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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2019. I. 

NEGYEDÉVI 11. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 11. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászberényi Tagintézmény „Bárkiből lehet áldozat, ha másnak látják a többiek” címmel 

konferenciát tartott, melynek témája a bullying és az ADHD volt. 

Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 

A kollégákkal a konferencia tervezésekor arra gondoltunk, hogy olyan témát választunk, ami 

napjainkban nagyon aktuális, egyaránt foglalkoztat szülőt, pedagógust, gyermeket. Így esett a 

választás két témára, amely a Bullying és ADHD. A témákban már voltak előzőleg remek 

konferenciák, így megpróbáltuk a témák szakértőiből válogatni előadónak.  

 

A konferencia címe és egyben az első előadásé is: 

„Bárkiből lehet áldozat, ha másnak látják a többiek.”- Mit tehet a pedagógus? 

Dr. Jármi Éva, az ELTE-PPK Iskolapszichológia Tanszék egyetemi adjunktusa előadása 

elméleti és egy ráépülő gyakorlati alkalmazásokat ismertető részből állt.  

A Bullying részletes ismertetése során kifejtette a fogalmi alapokat, így: 

• Olyan szándékos, ismétlődő viselkedés, melynek célja, hogy fizikális vagy pszichés 

fájdalmat/kárt okozzon egy nem provokáló, magát megvédeni nem tudó diáknak 

• Hatalom elérése, demonstrációja érdekében történő erőfitogtatás, elismerés 

kikényszerítése 

• Ami nem tartozik a bullying-ba: egyenlő felek közötti konfliktus, játékos verekedés, 

egyszeri támadás, barátok közötti civódás, ugratás, önvédelem, félreértés. 

Kihangsúlyozta, hogy a bántalmazás során egy gyengébb személy kiválasztása történik, aki 

nem tudja megvédeni magát.  

Ismertette a Bullying megjelenési formáit: a verbálistól, fizikai, kapcsolati és cyberbullying-

ig. 

Rávilágított, hogy a folyamat során egyenlőtlen erőviszonyok alakulnak ki. 

Beszélt a bántalmazó és bántalmazott jellemző jegyeiről, eszerint a: 

• Bántalmazó: testileg erősebb, kompetensebb, népszerűbb, esetleg csoportba 

szerveződhet. 

• Bántalmazott: ideális áldozatnak számít, mert sebezhető, látványosan kiborulhat, 

megsemmisülhet, úgy érzi, hogy senki sem védi meg. 

Megismertette a Bullying háttereit, melyben a bántalmazó alacsony empátiás készségét, 

illetve a negatív családi attitűd szerepét elemezte. Továbbá az áldozat szorongó, alacsony 

önértékeléssel rendelkező jellemzőit emelte ki. 

Rávilágított a csoporton belüli hierarchia, kasztrendszer szerepére, ahová való betagozódás 

során mindig a magasabb rendűek uralkodnak a gyengék, sebezhetőek felett. A szemlélők 

szerepét emelte ki, hiszen az ő megnyerésükkel erősíthető a bántalmazottak segítése. 

Az előadás folytatásában már kipróbált modellekkel ismerkedtünk meg. 

KIVA program: 

Komplex prevenciós program: 

• iskolanap/iskolai kampány 

• egységes nevelői környezet, szülők 

bevonása 

• fokozott tanári felügyelet/strukturált 

időtöltési lehetőség szünetben 
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• osztály-szabályok/tematikus osztálytermi foglalkozások 

ENABLE antibullying program: 

Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes programot mutatta be. A kezdeményezés célja az 

online és offline jelentkező bántalmazás és agresszív megnyilvánulások csökkentése a 

kamaszok körében. A programot és eszközkészletét az European Schoolnet által irányított 

projekt keretében dolgozták ki 2015-2016-ban. Az előadásból kiderült, hogy a megvalósítás 

során az iskolák két fő lehetőség közül választhatnak: az egyik az ún. SEL (Social Emotional 

Learning, szociális és érzelmi tanulás) modul, a másik pedig az Anti-bullying modul. Az 

előbbinél a foglalkozások a saját és mások érzelmeinek felismerésére és megértésére helyezik 

a hangsúlyt, míg utóbbinál kifejezetten a bántalmazás jelenségére fókuszál az osztálytermi 

foglalkozás. A bevezetést megelőzően a pedagógusok és az iskolapszichológusok szakképzett 

trénerektől tanulhatják meg az alapfogásokat, amelyek segíthetik őket a foglalkozások 

lebonyolításában.  

Alsó tagozatos tanulóknak a 6 foglalkozásból álló osztálytermi tematikus foglalkozásról 

beszélt, mely ismeretet közvetít, attitűdöt fejleszt és készségeket alakít ki. 

Óvodásoknak szól a NYUGIOVI program, mely egy komplex óvodai program, melynek 

szlogenje: „A védelem az igazi erő!” 

Ismertette, hogy e segítők feladata következetes kell, hogy legyen.  

Bemutatta a megfelelő kommunikációs technikát:  

• Látom, hogy csúfolod! 

• Tudod, hogy ezt nem szabad! 

• Fejezd be a csúfolódást! 

Végezetül az iskolákban alkalmazható bullying-feloldó folyamatkezelést ismertette a 

bántalmazás felismerésétől, a jelzés érkezésén át, a bántalmazott-bántalmazó meghallgatásán 

keresztül, a védelmezők aktivizálásáig. 

 

A második előadást Bacsó Flóra, a Partners Hungary Alapítvány tréner, projekvezető, 

mediátor munkatársa tartotta „Másképp is lehet: resztoratív gyakorlatok és mediáció az 

oktatásban” címmel. Alapítványuk az emberek és közösségek közti kapcsolatépítéssel 

foglalkozik. Módszereik innovatívak, melyek különböző társadalmi problémákra reagálnak 

(konfliktuskezelés, társadalmi integráció, oktatásfejlesztés). Flóra az előadását a 

nézőközönség aktivizálásával kezdte. Arra kérte a hallgatóságot, hogy négyfős csoportokban 

beszéljék meg, kinek mi a jó a munkájában. Az előadó ezzel arra szerette volna felhívni a 

figyelmet, hogy nem a frontális előadás hoz legnagyobb eredményt, hanem az, ami egy 

csoportban aktívan történik. A mediációs és resztoratív gyakorlatok alkalmazása az iskolai 

konfliktusok kezelésére nem előadások formájában, hanem az érintettek tevékeny 

részvételével történik, mivel ez az aktivitás az, amit tovább tudnak vinni magukkal a 

későbbiekben. Az előadás további részében a hallgatóság megismerhette ezeknek az egymást 

segítő módszereknek a lényeges elemeit. Teret adnak a kapcsolódásra, fontosnak tartja a 

közös keretek, szabályok kialakítását már az elején. A resztoratív gyakorlatok alapvetése, 

hogy a résztvevők boldogabbak, együttműködőbbek és pozitívabbak legyenek, valamint 

változásokat tudjanak eszközölni saját viselkedésükben. A mediáció pedig egy olyan 

alternatív konfliktuskezelési módszer, amelyben 

olyan döntéseket hoznak közösen az érintettek, 

amely mindenki számára elfogadható. Az előadás 

lelkesítő, újító és pozitív hangvételének 

köszönhetően bizonyára sokunk érdeklődését 

felkeltette az egymást segítő módszerek 

alkalmazásának részletes megismerése iránt. 
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Sándor Éva pedagógiai szakpszichológus prezentációjára harmadikként került sor a 

konferencián.  Előadásában a „Békés iskolák” programot mutatta be.  

Bevezetésként elmondta, hogy az általuk kifejlesztett módszer alapja Start W. Twenlow -

Frank C. Sacco könyve, mely „Miért nem működnek az iskolai programok?” címmel jelent 

meg. Programjuk tulajdonképpen ennek magyar adaptálása. Kiemelte, hogy a bullying ellenes 

programok azonos alapelvekre épülnek, egyaránt a pszihoeducatio és az érzelmi intelligencia 

szerepét hangsúlyozzák. Ilyen a „Békés iskolák” program is.  Kidolgozásának kezdetén ők is 

szembesültek a bullying fogalom nehéz magyarra fordításával; fizikai, verbális és kapcsolati 

bántalmazást értenek alatta.  A bántalmazás legfontosabb szereplői a megelőzés 

szempontjából a szemlélők, hisz’ ők engedik meg az erőszakot. Ezért a gyerekekkel fontos 

tudatosítani, hogy ők, mint egyének, illetve az egész közösség is felelős ezért. A bullying 

megakadályozására senkitől nem önfeláldozást várnak, segítséget, illetve együttérzést, a 

bántalmazott fél szenvedésének enyhítését szeretnék. Ennek illusztrálására egy rövid finn 

filmet mutatott be az előadó a hallgatóságnak. 

Előadásának következő részében a mentalizáció fogalmát tisztázta. A mentalizáció képesség, 

hogy felismerjük mások gondolatait, érzéseit, értelmezzük a mások lelkiállapotára utaló 

jeleket, képesség, hogy mások helyébe képzeljük magunkat (empátia).  A mentalizáció 

irányulhat saját magunkra is. A mentalizációt érzelmi intelligenciának nevezzük, melynek 

alapja a szülő- gyermek kapcsolat. Ezt károsíthatja a hátrányos szociokulturális miliő és a 

traumák is. A mentalizáció viszont fejleszthető. 

A mentalizáció hiányában-ha nem mentalizáljuk a másikat-tudunk bántalmazni. Ilyenkor nem 

vesszük figyelembe az ő szempontjait, tárgyként kezeljük a másikat, akivel nem 

empatizálunk. A nem mentalizáció erőszakot szül. A mentalizációhoz viszont optimális 

érzelmi állapot szükséges. Törekednünk kell arra, hogy a gyermek számára ezt biztosítsuk, 

így nagyobb valószínűséggel fog együtt működni. A nem mentalizálás nem mentalizálást szül, 

erőszakhoz vezet, ezért a bántalmazás elleni programok fő eleme a mentalizációs képesség 

fejlesztése, kialakítása. Az előadó elmondta, hogy két kísérleti csoportban mentalizációs 

tréninget indítottak. A nem mentalizálást rövid animációs kisfilmmel szemléltette.  

Előadásának utolsó részében arra próbált rávilágítani, hogy mit lehet tenni a bántalmazás 

ellen. Ezekben az esetekben nem jelent megoldást sem a büntetés, sem a bántalmazó, vagy az 

áldozat eltávolítása. Azért nem, mert ez egy rendszerszintű probléma. Ha eltávolítjuk a 

bántalmazót, vagy az áldozatot a közösségből, valaki a helyére kerül, mert a közösség 

működik patalógiásan. Ezért a cél a passzív szemlélők kimozdítása. 

A „Békés iskolák” program sajátosságai: 

• Minden intézmény saját magára adaptálja 

• A pedagógusok feladata a terjesztés 

Jelenleg kb. 30 olyan iskola van az országban, ahol ez a program folyik. A program ingyenes 

és bárki számára elérhető.  Ez egy moduláris program, mely alapvetően a 

szemléletformálásról szól. Az, hogy hogyan működik az adott iskolában a behívott, vagy saját 

maguk által kidolgozott modultól függ. A programnak van eleje, ezt követően beépül a 

mindennapokba és soha nem ér véget.  

A program megvalósításának lépései: 

• Bevezető előadás 

• Békítő Team felállítása 

• Diagnosztikai és problématérkép 

elkészítése 

• Programtervezés 

• Kampány 

• Megvalósítás, program modulok 

• Visszacsatolások 
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A programhoz segítséget nyújt a Regionális Békítő Team és a Szupervíziós Békítő Team. Az 

előadó javasolta ezek megalakítását a Szolnoki Tankerületi Központban is.  Előadását 

elérhetőségek megadásával és egy a védelmezésről szóló kisfilm levetítésével zárta. 

Sándor Éva igényes, felkészült, szakmailag átgondolt, alapos és gyakorlati tapasztalatokkal 

alátámasztott előadását a hallgatóság tetszéssel fogadta. 

 

„ADHD” előny vagy hátrány? 

Cseriné Demeter Bernadett, az ADHD Magyarország-Pálföldi Alapítvány elnöke, 

bevezetőjében elmondta, hogy az ADHD alapítványt Hajdu Ágnes hozta létre 2006-ban, mely 

egy országos lefedettségű érdekképviseleti szervezet, azokat a gyermekeket és családokat 

segíti, képviseli, akik az ADHD-val érintettek. A közelmúltban létrehozták a Pálföldi mentor 

programot, melynek levédetése jelenleg folyamatban van. A mentor program abból áll, hogy a 

hozzájuk kerülő gyermek aktuális állapotának meghatározása, szűrése után egy 

együttműködési megállapodást kötnek a szülővel, majd elkezdődik egy 3 hónapos egyéni 

fejlesztés, mely kiegészül szülő tréninggel, nevelési tanácsadással, bevonják az iskolát, 

szükség esetén jogi mediációt alkalmaznak. Úgy gondolják a program levédetése garancia 

lehet a minőségre.  

Előadása további részében részletesen ismertette az ADHD tünet-együttes jellemzőit, a 

figyelemzavar, a hiperaktivitás, az impulzivitás, és az impulzuskontroll, érzelemszabályozási 

zavar jellegzetességeit. 

 „ADHD” előny vagy hátrány? Cseriné Demeter Bernadett kiemelte, hogy mindez nézőpont 

kérdése. A civilizációtól távol, kevésbé fejlett területeken az ADHD-ra jellemző vonások 

pozitívumnak számítottak, hiszen a fajfenntartás, a zsákmányszerzés alapja volt. A modern 

társadalomban azonban ezek az emberek kevésbé tudnak érvényesülni, jelen világunkban 

ezeket a viselkedési formákat a környezet kevésbé tolerálja. 

Vizsgálatok bizonyítják az ADHD örökletes voltát. Létezik egy több tízezer évre visszanyúló 

tudományos magyarázat a fejlődési rendellenesség eredetére. Thom Hartmann 

pszichoterapeuta szerint, nem rendellenességként kellene felfogni, hiszen ezek a viselkedési 

formák nagyfokú alkalmazkodóképességet biztosítanak, ezek a képességek tartották életben 

ugyanis nomád életmódot folytató őseinket. Ezt támasztja alá Benjamin Campbell evolúciós 

antropológus kutatásai is, ezek alapján született meg Hartmann vadász-farmer metafora párja. 

Hartmann az emberiséget a kisebbséget alkotó „vadászokra” és a többségi „földművesekre” 

osztja. Az egymástól eltérő figyelemkoncentrációjú embereket nem nevezi betegnek, 

fogyatékosnak, hanem azt bizonyítja be, hogy mindkét típus értékes tulajdonságokkal bír, 

akikre egyaránt szüksége van a társadalomnak. 

Az előadás további részében az Edison-génről hallhattunk. Thomas Edison minden idők egyik 

legnagyobb feltalálója, igen problémás gyermek volt, az aktuális oktatási rendszernek nem 

tudott megfelelni, folyamatosan kirúgták az iskolákból, eltérő, furcsa viselkedése miatt nem 

tolerálták. Egyedül édesanyja hitt fia tehetségében, zsenialitásában, neki köszönhetjük 

számtalan találmányát. Edison után, Edison-jellemnek, Edison-génnek nevezték el az 

evolúciós fejlődés során ránk maradt DNS együttest, amit a legtöbb figyelemhiányos, 

hiperaktivitás zavarral küzdő személy hordoz. Számos pozitív tulajdonságuk mellett 

erősségeiket mégis figyelmen kívül hagyják, 

negatívumként kezelik, az iskolában ezért 

többnyire alulteljesítenek, kudarcot, kudarcra 

halmoznak, elszeparálódnak. Nem csak 

megbélyegzik őket, de gyógyszerekkel próbálják 

elnyomni azokat a tüneteket, amelyek egykor 

értékes vonásnak számítottak. Cseriné Demeter 

Bernadett hangsúlyozta, hogy ha egy mód van rá, a 
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gyógyszeres kezelés előtt keressünk alternatívákat, próbáljunk mindent megtenni annak 

érdekében, hogy erre csak a legvégső esetben kerüljön sor. 

A következőkben rátért arra, hogy milyen világban élünk most, mit hozott a fejlődés, a 

modernizáció. Figyelem-, és szeretethiányos világban élünk, minden felfokozódott, gyorsabb 

és kiszámíthatatlanabb lett, az ember beleavatkozik a természet rendjébe, azt igyekszik 

megváltoztatni. Mindezek alapján nem szabad csodálkoznunk azon, hogy gyermekeink 

figyelemzavarosak. Felvázolta, hogy sajnos a jövőben sem várható e tekintetben jelentős 

változás. Gyermekeink hirtelen változó, magas elvárásokat támasztó világba születnek, a 

túlélésre, az éberségre, az azonnali reakcióra, a gyors döntések meghozatalára alkalmasak, az 

élet védelmét szolgáló zsenialitást hordozzák, de egyelőre nem tudják megfelelően kezelni 

őket. 

Előadása végén említést tett arról, hogy alapítványuk, a RAABE oktatási kiadóval együtt, a 

HELPING HAND – segítő kéz című nemzetközi programban vett részt. Közösen készítettek 

egy pedagógus és szülői kézikönyvet, gyakorlati használati útmutatókkal kiegészítve az 

elméletet, mely segítségül szolgálhat az ADHD-val érintett gyermekekkel foglalkozó 

pedagógusoknak, szakembereknek és nem utolsó sorban a szülőknek. 

Búcsúzóul az együttérzésre hívta fel a figyelmet. Szülőként ne csalódásként éljük meg, ha 

gyermekünk ADHD-val érintett, hanem szeretettel, elfogadással, törődéssel, hittel nézzünk a 

jövőbe. Az alábbi gondolattal zárta előadását: „Vagy beletörünk, vagy megszelídülünk, mert 

minden hat a másikra. A választás nálunk van! Bízom abban, hogy helyes és jó döntéseket 

fogunk hozni és egyre többet!” 

 

A konferencia utolsó előadója Lopatovszkiné Kasza Éva tanító, tanár, ADHD segítő volt. 

Az előadásának címe. Türelem-Tanítás-Tudáspróba azaz ADHD az osztályteremben. Az 

előadás elején elmondta, hogy személyesen is érintett, mivel mind a három gyermeke 

hiperaktív. Megosztotta, hogyan jutott el a gyermekeivel a diagnózisig, mindezt, hiába 

pedagógus, a szülő oldaláról megélve. Majd felsorolta, hogy milyen okok állhatnak az ADHD 

mögött: örökletesség, születéskori oxigénhiány vagy fejsérülés illetve fejműtét. Fontosnak 

tartotta elmondani, hogy nem mindegy mihez, hogyan állunk hozzá. A Micimackó mese 

szereplőit (Tigris, Micimackó, Nyuszi) jellemezve szemléltette, hogy ők is hiperaktívak, csak 

más-más formában. Az ADHD-s gyermekek közel 2/3-ánál fennáll valamilyen komorbid 

pszichiátriai betegség. Ezek közül az oppozíciós zavar 35-60%-os gyakoriságú. Példaként 

említette, hogy az ADHD-s gyermek hiába lenne képes elvégezni egy feladatot, képtelen 

tovább haladni, „elakad” külső segítség tudja csak átlendíteni. A viselkedési zavar 30-40%-

ban fordul elő. A tanulási zavarok 30%-ban, a tic zavarok 27%-ban, a szorongásos zavarok 

26%-ban, a major depresszív epizód 18%-ban diagnosztizálható. Felhívta a figyelmet arra, 

hogy a hiperaktív gyermek próbál jó lenni, rengeteg energiájába kerül, mégsem sikerül 

mindig. Talán még az iskolában megy, mire hazaér elfárad. Ezt követően híres és közismert 

embereket mutatott, akik szintén hiperaktívak. Majd példákat hozott, hogy milyen is az 

ADHD-s gyermek a hétköznapokban. Mindeközben praktikus ötleteket adott egyes helyzetek 

elkerülésére, illetve kezelésére. Ezután a matematika óráin is évek óta viselt, vidám sárga 

köpenyében folytatta az előadását. A türelem, tanítás, tudáspróba hármas felépítése alapján 

igazán szemléletes formában rengeteg általa 

használt, illetve saját készítésű eszközt bemutatva, 

számos gyakorlati tanácsot, ötletet adott az ADHD-

s gyermekek iskolai életének megkönnyítéséhez. 

Tette mindezt nagyon látványosan, humorosan, 

szemléletesen. A hallgatóság nem győzött 

jegyzetelni, az előadás ezen része igazán magával 

ragadó volt. Befejezésül, mindenki számára egy 
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szem cukrot osztott: „Jutalomként, hogy végighallgatták az előadást.”, hangsúlyozva ezzel a 

jutalmazás fontosságát. 

 

Az előzetes várakozást felülmúlta az érdeklődés, és örömmel tapasztaltuk, hogy sokan 

eljöttek. Az eseményről értesült a helyi újság és TV is. A helyi tv készített egy összefoglalót, 

illetve interjút Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgatóval és egy a témában jártas 

pszichológussal, Szebeni Violával. A helyszín alkalmas volt a rendezvény megtartására, a 

Jászberényi Campusról minden segítséget megkaptunk. Az étkezés biztosítása is megfelelt az 

elvárásainknak.   

Összességében egy nagyon tartalmas, a mindennapi életben jól használható, alkalmazható 

„eszköztárral” távozhattak a jelenlévők.  
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Jászberény, 2019. március 22. 

 

 

 

Bartusné major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 


