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Napirendi pontok: 

I. Tájékoztató az „Erıszakmentes, egészségtudatos iskola” mozgalom kiterjesztése a 
2009/2010 tanévben” címő projektrıl, 

elıadó: Szerdahelyi Emıke 

 

II. Prezentáció a Kölöknet internet alapú, az iskolai erıszak tárgyában végzett online 
kérdıíves kutatás összefoglalójáról. 

elıadó: Lannert Judit vezérigazgató 

 

III. Prezentáció a „Felmérés a közoktatás rendszerében alkalmazott 
prevenciós/egészségfejlesztı programokról és az agresszióval kapcsolatban megjelenı 
vélekedésekrıl, reagálásokról” címő kutatás eredményérıl. 

elıadó: Paksi Borbála kutatásvezetı 

 

A Bizottság tagjai meghallgatták a tájékoztatókat és 

1. egyetértettek abban, hogy az oktatási tárca által az OFI közremőködésével eddig 
megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló programok, eddig végrehajtott feladatok a 
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Bizottság ajánlásainak megfelelıen valósultak meg. A Bizottság javasolja az OFI cselekvési 
programja felelıseinek, hogy a kutatások  eredményei alapján határozottabban fókuszáljanak 
a problémában különösen érintett célcsoportokra. A 2009/2010 tanévre tervezett feladatok, 
amelyek az OFI keretein belül kerülnek megvalósításra, szintén tartalmazzák a Bizottság 
állásfoglalása alapján kialakított javaslatoknak azok gyakorlati megvalósítását. A Bizottság 
jelenlévı tagjai egyhangúan kinyilvánították továbbá, hogy a két lefolytatott kutatás kellı 
mélységben és koherenciával vizsgálta a nevelési–oktatási intézményekben elıforduló 
erıszakkal kapcsolatos összefüggéseket, az erıszakról alkotott pedagógusi, intézményvezetıi 
véleményeket, álláspontokat, és részben a tendenciákat is. 

2. A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a miniszter úr felkérésére kialakított korábbi, 
nyilvánosságra hozott álláspontjuk és ez alapján tett javaslataik utólag is megerısítést kaptak 
a kutatások eredményeibıl, és azok az intézkedések, amelyek a tárca, illetve az OFI részérıl 
megvalósulnak, megfelelı irányba mutatnak. 

3. A Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az iskolai erıszak kapcsán megjelenı 
társadalmi probléma kezelésében a köz és helyi médiának jelentıs szerepe van. Ezért 
szükséges lenne, hogy az országos és elsısorban a helyi médiák idırıl idıre tájékoztassák az 
érdekelt feleket azokról a lehetıségekrıl, amelyek egy–egy iskolai erıszakkal, konfliktussal 
kapcsolatban megjelenı probléma okán egyrészt segítséget jelenthetnek számukra a 
megoldásban, másrészt fontos volna az elért eredményekrıl is tudósítani. 

4. A Bizottság tagjai egyetértenek abban, hogy az iskolák és a kollégiumok fogalmazzák meg 
egyértelmően a diákokkal közösen, a diákokkal szemben támasztott követelményeket, erre 
szolgál az iskolai házirend és az abban foglaltakat következetesen kérjék számon és tartassák 
meg. A magatartási szabályok kialakításában érdemben vegyenek részt a szülık és a diákok 
képviselıi és ezek a szereplık kapcsolódjanak is be a végrehajtás ellenırzésébe. Fontos, hogy 
a gyermeki és a tanulói jogok, azok tudatosítása és azok betartása is legyen az iskolai munka 
középpontjában. 

5. A Bizottság tagjai megállapították, a jelen kutatások is alátámasztják, hogy a nevelési–
oktatási intézményekben uralkodó pedagógiai légkör jelentıs erıforrás az iskolai erıszak 
megelızésében és a konfliktusok csökkentésében, kezelésében és támogatták az oktatási tárcát 
az eddig elvégzett és megkezdett intézkedéseknek a folytatásában.  

6. A bizottság nyugtázta, hogy korábbi álláspontjának megfelelıen az iskolai agressziónak a 
köztudatban elfoglalt helyéhez képest valójában kisebb a jelenvalósága (bár ez sem 
lebecsülendı), így pl. a médiumok által tematizált un. tanárverések jóformán nem érik el a 
statisztikai mérhetıség küszöbét. Mindazonáltal a hitek és vélekedések szakmai "kezelése" is 
fontos feladat. 

 

Budapest, 2009. október 12. 

Dr. Szüdi János 

a Bizottság elnöke 

 


