
Bullying 
 
 

A bullying jelenségéről akkor beszélhetünk, amikor valaki olyan
dolgokat tesz, vagy mond, amivel szándékosan szeretné

bántani a másikat. Egyenlőtlen erőviszonyokon alapszik és
ismétlődő jelenségről van szó, rendszeres a piszkálás

Viszont fontos, hogy tudd!
 
 
 
 

Ilyenkor úgy érezheted, hogy félsz,
egyedül vagy, magányos vagy és
aggódsz.

Mások zaklatása és szekálása nem
vicces dolog! Ilyenkor a másik fél
szomorú és megalázva érzi magát, így
ő nem gondolja viccesnek a dolgot. 

A bullying bár nagyon sok közösségben
megjelenik, ez nem a normális felnövés része,
mert életre szóló sebeket lehet vele okozni a
gyerekeknek, amit aztán sok-sok év lehet
elfelejteni.

Ha valaki bánt, zargat Téged, tudd,
hogy ez soha nem a Te hibád! 

A bullying soha, semmilyen
körülmények között nem
elfogadható!



Hogyan...
 

...Épül fel a bullying?

Egy bullying mindig több szereplős
történet: benne van a bully, más nevén
agresszor, az áldozat és a
szemlélődők

A bully is valamiért ezt a rossz
módszert választotta. Valószínűleg neki
is megvan a maga nehézsége, amit így
vezet le. Így neki is fontos segíteni!

Az áldozat sokszor tehetetlennek érzi
magát, és ha a többiek, a szemlélődők
nem védik meg, akkor tévesen úgy
érzi, hogy "neki ez jár".

A bully úgy érezheti, hogy népszerű lett,
viccesnek tartják, és figyelnek rá és ő
írányít, "hatalma van".

Ebben egy felnőtt tud segíteni, például
a tanító néni/bácsi, vagy akit ő jónak
lát.



Mit...
 
 

A szemlélődők szerepe is nagyon fontos! Ők
tudják megállítani ezt a folyamatot, úgy, hogy
szólnak egy felnőttnek, tanító néninek vagy az
iskolapszichológusnak, vagy a szüleiknek a
helyzetről.

És ez nem számít árulkodásnak, mert a másik
bajban van, és így egy hétköznapi hős leszel
és segítesz neki! :)

...tehetsz?



Nézzük meg... 
 

....hogy mi is számít
bullyingnak:

A bullying sokféle módon történhet.
Lehet, hogy tettekkel, és lehet
szavakkal. 
Most nézzük a tetteket:

Hogyha ellopnak Tőled dolgokat,
tárgyakat: pl. az ebéded, a játékod, a
táskád.

Ha tönkreteszik a személyes dolgaid: eltörik,
elszakítják, ráírogatnak, vagy rárajzolnak,
vagy akár széttépik.

Amikor meglöknek, lökdösnek,
ütnek, bántanak.



És...
 

 
...a szóbeli bullying?

Ha gúnyneveken szólítanak, olyanokat
mondanak rád, hogy a többiek

kinevessenek.

Ha kiabálnak Veled, rád ijesztenek,
káromkodnak, csúnyán beszélnek
Veled

Ha kibeszélnek a hátad mögött,
rosszindulatú pletykákat terjesztenek

Rólad.

A kiközösítés: olyanokat mondanak
Neked, hogy kicsinek érezd magad, aki

egyedül van, valamitől furcsa, vagy
kívülálló.



Az internet...
... Mi az a cyberbullying?

Ehhez a témához küldöm a
Kék Vonal Gyermekkrízis

Alapítvány írását:
A  K Ö V E T K E ZŐ  O L D A L O N .  : )

A monitor mögött sok ember
felbátorodik és olyanokat is leír vagy

megtesz, amit élőben nem merne. 

Könnyen ellenőrizhetetlenné válik és nehéz
megállítani.

Ezért könnyen el tudnak durvulni az internetes
zaklatások.

Sokszor az osztályban, élőben történő
piszkálódások folytatódnak az interneten

tovább.

https://kek-vonal.hu/


A cyberbullying
 

  
 

Mindenkinek joga van
biztonságban érezni magát!



Köszönöm a figyelmet!
 

Ez a plakát ez az írás alapján készült:
https://whatsup.co.nz/kids/bullying/
Fordította és kiegészítette további
tartalmakkal: Szöllősi Éva Patrícia

Forrás:
 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
biztonságban érezhesse magát, és
egyenlő bánásmódban részesüljön.

A Cyberbullying-plakát: 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

 készítette és én a Baranya Megyei
Iskolapszichológus Teamtől kaptam

Gengeliczy Dóra, iskolapszichológus
"Cyberbullying diákoknak" írása

Egyéb gondolatok Dománé Henrietta
és Zarka Zsófi által átdolgozott

bullying-ellenes foglalkozás (Jármi
Évától) alapján. 



Káros internetes tartalmak
bejelentése:

https://www.biztonsagosinternet.hu 

Hová fordulhatsz még?
 

Kék Vonal Lelkisegély:116-111

Ha bármilyen gond van, itt
megtaláltok:

szpatricia.ank@gmail.com

6 tipp,hogy mit tehetsz, ha bajba kerültél az
interneten: 

https://www.kek-
vonal.hu/index.php/hu/szolgaltatasok/internetbizto

nsag/488-6-tipp-hogy-mit-tehetsz-ha-bajba-
kerultel-az-interneten

Hogyan reagálj a közösségi médiában?
https://www.kek-

vonal.hu/images/hogyan_reagalj_a_kozos
segi_mediaban_digit.pdf

PÉCSI SOS ÉLET Telefonszolgálat: 06-80-505-390
Elérhetőség: minden nap, este 7-től reggel 7-ig

https://www.sospecs.hu/ (ingyenesen és anonim
módon irhat és hívhat)
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