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“From peer to peer: European Schools cooperating to be bullying-free” – Európai 
iskolák együttműködése az iskolai zaklatások megszüntetésére 
 

 

TÁMOGATÓ:  EU  
PROGRAM:  ERASMUS+ 
ELNYERT TÁMOGATÁS: 13.285 EUR 
MEGVALÓSÍTÁS ÉVE: 2016-2018 
 

 

A Máv-Telepi Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium 
részvételével 2016. decemberében a spanyolországi Ibi város önkormányzatának koordinálásával 
kezdődőtt a “From peer to peer: European Schools cooperating to be bullying-free” című projekt 
(2016-1ES01-KA201-025501). Az főpályázó mellett hat nemzetközi partner részvételével zajló, az 
Európai Unió által támogatott, Erasmus+ projekt 18 hónapon keresztül, 2018 áprilisáig tartott. A 
Wesley János Általános Iskola partnerei a már említett Ibi város önkormányzata mellett (1) University 
of Coimbra (Portugália) (2) Polo Europe- IC Bart Lore Fumane (Olaszország) (3) Inspectoratul Scolar 
Judetean (Románia) (4) Action Synergy (Görögország) (5) UC Leuven (Belgium). 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló Erasmus + projekt célja, hogy a zaklatás jelenségének 
megelőzésével, kezelésével és visszaszorításával az oktatási-nevelési intézmények zaklatástól mentes 
„övezetté” váljanak. A projekt lényeges eleme a résztvevő országok szoros együttműködése és 
tapasztalatcseréje. A projekt során a résztvevő hét ország tanulmányt készített az iskolai zaklatás 
jelenségéről saját országára vonatkozóan, mely „A zaklatás helyzete Európában” címmel egy közös 
záró tanulmányban jelent meg. 
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A projekt céljai: 

- Első kézből megismerni hogyan kezelik a zaklatás jelenségét más európai országokban. 
- Összehasonlítani az iskolai együttélés helyzetét a különböző országokban. 
- Az átvett tapasztalataok, jó gyakorlatok magas szintű megvalósítása. 
- A pozitív és szocializáló oktatás elősegítése. 
- Az iskolai együttélés javítása. 
- Hozzájárulás mindenfajta gyermekkori erőszak felszámolásához. 
- Interdiszciplináris és multikulturális képzés támogatása a tanárok és szakemberek számára az 

oktatás területén. 
- Alapvető tanulmány készítése a jelenségről és annak kezeléséről a különböző célterületeken. 
- A legjobb gyakorlatok gyűjtése, amelyek az oktatási anyagok alapjául szolgálnak európai 

szinten. 
- Munkamódszer létrehozása az európai szinten talált és az iskolákban alkalmazott legjobb 

gyakorlatok alapján. 
- Olyan pedagógiai anyag létrehozása, amely javítja a tanárok képességeit és készségeit a 

zaklatás kezelésében, az új technológiák és kommunikációs csatornák szerint. 
- A program végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok cseréje. 

 

A partnerek első közös találkozójára 2016. 
november 28-30 között került sor a 
spanyolországi Ibiben, mely egyben a 
projektindító találkozó is volt. 
Magyarországot Lónyai Zsuzsa a Máv telepi 
Wesley János Óvoda, Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakgimnázium és 
Gimnázium igazgatónője, valamint dr. 
Szalay András, az iskolát fenntartó 
Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség pályázati csoportjának 
vezetője képviselte. 

A projektindító találkozó fő célkitűzése a 
résztvevő partnerek megismerkedése mellett a projektszerepek felosztása, a projekt szakmai és 
menedzsment feladatainak átbeszélése valamint a legsürgetőbb feladatok tisztázása volt. A partnerek 
megállapodtak a projekt első számú szellemi termékének, az Országtanulmányok elkészítésének 
határidejében valamint meghatározták a tanulmány tartalmi elemeit.  
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A három napos találkozó 
alatt sor került a partnerek 
és a From Peer to Peer 
projekt nyilvános 
bemutatására a városi Rio 
Theaterben. A partnerek 
egy-egy tíz perces 
prezentációban mutatták 
be szervezetüket, illetve 
dióhéjban hazájukat is. Az 
eseményen a város 
polgármestere is részt vett. 

 

A partnerek 2017 októberében egy kilenc napos belgiumi tanulmányúton vettek részt, melynek során 
az iskolai zaklatás témáját dolgozzák fel mind elméleti mind gyakorlati megközelítésből.  

Az összes partner 
részvételével tartott 
partnertalálkozók során a 
résztvevők lehetőséget 
kapnak arra, hogy Európa 
más országaiban 
alkalmazott és bevált, az 
iskolai zaklatás kezelésére 
alkalmazott módszereket, 
ötleteket megosszák 
egymással, s a hallottakat 
saját hazájukban 
alkalmazni tudják. A 
projekt keretében 
Magyarország 2017 
áprilisában rendezett 
konferenciát.  

 

 


