerek: egyéni pszichológiai tanácsadás, - mediációs szerepkörben konzultáció pedagógussal, 
szülővel, iskolai vezetővel, - rendszeres mentorálás megszervezése és szakmai támogatása, vezetése
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Történet-3: H. alsó tagozat, lány

• Magas IQ-val rendelkező lány H. ,– akit minden szünetben kizárnak a közös játékból lány 
osztálytársai

• A fiúk közül többen elveszik és eldugják a holmiját, - néhányan pedig azt mondják neki, hogy mit 
keres itt

• Az értelmiségi szülők TV-mentes életmódot folytatnak, ezt gyermekükkel is elfogadtatják, - a lány  
osztálytársai viszont szappanoperákról mesélnek egymásnak.

• A pedagógusai tesznek lépéseket, hogy csökkenjen H. bántalmazása, de a napi gyakoriság szintjén 
inkább mellőzik a védő jellegű beavatkozást, amikor H. panaszkodik csúfolódásról, inzultálásról

• A szülők egyéni pszichológiai (iskpszich) tanácsadást kérnek, - ahol a sérelmek meghallgatása 
történik és elkerülő, megküzdő viselkedések tanítása

• Az osztálytársak attitűdjének átformálásához osztályszintű strukturált önismereti csoportjátékok  
indítása történik heti rendszerességgel, egy gyakorlaton ott tartózkodó, konfliktuskezelési tréningen 
képzettséget szerzett pedagógussal, mely tevékenységben az iskolapszichológus konzulens, nem 
résztvevő

• A megfelelő vezetői és osztályfőnöki támogatás megszerzése után az önismereti csoport vezetése 
pedagógiai ellenállásba ütközik, - pozitív kimenetel a vállalt cél szempontjából, - egy csoportfeladat 
megvalósítása során H. felbillen a székével és a rendszeres zaklatói céltáblájává válik a csoportban, -
a csoportvezető azonban támogatja, elmondja helyette, milyen érzéseket kelt benne a csúfolódás és 
a kinevetés és ez egy pozitív, emlékezetes esemény lesz számára

• Módszerek: egyéni pszichológiai tanácsadás, - mediációs konzultáció pedagógussal, szülővel, iskolai 
vezetővel, - önismereti csoport megszervezése és szakmai támogatása, vezetése
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Történet-4: serdülő fiúk 

• Exhibicionizmus tanórák alatt, felvétel készítése mobillal és körbeadása fiúknak 
lányoknak - egy osztálytárs lány, - aki megbotránkozik ezen - holmijának hétről-
hétre visszatérő elrejtése, megrongálása. 

• Az iskpszich. úgy látja, hogy a probléma teljes nyíltságú kezelése a sértettet még 
nehezebb helyzetbe hozná, emiatt  mediációs célkitűzéssel célzottan megszólít és 
felkér szülőket egyéni konzultációra.

• A titoktartási kötelezettség feltételrendszere továbbá az iskola vezetése által is 
támogatott nem büntető jellegű mediációs megközelítés, a szülőkkel közös 
felelősségvállalás szorgalmazása, eredményes végkifejlethez vezet. Megszűnik az 
exhibicionista és a csoportos zaklató viselkedés. Az egyik zaklató diák  szülője 
elégedettségét fejezi ki az iskola vezetésének, h. ezt a megoldást választotta.

• Módszerek: mediációs szerepben konzultáció a sértett diákkal, a zaklató diákok 
szüleivel, szakmai konzultáció az iskola vezetőjével
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A kritikus pont elérése után…
•elbeszélgetés külön az áldozatokkal és 
a zaklatókkal a tényfeltárás érdekében
•krízis team értesítése (döntéshozatalban 

segít, hogy milyen irányt vegyen a beavatkozás)

•alsó tagozatban szülők megszólítása és 
mediáció, 
•serdülőkorban mediáció és 
szerződéskötés

A kritikus pont elérése 
előtt…

jelzések fogadása
•áldozattól
•áldozat szülőjétől
•az of.-től
•a jelzés továbbítása a 
pszichológusnak

BIZTONSÁGOS 
ISKOLA

fegyelmi bizottság

Összetétele:
mediátor tanár
igazgatóhelyettes
munkaközösség vezető
iskolapszichológus
DÖK tanár

krízis teammediátor tanár
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Nem hagyom 
szó nélkül !
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Milyen beavatkozás eredményes ?

• Eredményesség kritériumai szervezeti szinten:
– Összetett, az egész iskolára kiterjedő 

program, amely új funkciót  hoz létre a 
pedagógus szerepkörben, szükség esetén a 
szülőket is bevonja. 

• Konfliktuskezelés felnőtt mediációval

• Hosszútávú program:társas és érzelmi fejlesztés 
(empátia tréning, szociális kompetencia fejlesztés) 
azokban az osztályokban, ahol a probléma van –
megcélozva a bully, a szemlélő és az áldozatok 
csoportjait.
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Úgy gondolom, ez volt 
a legjobb 

csoportülésünk !

bullies

Mikor eredményes egy önismereti csoport?

• ha nem csak 
zaklatókból áll 
(egyébként ld. a 
karikatúrát)

• ha preventív

• ha szervezeti  
szinten 
támogatott



Mediációs beszélgetés (serdülők) 
(svéd modell, Pikas,2002)

1) Beszélgetés a feltételezett zaklatókkal
– Nem bántál meglehetősen keményen x-el?

– A legfontosabb most az, hogy Te hogyan látod a dolgokat, 
kérlek, erről beszélj! Mit gondolsz x helyzetéről?

2) Egyéni konzultáció az áldozattal

3) A korábban megszólított zaklatókkal előkészítő csoportülés 
(sétáló mediációval egyeztetés a zaklatók és az áldozat 
között)

4) Közös találkozó a zaklatók és az áldozat között, szemtől-
szembeni mediációs beszélgetés – írásos egyezmény 
(szerződéskötés)

5) Nyomonkövetés
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Szociális kompetencia és érzelmi 
intelligencia  fejlesztése egyénnek, 

csoportnak
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A szociális kompetencia fejlesztésének 
területei

• saját érzések és gondolatok észlelése, kommunikálása 
(önreflexió, énüzenet)

• egészséges pozitív önértékelés kialakítása és fenntartása
• mások érzelmeinek és szándékainak észlelése,  

visszatükrözése (aktív hallgatás)
• egyéni és társas problémamegoldás
• segítségnyújtás
• asszertivitás
• konfliktusok nyertes/nyertes megoldása
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Érzelmek felismerése-1
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Melyik szomorú ?

Melyik dühös?

Melyik büszke ?

A B
C



Érzelmek felismerése -2
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Önértékelés-1
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Önértékelés-2
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Három reagálásmód egy konfliktushelyzetre

Szitó Imre

Asszertív, 
magabiztos

Passzív, önfeladó

Agresszív



Teri elmegy egy fiúcsoport mellett útban az osztálya felé. A fiúcsoport olyan hangokat hallat és gesztusokat 
mutogat, aminek láttán Teri elpirul. Teri a következőket teszi:

A. Elfordul és gyorsan távozik.

B. Ő maga is félreérthetetlen kézjelekkel vág vissza és az egyik fiút jól arcul üti.

C. Azt mondja: „Jogom van úgy végigmenni a folyosón, hogy közben békén hagytok. 
Ha még egyszer ezt teszitek velem, bejelentem az igazgatónál.”
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Asszertív feladat nagyoknak
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Alternatív viselkedések kicsiknek

Ha dühös vagy, ne csináld ezt!

• Összetörsz valamit.

• Összefirkálsz padot.

• Földre veted magad.

• Megütsz valakit

Szitó Imre és Ped. Szak.
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Tépj szét egy  régi újságpapírt

Fussál egyet

Labdázz egyet

Menj el onnan

Menj egy csendes helyre, 
ahol megnyugszol

Ölelj meg egy 
kitömött állatot!

Kérj 
segítséget!

Rajzolj egy 
képet!

Ha dühös vagy, csináld ezt!





Kreatív vizuális művészeti 
foglalkozás, művésztanár 

vezetésével
(agresszív és nem agresszív gyerekek együtt)
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Drámajáték az iskolák 
legproblematikusabb osztályaival 

1 hetes  táborban 
drámapedagógusok vezetésével
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Golding: A legyek ura
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Golding: Legyek ura
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


