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Kutatási adatok alapján a diákok legalább harmada él át az iskolában bántást, zaklatást és tíz 

diákból egyet (9,9%) hetente többször is bántalmaznak az iskolában a kortársai vagy a tanárai. 

A hatékony iskolai bántalmazást megelőző programok nem az elkövető és/vagy az áldozat 

szerepekre koncentrálnak, hanem a közösség egészére, a bántalmazás folyamatának 

szemlélőire. 

 

Mi a konfliktus 

 

Természetes, hogy konfliktusokkal telve éljük az életünket, hiszen, ha nem lennének 

konfliktusaink, az azt is jelentené, hogy emberi kapcsolataink sincsenek, vagy legalábbis nem 

kommunikálunk embertársainkkal. Vagyis a cél nem a konfliktusnélküliség, hanem a 

konfliktussal való megfelelő megküzdés kell, hogy legyen. 

Természetes emberi tulajdonságunk, hogy szeretetre, megértésre, elismerésre vágyunk, 

valamint biztonságra és elfogadásra. Mivel az ember társas lény, ezeket a vágyainkat 

embertársaink képesek kielégíteni. Ám számtalanszor nem az áhított elismerést, elfogadást 

kapjuk, hanem gyakorta sebezzük meg a másikat, vagy netán meg is betegítjük. Azonban 

ezekre a sebekre, sérelmekre a megoldást szintén az embertársaink jelentik. Mi, akik ezeket 

a sebeket ejtjük, mi vagyunk képesek ezeknek enyhítésére is.  

A kapcsolatainkból, kommunikációnkból és interakcióinkból következik, hogy a konfliktusok 

elkerülhetetlenek. Az ember alapvető dilemmája, hogy féltve őrzi az autonómiáját, ugyanakkor 

képtelen más emberek nélkül élni. Ez önmagában már egy konfliktus forrás. Vagyis az 

autonómiára törekvés során szeretnénk, ha nem szólna bele senki a döntéseinkbe, 

ugyanakkor ott van az a természetes vágy is, hogy várjuk az érzelmi megerősítést társainktól.  

 

Mi is a konfliktus? 

A konfliktus tulajdonképpen erőrendszerek összeütközése. Olyannyira természetes velejárója 

az életünknek, hogy sokszor nem is tudatosul bennünk, hogy mi a részünk benne, hogy ki 

vagy mi gerjeszti, hogy az pusztít-e vagy éppen épít. Leginkább csak szeretnénk túl lenni rajta. 

Az elfogadás hiánya, düh, bizonytalanság, tehetetlenség, küzdelem, fájdalom lelki sebek…stb. 

a konfliktusok lelki állapotjelzői. Az egyik autonóm lény ezt szeretné, a másik meg valami mást.  

Konfliktus létrejöhet az egyének között, vagy a belső, lelki rendszerben is. Minden 

konfliktusban összecsapás, ellentétes erők kölcsönös ütközése, versengés, 

összeegyeztethetetlen erők harca zajlik. A belső konfliktusaink során az értelem vív párbajt az 

érzelemmel. A vágyaink helyezkednek szembe a lelkiismeretünkkel. Ha valakinek a 



lelkiismereti rendszere nem alakult ki, akkor a vágyai és szükségletei szabadon érvényesülnek 

mindent és mindenkit félresöpörve az útból. az elégtelenül működő lelkiismereti rendszerrel 

bíró személy nem él át belső konfliktust, ő maga elég jól érzi magát a bőrében, de a környezete 

szenved tőle, és törekvéseiben is csak a külvilág állíthatja meg.  

A belső konfliktus gyakran fordul át – például projekció által – olyan külső helyzetbe, amely két 

ember közti összeütközés formájában jelenik meg. Ez az interperszonális konfliktus, ahol a 

nézetkülönbségek mellet érzelmek, indulatok, az „én igazam” -hoz való ragaszkodás jelenik 

meg. 

 

Miként oldjuk meg a konfliktusainkat? 

 

Tapasztalataim szerint a konfliktusokat nem tudjuk maradéktalanul megoldani. A kérdés 

inkább úgy helyes, hogy “hogyan kezeljük a konfliktusainkat?” Karl Gustav Jung az analitikus 

pszichológia rendszerének megalkotója egyenesen azt állította, hogy a konfliktus éppen abból 

ismerhető fel, hogy nem lehet megoldani, mert akkor mindenki egyképpen jól járna 

veszteségek és lemondások nélkül. Ilyen tökéletes megoldás azonban nem létezik.  A 

konfliktust valamilyen módszerrel kezelnünk kell, annak érdekében, hogy a kibillent egyensúlyt 

helyreállítsuk. A legtöbb kapcsolatunkban a győztes-vesztes célképzettel rendezzük vitáinkat, 

ez azonban törvényszerűen mindig valamelyik fél alulmaradását és a másik győzelmét 

eredményezi. De ne felejtsük el, hogy az „én győzök, te veszítesz" vagy a „te győzöl, én 

veszítek" változat mellett létezik egy harmadik variáció is, amelyet legkevésbé használunk. 

 

Vita és agresszió az iskolában 

 

A konfliktust, agressziót az iskolában épp úgy a negatív érzelmek, a frusztráció, düh vagy 

harag túláradása váltja ki, mint élet más helyszínein. A sérelem vagy méltánytalanság gyakran 

vált ki agressziót, mely lehet verbális, vagy akár fizikai is. Az iskolai agresszió egy olyan 

helyszínen jelenik meg, ahol a tanulóknak úgy kell eltölteniük a gyermekkoruk egy jelentős 

részét, hogy azt ők nem választották. Olyan tevékenységeket kénytelenek végezni, amelyeket 

mások határoznak meg és irányítanak, az elvégzett munkájukat, hozzáállásukat minősítik, 

nem ritkán - a szintén nem általuk választott - diáktársaikkal versenyeztetik őket és 

mindeközben olyan szükségleteik viszont nem kerülnek kielégítésre, amelyek a gyermeki 

lényükből fakadnak. Jellemző ugyanakkor az is, hogy az iskolarendszerünkben nem kap 



hangsúlyt annak az oktatása, hogy hogyan kellene bánniuk a diákoknak a negatív érzéseikkel, 

hogyan tudnák kezelni az őket érő stresszt. 

 

 

Bullying az iskolában 

 

A bullying szó egyre elterjedtebb főleg amikor az iskolai bántalmazásról beszélünk, és már 

nem feltétlenül igyekszünk lefordítani, annál is inkább, mert nem csak a bántalmazást jelenti, 

hanem a zaklatást, megfélemlítést és a bántás minden műfaját. A bántalmazás azt jelenti, 

hogy az elkövetőnek vagy elkövetői csoportnak szüksége van valakire, akit viszonylag kis 

kockázattal bánthat, megalázhat, nevetségessé tehet és kiközösíthet. Ezzel tudja a saját 

frusztrációjának szintjét csökkenteni, és a hatalmi helyzetét erősíteni a csoportban. Ehhez az 

áldozatnak nem kell tennie semmit! Éppen elég például, hogy bármilyen dimenzió mentén 

kicsit kilógjon a sorból, vagy, hogy újként kerüljön be, egy már kialakult hierarchiájú csoportba. 

A bántalmazó jellemzően, kiszúrja a leggyengébb láncszemet, és hogy ki a leggyengébb, az 

sokszor előítéletek mentén dől el. Ezekben az esetekben is sor kerül agresszióra. Más a háttér, 

ha a helyzet nem egyszeri, nem adott helyzetről, konfliktusról vagy fenyegetésről szól, hanem 

arról, hogy az egyik gyerek vagy gyerekcsoport úgy véli: az éppen áldozattá vált társukat 

„szabad bántani”, „ő ezt érdemli”, „ő nem számít”. Ilyenkor is az erőszak a bántalmazó saját 

frusztrációjáról szól, de ennek a frusztrációnak semmi köze nincs az áldozathoz. Nem azért 

bántja őt, mert ő is bántotta, fenyegette vagy érdekeit sértette, hanem mert úgy véli, – vagy 

rosszabb esetben úgy tapasztalja – hogy az adott társát következmények nélkül bánthatja. 

Erre a típusú erőszakra a számító, stratégiát követő zaklatás, megfélemlítés, csicskáztatás 

jellemző és sokszor könnyebben rejtve marad a felnőttek előtt vagy kevésbé ítélik meg 

súlyosnak. Minden gyereknek joga van a biztonsághoz, az elfogadáshoz, az erőszakmentes 

környezethez. Az erőszakmentes konfliktuskezelést, a stresszel és a negatív érzésekkel való 

bánást meg kell tanítani a gyerekeknek, senki sem úgy születik, hogy ez magától megy. Fontos 

a gyerekeket megtanítani, bánni az agresszióval, a haraggal, a negatív érzésekkel. Ezeket 

meg lehet élni, ki lehet fejezni a másik bántása nélkül is.  

 

A konfliktus és a bullying közti különbség 



 

Konfliktus 

⮚ Két vagy több ember közötti összeütközés, érdekellentét, 

nézetkülönbség. 

⮚ A felek egyenrangúak. 

⮚ Cél, elérni valamit. 

⮚ A konfliktus konszenzusos megoldása esély egy új egyensúly 

megtalálására. 

Bullying 

⮚ Egy, kettő vagy több ember ellen irányuló hosszan tartó, szándékos 

károkozás, megfélemlítés, verbális, érzelmi és fizikai bántás. 

⮚ Cél: hatalom a másik felett. 

⮚ Gyakran előítéletek váltják ki. 

⮚ Az offline és az online térben egyaránt játszódhat. 

 

 

A hatékony konfliktuskezelés eszközei az iskolában 

 

Egy iskolában, ahol több embernek kell együttműködnie vagy egy térben léteznie, óhatatlanul 

vannak konfliktusok. Ideális lenne, hogy a konfliktusban résztvevő felek „intézzétek el egymás 

közt!” de sokszor ez nem jogos elvárás. A felnőttek felelőssége megtanítani az 

erőszakmentes, konstruktív konfliktus megoldást. A felnőttek tudnak ebben (is) példát mutatni. 

A felnőttek felelőssége, hogy legyen a konfliktus megoldására idő, tér, segítő protokoll és a 

gyerekek tudják, hogy hová fordulhatnak segítségért. A gyerekeknek meg kell tanítani, hogyan 

lehet egy félreértést tisztázni, egy hibát helyrehozni. Segíteni kell megérteni a másik 

nézőpontját vagy egy-egy tettük hatását. Ahhoz, hogy jogos elvárás lehessen, hogy rendezzék 

egymás közt a konfliktusokat, először nagyon sok helyzetben kísérni kell őket és nagyon sokat 

kell beszélgetni azokról a mindennapi szituációkról. A resztoratív szemlélet, a konfliktusokat 

esélynek tekinti a tanulásra, megújulásra, újjáépítésre (restore). Mindenki, aki érintett a 

helyzetben egyenlő mértékben alakíthatja a megoldást. A legjobb, ha egy független 

szakemberrel beszélik át az esetet, az ahhoz köthető érzéseket, elvárásokat. Így születhet 

meg a megegyezés, amely a konfliktus feloldását jelenti. A resztoratív szemlélet elemei olyan 

alapvető kommunikációs technikák, amelyeket minden pedagógus alkalmazhat, ha szeretné 

a diákokat a konfliktusaik megoldásában segíteni. 



 

Az AVR – alternatív vitarendezés - definíciói  

 

Az AVR módszerek leggyakrabban egy pártatlan és a vitában álló felek által választott vagy 

legalábbis általuk kölcsönösen elfogadott személy vagy testület közreműködésével 

működnek. 

A konfliktusra adott válaszok jellege, valamint a kiváltott magatartásformák alapján három 

megközelítés lehetséges: 

● Elkerülés (aktív, passzív, proaktív) 

● Önbíráskodás 

● Megbeszélés 

 

Elkerülés 

 

Az elkerülés egy vitás helyzetben egy olyan magatartásformát jelez, ahol a konfliktusban álló 

fél egyszerűen figyelmen kívül hagyja a problémát. A sértett fél nem érzékelteti az őt 

megbántóval, hogy valamely cselekedete bántó volt a számára. Ez tulajdonképpen egy 

passzív elkerülés, a két fél kapcsolatában nincs nyoma a sérelemnek, neheztelésnek. A 

passzív elkerülésre, mint megoldásra legtöbbször azért esik a választás, mert a sérelem 

mértéke nem annyira jelentős, mint annak a veszteségnek a lehetősége, ami akkor alakulhat 

ki, ha a sértett fél belemegy a vitába.   

Aktív formájáról az elkerülésnek akkor beszélünk, amikor az egyik fél tudatosan kerüli a másik 

féllel való találkozást, igyekszik tőle távol maradni és ezzel a megoldással igyekszik tudatosan 

kilépni a konfliktusból. Ezzel a magatartással a sértett fél az őt megbántó fél tudomására 

juttatja a sérelmét, ezzel esélyt is adva arra, hogy a cselekedeteiket átgondolják, orvosolják. 

Többnyire ezek a kapcsolati változások időszakosak, visszafordíthatók, ritkább esetben 

végérvényesek. 

Az elkerülés egy harmadik formája – mely merőben más, mint az előző kettő – a proaktív 

konfliktuskerülés. Vagyis az adott személy eleve megpróbálja elkerülni azt a helyzetet, hogy 

konfliktus alakulhasson ki. Nincs kizárva, hogy azok, akik ezt a stratégiát választják, a 

szándékuk ellenére kialakult konfliktusban viszont a fentebbi két elkerülés egyikével oldják 

meg a vitás helyzetet. 



Önbíráskodás 

 

Egy vitás helyzetben az önbíráskodást, mint magatartásformát választó egyén az elkerülővel 

ellentétben, nagyon is szembenéz a konfliktussal. A fejlett, demokratikus társadalmakban 

teljes mértékben elfogadhatatlan, durva, erőszakos, akár fizikai megtorlásokkal történő 

vitarendezést jelent, mely teljes mértékben egyoldalú és önkényes. Ez a fajta viselkedésmód 

nem természetellenes, ugyanis sok (főként fejletlen) társadalomban ez nem csak hogy helyén 

való, de hagyományokra épülő, akár rituális szertartások keretében zajlik. Természetesen ez 

a magatartás a fejlett társadalmakban is jelen van, ha nem is feltétlenül fizikai formában. 

Hasonlóan erőszakos hatást lehet kiváltani gazdasági, erkölcsi és pszichológiai nyomással is, 

mely ugyanúgy elfogadhatatlan, mint a fizikai erőszak. 

 

Megbeszélés 

 

Az iskolai konfliktusok rendezésének szempontjából vitathatatlanul legfontosabb és a 

leginkább célravezető módszer a megbeszélés. Ezek az elsődleges vitarendezési formák a 

következők: 

● Egyeztetés vagy tárgyalás 

● Békéltetés 

● Közvetítés, vagy mediáció 

● Döntőbíráskodás     

 

A megbeszélés, mint AVR módszer formáinak kategorizálása  

 Harmadik személy 

jelenléte  

Döntési jog  

Egyeztetés  
kétoldalú, nincs jelen 

harmadik személy 

a felek kezében 

Békéltetés/Közvetítés  
jelen van harmadik 

személy 

a felek kezében 

Döntőbíráskodás  
jelen van harmadik 

személy 

a harmadik fél kezében 



 

 

Egyeztetés 

Az egyeztetés során a vitás helyzetben álló felek párbeszéden keresztül igyekeznek rendezni 

a köztük fennálló nézeteltérést, úgy, hogy abba harmadik személyt nem vonnak be. Céljuk, 

hogy kölcsönösen elfogadható álláspontra jussanak, és akkor ér véget ez a folyamat, amikor 

mindkét fél úgy érzi, hogy a döntés számára kedvező (win-win).  

Az egyeztetési folyamat eredményességéhez bizonyos feltételek megléte elengedhetetlen: 

Partneri feltétel – csak akkor vezet eredményre a kommunikációs folyamat, ha mindkét fél 

érdekelt a vita rendezésében, vagyis fennáll köztük egy kölcsönös függőségi viszony. 

Kommunikációs feltétel – mivel ez egy kommunikációs folyamat, a feleknek meg kell tudniuk 

fogalmazni egymás irányába a céljaikat, sérelmeiket, érdekeiket. Ugyanakkor képesnek kell 

lenniük arra, hogy a másik fél által megfogalmazott mondandót befogadják. 

Technikai feltételek – a két félnek közösen kell megegyeznie abban, hogy vitájuk rendezésére 

milyen kommunikációs eszközt, szeretnének használni, ugyanígy azok technikai részleteit 

illetően is egyességre kell jutniuk.  

A tárgyalási folyamat (egyeztetés) tagolása 

A tárgyalási folyamat szakaszai 

1. szakasz  

A tárgyalás el őkészítése 

1.1 Hely, idő és kommunikációs eszközök 

kiválasztása 

1.2 A napirend meghatározása: a konfliktus 

tárgyának rögzítése, tartalmi és formai 

elvárások tisztázása 

2. szakasz  

Alkufolyamat 

2.1 Érdekek és célok kétoldalú feltárása és 

értékelése 

2.2 Érdekek és célok közelítése egymáshoz 

2.3 Érdekek és célok összehangolása, 

alkudozás 



2.4 Rendezési alternatívák körvonalazása 

és megvitatása 

3. szakasz  

Megállapodás 

3.1 Kölcsönösen legkedvezőbb megoldás 

kiválasztása 

3.2 a megállapodás formába öntése 

 

Az alkufolyamat a tárgyalás és vitarendezés leghangsúlyosabb szakasza. Ebben a 

szakaszban domborodik ki leginkább a felek közti kapcsolat, az adott esetben eltérő pozíció, 

függőségi viszony stb. Ugyanígy meghatározó a konfliktusban érintett információk köre. Ez 

alatt az értendő, hogy a felek sohasem kizárólag a konfliktus eldöntéséhez szükséges és 

elégséges információkkal rendelkeznek, hanem olykor jelentős információhiány mellett kell 

álláspontjukat kialakítaniuk vagy az adott témához irreleváns, többlet (feldolgozhatatlan) 

információ zavarja őket a legmegfelelőbb megoldás keresésében. Így a nem pontos információ 

birtoklása, vagy a másik félnek tulajdonított információról feltételezett vélelmeink is jelentősen 

hozzájárulhatnak a konfliktushelyzet súlyosbodásához. Ezek tükrében a nemzetközi 

szakirodalom az alkunak, illetve a tárgyalásnak két alapvető modelljét különbözteti meg: ezek 

a pozicionális  alapú , valamint az érdek alapú .  

1. válasszuk le az embereket a problémáról;  

2. ne a pozíciókra, hanem az érdekekre koncentráljunk;  

3. dolgozzunk ki több rendezési javaslatot, mielőtt eldöntenénk mit csinálunk;  

4. figyeljünk arra, hogy a végeredmény objektív alapokon nyugodjon.  

 

 

Békéltetés – Közvetítés (mediáció) 

 

Ezekre a módszerekre jellemző, hogy a vitában álló feleken túl egy független és pártatlan 

személy is részt vesz a tárgyalásokban. A közvetítés, vagy mediáció a francia ’mediation’ 

szóból ered, mely a latin ’mediare’ – középső helyet elfoglalni – szóból származik.  



A harmadik fél, a közvetítő, vagy más szóval mediátor fontos jellemzője a pártatlanság. 

(Kérdéses, hogy ez valóban minden eseten tartható-e. Én magam részéről valamelyest 

szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ugyanis nehezen tudom elképzelni, hogy egy 

érzelmektől fűtött helyzetbe bevont, jó eséllyel involválódott ember képes teljes mértékben 

független maradni. Ezen kívül azt is gondolom, hogy a mediátor, akinek célja a vitás helyzet 

rendezése, talán önkéntelenül is valamelyik fél oldalán foglal állást.)  

A módszernek fontos jellemzője az is, hogy önkéntes jellegű és nem nyilvános, vagyis csak 

akkor tud működni, ha mindkét fél nyitott arra, hogy leüljenek megbeszélni a konfliktusukat. A 

mediátor a felek segítségére van abban, hogy elősegíti a köztük a kommunikációt, igyekszik 

közelíteni az álláspontjaikat, és megoldási javaslatokat tesz így segítve azt, hogy a tárgyalás 

során az egyik fázisról a következőre lépjenek  

Nem ritka, hogy a mediáció során a felek között olyan párbeszédre kerül sor melyre a vita, 

konfliktus kialakulása óta soha. Azt megelőzően a felek előtt nem vált ismerté a másik 

álláspontja a vita okáról. A mediáció keretében lehetőség nyílik arra, hogy a felek megismerjék 

a másik fél részletes álláspontját, mely során lehetséges, hogy egyes pontokban egyezik 

véleményük, így részkérdésekben lehetőség nyílhat részleges megállapodásokra. Ennek 

hatására javulhat a felek közötti párbeszéd minősége, hangneme, lehetőség teremtődik 

nemcsak magával a konfliktussal, hanem az ahhoz vezető körülményeket, előzményeket 

feltárni.  

 

Kortárs segítő program működése a köznevelési intézményekben 

 

A kortárs segítő program alapját az a felismerés adta, hogy a tizenévesek körében a saját 

személyiségfejlődésükben igen fontos mértékben játszik szerepet a kortáscsoport. Az 

egyéniségük kialakulásához nélkülözhetetlen készségeket és a társadalmi viselkedésformákat 

együtt, egymástól tanulják, gyakran kérik ki egymás véleményét, és a kapott vélemény erősen 

befolyásolja őket akár viselkedésükben, interakcióikban is. Éppen ezért a kortárscsoportot 

nagyon jól lehet alkalmazni, a serdülők attitűdjeinek és viselkedésének befolyásolására 

irányuló programokban. 

A kortárs segítés az iskolai közösség egészét célozza, elősegíti a jó iskolai légkör kialakulását, 

így preventív szerepet játszhat olyan jelenségekkel szemben, mint az iskolai kirekesztődés, a 

kortárs bántalmazás és a káros szenvedélyek elterjedése. Fontos, hogy a programban 

önkéntesen tevékenykedő, önmagukért és társaikért is felelősséget vállaló, motivált és 

érdeklődő diákok vesznek részt. A diákok tevékenységét mentor tanárok koordinálják. 



Mivel a tinédzserek sokszor szívesebben beszélik meg egymással fontos kérdéseiket, ez a 

program lehetőséget ad, hogy az általános és középiskolás korú fiatalok könnyen találjanak 

módot arra, hogy problémáikkal egy segítőszándékú hasonló korú diáktársuk segítségét, 

véleményét kikérhessék.  

A kortárs segítők önkéntesen vállalják, hogy a kortárs segítő csoport által szervezett 

programokban aktívan támogatják diáktársaikat és így segítik a jó iskolai légkör kialakulását. 

A kortárs segítők csoportja mindig felnőtt csoportvezetők, mentor tanárok koordinálása mellett 

dolgozik. A felnőtt mentorok folyamatosan támogatják és segítik a kortárs segítőket.  

Az ilyen csoportokban jellemzően olyan egyének is vannak, akik fejlett készségekkel és 

viselkedéskészlettel rendelkeznek. Mialatt aktívan részt vesznek az általuk vállalt feladatban, 

olyan pozitív példát állítanak iskolatársaik elé, melyet automatikusan követendő példának 

tartanak. Az ilyen tinédzserekre a többiek felnéznek és utánozni igyekeznek őket. Különösen 

igaz ez az interperszonális vagy szociális készségek esetében, melyeket a tinédzserek az 

átlagnál is többre értékelnek és amelyek rendkívül jelentős szerepet játszanak a pozitív 

identitás, énkép, önértékelés kialakulásában.  

A diákok a program hatására határozottabb kontrollt gyakorolhatnak szűkebb és tágabb 

környezetük történései felett és ez az élmény jótékonyan hat pozitív identitásuk és önállóságuk 

fejlődésére.  

A kortárs segítő programok leggyakoribb helyszíne az iskola, mivel mindenki számára kötelező 

az iskolába járás, így itt a teljes lakosság elérhető az élete egy bizonyos szakaszában. Az 

iskolát olyan hagyományokkal rendelkező szervezeti keret jellemzi, amely képes arra, hogy 

modern, aktuális és bizonyítottan pozitív hatásokat generáló programokat integráljon magába. 

Amellett, hogy egy iskola megteremti a kortárs segítés kedvező feltételeit a kapuin belül, a 

kortárs segítés is pozitívan hathat az iskola diszfunkcióira, egyes megoldatlan problémáira.  

 

A program céljai 

 

A program célja lehet általános vagy specifikus, attól függően, hogy inkább a 

személyiségfejlődés illetve az általános humán készségek fejlesztése kerül előtérbe, vagy 

éppenséggel valamilyen konkrét probléma megelőzését, kezelését segíti. 

 

Általános célok 

 



A kortárs segítő program egyik alapvető célja, hogy ösztönözze a tizenéveseket a saját 

önállósodási igényük felismerésére, illetve hogy motiválja őket, az önállóságuk kialakítására. 

Ennek az önállóságnak az alapja saját környezetük fokozottabb kontrollja, a pozitív fejlődési 

irányok kijelölése és a magasabb szintű szociális készségek és kompetencia kialakítása. S 

mindezek mögött az a világos felismerés áll, hogy a barátok és más kortársak meghatározó 

szerepet játszanak a serdülő személyiségfejlődésében. 

A másik fontos célkitűzés az, hogy a tinédzserek a kortárs segítő csoport aktív tagjaként 

tapasztalatokat szerezzenek, amelyek során próbára tehetik magukat és fejleszthetik kritikai 

érzéküket. Pozitív példát állítva ezzel a többi diák számára, akik olyan követendő modellt vagy 

példaképet láthatnak a kortárs segítő csoport tagjaiban, akik kellően asszertívek, 

magabiztosak ahhoz, hogy kezükbe tudják venni saját ügyeik irányítását, érdekeik 

képviseletét. 

Szintén megfogalmazható célként, hogy a programban tevékenykedő fiatalok képesek 

legyenek felelősséggel részt venni a készségeiket és kompetenciájukat bővítő folyamatokban. 

A lényeg a saját tapasztalat útján történő tanulás. Ennek során a tizenévesek megtanulják, 

hogy ők, mint egyének miképpen tudják a kitűzött céljaikat elérni. E folyamat révén a fiatalok 

nem puszta szemlélői az életüknek, aktív részesei a folyamatok alakulásának, tevékenységeik 

során tudatosan vállalkoznak apró lépésekre, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy erősödjön 

az önbizalmuk, s hogy irányításuk alatt tartsák mindazt, amit egy tinédzser szeret és igényel.  

 

Specifikus célok 

 

A kortárs segítő program ideális eszköze lehet egyes speciális, főként tinédzsereket érintő 

problémák megelőzésének, úgymint az alkohol- és drogfogyasztás és egyéb iskolai 

intervenciós programoknak is. A serdülők problémái között gyakran találkozunk olyanokkal, 

amelyek összefüggésben állnak az alkohol és drogabúzussal. Ezt a korosztályt az alkohol és 

drogfogyasztás olyan mintái jellemzik, amelyek későbbi addikcióhoz, vagy más droggal 

összefüggő ártalomhoz vezethetnek. Specifikus programok során meghatározhatók olyan 

célok, mint például  

● a drogmentes életstílus kialakítása 

● az élet irányításához szükséges magabiztosság és kompetencia kifejlesztése 

● pontos ismeretek szerzése a drogokról, a droggal, alkohollal és egyéb tudatmódosító 

eszközökkel összefüggő ártalmakról.  



Specifikus célként megfogalmazható az iskolai környezet fejlesztésének néhány fontos 

eleme: 

● Olyan iskolai légkört teremteni, amely ösztönzi az önállóság és a pozitív identitás 

fejlődését. 

● Lehetőséget adni a diákoknak, hogy megtanulják miképpen használhatják föl aktívan 

és céltudatosan a tapasztalataikat, hogy az önbizalom és a kompetencia magasabb 

szintjeire jussanak el. 

● Bevonni a diákokat az általuk érzékelt problémák feltárásába és megoldásába 

● Lehetőséget teremteni a korai beavatkozásra a potenciálisan veszélyes serdülőkori 

problémák esetében. 

 

Az iskolabíróság 

 

Az iskolabíróság egy pedagógiai fórum. Szervezett keretek között működik, és bár a 

bepanaszoltaknak kötelező az intézmény működésében való részvétel, ugyanakkor az iskola 

és a nevelőtestület törekvése egyértelműen az, hogy a konfliktusban résztvevő felek 

valamilyen pozitív hozadékkal, vagyis győztesen kerüljenek ki a vitákból. Fontos célja az 

edukáció. Igyekszünk megtanítani a viták rendezésének kulturált formáját, megmutatjuk azt, 

hogy a kommunikációnak milyen hatalmas ereje van egy vita rendezése során is. Mindenki 

elmondhatja az álláspontját, és megtapasztalhatja azt is, hogy meghallgatják őt. A vitában nem 

érintett felek objektív rálátása segít és közelebb visz a másik fél megértéséhez. Szintén 

követendő példának tartom, hogy a konfliktusokat resztoratív úton igyekszik oldani. A 

resztoratív szemlélet célja, hogy a konfliktus okozta károkat úgy állítsa helyre, hogy a károkozó 

is támogatást kap, melynek segítségével aktívan hozzájárul a folyamathoz, vállalni tudja a 

felelősséget tettéért, fel tud ajánlani a közösség számára valamilyen jóvátételt. A resztoratív 

szemlélet több a konfliktusok kezelésének módszerénél. Prevenciós, a konfliktusokat 

megelőző eszközkészletet is ad a proaktív körök formájában. Ez a technika fejleszti a 

kapcsolatokat, a szociális-, emocionális- és problémamegoldó készségeket, mely hosszú 

távon a konfliktusok számának csökkenéséhez vezethet. 

 


