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BEVEZETŐ
Boros Julianna: Az iskolai szociális munka és az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység
„A jövő iskoláját úgy kell elképzelnünk, hogy a mainál kevesebb pedagógus mellett, egyre
több segítő foglalkozást megtestesítő szakma képviselője, például fejlesztő pedagógus,
pszichológus, szabadidőszervező és iskolai szociális munkás lesz jelen az oktatási
intézményekben – hazánkban is.” Az idézet Torgyik Judit 2008-ban a Háló folyóiratban 1
megjelent írásában olvasható, s visszatekintve az elmúlt 10 évre elmondhatjuk igaza volt.
Az iskolai szociális munka története Magyarországon több évtizedre tekint vissza. Az első
segítő szociális szakemberek, iskolai szociális munkások elsősorban olyan intézményekben 2
dolgoztak, ahol hátrányos helyzetű tanulók és családjaik számára támogató feladatokat láttak
el, ezáltal elősegítve a gyermekek iskolai sikerességét, hátrányaik csökkentését. Az 1990-es
években még a szociális munka, mint szakterület képzése is a kezdeti lépéseket tette, de már
ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatási-nevelési intézményekben az oktató-nevelő munkát
végző pedagógusokon kívül szükség van olyan segítő szakemberekre, akik az iskolában
megjelenő problémákat képesek helyben, közvetlenül azonosítani, ezt követően pedig
professzionális beavatkozási módszereket alkalmazni azok megoldására.
A szociális szakember feladata nehéz az iskolában, hiszen egy olyan intézményben,
közösségben szükséges integrálódnia, ahol a szemlélet és a gondolkodásmód is eltérő. Mindez
alapvetően a tudományterületek különbözőségének és az ellátott funkcióknak köszönhető. A
pedagógusok a neveléstudomány területén képzik magukat, az elméletek és szakterület
szempontjából legfontosabb ismereteket, tudásokat szerzik meg, melyek a mindennapi
munkavégzésükhöz, az oktató-nevelő munkához szükségesek. Ezzel ellentétben a szociális
munkások a társadalomtudomány területén kapnak képzést, a pedagógusokhoz hasonlóan a
tevékenységükhöz legfontosabb tudások, kompetenciák, attitűdök elsajátítására törekednek.
Mindkét tudományterület képzési rendszerében találhatunk olyan elemeket, tantárgyakat,
melyek mutatják, hogy a pedagógusképzés számára is fontos, hogy a szakemberek
megismerjék azokat a társadalmi problémákat, melyekkel a tanulók és családjaik küzdenek
vagy a szociális munkások is tanulnak pedagógiát.
Mindezek ellenére tény, hogy a szociális munkások jelenléte az oktatási intézményekben
2018. szeptember 1-ig kevésbé volt ismert, kizárólag azokban a térségekben és településeken
találkoztak segítő szakemberrel az iskolában, ahol korábban valamilyen pályázati forrás 3
Iskolai szociális munka, Háló folyóirat, XIV. évf. 2008. III. szám 2008. március
http://halo.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/2008_marcius.pdf
2
Pécsen a Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégiumban, ahol többségében roma, cigány tanulók tanultak
1994-től. A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány alapfokú és középfokú intézményében
először szociális asszisztensek, később 1995-től diplomás szociális munkások látták el ezt a feladatot. A Periféria
Egyesület szolgáltatási programja 1999-ben indult Nyíregyházán a szegregált telep közelében lévő általános
iskolában.
3
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program később „Legyen Jobb a Gyermeknek” Nemzeti Startégia
pályázati programjai megvalósulásában a leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázhattak térségi szintű
programokra, melyek megvalósításában a szociális munkások, köztük az iskolában dolgozók szerepe is
hangsúlyosabb volt. Pécsen az INDIT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati programból valósította meg 2006-2012
között iskolai szociális munka hálózatát, melyet később Pécsi modellnek neveztek el. Végül egy Európai Uniós
pályázati támogatási konstrukció az EFOP-3.2.9-16 a gyermekek esélyeinek növelése a szociális segítés
1
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segítségével finanszírozni tudták a segítő szakembert, de a program lezárása után csak nagyon
kevés esetben történt meg a szakemberek továbbfoglalkoztatása és ezekben az esetekben sem
mindig szociális munkás feladatkörben. 2018. szeptember 1. fordulópontot jelent az iskolában
végzett szociális segítő tevékenység kapcsán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
15/1998. (IV. 30.) NM rendeletével kötelezően ellátandó feladatként az óvodai és iskolai
szociális segítői feladatot a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatellátásához
sorolta. A jogszabály egyrészt nagy előrelépést jelent, hiszen normatív finanszírozást biztosít
az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szociális segítők számára, szakmai felelősként
és foglalkoztatóként a Gyermekjóléti Központot nevezi meg, ami azt jelenti, hogy a
köznevelési intézményektől szakmailag független szakember lesz a szociális segítő, viszont
feladata ellátáshoz integrálódnia szükséges az adott oktatási intézmény struktúrájába,
közösségébe, ami nem kis feladat, ha a korábban leírtakat figyelembe vesszük. Továbbá
nehézséget okoz, hogy a jogszabály értelmében egy szociális segítő szakember nyújt
szolgáltatást 1000 gyermek számára, tehát a gyakorlatban lehetséges még városi szinten is,
hogy a szociális segítő területéhez 2 vagy kisebb intézmények esetén 4-5 iskola vagy óvoda
tartozik.
E magas létszám a korábbi tapasztalatok ötvözése mellett szükségessé teszi olyan
szakemberek foglalkoztatását, akik a szociális szolgáltatásokat jól ismerik és képesek
bizonyos esetekben beavatkozni, közvetíteni, vagyis olyan inter- és multidiszciplináris
tevékenységet végeznek, mellyel képesek az egyének, családok, közösségek és intézmények
problémáinak újszerű megoldására, innovatív szolgáltatások bevezetésére, az iskolai
célkitűzések támogatására. Mindezen feladatok ellátáshoz szükséges, hogy a szociális munkás
képes legyen önállóan dolgozni, tevékenységében a reflektivitás meghatározó elemként
internalizálódjon, együttműködésre és kooperációra törekedjen az iskola szereplőivel
(tanulók, pedagógusok, szülők). A szociális segítő nem kizárólag egyénekkel (pl. tanulók),
hanem egy közösséggel, a közösség tagjaival (pedagógusokkal, szülőkkel), családokkal
dolgozik együtt a felmerülő probléma megoldásán. A módszerek tekintetében nem elégséges
az egyéni esetmunkát ismerni, hanem a szükségletekre reflektálva a csoportmunka, a
közösségekkel végzett szociális munka technikáit is érdemes alkalmaznia a segítőnek.
Továbbá, a korrekció helyett a prevenciós tevékenységek előtérbe helyezése is indokolt a
köznevelési intézményekben dolgozó szociális munkások számára.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása, a szolgáltatás nyújtása új
kérdéseket4, dilemmákat vet fel az iskolai szociális munka kapcsán. Érdekes a
fogalomhasználat változása, úgy tűnik, hogy a jogszabályba kerülés során az iskolai szociális
munkás, mint meghatározás nem jelent meg, kivéve a foglalkoztatási feltételeket, ehelyett az
óvodai és iskolai szociális segítő feladatkör lett nevesítve. Napjainkban az új munkaköri
státuszban az iskolában dolgozó szociális munkásnak a megnevezése „óvodai és iskolai
szociális segítő” mégis fontos megjegyezni, hogy Bányai Emőke által definiált iskolai
szociális munka a leginkább használatos és ismert meghatározás napjainkig: „Az iskolai
szociális munka szolgáltatás a közoktatási intézményben biztosított, preventív jellegű segítő
tevékenység, amely az iskoláskorú gyermekek és fiatalok képességeinek és lehetőségeinek
köznevelési intézményekben való bevezetésének megvalósítására címmel került fejlesztésre az iskolai szociális
munka, más elnevezéssel.
4
Fontos megjegyezni, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésével felmerülő
dilemmákat próbálták orvosolni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak érdekében, hogy támogassa a
megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás megvalósulását, 2018. augusztus 15-én közzétette az óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység bevezetését segítő Szakmai ajánlást, valamint a Gyakori kérdések dokumentumokat.
A szakmai ajánlás és a további dokumentumok elérhetőek a következő online felületen:
http://szocialisportal.hu/documents/10181/175866/SZAKMAI+AJANLAS_ovodai_iskolai_szocialis_segites.pdf/
91263d6b-4048-7676-cb20-371fcb6d3d8f
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legoptimálisabb kibontakoztatását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk
javításával.” (Bányai, 2000: 3)
15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosítása 2/2018. (I.18.) EMMI során az NM rendelet 25. §
szerint: (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel
támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a
köznevelési intézmény pedagógusainak. (2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat lát el. Ennek keretében segíti a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és
oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges kompetenciái fejlesztésében, b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi
munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, c) a gyermek tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, d) a gyermek
családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák
esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, e) prevenciós
eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és f) a jelzőrendszer
működését. (3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst,
az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
A köznevelési intézményekben kötelező óvodai és iskolai szociális segítő feladat és
tevékenység ellátásához szükséges a szociális végzettséggel rendelkező szociális munkás,
segítő szakember, aki kapocs az iskola, a szülők, a család, az adott társadalmi környezet
között. A szociális munkás képzés nélkülözhetetlen voltát mutatja, hogy az ország különböző
pontjain az elmúlt félévben nem sikerült minden óvodai és iskolai szociális segítő állást
betölteni, vagyis a szociális szakemberekből hiány van. A szociális munkás képzés során a
felsőoktatásban BA, MA szinten lehet diplomát, szakképzettséget szerezni, másrészt az
iskolai szociális munkához kapcsolódóan, már az elmúlt években elindították és sikerrel
működtetik az iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzést az ország számos felsőfokú
intézményében.
Jelen kötet azzal a céllal készült, hogy a Pécsi Tudományegyetemen 2019. februárjában
meghirdetett iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzésben résztvevő, és/ill. más
egyetemen szociális, pedagógusképzésekben is tanuló egyetemi hallgatók számára oktatási
segédanyagot biztosítson. A kötet címe, „Az iskolai szociális munka alapjai” talán félrevezető
lehet, hiszen nem gondolom szerkesztőként, hogy teljeskörű lenne az iskolai szociális
munkaterület bemutatása a kötetben. A szerkesztés során törekedtem arra, hogy a témában
aktuális kérdésekkel, elméleti és gyakorlati problémákkal foglalkozó írások kerüljenek
bemutatásra, kiegészítve és aktualizálva a korábban megjelent kiadványok 5 tartalmát,
elkerülve az ismétléseket.
A könyv célja, hogy az óvodai és iskolai segítő tevékenységhez kapcsolódóan disszeminálja
különböző elméleti és gyakorlati vagy mindkét területen, együttesen jelen lévő szakemberek
Budai István (szerk.) (1993): Tanulmányok a gyermekjólét köréből I. Iskolai szociális munka.
Szöveggyűjtemény az óvó- és tanítóképző főiskolák hallgatói számára. Esztergomi Vitéz János Tanítóképző
Főiskola és a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola kiadványa, Hajdúböszörmény. Budai István (szerk.)
(1996): Szociális munka az iskolában – Válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek,
szociális és pedagógusképzésben résztvevők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Jankó Judit (szerk.)
(1996): Iskolai szociális ismeretek. Comenius Bt., Pécs. Máté Zsolt-Szemelyácz János (szerk.) (2009): Az iskolai
szociális munka kézikönyve. INDIT Közalapítvány, Pécs.
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tapasztalatait, gondolatait, objektív és szubjektív véleményét. A kötet „sokszínűségét”, multiés interdiszciplináris jellegét mutatja, hogy a szerzők a neveléstudomány, a
társadalomtudomány elméleti és gyakorlati területein dolgoznak. Az írások egyrészt elméleti
tanulmányok, melyek a nevelésszociológia aspektusairól, a szociális munka történetéről, az
iskolai szociális munka modelljeiről nyújtanak ismereteket, másrészt gyakorlatban dolgozó
szakemberek esettanulmányokon keresztül mutatják be mindennapi tapasztalataikat.
Harmadrészt a kötet célja, hogy a 2018. szeptember 1-től munkába álló óvodai és iskolai
segítők számára „hétköznapi példákat” mutasson be, ezzel megkönnyítve munkájukat és a
tapasztalatcserét a kollégák között. Továbbá a kötet tartalmaz interjúkat, egyrészt iskolai
szociális munkással, másrészt egy volt iskolaigazgatóval, aki mint munkáltató mondja el
tapasztalatait. Végül a kötet részét képezi azon érdekvédelmi szervezetek és folyóiratok
listája, valamint ajánlott irodalmak, melyek segíthetik azokat az olvasókat, akik érdeklődnek a
szakterület iránt és további információkhoz szeretnének hozzájutni az iskolai szociális
munkáról. Az írások végén minden esetben kérdések, feladatok várják az olvasókat, melyek
segítik, és arra ösztönzik az érdeklődőt, hogy az olvasás mellett reflektív módon szintetizálja
megszerzett ismereteit és tudását az adott témával kapcsolatban.
Feladat/Kérdés:
1. Mi a feladata az iskolai szociális munkásnak?
2. Hasonlítsd össze az iskolai szociális munkás és az óvodai és iskolai
szociális segítő szakemberek tevékenységét, feladatait!
Irodalom
Bányai Emőke (2000): Az iskolai szociális munka és lehetőségei az ezredfordulón,
Magyarországon, Háló, 6. évf. 2000. VIII. szám 2000. augusztus
Budai István (szerk.) (1993): Tanulmányok a gyermekjólét köréből I. Iskolai szociális munka.
Szöveggyűjtemény az óvó- és tanítóképző főiskolák hallgatói számára. Esztergomi Vitéz
János Tanítóképző Főiskola és a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola kiadványa,
Hajdúböszörmény.
Budai István (szerk.) (1996): Szociális munka az iskolában – Válogatás iskolai szociális
munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és pedagógusképzésben résztvevők számára.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Jankó Judit (szerk.) (1996): Iskolai szociális ismeretek. Comenius Bt., Pécs.
Máté Zsolt-Szemelyácz János (szerk.) (2009): Az iskolai szociális munka kézikönyve. INDIT
Közalapítvány, Pécs.
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szakmai ajánlás óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység bevezetéséhez (2018)
http://szocialisportal.hu/documents/10181/175866/SZAKMAI+AJANLAS_ovodai_iskolai_sz
ocialis_segites.pdf/91263d6b-4048-7676-cb20-371fcb6d3d8f
Torgyik Judit (2008): Az iskolai szociális munka jelentősége a roma tanulók segítésében,
Iskolai szociális munka tematikus szám, Háló, XIV. évf. 2008. III. szám 2008. március
http://halo.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/2008_marcius.pdf
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ISKOLA ÉS TÁRSADALOM
Varga Aranka: Az egyenlőtlenség dimenziói – az esélyteremtés lehetőségei
Bevezetés
Kétségtelen tény, hogy a „valahová születés” meghatározó ugyan bizonyos életlehetőségek
tekintetében, de a demokratikus társadalmaknak mindent el kell követniük, hogy ne kijelöljék
és megváltoztathatatlanná tegyék az egyén helyét, helyzetét; hanem lehetőséget és támogatást
nyújtsanak a hátrányok leküzdéséhez, a társadalmi mobilitáshoz. Fontos látni, hogy milyen
pontok, területek megerősítése ír(hat)ja felül az egyenlőtlenségek újratermelődését és
nyit(hat) utat a társadalmi mobilitásnak. Mindezek vizsgálatához olyan ismert
társadalomfilozófiai, társadalompolitikai fogalmak tartalmát szükséges ismerni, mint az
esélyegyenlőség, a méltányosság és az inklúzió. Ehhez kapcsolódóan érdemes áttekinteni a
társadalmi stratégiák rendszerét, láttatva, hogy melyek járulnak hozzá, vagy éppen melyek
gátolják az esélyegyenlőség kibontakozását. Emellett figyelembe kell venni a társadalomban
megjelenő sokszínűséghez való viszonyulási módozatokat, illetve az egyének, csoportok
döntési helyzetét. Ugyanakkor, nem kerülhető meg bizonyos nevelésszociológiai fogalmak és
kapcsolódó jelenségek, elméletek használata, mint például a tőkeelméletek, a nyelvi
szocializáció és az inkluzív nevelés. Egyéni szempontból tekintve az esélyegyenlőség
kérdéskörét, alapvető a hátrányok összefonódásából adódó – interszekcionális – élethelyzet
hátterének ismerete. Fontos még a reziliens – mint a nehézségekkel szemben sikeres
előrehaladó – személy jellemzőinek rövid leírása. A közösségi „erők” – empowerment –
lényegének átlátása (a szociális segítők számára is) elengedhetetlen. Az interszekcionalitás,
reziliencia, empowerment tényezőinek számba vétele az inklúzió szemlélete és gyakorlata
felé vezet, hiszen a kölcsönös befogadó és támogató környezet nélkül nehezen elképzelhető a
sokszoros hátrányok felülírása, az esélyegyenlőség és méltányosság biztosítása.
Az esélyegyenlőség fogalma, tartalma 6
Kiindulópontot és jogi alapot az esélyegyenlőség kérdésköréhez az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata (ENSZ, 1948) jelent szerte a világon. A Nyilatkozat eszmeisége bevezetőjének
első bekezdésében jelenik meg:
„Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint
egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke
alapját a világon.”
A Nyilatkozat gyökerei visszanyúlnak Hammurapi törvényéig és az ókori demokráciákig, s
később, a francia forradalom idején a „szabadság, egyenlőség, testvériség” eszmeiségében
öltöttek testet. A XIX. század közepén lezajlott európai forradalmak a veleszületett jogokat
(arisztokrácia) bontották le, és általános társadalmi elvárásként jelent meg a „szerzett jogok”
(meritokrácia) biztosítása. A XX. század közepére, második felére az esélyegyenlőség
(equality) a jogállamiságot megalapozó demokratikus követelménnyé vált. Ehhez nagyban
hozzájárult a Nyilatkozat, mely kinyilvánítja minden személy jogát az egyenlő esélyekhez –
függetlenül származásától, élethelyzetétől. Így a Nyilatkozat bevezetőjében foglalt, -és fent
Az írás összegzi Varga Aranka: A rendszerváltás gyermekei (2018. PTE BTK NTI, Pécs) című kötetének
elméleti bevezetőjét, illetve egyes részeit egészében tartalmazza.
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idézett elvi dekrétumon túl- 30 cikkelyben foglalja össze az egyenlő és elidegeníthetetlen jog
biztosításának kívánalmait. A sokféle terület számbavétele rámutat arra, hogy mennyire
sokrétűen szükséges figyelmet fordítani az egyenlőtlenségek ellensúlyozására.
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, mint az emberiség által alkotott „közös eszmény”
jelentősége vitathatatlan. Befolyással van államközi szerződésekre, kiindulópontját jelenti új
nemzeti alkotmányoknak és hatással van törvények előkészítésére is. A legtöbb nyelvre
lefordított szöveg a világon, az országok zöme ratifikálta (a Nyilatkozatot és a később
született egyezségokmányokat is) 7. A Nyilatkozat egyetemes befolyásolási szándékát
mutatja, hogy az emberiség minden tagja számára, mindenhol fenntartja érvényességét,
függetlenül attól, hogy a kormányok hivatalosan elfogadták-e az elveit. Ily módon alapvető
hatást gyakorol az esélyegyenlőség kérdéskörére, mert jogszabályban rögzíti, hogy az
esélyegyenlőségi elv – az alapvető jogok, valamint az emberi méltóság – mindenki számára,
megkülönböztetés nélkül biztosított. Kétirányú megközelítésből szemlélve (2. ábra) az
esélyegyenlőség fogalmának tartalmát, az magába foglalja az egyenlő lehetőségek (equality
of opportunities) biztosítását éppúgy, mint az egyenlő bánásmódot (equal treatment). (Keller–
Mártonfi, 2006)
Esélyegyenlőség (equality)







Egyenlő lehetőségek
(equality of opportunities)
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Egyenlő bánásmód
(equal treatment)









2. ábra. Az esélyegyenlőség fogalmának tartalma









Ahogy a 2. ábrán is látható, az esélyegyenlőségre törekvés a cselekvések szempontjából
kétféle lehet. E kettőség fogalmi szinten is megjelenik. Különbséget teszünk az
esélyegyenlőség (equality) és az egyenlő esélyek (equity) biztosítása között. Az
esélyegyenlőség (equality) elsősorban az egyenlő hozzáférés azonos módon való biztosítását,
más megközelítésben az egyenlő bánásmódot, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmát
jelenti. Ez a kívánalom jellemzi az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egészét, és
elveinek alkalmazásával megelőzhető, hogy emberek és csoportok kirekesztődjenek a
társadalomban fellelhető lehetőségekhez való hozzáférésből. Az esélyegyenlőség elsősorban
tehát azt a demokratikus társadalmi minimumot garantálja, hogy senki ne kerüljön hátrányba
valós vagy vélt egyéni adottságai, vagy valamely csoporthoz tartozása miatt. Ezt olyan
további jogi dokumentumok garantálják, mint az Európai Unió Emberi Jogok Európai
Egyezményének 14. cikke (Kézikönyv…, 2011); illetve, hazánk 2003. évi CXXV. törvénye
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ezek a jogi dokumentumok
megnevezik a kizáródással veszélyeztetett csoportok8 széles körét, és megfogalmazzák a
kiemelt figyelem módját is, melyek célzott beavatkozást teremtenek a hátrányban élők
egyenlő hozzáférése érdekében. Az esélyegyenlőség vagy egyenlő bánásmód összegzően azt
jelenti, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmából adódóan valamennyi személynek és
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx (Letöltés ideje: 2018. 01. 16.).
E csoportok magyarországi helyzetéről készült kötetben (Varga szerk., 2013) összefoglaló írást olvashatunk az
őket sújtó előítéletekről (Bigazzi, 2013), valamint a hazai jogszabályokban és stratégiákban való nevesített
megjelenésükről (Orbán, 2013a, 2013b). Statisztikai adatokra támaszkodó helyzetleírásokban
megismerkedhetünk az öt kiemelt csoporttal – mélyszegénységben élők és cigányok/romák (Cserti Csapó–Orsós,
2013), gyerekek (Szemenyei–Végh, 2013), nők (Kokas–Lakatos, 2013a), idősek (Kokas–Lakatos, 2013b),
fogyatékossággal élők (Horváth, 2013).
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csoportnak, jogilag garantált lehetősége van másokkal közös térben és másokkal azonos
módon és arányban hozzáférni információkhoz, tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz,
eszközökhöz stb. (Varga, 2013)
Az angolszász „equity” kifejezés – melynek magyar megfelelője a méltányosság – az
„equality”-hoz képest azt hangsúlyozza, hogy a hátrányt okozó különbségtétel kizárása
szükséges, de nem elégséges feltétel, a valódi esélyegyenlőség létrejöttéhez (Radó, 2007). A
méltányosság -a hátrányos megkülönböztetés tilalma mellett- azon támogató feltételek
biztosítását jelenti, melyek a társadalomban megmutatkozó különbségek (méltánytalanságok)
ellensúlyozásaként alkalmazott intézkedések, cselekvések. A támogató eszközök és aktív
cselekvés segítségével jön létre mindenki valódi hozzáférése, teremtődik meg egyenlő esélye.
Vagyis tenni kell azért, hogy az egyenlőtlen helyzetben lévők is részesülhessenek a felkínált
javakból. A szakmai diskurzus egyre inkább elhagyja az esélyegyenlőség (equality) fogalmát.
Helyette a méltányosság (equity) fogalomkörébe sorolja mindazon tevékenységet – és a
mögöttük meghúzódó szemléletet –, mely megteremti a társadalom minden szegmensében (és
valamennyi tagja számára) az egyenlőtlen helyzetük ellensúlyozását célzó feltételeket.
(Varga, 2013)
A méltányos megközelítés előtérbe kerülése is mutatja, hogy az egyenlő jogi státusz és a
tényleges társadalmi helyzet között lényeges eltérések mutatkoznak. A legnagyobb
egyenlőtlenség a társadalmi-szociális területen érhető tetten: egyrészt a társadalmi javakhoz
való hozzáférés eltéréseiben, másrészt, a társadalmi javak eléréséhez vezető utakon
jelentkező különbségekben. A beazonosítható egyenlőtlenségi pontok (javakhoz való
hozzáférés) átláthatóbbak, így egyszerűbben kezelhetők. Ezzel szemben a folyamatok
(javakhoz vezető utak) összetettsége sokrétűbb, és hosszabb időtávra ható ellensúlyozást
kíván. Más megközelítésben: a javakhoz való hozzáférés egyenlőtlensége bizonyos egyének,
csoportok számára már a javakhoz vezető utakon kínálkozó lehetőségekben is előnytelen
helyzetet, hátrányt okoz; megakadályozva a továbblépést. A javakhoz vezető utak során
mutatkozó egyenlőtlenségek egyenes következménye, eredménye lesz, a javakhoz való
hozzáférés eltérő mértéke. Közös pont mindkét megközelítés esetén, hogy megkerülhetetlen
az egyenlőtlenségek hátterében álló okok feltárása. Csak az egyenlőtlenségeket kiváltó és
azokat konzerváló okok, mechanizmusok ellensúlyozásával, lebontásával alakítható ki valódi
esélyegyenlőségi helyzet – egyéni és csoportszinten egyaránt. Fontos továbbá, hogy az
egyenlőtlenségek háttérmechanizmusait mint jelenségeket feltárva, és közzétéve lehetséges
csak társadalmi konszenzuson alapuló ellenhatásokat indítani, a méltányos beavatkozásokat
társadalmi normává tenni.
Visszatérve az esélyegyenlőség kettősségéhez, láthatjuk, hogy cirkulárisan működő
jelenségekkel állunk szemben. A javakhoz való hozzáférés egyenlőtlensége eltérést, hátrányt
okoz a javakhoz vezető utakon kínálkozó lehetőségekben, míg a javakhoz vezető utak
előnyösebb/hátrányosabb voltának következménye, a javakhoz való hozzáférés mértéke (3.
ábra). Közös pont ebben az összefonódó kettősségben, hogy mindkét esetben, ugyanazok a
konzerváló okok állnak az egyenlőtlenségek hátterében.
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3. ábra. Az esélyegyenlőség/egyenlőtlenség kettőssége
Tőkefajták – társadalmi és személyes tőkék
Az egyenlőtlenségek hátterében meghúzódó jelenségek leírásában az elmúlt száz év
szociológusai, társadalomfilozófusai élen jártak. A következőkben azokat emeljük ki,
amelyek iskolai kontextusban érvényesülnek.
Már az iskolába kerüléskor megfigyelt jelenség az a látens szelekció, és a tanulói
„képességekben” mért eredménykülönbség, melyek hátterében a családok által birtokolt, és az
iskola által preferált tőkefajták (pénz- és szimbolikus: kulturális, társadalmi tőke)
befektetésének eltérő mértéke húzódik. (Bourdieu, 1987) A különböző társadalmi helyzetű
családok iskolához való viszonya (habitusa), mint kulturális tőke határozza meg az iskolába
való pénzbeli és szimbolikus tőkék befektetésének mértékét. Amennyiben, a család érték- és
normarendszerében erőteljesen megjelenik a hosszú távú iskoláztatás igénye, akkor az képes
és hajlandó is folyamatos befektetésre az iskoláztatás során. Ha a család történetében,
kulturális tőkéjében, az iskoláztatás nem kiemelt szempont, ezek a beruházások elmaradnak.
Az iskolázatlan családok nem tudnak élni az iskolaválasztás és az oktatási szolgáltatások
széles körével, mert az iskoláztatás tétjére vonatkozó „információhiány” gátat szab a javakhoz
való hozzáférésnek éppúgy, mint a befektetéseknek. Végeredményben, a javakhoz vezető út
rövid és kudarcos lesz, így a kismértékű befektetés csekély megtérüléssé konvertálható,
melynek egyenes következménye a javakhoz való hozzáférés alacsony volta. Bourdieu éppen
erre a tényre hívta fel a figyelmet: manifeszt módon megjelenik az iskoláztatáshoz való
egyenlő hozzáférés joga a demokratikus társadalmakban, azonban látens módon a család
kulturális tőkéje dönti el, hogy kíván-e, tud-e, ezzel a lehetőséggel élni. A sokféle tőkével
induló családok előnyös helyzetbe jutnak az iskolai előrehaladás során tett befektetéseikkel,
míg a tőkehiányban szenvedőknek nincs mit befektetniük. A társadalmi közvélekedésben ez a
mechanizmus úgy jelenik meg, hogy az iskoláztatás lehetősége mindenki előtt nyitott
(„esélyegyenlőség van”), és azok a családok a hibásak, amelyek nem élnek ezzel. Ez a
megközelítés felfogható „az áldozat okolása” néven leírt mechanizmussal is. (Ryan, 1974 id.
Arató, 2012) Az egyenlőtlenségi rendszer újratermelődésének látensen működő
mechanizmusa így járul hozzá a társadalmi pozíciók átörökítéséhez, és egyben a felelősséget
áthárítja a hátrányban lévő csoportra, amiért az nem képes a mobilitás iskolarendszer nyújtotta
lehetőségeit kihasználni. (Bourdieu, 1978:281)
Mára elfogadott tény, hogy az egyenlőtlenségek okainak egyike a tőketulajdonláshoz köthető,
melyet a társadalmi tőke, mint elérhető kapcsolati háló is befolyásolni tud. (Coleman, 1997)
Ebben az összefüggésben, a pénztőke megléte/hiánya oka, és egyben következménye a
kulturális, szimbolikus, társadalmi tőkék látensen meghúzódó áttranszformálási folyamatának.
Mindez, társadalmi beavatkozás nélkül generációk közötti átörökítési folyamatként is
megjelenik, és így válik a tőkeformák birtoklásának hiánya (és döntő részük látens volta) az
12

egyenlőtlenségi helyzetek konzerválójává. Vagyis, ebben a megközelítésben az a személy
vagy csoport, aki a tőkeformáktól való megfosztottság, mint élethelyzet hordozója, azért van
egyenlőtlenségi helyzetben a javakhoz való hozzáférésben, mert az oda vezető úton –
méltányos támogatás hiányában – nincs lehetősége a különböző tőkék felhalmozására,
átváltására. Coleman – Bourdieu tőkeelméletét bővítve – a társadalmi tőke fogalmának
bevezetésével és rendszerének leírásával, az egyén – így a pl. a tanuló – közösségi
kapcsolatok hálózatában való elhelyezkedésének kulcsfontosságát emelte ki. Ezzel
összefüggésben, az egyént körülvevő személyek – kortársak, család, pedagógusok stb. –
hatásgyakorlásának jelentőségét is hangsúlyozta – az iskoláztatás szempontjából. (Coleman,
1997) Coleman ráirányította a figyelmet arra, hogy a méltányos iskolai környezet
kapcsolathálóján keresztül lehetséges a családi tőkeberuházás hiányát ellensúlyozni.
Az 1970-es évek szociológiai kutatásainak meghatározója volt a tőkefajták, mint a társadalmi
rétegződés konzerváló hatásrendszerének leírása. A 80-as évektől mindez kiegészült a
mikrostruktúrák jelentőségének felismerésével. A colemani társadalmi tőke, mely többek
között az iskola heterogén tanulói közösségén, és a méltányos támogatást nyújtó
pedagógusokon keresztül jut érvényre, a társadalmi struktúrák mellett a mikrostruktúrák
fontosságára irányította a figyelmet. Ezzel egy időben sokasodtak azok a pszichológiai
vizsgálatok, melyek hangsúlyozták, hogy az egyén hátrányos élethelyzetben való sikeres
megküzdését (reziliencia) a személyiségjegyek mellett, külső erőforrásoknak is segítenie kell.
Ilyen erőforrásnak tekintették a kutatók többek között a támogató iskolai környezetet.
(Masten, 2001) A kilencvenes évek végétől – munkahelyi környezetben végzett vizsgálatok
eredményeire támaszkodva, a pszichológiai tőke elméletének megalkotásával a személyes
szinten megjelenő tényezők kerültek fókuszba, mint az eredményességet alapvetően
befolyásoló feltételek. (Seligman, 1998; Luthans és mtsai, 2006) A pszichológiai tőkét az
adott személy pozitív pszichológiai tulajdonságainak fejlettsége nyújtja, és négy tényező
alkotja: az önhatékonyság, az optimizmus, a rugalmasság és a remény. (Luthans és mtsai,
2010) Az önhatékonyság – mint a pozitív pszichológia alapvető tényezője – ebben az
értelemben, a kihívást jelentő feladatok sikeres elvégzéséhez szükséges erőfeszítéseket jelenti.
Az optimizmust olyan belső és stabil tulajdonságok alkotják, amelyek segítségével, az adott
személy képes pozitívan tekinteni a jövőbeli történésekre, és egyúttal reálisan értékeli, mit
képes egy bizonyos helyzetben elérni. A rugalmasság meghatározása a rezilienciavizsgálatok
eredményeiből kiindulva, azokat munkahelyi szituációra alkalmazva született. Az adott
személy azon képességeit jelzi, amelynek segítségével a nehéz helyzetekből is sikerrel kerül
ki, egyúttal jól kezeli a pozitív változásokat és a megnövekedett felelősséget. (Masten, 2001)
A remény, a cél eléréséhez szükséges motivációs erőt biztosító elhivatottságot
jelenti. Magában foglalja az akaratot, és a képességet a sikerhez vezető út meghatározására,
amelynek része a várható akadályok felismerése, és többféle megoldás tervezése is. (Luthans–
Youssef–Avolio, 2007)
A pszichológiai tőke elmélete és kutatási eredményei összhangban vannak a Goleman (2000)
által leírt érzelmi intelligencia rendszerrel és a hozzá kapcsolódó vizsgálatokkal. A golemani
érzelmi intelligencia rendszer egyik oldalát a személyes kompetenciák alkotják. Ezek
határozzák meg, hogyan tud az adott személy saját magával „bánni”. Része az éntudatosság
(saját belső állapotok, preferenciák, erőforrások és intuíciók ismerete), az önszabályozás
képessége (belső állapotok, impulzusok és erőforrások kezelésére tesz képessé), és a
motiváció (azok az érzelmi jellegű törekvések, amelyek serkentik és irányítják a kitűzött célok
elérését). Mindezek szerepelnek a pozitív pszichológiai tőke tényezői között is. Az érzelmi
intelligencia rendszerének másik elemét, a különböző szociális kompetenciák alkotják,
amelyek meghatározzák, hogy az adott személy miként kezeli társas kapcsolatait. Ezen belül
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az empátia révén mások érzéseit, szükségleteit és meggyőződéseit ismerheti fel az egyén,
illetve olyan társas készségek birtokosaivá válhat, melyek lehetővé teszik, hogy másokból a
kívánt reakciót váltsa ki. A szociális kompetencia kölcsönhatásban van a társadalmi tőkével,
általa fejlődik, és fejlettsége révén a társadalmi tőke növelhető, kiaknázható. Goleman
vizsgálatai azt is bizonyították, hogy az egyén életben való boldogulását döntően érzelmi
intelligenciájának fejlettsége határozza meg. (Goleman, 2000)
„A társadalom rendszerszerű-strukturális tőkeátörökítési rendszerének (kulturális tőke,
szimbolikus tőke) determinisztikus megközelítése az esélyteremtő feltételek (társadalmi tőke
működése) feltárásán keresztül eljutott a rendszerrel megküzdő személyes feltételekig
(reziliencia, pszichológiai tőke) (4. ábra). Mindez a mikrokörnyezet sokoldalú fejlesztésének
szükségességére, az esélyegyenlőséget és a méltányosságot egyidejűleg biztosító kölcsönös
befogadás (inklúzió) megteremtésének fontosságára mutat rá – társadalmi és egyéni szinten
egyaránt.

4. ábra. A tőkék rendszere (Luthans–Luthans–Luthans, 2004:46 alapján a szerző saját
szerkesztése)
A társadalmi együttélési stratégiák rendszere
Az esélykülönbségek másik hordozója az eltérő társadalmi megítélés, mely leginkább a nemi
és a nemzeti etnikai - vallási csoportok között, illetve a fogyatékos személyekre vonatkozóan
jelenik meg. A társadalmi megítélés különböző formái széles skálán mozognak a nyílt
(diszkriminatív) cselekvésektől, a rejtett előítéleteken keresztül, a tradicionális
beidegződésekig, társadalmi normákig. A társadalmi megítélésből adódó egyenlőtlenség
kultúrába ágyazott, döntően hat rá az uralkodó csoport érték- és normarendszere, így időhöz
és helyhez kötötten alakul. Döntő benne, hogy az egyenlőtlenség okai külsők, és elszenvedői
sem a javakhoz, sem az oda vezető úthoz nem férnek hozzá másokkal azonos módon, mert
negatív (társadalmi) megítélésük ennek gátat szab. Az uralkodó csoport érték- és
normarendszere határozza meg a különböző csoportok társadalmi megítélését, és ezzel
összefüggésben eltérő együttélési stratégiákra készteti a társadalom tagjait. (Kozma, 1993)
Ezek a stratégiák egyben akkulturációként értelmezhetők, mert változásokat hoznak mind a
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kisebbségi, mind a többségi csoport számára. (Berry, 2005) Az egyes társadalmi (együttélési)
stratégiák háromféle dimenzióban vizsgálhatók. Figyelembe kell venni működésük során az
esélyegyenlőség biztosításának mértékét, hatással van rájuk a résztvevők döntéshozási
lehetősége, valamint befolyásolja a diverzitáshoz való viszonyulás módja is. A társadalmi
együttélési stratégiák e három szempont metszetében helyezhetők el.
Az 5. ábra rendszerben a különböző csoportok társadalmi együttélési stratégiáit, és azok
multidimenzionális megközelítését mutatja.

5. számú ábra. A társadalmi együttélési stratégiák rendszere (Varga, 2015c:244)
Az együttélési stratégiák között egyesek egyértelműen esélyegyenlőtlenségi helyzetet
teremtenek. Ilyen például a szegregáció (elkülönítés), mely az éles csoporthatárok térbeli
megjelenésének szélsőséges formája. Kialakulhat az előnyösebb helyzetben lévők
elvándorlásával (lásd gettósodás), vagy a hátrányban lévők fizikai elhatárolásával.
Eredményét tekintve az egyének vagy csoportok valamilyen vélt vagy valós tulajdonsága
alapján történő elkülönítését jelenti a társadalom valamely szegmensében. A hazai
cigányságot tekintve a szegregáció minden formája tetten érhető. Kutatásunk is szegregált
lakókörnyezetben élő cigány közösségekben zajlott, így annak hatásáról szemléletes képet
tud nyújtani.
Esélyegyenlőtlenségi helyzetet eredményeznek a szelekciós cselekvések, mechanizmusok is.
Szelekcióként tekintünk a különböző szempontok mentén végzett leválogatás következtében
létrejövő tartós elkülönítésre. Ez főként látens módon jelenik meg, nehezítve az
esélyegyenlőségi beavatkozásokat, mivel explicit nem jelenik meg az elkülönítés szándéka. A
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szelekció tehát a szegregáció „előszobájának” tekinthető, mivel eredményét tekintve sok
hasonlóságot hordoznak. Ez a stratégia is tetten érhető volt kutatásunk során iskolai
kontextusban.
Vannak olyan társadalmi stratégiák, melyek az egyenlő bánásmód kritériumainak ugyan
megfelelnek, azonban ezen nem lépnek tovább, tehát nem teremtenek tényleges
esélyegyenlőséget. Ilyen például az asszimiláció (beolvadás), mely az együttélés során a
kulturális különbségeket az uralkodó kultúra hegemóniájával tünteti el. Azon személyek és
csoportok számára nyújt esélyeket, akik a társadalom által meghatározott kulturális vagy
ideológiai sajátosságokat, szemléletet birtokolják, veszik át. A kutatásban megkérdezett
cigány/roma interjúalanyok egy része törekedett az asszimilációra, ettől várta a személyes
boldogulást. Különböző formái voltak tetten érhetők az asszimilációs törekvéseknek, mint
például a közösség fizikai elhagyása (ki-elköltözés), vagy akár a születéskori, kisebbségi
csoporthoz tartozást tükröző vezetéknév megváltoztatása is.
Olyanok is akadtak, akik a szeparáció (elkülönülés) mellett döntöttek, amely egy csoportra
jellemző önkéntes elkülönülési folyamat. Ennek hátterében az a belülről jövő szándék áll,
hogy az adott – kisebbségi helyzetben lévő – csoport a különállással képes legyen saját
kultúráját, nyelvét, identitását minél nagyobb mértékben megőrizni. A nemzetiségi oktatást
végző intézmények, a tanodák, a második esély iskolák sorolhatók ebbe a kategóriába. Ezek
az intézmények, bár támogatók és önként választottak, azonban az elkülönülésből adódó
hátrányokat is hordozzák. Kutatásunk során az alsószentmártoni második esély iskola ide,
mely sokoldalúan támogatja az oda járó – középfokról egyszer már lemorzsolódott – diákok
iskolai újrakezdését az érettségi megszerzéséig. Ez az esélyteremtő intézmény azonban a
felsőoktatásban való továbbhaladáshoz szükséges szimbolikus tőkék egy részét - az itt
végzett fiatalok számára - már nem tudja nyújtani.
A társadalmi együttélési stratégiák fentiektől eltérő módja, mely az esélyegyenlőség
biztosítását célozza, az integráció (beilleszkedés), mely deklaráltan a különböző helyzetű
személyek és csoportok együttélését célozza. Magában hordozza azonban, hogy van egy
olyan uralkodó (csoport-) érték és norma, amelybe beilleszkedik egy másik egyén, vagy
csoport. Egyik típusa a „rideg” integráció, mikor a beillesztésnek csak a közös tere
teremtődik meg. Alapértelemben változásokat követel a társadalmi tér tartalmában is az
integráció, ez azonban nem feltétlenül alapul kölcsönösségen. Erről számoltak be azok az
interjúalanyaink, akik a szegregált cigány közösségek általános iskoláiból érkeztek valamely
közeli város középfokú intézményébe. Így ugyan integráltan tanulhattak magasabb társadalmi
helyzetű társaikkal, azonban hátrányaik szembetűnőbbé váltak, és méltányos támogatásban
csak elvétve részesültek. Sőt, a középiskolás időszakra visszaemlékezve, többen kirívó,
diszkriminatív történeteket is felidéztek.
A kölcsönös befogadás (inklúzió) az a társadalmi stratégia, amely a hátrányt okozó
megkülönböztetés tilalmát, vagyis az egyenlő bánásmódot a valódi hozzáférést biztosító
méltányos szolgáltatásokkal együtt alkalmazza. Teszi ezt annak érdekében, hogy a különböző
csoportok és egyének sikeresen (esélyteremtő módon), együtt tudjanak élni. Az inklúzió
kategóriamentes nézőpontja a közösség egyes tagjaira egyediségükben tekint. Az egyént
társadalmi helyzetének, kulturális sajátosságainak és személyes adottságainak metszetében
elhelyezve törekszik a személyes kibontakoztatás maximalizálására. (Varga, 2015a) Nyomon
követő kutatásunk éppen azt igyekezett feltárni, hogy az inkluzivitás milyen mértékben volt
jelen a mintába bevont hátrányos helyzetű, cigány/roma fiatalok életében, tudta-e
élethelyzetük pozitív változását segíteni az inkluzív iskolai tér.
A sorra vett társadalmi stratégiák abban is különböznek, hogy kialakításukban mekkora
döntéshozási lehetősége van az egyéneknek, csoportoknak. A szegregáció, szelekció az
uralkodó csoportok döntése mentén alakul ki. Az asszimiláció és a szeparáció látszólag a
kisebbségi csoportba tartozók döntése, azonban kialakulásában szerepet játszik az a látens
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társadalmi „üzenet”, mely a választott stratégiát a javakhoz való nagyobb hozzáféréssel
„jutalmazza”. Az integráció és az inklúzió csak társadalmi egyetértés mentén valósulhat meg.
A társadalmi stratégiák eltérnek abban is, hogy mi a viszonyuk a sokszínűséghez (diverzitás).
A szegregáció és a szelekció homogenitásra törekvő stratégiák – itt a kulturális, társadalmi
különbözőség hátrányt eredményező tényezővé válik. Az asszimiláció és szeparáció fókuszba
emeli ugyan az eltérő kulturális jegyeket, azonban ellentétesen viszonyul hozzájuk. Míg az
asszimiláció: törekvés a sokszínűségi jegyek elhagyására az integrált térben, addig a
szeparáció: a kulturális különbözőség megóvását célozza az erre kijelölt, lehatárolt terekben.
Az integráció felismeri és értékeli a sokszínűséget a közös térbe emeléssel, azonban nem
feltétlenül alakítja ki ennek párbeszédét, hasznosulását. Az inklúzió az a stratégia, amely a
kölcsönös megismerést, befogadást, és ha szükséges, akkor a méltányos támogatást biztosítja.
A társadalmi stratégiák alapvetően az uralkodó csoport, és az általuk alakított
társadalompolitika szemléletét tükrözik. Alapját jelentik a különböző társadalmi csoportok
megítélésnek, befolyásolják a közgondolkodást és a cselekvéseket. Az eltérő stratégiákat
rendszerbe helyezve rajzolódnak ki az összefüggések – az 5. ábrán ezeket nyilak jelölik –, és
megmutatják a lehetséges kimeneteket, valamint fejlődési irányokat is. Így, a
szegregáció/szelekció, de akár a szeparáció is könnyen vezethet marginalizálódáshoz, a
társadalom peremére kerülés állandósult állapotához – ez a kutatásban vizsgált cigány
közösségek némelyikére szinte egészében jellemző volt. Az esélyegyenlőség ellenpontjaként
megjelenő kizárás, kizáródás (exklúzió) akkor alakul ki, ha a különböző egyének, csoportok
közös életterében elmaradnak a méltányos beavatkozások. Ezzel szemben, az integráció
kívánatosabb stratégia, azonban továbbra is magában rejti az asszimilálódás vagy a
szeparálódás veszélyét, és csak méltányos szolgáltatásokkal kiegészítve biztosítja az
inklúziót. A társadalmi együttélés rendszerének két végpontján elhelyezkedő stratégia –
elkülönítés (szegregáció) és kölcsönös befogadás (inklúzió) – között többféle társadalmi
együttélési lehetőség körvonalazódik –, ahogy kutatásunkban is tapasztalhattuk.
A stratégiák közül az inklúziót tekintjük a legsikeresebbnek, amely kölcsönös befogadásra
vonatkozó közös döntésén alapul, értékként épít az egymással kapcsolatba kerülő
diverzitásra, és a méltányosság eszközrendszerével valódi esélyegyenlőséget képes
biztosítani.
Esélyegyenlőtlenségi hatások
Az esélyegyenlőtlenségi dimenziók és hatásrendszerük összefüggéseit a 6. ábra szemlélteti,
figyelembe véve a tőketulajdonlás átörökítésének folyamatait, valamint a társadalmi
megítélésre és együttélésre épülő stratégiák mechanizmusait. A függőleges tengelyen a
javakhoz való hozzáférés mértéke, a vízszintesen pedig a javakhoz vezető úton tett
befektetések mértéke helyezkedik el. A kétféle egyenlőtlenséget okozó tényező
(tőkeellátottság/társadalmi megítélés) variációi illeszthetők a két tengely közé. A tőke nem
csak a pénztőkét vagy az anyagi javakat jelenti, hanem ide soroljuk a kulturális, a
szimbolikus és a társadalmi tőkét is – Bourdieu és Coleman fent ismertetett fogalmaira,
elméletére építve. A társadalmi megítélés alatt az uralkodó csoport által közvetített érték- és
normarendszeren alapuló szemléletet és cselekvést értjük, mely hatással van arra, hogy mely
együttélési stratégia jellemzi a társadalmat, illetve a személyközi viszonyok is erre épülnek.
Tőkehiányként értelmezzük azokat a helyzeteket, amikor szociális helyzetből adódó
hátrányai vannak az egyénnek, és ezen hátrányok ellensúlyozására esélynövelő (méltányos)
támogatások nem irányulnak. A tőkebirtoklás eredhet a családi szocializációból, de
következhet az intézményes támogatási formákból is. A megítélés negatív, semleges vagy
17

pozitív volta összefügg a hátrányt jelentő kategóriába sorolással, és kizárólag a kategóriát
alkotó tartalomhoz (pl. cigány nemzeti kisebbség) való külső viszonyulást jelzi. Mindezek
alapján tehető különbség a tőkebirtoklás/-hiány, illetve a társadalmi megítélés fokozatai
(pozitív/negatív/semleges) között, azok variációit megalkotva. A variációkat áttekintve válik
érthetővé, hogy miért kiemelt fontosságú a tőkeberuházási folyamat (különös tekintettel az
iskolára), összefüggésben a társadalmi (és iskolai) stratégiákban testet öltő megítéléssel.
 A tőkehiány és negatív megítélés – főként szelektív és szegregatív stratégiában testet öltve
– együttesen és egészében megakadályozzák a befektetéseket, és a javakhoz való
hozzáférést. Pozitív elmozdulás vagy eredmény ettől a helyzettől nem várható, legfeljebb
az egyén belső mozgatóerői által – egyedi esetekben. Ilyen helyzet alakul ki én ide
raknám a ma Magyarországon-t a külső támogatás nélkül maradt bezáródott cigány
közösségekben, vagy az inkluzív környezet hiányosságait elszenvedő szegregált
iskolákban ma Magyarországon. A bezáródások (gettósodás) a rendszerváltást követően
gyorsultak fel, és mára kialakultak azok a települések, térségek, amelyek sokszoros
hátránya adódik ebből a helyzetből.
 A tőkehiány és semleges megítélés – asszimilatív vagy integratív stratégiában testet öltve
– némiképp előrelépést jelent mind a befektetések, mind a javakhoz való hozzáférés
tekintetében. A semlegesség ugyan kizár bizonyos (pl. előítéletekből adódó) akadályokat,
de a méltányos támogatás hiánya kevés előrelépésnek enged utat. Így, a javakhoz való
hozzáférés időszakosan javulhat, de a támogatás elmaradása miatt a tőkebefektetések nem
tudnak megtörténni, így áttörő változás sem várható ettől az élethelyzettől. Ezt
tapasztalhatjuk rideg integrációt alkalmazó közösségekben, iskolákban. Így például, a
szegregálódott cigány közösségek általános iskolájából integrált középiskolai helyzetbe
érkező fiatalok tőkehiányai kompenzálásának elmaradása okoz döntő – akár
iskolaelhagyást okozó - hátrányt.
 A tőkehiány és pozitív megítélés – általában szeparatív vagy integratív stratégiában testet
öltve – némiképp segíti a befektetéseket, és a javakhoz való hozzáférést. A javakhoz való
hozzáférés megerősítése bizonyos pontokon (pl. pozitív diszkriminációval) implicit
hozzájárul a tőkebefektetések javulásához. (Arató, 2007) Azonban, a tőkék célzott
fejlesztésének elmaradása megrekeszti a jelentősebb előrelépést, és kétségessé teszi
hosszú távon a fenntarthatóságot. Ez alakulhat ki olyan nemzetiségi oktatásra koncentráló
intézménytípusokban, ahol a szociális hátrányok ellensúlyozása is szükséges lenne,
azonban, ezt vagy a tőkeáramlást figyelmen kívül hagyják.
 A tőkebirtoklás és negatív megítélés – leginkább asszimilatív stratégiában testet öltve – a
befektetéseket és a javakhoz való hozzáférést úgy éri el, hogy folyamatosan fenntartja az
adott (pl. kisebbségi) csoporthoz tartozáshoz kapcsolt negatív sztereotípiákat. Ez a
negatív megítélés folyamatos megküzdést igényel az egyén részéről egy olyan közegben,
amely normái mentén támogatónak bizonyul, azonban a diverzitást nem ismeri el
értékként. Ha az egyén ebben a helyzetben nem képes a teljes asszimilációra, vagy a
negatív megítélés gátat szab a támogatások nyújtásának, akkor a tőkebefektetések
ellenére egyre korlátozottabb lesz a javakhoz való hozzáférése. Ilyen helyzet figyelhető
meg a többlépcsős mobilitás során cigány/roma fiataloknál, mely végső soron az
„üvegplafon” effektust is kiváltja. A fogalom elsősorban a munkaerőpiacon használatos
és az „üvegplafon” metaforával fejezi ki azokat a láthatatlan, feloldhatatlan akadályokat,
amelyek nem engedik a kisebbségeket és a nőket a vállalati ranglétra felsőbb szintjeire
jutni – függetlenül képzettségüktől vagy elért eredményeiktől. (Federal Glass Ceiling
Commission, 1995) Hasonló jelenség játszódik le a társadalom különböző szegmenseiben
a negatív társadalmi megítéléssel összefüggésben. Példaként szolgálnak olyan személyek,
akik ugyan a hosszabb iskoláztatást választották, de a későbbi boldogulását – például a
munkaerőpiacon – éppen az akadályozta, hogy valamely cigány közösség tagjai. Így bár
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képesek voltak bizonyos tőkék (végzettség) felhalmozására, azt azonban nem tudták a
diszkriminatív társadalmi viszonyulás miatt élethelyzetük javításához (munkalehetőség
elnyerése) konvertálni.
A tőkebirtoklás és semleges megítélés – néha asszimilatív, de inkább integratív
stratégiában testet öltve – a befektetéseket és a javakhoz való hozzáférést is magas szinten
tartja. A tőkeberuházások támogatása célzott és kimagasló, azonban a kisebbségi
csoportba tartozás figyelmen kívül marad. A kulturális színvakság (colorblind) „mindenki
egyforma” elve mentén nem biztosítja a csoport identitásának megőrzésének jogát közös
keretekben. (Arató 2007) Hátrányos megkülönböztetést ugyan nem okoz ez a helyzet,
azonban olyan belső erőforrások maradnak parlagon, vagy háttérbe szorítva, melyek
ösztönzően hathatnának a javak megszerzésére. Így a befektetések ugyan
maximalizálhatók, azonban a javakhoz való hozzáférés ebben az esetben is korlátozott.
Ez jellemzi azokat a támogató programokat, ahol nem építenek arra, hogy valamely
kulturális kisebbségbe tartozók jelennek meg értékeikkel a méltányossági térben.
Szembetűnő az egyének oldaláról az erős asszimilációs igény, és a közösségéért való
felnőttkori társadalmi felelősségvállalás elmaradása.
A tőkebirtoklás és pozitív megítélés – az inkluzív stratégiában testet öltve – a
befektetéseket és a javakhoz való hozzáférést is kimagasló szinten tartja. A
tőkeberuházások támogatása együtt jár a kisebbségi csoport sajátosságaira, mint értékekre
építéssel. Mindez olyan esélykiegyenlítő helyzetet teremt, mely az egyéni
kibontakoztatást maximalizálja, és az eredményeket hosszú távon fenntartja. Ezt célozzák
olyan hazai támogató programok, mint például a köznevelés szintjén működő Arany
János Programok, vagy a felsőoktatás roma szakkollégiumi hálózata.
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6. ábra. Az esélyegyenlőtlenségi dimenziók és hatásrendszerük
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Az esélyegyenlőség személyes és közösségi megközelítései
Interszekcionalitás
Különösen nehéz és összetett helyzetet teremt, ha kétféle egyenlőtlenségi helyzet
összefonódik. Az interszekcionalitással lefedett jelenség olyan állandósult helyzet, amelyben
új társadalmi kategóriaként manifesztálódik többféle, egymással kölcsönhatásba lépő
egyenlőtlenségi kategória, mely során az elnyomás okai nem választhatók szét (Asumah–
Nagel, 2014; Sebestyén, 2016). Az interszekcionálitást vizsgáló kutatások több szempontból
közelítik meg a témát: lehetnek csoport-, folyamat- és rendszerfókuszúak. Némelyek csak a
többféle csoporthoz tartozás hatásait írják le, míg a folyamatelvű megközelítés a
kölcsönhatásokat is kiemeli, és feltárja a háttérben álló faktorokat. Ilyen például a hatalom
viszonya a csoporthoz, illetve az adott csoporthoz tartozás választási lehetősége – ahogyan a
fenti társadalmi stratégiákban is láthattuk. A rendszerelvű megközelítés történetiségében
tekint az interszekcionalitásra, és az egyenlőtlenségeket komplexitásában vizsgálja. (Cho–
Ferree, 2010)
Magyarországon főként a szociális hátrány, és cigány/roma közösségbe tartozás alkot
összefonódó kategóriát. Az iskolában megtapasztalt hátrányokat kompenzáló intézkedéseknek
– fogalmi és tartalmi szinten is – sokféle megközelítésével találkozhattunk az elmúlt
negyedszázadban. Abban azonban egyetértés mutatkozik, hogy a jogszabályban is nevesített
szociális hátrány9 mellett, a cigány közösségekbe tartozás is fokozza az iskolai
sikertelenséget. Ezek a gyermekek sikertelenebbek az iskolában. Hazai kutatók arra is
rámutattak, hogy a szociális helyzetből adódó hátrányokat a cigány kisebbségi csoporthoz
társuló negatív társadalmi előítélet jelentően súlyosbítja. (Forray–Hegedűs, 2003; Forray–
Pálmainé Orsós, 2010; Cserti Csapó–Orsós, 2013; Neményi, 2013) A statisztikai adatok
láthatóvá teszik, hogy a hátrányos helyzetű, valamint cigány/roma tanulók zömét az
interszekcionalitás jellemzi, így nem választhatók szét az ezen jellemzőkkel kapcsolatos
oktatási kérdések. (Híves, 2015; Fehérvári, 2015; Zolnay, 2015) A kutatások rámutatnak arra
is, hogy az elmúlt ötven évben ugyan fokozatosan javult a cigányság iskolázottsági helyzete, a
távolság (lemaradás) azonban nem csökkent a nem cigány lakossághoz képest. (Havas–Liskó,
2004, Kemény–Janky–Lengyel, 2004; Zolnay, 2015) Az általános iskolai kompetenciamérés
eredményeire építő vizsgálat eredményei szerint, a cigány tanulók teljesítményének
lemaradása hátterében egyidejűleg áll a szegénység és az etnikai szegregáció. (Kertesi–Kézdi,
2012) A legújabb kutatások kimutatták, hogy az egyházi iskolák számának jelentős
növekedése együtt jár a szelekció felerősödésével. Ez a folyamat a magasabb társadalmi
helyzetű családok számára olyan lehetőséget teremt, mely együtt jár a hátrányos helyzetű,
cigány/roma tanulók iskolai szegregációjának növekedésével. (Fejes és Szűcs szerk., 2018)
A mindennapokban tapasztalható szelekciós folyamatok (és azok intézményesült formái),
szembemennek az esélyegyenlőséget, méltányosságot biztosítani kívánó törekvésekkel. Az
interszekcionalitás összetettsége ugyanis azt várja el, hogy a jogrend, és a hozzá kapcsolódó
társadalmi cselekvések vegyék figyelembe a fennálló egyenlőtlenséget, és az eltéréseket az
egyenlőtlenség hátterében álló okokra reagálva, azt ellensúlyozva kezeljék. A kutatásunkban
vizsgált cigány/roma diákok életútjában is megfigyelhető volt a szociális helyzettel
összefüggő különböző tőkehiányok (anyagi javak, kulturális, társadalmi és szimbolikus
tőkék), és a negatív társadalmi megítélés (látens vagy diszkriminatív formában) egymást
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet definíciójára vonatkozóan 2013. szeptember 1-ig az 1993.évi
LXXIX. közoktatásról szóló törvény 121. §-a volt irányadó. Jelenleg a 2013. évi XXVII. törvény 45. §-ában
meghatározottak szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
módosított 67/A. §-a van érvényben.
9
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erősítő hatása. A tőkehiányok már az indulásnál láthatók voltak, és az iskolai előrehaladás
során az iskola különböző mértékben volt képes ezt a hátrányt ellensúlyozni. A fentiekben
láttuk, hogy a cigány/roma közösségekre vonatkozó negatív megítélések miféle társadalmi
együttélési stratégiákban öltenek testet. A vizsgálatunkban is nyomon követhető volt, hogy a
különböző együttélési stratégiák milyen hatással voltak a kisebbségi csoportba tartozó
személy életlehetőségeire, identitásához való viszonyulására. A stigmatizált (mások által
negatívan megítélt, megbélyegzett) csoporthoz tartozás ugyanis kihat az egyéni önértékelésre,
érzelmi jóllétre. Ennek oka, hogy a csoporttagság a személyes identitás (én) része. Ha az
adott csoportot negatívan értékelik, akkor annak következménye lesz a kétely önmagunkban
(alacsony önértékelés). Mindez negatív érzelmeket hív elő, mely az élet minden aspektusát
áthatja, és a fizikai, valamint, az érzelmi jóllétet egyaránt fenyegeti. (Smith és mtsai, 2016)
Vagyis, az előítéletekből következő stigmatizáltság, a társas identitásához való viszonyuláson
túl a személyes identitáselemekre (pl. önértékelés) is hatással van. Ennek egyik „tünete” a
társas identitáshoz való viszonyulás azon formája, mely már inkább egy védelmi
mechanizmus (pl. a személy gyengén azonosulóvá válik, hogy védje az önértékelését).
(Serdült, 2015)
Az interszekcionalitás jelensége többek között az összefonódó csoportjellemzők negatív
hatására hívja fel a figyelmet. Az ellensúlyozás érdekében elengedhetetlen az egyes jellemzők
tudatos kezelése, mert összemosásuk téves következtetésekhez, és beavatkozásokhoz vezet. A
szociális hátrány és a kulturális kisebbséghez tartozás kettőssége ráadásul két ellentétes irányú
cél mentén kezelendő. Az egyik elérendő hatás a szociális hátrányokból adódó hiányosságok
csökkentése, melyhez kompenzációt szolgáló, méltányos szolgáltatásokat kell nyújtani. A
különböző tőkék (kulturális, társadalmi) megszerzését az intézményes terek (pl. iskola)
segíthetik. Ez az intézményes támogatási folyamat eredményezi a nagyobb mértékű
kulturális- és társadalmitőke-birtoklást, mely a későbbiekben a társadalmi javak – pl.
munkaerőpiaci lehetőségek – könnyebb eléréséhez járul hozzá. Vagyis, a szociális
hátránykompenzáció összességében e csoportjellemző elhagyását célozza. Ezzel szemben a
„csoportban tartás” a cél akkor, amikor a kisebbségi csoporthoz tartozás megerősítése, a
pozitív identitás kiépítése zajlik. Ennek eléréséhez a társadalom (és az iskola) kulturális
értékekre építő, valamint a rasszista előítéleteket visszaszorító cselekvéseire van szükség.
(Arató, 2007; Bigazzi, 2013)
Az Egyesült Államok sokszínű társadalmában az 1900-as évek második felének polgárjogi
mozgalmai még multikulturális megközelítésben (Banks, 1997) tárgyalták a családi és iskolai
szocializáció eltéréseit – bikulturális szocializáció megnevezéssel. Az iskolai sikeresség
zálogának tartották a két, egymástól eltérő kultúrájú szocializációs tér minél nagyobb
átfedésének biztosítását. Ehhez segítő szereplőket és cselekvéseket határoztak meg.
Transzlétornak nevezték azt a személyt, aki kisebbségi környezetből indulva vált sikeressé az
iskolában, és közössége számára hiteles közvetítője lett a középosztálybeli kultúrának.
Mediátor az a személy, elkötelezett pedagógus, aki megismerve a családi szocializációt, abból
kiindulva, arra építve valósít meg az iskolában befogadó környezetet. (Adler, 1975) A
bikulturális szocializáció jelenségének feltárása, valamint a két szocializációs tér átfedését
segítő szereplők és cselekvések leírása egyértelműen az iskola felelősségévé tette e kettősség
enyhítését célzó beavatkozásokat. Napjainkban a különbözőséget/sokszínűséget társadalmi, és
iskolai környezetben egyaránt értékként elfogadva további elemekkel egészül ki az
esélyegyenlőségi, méltányossági törekvés. Az intézményi (iskolai) környezetet vizsgáló
kutatók is hangsúlyozzák, hogy az esélyegyenlőségi cselekvések az egyének és közösségek
értékeit, szükségleteit felismerő, és ahhoz igazodó társadalmi környezetben tudnak
maradéktalanul célt érni. (Hurtado és mtsai, 2012)
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Reziliencia
A reziliencia a pszichológia tudományterületéről indult fogalom, amely központjában azon
jelenségek vizsgálata áll, amelyek hatására az egyén életében tapasztalható viszontagságos,
krónikus, stresszkeltő és traumatizáló körülmények ellenére sikeres megküzdés és adaptáció
fedezhető fel. (Masten, 2001, 2008; Luthar–Cicchetti–Becker, 2000; Zautra–Hall–Murray,
2010) A reziliencia gyakran használt szinonimái a „lelki ellenállóképesség” vagy
„rugalmasság”, amely az egyén, a csoport vagy a közösség a nehézségeket és azok káros
következményeit megelőző, vagy minimálisra csökkentő, illetve legyőző képességét hivatott
illusztrálni. (Grotberg, 1996 in Ceglédi, 2012) A reziliencia kutatása ma már más
tudományterületeken is jelen van, így például a szociológiai vizsgálatokban, ahol az egyén
sikeres megküzdése mellett a fókusz kiterjed a közösség, a csoport, a társadalom vagy
intézményi szintű reziliencia értelmezésére egyaránt.
A reziliencia két pólusáról beszélhetünk: az egyén életére negatív hatást kifejtőről
(rizikófaktor) és az azt kompenzálni – és ezáltal a megküzdést elősegíteni és a rezilienciát
kialakítani – képes pozitívról (protektív/promotív faktor). (Masten, 2001, 2008; Masten–
Wright, 2010) A reziliencia vizsgálati megközelítéseinek többségében egy olyan integratív és
multidimenzionális nézőpont dominál, amely az egyén nehéz körülmények ellenére
megvalósuló sikeres alkalmazkodását külső, kontextuális (szociális) tényezők és belső,
személyes (individuális) faktorok interakciójával magyarázza; eltérő hangsúlyeltolódással e
két elem fontosságával kapcsolatban. (Rayman–Varga, 2015) Kutatásunk központjában a
reziliencia kiteljesedéséhez köthető külső elemek szerepeltek, de figyelembe vettük az egyén
belső tényezőit is. Vizsgáltuk, hogy a környezetből adódó nehézségek (és az onnan érkező
támogatások), miként hatottak az egyén életútjának alakulására.
A legfontosabb környezetből eredő (külső) rizikó- és protektív tényezők a szocializációs
közegben – a családban, az iskolában, a kortárs csoportban és a szomszédságban – fellelhető
kapcsolatrendszer milyenségében érhetőek tetten. Az emberi kapcsolatrendszerek mellett
rizikófaktor az alacsony szocioökonómiai státusz, a szegénység és a traumatikus események
is. (Perez és mtsai, 2009; Sameroff, 2005; Masten 2001, 2008; Masten–Wright, 2010) Perez
és munkatársai (2009) hangsúlyozták, hogy a rizikófaktorok közül leginkább az alacsony
szocioökonómiai státusz, illetve valamely kisebbséghez tartozás veszélyezteti az iskolai
karriert. Így különösen fontos az interszekcionalitás jelenségét az iskolai előrehaladással
összefüggésben figyelembe venni. Masten és munkatársai (2008) ugyanis az iskolát az egyik
legkiemelkedőbb protektív faktornak definiálták, amennyiben olyan támogatást tud nyújtani,
amely képes ellensúlyozni az egyén életében jelenlévő rizikótényezőket.
A reziliencia sokrétű kutatási felfogásai közül vizsgálatunk Masten és mumkatársai (2008),
valamint Perez és mtsai (2009) által meghatározott fogalomra épít, mely szerint azt a tanulót
nevezzük reziliensnek, aki olyan hátrányokkal (rizikótényezőkkel) rendelkezik, amelyek az
iskolai karrierjét kedvezőtlen irányba befolyásolhatnák, ám ezek ellenére mégis sikeres a
tanulmányi pályafutása.
A reziliencia kiteljesedésének alapfeltétele a hátrányban lévő diákok személyes és szociális
identitásának megerősítése, továbbá elengedhetetlen, hogy a hátrányból induló személyek a
javakhoz vezető úton képesek legyenek sikeres tőkebefektetéseket tenni, és a javakhoz
hozzáférésük se legyen korlátozott. Mindez segíti a külső rizikótényezők, vagyis a nehéz
körülmények áttörését, ellensúlyozását. Külső rizikótényezőnek tekinthető az alacsony
szocioökonómiai státusz (társadalmi hátrány, negatív társadalmi megítélés) és a személyes
élet traumatikus eseményei is. A környezetből eredő (külső) protektív feltételek a
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szocializációs közeg (család, iskola, a kortárs csoport) kapcsolati hálójában érhetők el.
(Masten és mtsai, 2008; Czeglédi, 2012)
Kutatások eredménye szerint a sokféle nehézséggel szembeni sikeres megküzdéshez (a külső
támogatások mellett) elengedhetetlen volt a reziliencia belső tényezőinek erőssége is.
(Rayman-Varga 2015, Varga 2017) Ezek között a tudatos és hosszú távú életúttervezés, a
motiváltság, az önbizalom, és a jövő pozitív megítélése szerepelt. A felsorolt belső jellemzők
összességében alkotják a pszichológiai tőkét. A jellemzők egy része korábbi életszakaszban
általában külső támogató személyhez (szülő, barát, tanár) kötődik, azonban jó részük
interiorizálódik. Ehhez fontos, hogy a kezdeti nehézségekkel szemben, amelyek zöme iskolai
kirekesztésben vagy sikertelenségben is testet öltenek, valamilyen megoldási stratégiát
válasszon a reziliens személy. Közös pont a stratégiákban a tudatos változtatni akarás, a
bizonyítási szándék – elsősorban a társadalmi környezetnek. Legtöbb esetben a kamaszkor
kezdetére datálódik a változás, amelyet belső késztetésként élnek meg, de mindig megjelenik
egy olyan – iskolai – személy, aki ebben a folyamatban döntő támogatást nyújt. Kutatások
szerint a külső személy általában valamilyen tehetséggondozó tevékenységgel hatott a
diákjára – személyes értékének (tehetségének) visszacsatolásán keresztül megerősítette
önbizalmát (énmegerősítő mechanizmus), közvetlen és azonnali sikerekhez juttatva egy olyan
környezetben (iskola), ahol a társadalmi hátránnyal küzdők általában „felzárkóztatandó” és
lemorzsolódó szerepben vannak. (Trendl–Varga, 2018)
A tehetséggondozás ebben az értelemben egy pozitív Pygmalion-hatást ér el. A Pygmalioneffektus vagy más megnevezéssel az „önmagát beteljesítő jóslat” jelenségét osztálytermi
viszonyrendszerben tárták fel először. (Rosenthal és mtsai, 1968) Vizsgálatokkal
bizonyították, hogy a pedagógus tanulóra irányuló negatív vagy pozitív viszonyulása –
függetlenül a diák képességeitől, motivációjától, tudásától stb. – döntően hat a tanulói
teljesítményre. Későbbi magyarországi vizsgálatok kiemelték, hogy még az integrációt
alapelvként megfogalmazó oktatáspolitikai beavatkozások gyakorlati megvalósításában részt
vevő iskolák vezetői és pedagógusai is nagyon különbözően ítélik meg a cigány gyerekek
oktatási kérdéseit, és jócskán találunk körükben korlátozó attitűddel rendelkezőket. (Arató,
2015; Rayman, 2015) A tehetséggondozás – szemben a „felzárkóztatás” korlátokat szabó
megközelítésével – pozitív irányba erősítette, fejlesztette a szakkollégisták érzelmi
intelligenciájának számtalan elemét. Az érzelmi intelligenciát ugyanis olyan személyes és
társas kompetenciák teljesítik ki, amelyek bizonyítottan hozzájárulnak az egyén
sikerességéhez. (Goleman, 2000) A személyes kompetenciákat az egyén önmagára irányuló
viszonyulásai alkotják, melynek része az éntudatosság, az önszabályozás képessége és a
motiváció. A szociális kompetenciák jelentik az érzelmi intelligencia másik részét, melyek
meghatározzák, hogyan kezeljük társas kapcsolatainkat. Az érzelmi intelligencia
összetevőkben felismerhetők azok az elemek, melyek elengedhetetlenek a reziliencia
kialakításához és fenntartásához.
Empowerment
A reziliencia fogalomköréhez szorosan kapcsolható a szociálpolitika és a szociálpszichológia
által feltárt jelenség, az empowerment. Az empowerment olyan csoportokra vonatkozóan
értelmezhető, amelyeknek tagjai esélyegyenlőtlenségi helyzetben vannak, kirekesztve a
különböző javakhoz való hozzáférésből. Az esélyek biztosításának egyik része az előnyösebb
helyzetben lévők felelősségvállalása és részvétele a méltányos támogatásokban. A valódi és
fenntartható változásokhoz azonban elengedhetetlen, hogy a hátrányban lévő személyek ne
passzív résztvevői, hanem aktív alakítói legyenek a rájuk irányuló támogató folyamatoknak.
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Az empowerment ebben a gondolatmenetben egy olyan „felvérteződési” folyamat, melynek
során az egyén, majd pedig a közösség képessé válik az önmeghatározásra, közös céljaik
megfogalmazására. Felismerik saját hatalmi pozíciójukat, és mernek élni a hatalom
eszközeivel közösségük érdekében. Képesek saját, illetve közösségük társadalmi
egyenlőtlenségi helyzetén önsorsot alakító módon változtatni. (Adams, 2003; Lakatos, 2010)
Az empowerment kialakítása során az egyén egyre inkább cselekvővé válik, továbbá, saját
érdekein túl közössége érdekeit is szem előtt tartja. Fokozatosan felismeri az élethelyzetét
hátrányosan befolyásoló hatalmi-strukturális tényezőket, és ezek megváltoztatásának
érdekében támogató eszközöket használ, majd kompetenciaelemeket sajátít el, közösségi
akciókat szervez stb. Az így teret nyerő kisebbségi befolyás átírja a társadalmi egyenlőtlenség
újratermelődésének mechanizmusait, és a strukturális kiszolgáltatottsággal szemben is esélyt
ad a társadalmi javakból való részesedésre. (Bigazzi, 2013, 2015)
Az empowerment jelenségét oktatási kontextusba helyezve, és az inkluzivitás és a reziliencia
fogalomkörével összekötve új nézőpontot kapunk. Ez a komplexebb megközelítés rávilágít az
egyéni „felvérteződés” tudatos fejlesztésének szükségességére. Az empowerment fejlesztését
célozva az inkluzív környezet egyre interaktívabbá válik, és ily módon nyújt támogató
feltételeket az egyén számára. Az önsorsalakításra és kölcsönös együttműködésére építő
inkluzív környezet, a benne lévő személyek rezilienciájának kialakítását elérendő célként
tételezi. Az együttműködések pozitív élményei (motiváció) és tapasztalatai (kompetencia)
egyben hozzájárulnak egyéni szinten az empowerment belsővé válásához, fenntartásához.
(Varga 2017b)
Az empowerment tehát olyan „felvérteződési” folyamat (7. ábra), amelynek első szakasza
individuális szinten zajlik, és az önbecsüléstől a reziliencia kialakításáig, fenntartásáig tart.
Erre építve, mintegy folytatásként alakul ki a közösségért érzett felelősség, a tényleges
cselekvés, és az ebből következő változások (Travis–Bowman, 2015). A közösségi
„felvérteződés” visszahat a rezilienciára is, mivel a másokért vállalt felelősség „hozadéka” az
önerősítő (self-help) mechanizmus. (Varga, 2015a)
Személyes felvérteződés
ÖNBECSÜLÉS REZILIENCIA
FEJLŐDÉS
„Jobb életérzés”
„Sikeresebb
„Folyamatos
(Feeling better)
cselekvés”
jóllét”
(Doing better) (Being better)

Közösségi felvérteződés
KÖZÖSSÉG
VÁLTOZÁS
„A
„Pozitív
közösséghez
közösségi
tartozás
helyzet”
érzése”
(Better
(Better sense
Community
of belonging)
Conditions)
7. ábra. A személyes és közösségi „felvérteződés” keretrendszere (Travis–Bowman, 2015
alapján)
Inkluzivitás
Az előzőekben leírt jelenségek – az interszekcionális helyzetre való sikeres reagálás, a
rezilienssé válás támogatása, az empowerment kialakítása – óhatatlanul feltételeznek egy
sajátos társadalmi, iskolai környezetet olyan jellemzőkkel, melyek az esélyegyenlőség,
méltányosság elvrendszerében gyökereznek, és egyúttal rendelkeznek megoldásokkal ezek
gyakorlatba ültetésére. Különösen igaz ez a megállapítás az iskola esetén, mely fontos terepe
lehet az egyenlőtlenségek kompenzálásának. Értelmezésünk szerint az inkluzív (kölcsönösen
befogadó) iskolai környezet az, amely képes a megjelenő tanulói diverzitás sikeres kezelésére
(8. ábra). Az inkluzív tér és tárgyi környezet megjelenésén keresztül kézzel fogható
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értékrendet közvetít, amennyiben a nyitottságot és sokszínűséget tükrözi, érzékeltetve
valamennyi alkotójának értékeit és elvárásait. A sokszínűség értékelésének szemlélete az
inklúzió sarokköve, mely a befogadási folyamat minden szintjét és szereplőjét át kell, hogy
hassa. A szemlélet a közös térben lévők pozitív attitűdjében érhető tetten, háttérbe szorítva a
negatív sztereotípiákat. A megvalósítók felkészültsége biztosítja, hogy az inkluzív szemlélet
gyakorlatba ültetéséhez elengedhetetlenül szükséges cselekvések eredményesek legyenek. A
sokrétű pedagógiai-módszertani eszközök napi használata garantálhatja a diverzitás sikeres
kezelését. Az intézményi pedagógiai szolgáltatások körébe az egyéni tanulói utak megértése,
segítése, valamint a személyre szabott tartalmak és cselekvések tartoznak. A komplex
pedagógiai szolgáltatásrendszer eredményesen képes reagálni a részt vevők különbözőségeire.
Az együttműködés és partnerség szempontja az inkluzív téren belüli és kívüli személyek,
csoportok és intézmények közös cselekvésének fontosságát hangsúlyozza. A folyamatos
megújulás a befogadó környezet kialakításának feltétele. Jellemzője, hogy nem egyszeri
beavatkozásként, hanem folyamatos méréssel, értékeléssel kísért megújításként értelmezi az
inkluzivitásra törekvést. (Varga, 2015a)

8. ábra. Az inkluzív környezet rendszerfeltételei (Varga, 2015a)
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Több országos kutatás is közvetlen kapcsolatot talált az inkluzív környezet mutatóinak
fejlettsége és a tanulói sikeresség között. A vizsgálati mintában szereplő és
interszekcionalitással jellemezhető tanulóikat sikeresen kibocsátó általános iskolák
társadalomföldrajzi elhelyezkedésük, méretük, tanulói összetételük szempontjából sokfélék
voltak, azonban egyediségükhöz igazított inkluzív környezetet voltak képesek létrehozni.
Közös sajátosságuk volt, hogy helyesen ismerték fel saját helyzetüket, és a felmerült
problémákra, változásokra megfelelő válaszokat tudtak adni. Az is látható volt, hogy ezekben
az iskolákban gyakran dolgoznak olyan elkötelezett személyek, akik az interszekcionalitással
jellemezhető tanulói csoport érdekeit eredményesen tudták képviselni intézményi szinten is.
A pedagógusok szakmai felkészültsége és folyamatos fejlődési igénye is magas szintű volt,
szemléletük partnerorientált. Az inkluzivitás magas fokához szükséges összetevők némiképp
eltérő mértékben jellemezték a vizsgált intézményeket attól függően, hogy milyenek a
települési, térségi, tanulói adottságaik. A hátrányosabb peremfeltételekkel rendelkező
intézményekben nagyobb mértékű inkluzivitás épült ki a tanulói sikeresség elérése érdekében
– ellensúlyozva az egyenlőtlenségi helyzetet. (Varga, 2015b)
Egy másik hazai kutatás az interszekcionalitással jellemezhető és sikeres iskolai karriert
befutó egyetemi hallgatók körében zajlott – magas társadalmi státuszú kontrollcsoporttal
összevetésben. (Rayman–Varga, 2015) A felvett életútinterjúkban a magasabb társadalmi
státuszú környezetben felnőtt egyetemisták kevés nehézséget említettek tanulmányaikkal
összefüggésben, és ezek megoldásában leginkább a család játszott szerepet. A hátrányos
környezetből a felsőoktatásba továbbjutó cigány/roma egyetemisták lényegesen több
nehézséget emeltek ki az iskolai előrehaladásra visszaemlékezve, és ezeket a problémákat az
iskola és a külső szervezetek kompenzálták. Bár az intézményi terekben is bőven akadtak
számukra hátráltató tényezők, a támogató szereplők ezek hatását átírták, így a hátrányokat
képesek voltak ellensúlyozni. Mindez azt bizonyította, hogy vannak olyan területek, ahol az
inkluzív nézőpont olyan arányban tudott érvényesülni, hogy pozitív hatást tudott gyakorolni a
hátránnyal küzdők életére, rezilienciájuk kiteljesedésére. Tovább árnyalta a reziliencia és
inklúzió összefüggését az előzőekben már említett 2017-es adatfelvétel. A bővebb minta és a
részletesebb interjúk azt is feltárták, hogy az inkluzív környezetben elérhető külső támogatók
(család, pedagógus, kortárs közösség) miféle mechanizmusokon (mintanyújtás,
tehetséggondozás, személyre szabott odafigyelés) keresztül hatnak a reziliencia belső
tényezőinek kialakítására. (Varga, 2017b) Ezeket a kutatási eredményeket megerősítette az a
szakkollégiumi vizsgálat, amely az inkluzivitás szempontjait, és azok hatását tárta fel a pécsi
roma szakkollégiumban. (Trendl, 2015) Amit láthatóan az inkluzív környezet, a sokféleség
sikeres kezelése, az egyediségből következő szükségletekre való hatékony reagálással értek
el. Elengedhetetlen hozzá a sokoldalúan megragadható nyitottság, melyet a benne lévők
pozitív attitűdje mellett, a tárgyi környezet is tükröz. A sikeresség záloga a gyakorlatba
ültetéshez szükséges szakmai felkészültség, a sokoldalú partneri együttműködés, és a
folyamatos megújulás. (Varga, 2015a)
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9. ábra. Az esélyegyenlőség személyes és közösségi dimenziói

Feladat/Kérdések:
1. Gyűjtse össze a tanulmányban található fogalmakat, és definiálja őket!
2. A fogalmak közül emeljen ki minimum négyet, és vezessen le olyan
összefüggést, amely során ezen fogalmakat használja!
3. Mutasson be olyan jelenségeket, amelyek az iskolában érhetők tetten, de
a társadalomban gyökereznek!
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Forray R. Katalin: Az iskola társadalmi összefüggései
A nevelésszociológia „az a szakszociológia, amely a különböző társadalmi közösségeket
szocializáció közben, mint a nevelés alanyait, illetve tárgyait vizsgálja. A nevelésszociológia
fogalmának meghatározására – sem tárgyát, sem feladatait illetően – nem alakult ki egységes
vélemény. Ezért nevelésszociológiáról – vagy az egyes részletkérdéseiről – szóló
feldolgozásokban a legkülönfélébb értelmezési lehetőségek fordulnak elő” – Kozma Tamás,
az első magyar nyelvű nevelésszociológiai kötet szerzőjeként mutatta be a tudományterületet
az MTA Pedagógiai Bizottság Nevelésszociológiai Albizottság alakuló ülésén. A több kiadást
megért kötet máig megalapozza azokat a tanulmányokat, amelyek a nevelés és oktatás
intézményeit és folyamatait a nevelésszociológia szemléletével közelítik meg (Kozma Tamás:
A nevelésszociológia alapjai és a Bevezetés a nevelésszociológiába című kötetei 1974-től
kezdve 5-8 új kiadásban jelentek meg). A Varga Aranka által szerkesztett kötet (2015) új
tanulmányai jól példázzák e megközelítési és elemzési mód sokféleségét, egyúttal
szemléletének meghatározó vonásait. A tudományterület kiemelkedő művelőinek írásai
alapos áttekintést nyújtanak a nevelésszociológia történetéről, kapcsolódásáról a
neveléstudományhoz és a szociológiához, és azokról a jelenleg is izgalmas kérdésekről,
amelyek az oktatáspolitika formálását és eredményességét érintik. Az alábbiakban néhány
alapvető általánosabb kérdést tekintek át, amelyek segítenek értelmezni az összefüggéseket. 10
A szocializációs környezet
Az egyéni különbségeket tudományosan két tényezőcsoportra szokták visszavezetni: a
személyiség örökölt vonásaira, és a környezet hatásaira. Azt senki sem vitatja, hogy mind az
öröklés, mind a környezet befolyásolja az ember fejlődését, a vitakérdés csak az, hogy melyik
az elsődleges, melyik a fontosabb. A két tényezőcsoport egymáshoz viszonyított arányának
különösen nagy elméleti és gyakorlati jelentősége van, mert a nevelés csak akkor ígér sikert,
ha megkérdőjelezi az örökletes tényezők egyértelműen meghatározó voltát. Az öröklés vagy
környezet elsődlegességének dilemmájáról a tudományos kutatás máig nem tudott döntő
bizonyítékkal szolgálni – azaz arról, melyik az egyértelműen és általánosan meghatározó. Ma,
ebben a kiélezett formában a kérdés már nem is fogalmazódik meg. Sokkal inkább arról lehet
gondolkodni, hogyan viszonyulnak egymáshoz az öröklésből eredő (genetikai) és a környezeti
hatások, milyen emberi és tárgyi feltételek erősítik, vagy gyengítik az egyik, vagy a másik
összetevőt.
A kérdés tanulmányozása a modern pedagógiában a pszichológiai kutatásokhoz
kapcsolódik, amely viszont ezen a területen a biológiai tudományokból vett át eredményeket.
Boross és Pléh (2004) széles szakirodalmi áttekintés alapján részletesen elemezve az öröklés
és környezet hatásának évszázados kérdését, arra figyelmeztetnek, hogy csak egyes
részletekre tudunk magyarázatot adni, így nem is helyes a kérdést vagylagosan feltenni.
Lewin (magyarul 1975) alaklélektanra alapozott környezetfelfogása abból indul ki, hogy a
nem pszichológiai feltételek általában azt a célt szolgálják, hogy az egyén vagy csoport
életének keretét, „mozgásterét” megismerjük. Az adott környezet – egyéni és általános
környezetet különböztet meg, s az utóbbit a szociológiai vizsgálódás területére utasítja – a
gyermek viselkedésének minden területét befolyásolja. Az egyéni környezet sajátos
kvázifizikai, kváziszociális, kvázimentális környezet, amit összefoglalóan „pszichológiai”
környezetnek nevez. A környezeti hatások és az egyén dinamikus viszonyában olyan circulus
A tanulmány Varga Aranka (szerk): A nevelésszociológia alapjai (2015) című kötetének bevezetője alapján
készült, mely elérhető a következő elektronikus felületen: http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
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vitiosusok, „ördögi körök” alakulhatnak ki, amelyek következtében az intelligens gyerekek
teljesítményei tovább nőnek, a kevésbé intelligenseké csökkennek.
A fenti környezetfelfogással szemben német nyelvterületen fejlődött ki a
„Milieukunde”, egy sajátos, a közvetlen környezetre irányuló kutatási irányzat.
Legjelentősebb képviselője, Adolf Busemann (1927) a pedagógiai pszichológiához
kapcsolódik empirikus kutatásokkal és antropológiai magyarázatokkal. A mikrokörnyezet „mindenekelőtt a család problémáinak tanulmányozása” - alapján pedagógiai miliőtipológiát
dolgozott ki. A pedagógia feladatát abban látta, hogy segítsen az egyénnek kiszabadulni
környezetének determinisztikus hatása alól. Ma már nemigen ismerjük és alkalmazzuk ezt a
felfogást, azonban érdemes számon tartani, mint a modern kutatási irányok egyik
meghatározó ősét.
Ezekkel a felfogásokkal együtt alakult ki a szociálpedagógia, amelynek eredete is a 20.
század elejére nyúlik vissza. A szociálpedagógia a hangsúlyt a szocializációs folyamatra
helyezi, s a fejlődő személy befolyásolásában nagy jelentőséget tulajdonít a megelőzésnek, a
prevenciónak. Ezzel is összefügg, hogy érdeklődési területe újabban az iskolán kívüli, az
iskola előtti, és az intézeti nevelés és művelődés vizsgálatára terjed ki. A pedagógia
környezeti feltételekre irányuló figyelmének fokozódását világszerte jelzi a nagyszámú
integráló program, amelyek jelentős része a környezeti feltételek hatásainak kiegyenlítésére
irányul. Azaz, abból indul ki, hogy a kisgyermekkori fejlődést negatívan befolyásoló
környezeti hatások megfelelő programokkal gyengíthetők, a pozitívan befolyásolók pedig
erősíthetők. E programok segítségével a gyerekek, a fiatalok egyéniségüknek, adottságaiknak
megfelelő felnőttkori pályát futhatnak be. Azt aligha kell külön hangsúlyozni, hogy a
„környezet” nem csupán az anyagi-tárgyi feltételeket jelenti, hanem hangsúlyosan, az emberi
tényezőket is magában foglalja.
A környezet vizsgálatának lehetőségei
A pszichológiai modellekben a környezet úgy jelenik meg, mint az egyén környezete,
azaz abban az értelemben, hogy minden egyén saját környezetében vizsgálható. Ha a
szociológiai elemet is bevonjuk az értelmezésbe, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a gyermek
a családjában él, a család meghatározott anyagi és kulturális viszonyokkal jellemezhető, a
gyermeknek saját helye van a testvérsorban, pozíciója a kortárs csoportban, az iskolai
osztályban. E logikának megfelelően, ha társadalmi együtteseket vizsgálunk, akkor is
egyénekből indulunk ki, de olyan környezetet feltételezünk, amelyet el lehet hagyni, amely
változatlan marad akkor is, ha az egyén elhagyja, mert saját törvényei szabályozzák. Ez a
környezet lehet a szűkebben vagy tágabban értelmezett lakóhely, tartózkodási hely.
Nevelésszociológiai szempontból azt tehetjük ehhez hozzá, hogy mindezek a feltételek
befolyásolják a nevelés és a nevelődés folyamatát, milyenségét, minőségét, eredményességét.
Az ilyen hipotézisekre alapozó kutatásokban a lakóhely (település, megye, esetleg ország)
esetenként megjelenik ugyan, de rendszerint nem úgy, mint objektív környezeti adottság,
amely az egyéntől független paraméterekkel jellemezhető, hanem mint – éppen úgy, ahogy a
család – egyéni, ebben az értelemben „szubjektív” környezeti feltételként.
Ha az egyének, csoportok viselkedését úgy vizsgáljuk, mint amelynek térbeli és
időbeli kapcsolatai a környezet szelektív, disztributív és adaptív hatásain keresztül valósulnak
meg, akkor a környezetet nemcsak többtényezősnek, hanem többszintűnek is látjuk. Így
„meghosszabbíthatjuk” a közvetlen környezetet a nagyobb földrajzi, kulturális, társadalmi
összefüggésrendszerek irányába. Ezt az együttest nevezzük térnek, és a vizsgálat módját pedig
szociálökológiainak.
A szociálökológiai elemzésben az kap hangsúlyt, hogy a társadalmi tevékenységek
mindig valamilyen térben is elhelyezkedő környezetben folynak. Amikor ezeket elemezzük, a
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környezet elemeinek térbeli elrendeződéséből adódó kölcsönhatásait is értelmezni tudjuk, azt
is tehát, hogy milyen hatást fejt ki az az egyes emberekre.
Az ökológiai szemléletű kutatás az egyéni adatokat nem a „vertikális” társadalmi
struktúrába, hanem a „horizontális” szerkezetbe csatlakoztatja. Azaz, adatainkat nemcsak
abból a szempontból vizsgáljuk meg, hogy a kérdezett mely társadalmi osztály vagy réteg
tagja (értelmiségi vagy munkás származású, cigány/roma vagy más etnikumú, stb.), hanem
hangsúlyt adunk annak a szempontnak, hogy milyen a lakóhelye, települése, és ennek
helyzete az országban, az adott térségben. Például, egy fiatal fejlődésének szempontjából
nemcsak a család társadalmi helyzete lehet döntő, hanem az is, hogy családja városon vagy
falun él-e, az ország hagyományosabb vagy dinamikusabb területén, van-e a környezetében
iskola, munkahely, kórház, stb. Így érzékletessé válik az ökológiai elemzésnek az a
sajátossága, hogy az elemzés nemcsak egyének szintjén, hanem további szinteken is folyik.
Ennek a szemléletmódnak a kimunkálását az tette lehetővé, hogy a számítógépes
módszerek elterjedésével kialakultak a többtényezős matematikai-statisztikai elemzési
módszerek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ökológiai szemléletű kutatást nem lehet bonyolult
számítógépes eljárások nélkül lebonyolítani, de tény, hogy az összetettebb elemzések
elvégzését ezek a módszerek gyorsítják.
Az ökológia fogalmát többféle értelemben használják. Tágan értelmezve az emberkörnyezet viszonyrendszer egészét, szűkebb értelmezésben az embert körülvevő tárgyi világot
(a lakóhelyet, a település ökológiai adatait) értik rajta. Használják egyszerűen „ökológia”
formában, mondják humán ökológiának és szociálökológiának. A fogalomnak ez a többféle
formája összefügg keletkezésének és elterjedésének történetével.
Ökológiai szemlélet a szocializáció kutatásában
Az ökológia fogalma a görög „oikos” (ház) szóból vezethető le. Az „oikos” a
lakóházat, a benne, és körülötte szerveződő háztartást, és ennek természetes és művi
környezetét jelenti. Ahogyan a háztartás szerveződik, amilyen kapcsolatokat kialakít tárgyi és
szociális környezetével, mind befolyásolja a gyermek nevelését.
Az ökológia fogalma a 19. századi biológiai evolucionizmusból került át a
társadalomtudományba. A városszociológia a biológiaival adekvát társadalmi környezetnek a
város, a városrész természeti, szociális és műszaki adottságait tekintette. Érdeklődése
elsősorban ezek térbeli elhelyezkedésére, valamint a társadalmi csoportok mozgására irányult.
A múlt század harmincas éveiben visszaszorult ez a hipotézis, sokan azt is kétségbe vonták,
van-e tényleges jelentősége a lakóhelynek az ember fejlődése, életmódja szempontjából. A
hetvenes években kapott új lendületet az ökológiai szemléletű kutatás. A múlt század húszasharmincas éveiben virágzásnak indult Chicago-iskola városszociológiai kutatásai vitték át a
fogalmat a társadalomtudományokba, "human ecology"-ként különböztetve meg eredeti
formájától (Szelényi, 1973).
Ennek a szemléleti és elemzési módnak hagyományai vannak például a bűnözés,
általában a deviáns magatartás tanulmányozásában. Durkheim (2003) a 19. század végén
megjelent öngyilkosság-vizsgálata óta számos szociálökológiai elemzés született ebben a
témakörben. E nézőpont alkalmazását az teszi szükségessé, hogy világossá vált: a deviáns
magatartások terjedésében a lakóhelyi környezetnek nagy hatása van.
Az ökológiai szocializációkutatás legnagyobb hatású szakembere, Brofenbrenner
(1978) számolt be arról a folyamatról, hogy jut el a pedagógiai érdeklődésű
szociálpszichológia a szociálökológiai szemléletmód szükségességének felismeréséhez.
Európa, Észak-Amerika, Ázsia számos országában (köztük a volt Szovjetunióban) végeztek
összehasonlító kutatásokat a gyermeknevelésről. Azt tapasztalták, hogy a különböző
kultúrákban felnövekvő gyermekek a magatartás némely területén olyan mértékben
különböznek egymástól, hogy ezekből a magatartásokból következtetni lehet az országra,
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amelyből származnak. Bár ez a tapasztalat (elméleti szinten) azt a feltételezést sugallja, hogy
a gyermekek gyakorlatilag korlátlanul formálhatók, a kompenzáló programok mégsem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket (Kozma, 1975). Olyannyira nem, hogy
Bronfenbrenner már azt is hajlamos kétségbe vonni, hogy a szocializáció befolyásolásában
egyáltalán történt-e valami. Ezért volt szükség arra, hogy újra elemezzék az elméleti
modelleket, stratégiákat, egyáltalán a kettő kapcsolatát.
A kérdések a mindennapi élet gyakorlatából jönnek: mit tudnak a szülők a
gyermeknevelésről; kihez fordulhatnak tanácsért, ha problémáik vannak; hogyan érzékelik a
szülők gyermekeik fejlődését; milyen jövőperspektíváik vannak. Valójában a kérdések arra
irányulnak, hogy megtudjuk, mi a gyermek helye egy adott társadalomban, a
szociálpolitikában, az oktatáspolitikában.
Bronfenbrenner az egyéntől induló táguló körökben értelmezi a környezetet. Az
egyént körülvevő szűkebb környezet (lakás, iskola, utca stb.) térbeli elrendeződése, anyagi
ellátottsága, a különböző szerepet vállaló személyeknek az egyénhez fűződő kapcsolatai,
tevékenységei jelentik az első szintet. A második szint, az elsőt körülvevő tágabb környezet,
amely áthatja és formálja a szűkebb környezetet is. Ezen a szinten szerepe van a szociális
hálózatnak, azoknak az informális társadalmi struktúráknak, amelyeket az ott élő emberek
kialakítanak (kortárs csoportok, szomszédság stb.). Erre a szintre sorolhatók az intézményi
rendszerek. Némelyek közülük közvetlenül felelősök a gyermekek és gondozóik jóllétéért
(oktatási, egészségügyi, szociálpolitikai intézmények), mások (jogi, közigazgatási rendszer,
tömegkommunikáció, gazdaság stb.) hatása közvetett ugyan, de felelősek azért, hogyan tölti
az életét a gyermek. A harmadik szintet az ideológia képezi, amely átfogja és áthatja az előző
kettőt. Ez határozza meg, mi a gyermek, a serdülő, a fiatal helye a társadalom egészében,
milyen értéket tulajdonít a társadalom a gyermek- és ifjúkornak. Ezt a struktúrát fejleszti
tovább: kiindulva a mikrorendszerből, amely speciális helyzeteket, miliőket („setting”)
tartalmaz, a mezo- és exorendszeren át terjeszti ki a környezet fogalmát a makrorendszerig, a
kultúrában, vagy szubkultúrában létező általános típusok rendszeréig.
A szociálökológiai szemléletű szocializációkutatás kiemelkedő területe a kultúraközi
összehasonlítás. A „cross-cultural studies” rendkívül népszerű és izgalmas empirikus kutatási
irány, amely a különböző kultúrákat hasonlítja össze képviselőik magatartásmódja, szokásai
szempontjából. Az egyik leghíresebb ilyen kutatás – a setting elmélet klasszikussá vált
példája ” egy angol és egy amerikai kisvárosban élő fiatalok nevelődését hasonlítja össze 220230 „setting-genotípus” alapján, amelyek a kutatók felfogása szerint magatartásukat formálják
(Barker és Schoggen, 1973).
Bronfenbrenner elméleti modellkísérletei, Barker és Schoggen empirikus kutatása
egyaránt érzékeltetik az ökológiai szemléletű kutatás egyik alapvető problémáját: olyan
összetett megközelítésről van szó, amely egyetlen empirikusan vizsgálható egységben kívánja
leírni az egyénre ható természeti, társadalmi környezet teljességét, amelyet ráadásul
egyénenként és csoportonként is eltérőnek feltételez. Sajnos, Bronfenbrenner modellje
nehezen operacionalizálható, Barker és Schoggen változóinak jegyzéke kisebb kötetet tölt ki,
és együtt sem bizonyítják a ráfordításból eredő hasznot. Kevésbé látványosak, de egyelőre
jobban bizonyítottak azok az ökológiai szemléletű kutatások, amelyek a környezeti
tényezőknek csak egy-egy csoportját választják ki elemzésre.
Területi elemzés
A tanulási folyamatok eredményességének társadalmi összefüggéseivel kapcsolatban
számos alapvető kérdés fogalmazható meg. Így feltehető a kérdés, milyen szociális és
ökológiai faktorok függenek össze a gyermekek fejlődési és tanulási feltételeivel; milyen
népességcsoportokban vagy rétegekben, milyen szociokulturális környezetben alakíthatók ki a
fejlődési és tanulási feltételek empirikusan elkülöníthető együttesei; hogyan hozhatók be az
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indulási feltételek szociokulturális megalapozottságú különbségei az egyén tanulási
pályafutása során.
A lakóhelyi szociális környezetre irányuló kutatásokon belül két irányzat különíthető
el. Az egyik empirikus módszerekkel tanulmányozza egy-egy terület szociális miliőjét (városés településszociológia). A másik lakóhelyi aggregátumokból indul ki (pl. városnegyedek,
falvak, régiók), és a hivatalos állami statisztikákból képez indikátorokat, a népesség
szerkezetének, az épített környezet jellegének, infrastrukturális ellátottságának
megragadására. Az előbbi irány társadalmi szerveződéseket tár fel egy lakóhelyi településen,
az utóbbi lényegében kész, „allokált” társadalmi egységből indul ki, amelyekről feltételezi,
hogy a vizsgált kérdések szempontjából érvényesnek tekinthetők.
A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben a társadalmi jelzőszámok kimunkálása, a
környezeti taxonómiák létrehozása voltak ennek az érdeklődési területnek a látványos
eredményei (Andorka, 1975). Ezek a munkák – mint minden, a komplexitás igényével fellépő
konstrukció – váltottak ki kritikát: vitatták, mennyiben írható le a társadalom statisztikai
indexekkel. Az irányzat vitán felül kiemelkedő eredménye, hogy kimunkálta az állami
statisztikák társadalomtudományos tartalmait, azaz megállapíthatóvá tette, hogy melyek az
elmaradott vagy dinamikusan fejlődő, például az iskolázásban kedvező vagy éppen
kedvezőtlen feltételeket biztosító környezeti feltételek.
Az ökológiai kutatásban alapvető kérdés, hogy mi a régió (vagy más területi egység),
az ott szerveződő lokális társadalom. Egy meghatározás szerint a régió a közös sorsú
csoportokat jelenti, amelyeket területileg pontosan el lehet határolni más csoportoktól.
Bourdieu (1985) a régió meghatározásában a „habitusokat” formáló történelem, a közös sors
hatására helyezi a hangsúlyt. Az oktatás-nevelés szempontjából olyan környezeti
részrendszerek, ahol bizonyos tényezők összessége adja a szocializáció jellegét (Forray és
Kozma, 1992, Forray, 2014).
Minden területi szemléletű kutatásban alapvető kérdést jelent a megfelelő területi
egységek lehatárolása. Ezek a területek ugyanis soha nincsenek egyértelműen elkülönítve,
átfedések vannak, más területek hatásai is érvényesülnek. A nehézségek akkor mutatkoznak
meg, mikor a kutató az egyes területek közötti eltéréseket kívánja feltárni, s az adatbázis
megteremtésével már kikerülhetetlenül meghatározza a vizsgálni kívánt terület nagyságát,
kiterjedését, határait. Az ilyen jellegű definíciós problémák adódhatnak az állami statisztika
adatstruktúrájának felhasználásával, azaz a közigazgatási vagy egyéb nyilvántartott "hatósági"
határok (falu, város, kerület, iskolázási körzet, népszámlálási körzet stb.), valamint ezek
összetett formáival hidalhatóak át, vagy legalább korrigálhatók.
Rendszerint annál jobb az elemzés, minél kisebb az alapul választott területi egység,
ennek viszont határt szab a népszámlálási adatok struktúrája. Például egy városi kerület egyes
oktatási intézmények vonzási körzeteként túlságosan nagy lehet (például óvoda), más oktatási
intézménytípus szempontjából túlságosan kicsi (például középiskola). A kutatás során
alkalmazott területi egységet tehát a kutatás céljának, módszereinek megfelelően kell
megtalálni. Ez azt jelenti, hogy ha bizonyos szempontból megvizsgáljuk egy falu vagy
kisváros iskoláskorú gyermekeit, következtetéseink érvényesek lehetnek a hasonló társadalmi
szerkezetű, elhelyezkedésű településekre is.
A népszámlálási statisztikákból építkező szociálökológiai kutatás eredménye területi
tipológiák létrehozása lehet. E tipológiák önmagukban is alkalmasak tudományos kutatásra,
összehasonlításra, másrészt alapul szolgálhatnak más kutatásokhoz. Előnyük, hogy egy kisebb
területen végzett empirikus kutatás eredményei érvényesnek tekinthetők az e típushoz tartozó
több területi egységre is.
A tipológia kidolgozása során több fontos tényezőről kell dönteni. Ezek közül az egyik
legfontosabb, a megoszlási érték problémája. Ez azt jelenti, hogy mit nevezzünk például
„munkáskerületnek”, azaz hány százalékot kell elérnie a munkások arányának ehhez a
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besoroláshoz. A népesség milyen iskolázottsági összetételénél beszélhetünk „alacsony
iskolázottságról”? Mi a „fejlettség”? Ezek a kérdések rendszerint az összehasonlítás során
dőlnek el, a besorolás (elnevezés) csak viszonylagos lehet. Alapkérdés az is, milyen
változókat választ ki a kutató, illetve hogyan rendezi a szociálökológiai változókat.
A gyakorlathoz a más társadalomtudományoknál erősebben kapcsolódó
neveléstudomány mindeddig nem foglalkozott eleget a területi-társadalmi meghatározottság
kérdéseivel, jóllehet a mindennapi tapasztalat is mutatja, másfajta gondolkodást kívánnak a
gyerekek, fiatalok például a budapesti agglomeráció községeiben, mint a borsodi falvakban, a
városok belső kerületeiben, mint a leromlott külvárosokban.
Lehetőségek és problémák
Az ilyen típusú kutatás arra tesz kísérletet, hogy az ember-környezet viszonyt minél
sokoldalúbban ragadja meg. A hagyományosabb, mintavételen alapuló empirikus kutatás
egyéni adatok elemzésére alapoz, feltételezve, hogy minden egyénnek saját környezete van. A
szociálökológiai kutatás környezetfogalma többszintű: az egyéni környezet mellett tágabb,
„objektív” környezetet is feltételez, olyan környezetet, amelyet az egyén másokkal oszt meg.
Ez a szemlélet ezért minden olyan kutatási területen haszonnal alkalmazható, ahol a hipotézis
a környezeti elemek egymásra hatásának is jelentőséget tulajdonít.
A környezet térbeli elemei, ezek elrendeződése sokszor konkrét, érzékletes. Ezzel van
összefüggésben, hogy a szociálökológiai kutatás szorosan kapcsolódik a fejlesztéshez.
Legfontosabb funkciójának az látszik, hogy vállalkozik, alkalmas is a híd szerepére:
következetesen művelve hidat jelenthet a neveléstudomány, a pszichológia, a szociológia, a
szociálpolitika között, a tudomány és a szervezés között – lokálisan, és regionálisan.
A „híd szerepből” következik az a kérdés, hogy az eredménynek ki a címzettje. Ha
például azt tapasztaljuk, hogy egy iskola nehezen tud elegendő tanulót beiskolázni, akkor
kérdés az, hogy melyik intézménynek, igazgatási szintnek az ügye ez? Elképzelhető, hogy
más programot kellene ott hirdetni, együttműködő pedagógusokra lenne szükség, de
elképzelhető az is, hogy a közlekedési viszonyokat kellene javítani, vagy ipari bázist
elhelyezni az intézmény környéken. Ezért az ökológiai szemléletű kutatás sajátos gondja,
hogy gyakran tudományos kompetenciáján, ágazati hovatartozásán kívül eső eredményeket,
fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg.
Összegezés
Hogyan alkalmazható ez a szemlélet konkrét kutatásokban? A Varga Aranka (2015)
szerkesztette A nevelésszociológia alapjai c. kötetben számos példát találunk erre. De arra is
gondolhatunk, hogy ha meg akarjuk érteni egy ember, egy embercsoport választásait,
döntéseit, akkor a személyes adottságokon túl érdemes arra is rákérdezni, milyen társadalmi
környezetből érkezett. Ebbe beletartozik nevelésének földrajzi-társadalmi helye, családjának
iskolai és munkatapasztalatai, személyes és rokoni kapcsolatai, az a társadalmi térség,
amelyben felnövekedett. Mindegyikünk sokat tud ezekről az összefüggésekről, ha saját vagy
családjának viszonyairól gondolkodik. A kutatás csak ezeknek a motívumoknak a
megnevezését, rendezését kívánja meg ahhoz, hogy eredményes legyen.
Végezetül röviden ismertetem a kötet tanulmányait. Ki-ki eldöntheti, melyiket fogja
alaposabban tanulmányozni. A kötet bevezető tanulmánya – Meleg Csilla professzor írása – a
személetmód történeti és interdiszciplináris aspektusait tekinti át és elemzi. A tanulmány
széles körű szakirodalmi áttekintése és a szakirodalomnak a nevelésszociológia kérdéseihez
való kapcsolása olyan izgalmas ismeretekkel gazdagítja e terület tanulmányozását, amelyek
másutt nem lelhetők fel. Bigazzi Sára a szociális reprezentáció kérdéseit, az e területre
irányuló kutatás eredményeit tekinti át. A pszichológiai nézőpont jól érzékelhetően tágítja és
gazdagítja a nevelésszociológiai kérdések tanulmányozását.
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Kozma Tamás az oktatási rendszer egészét elemzi a nevelésszociológia
szempontjából. A tanulmány fő része két oktatási rendszert hasonlít össze, a kontinentálist és
az atlantit. Ezután a nevelésszociológia szempontjából értelmezi a főbb jellemzőket. Boreczky
Ágnes a családkutatás kérdéseit és az erre irányuló kutatások főbb eredményeit elemzi. A
család fogalmát széles történeti és szociológiai összefüggésekbe helyezve mutatja be a
nevelés eredményeit, kutatható problémáit. Pusztai Gabriella írása jó példája annak, hogyan
lehet gazdag szakirodalmi háttértanulmányok alapján a bölcsészhallgatók többségétől talán
idegen tematikát bemutatni és értelmezni.
Torgyik Judit alapos elemzéssel mutatja be a multikulturalizmus - interkulturalizmus
nemzetközi és hazai irodalmát. Jól követhetők a kutatási kérdések és az oktatáspolitikai
reakciók módosulásai az elmúlt évek változó politikai viszonyai nyomán. Fehérvári Anikó
hasznos és jól értelmezhető áttekintést nyújt azokról a kutatásokról, amelyek az iskolai
eredményesség és a társadalmi mobilitás összefüggéseire irányulnak. A tanulmány kitér az
Arany János Program elemzésére, amely éppen az összefüggésekből eredő tanulmányi
eredményesség javítására irányul. V. Gönczi Ibolya továbbvezeti az olvasót az iskola
világából a gyermekvédelem felé. A tanulmány az iskola és a gyermekvédelem működésének
jogszabályi összefüggéseit mutatja be. Különösen érdekes a jelen helyzet tárgyalása, azoknak
a pontoknak kiemelt megvitatása, amelyek a szakértő szerző szerint vitathatónak látszanak.
Varga Aranka írása kapcsolódik ehhez, hiszen az esélyegyenlőség kérdéseit a reziliencia és az
inklúzió szempontjából tárgyalja. Olyan elméleti nézőpontokat kínál, amelyek újdonságnak
számítanak nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi kutatásban is. Az elméleti kérdéseket
gazdag empirikus tapasztalatokkal támasztja alá. Huszár Ágnes pedig a nyelvelsajátítás
pszichológiai és szociálpszichológiai összefüggéseit mutatja be, kiemelve a legfontosabb
elemeket. Lannert Judit a jelen oktatásügyének egyik fontos eseményét, a PISA-vizsgálat
következtetéseit elemzi és állítja összefüggésrendszerbe.
Feladat/Kérdés:
1. Mit jelent a szocializáció fogalma?
2. Hogyan értelmezzük az ökológiai szemlélet alapján a szocializációt?
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Joy Johnson: Vétkeseket nem kereső iskola
(részletek)
Budai István, a Párbeszéd Szociális Munka folyóirat iskolai szociális munkáról szóló
tematikus számának szerkesztőjeként több szempont együttes figyelembevétele alapján
javasolja11 az alábbi, már régebben megírt, ám ma is nagyon használható önvallomást
elolvasni. Időszerűségéből semmit sem vesztett. A szerző a vétkeseket nem kereső iskola
mellett teszi le a voksát, azaz kifejti miképpen érhető el, hogy az iskolában mindenki jól
érezze magát, aminek kialakításában egyaránt részt kell vennie a tanároknak, az igazgatónak,
az iskolai szociális munkásoknak és az iskola más alkalmazottainak egymást megértve és
együttműködve. Az írás a gyerekeknek, a tanároknak, valamint az iskola belső világának és
működésének kitűnő ismerete alapján kínál egyszerű, de igencsak hatékony ötleteket,
módszereket a mindennapi tipikus iskolai helyzetekre és konfliktusokra, a szociális munka
problémamegoldó modelljének sajátos alkalmazásával. A szerző saját szakmai
személyiségének fejlődését egy önreflexiós folyamat fókuszába állítja, különösen izgalmas,
hogy hangsúlyozza az érzelmekkel való dolgozás, valamint a racionális tervezés és cselekvés
egyensúlyának szükségességét, továbbá, hogy hitet tesz a gyerekek és a tanárok partneri
együttműködése mellett. Mindez kiváló szempontokat nyújt az iskolai szociális munkások
szemléleti kereteinek meghatározásához, továbbá a mindennapi tevékenységének
elkezdéséhez, folytatásához.
[…] Az ideális iskola azon az alapon működne, melyet a vétlenség elvének nevezhetünk. Az
iskolák többsége, melyben jártam, vétkest kereső iskola volt. Egy vétkest kereső iskolában, ha
valami nem jól működik, az a fontos, hogy találjanak valakit, aki hibáztatható ezért. Ha
valamilyen probléma van az osztályban, az első lépés, hogy próbáljunk bűnöst találni. Ha ez
nem sikerül, az azt jelenti, hogy mi magunk vagyunk a hibásak. Ha azért történt a dolog, mert
az igazgató nem adott elegendő támogatást, és ekkor a dolog az ő hibája. Ez a vétkes
megtalálására irányuló szükséglet oly gyakori és oly destruktív az iskolákban. Leginkább
akkor derül ki, amikor a biztonságos tanulási miliő kialakításáért együtt kellene dolgozni.
Egy középiskolában, ahová konzultációra hívtak, incidens történt, ami rögtön beindította a
vétkes keresési folyamatot. Egy tanuló megjegyzést tett, amivel úgy feldühítette tanárát, hogy
az kidobta az osztályból. Mivel a tanár teljes mértékben kijött a sodrából, azonnal feljegyzést
készített az igazgatónak, hogy fegyelmi intézkedést kérjen a gyerek ellen. Az óra után a
gyerek odament a tanárjához és bocsánatot kért viselkedéséért. Mivel ez vétkest kereső
rendszer volt, a tanár keze meg volt kötve. Ha visszafogadja a tanulót az osztályba és
visszavonja a fegyelmi kérését, beismeri, hogy nem előrelátóan cselekedett. Tudta, hogy az
igazgató miképpen reagált egy hasonló esetre a közelmúltban, félt, hogy őt is el fogja ítélni.
Másrészt a tanár látta, hogy a tanuló valóban megbánta, amit tett, és megérdemel még egy

11 A tanulmány eredetileg megjelent a „School Social Work – Practice and Research Perspectives” című

kötetben. Szerkesztette: Constable, R. – Flynn, J. P. – McDonald, S., Lyceum Books, Inc. 1991, Chicago.
Magyarul először Kozma Judit fordításában jelent meg a Budai István szerkesztette Tanulmányok a
gyermekjólét köréből I. – Iskolai szociális munka című kötetben. Az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző
Főiskola és a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskola kiadványa, Hajdúböszörmény, 76–93. A tanulmány jelen
kötetben másodközlésként jelenik meg a Párbeszéd Szociális Munka folyóirat szerkesztőségének engedélyével,
mivel jelen szerkesztett változat eredetileg a folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3 tematikus számában jelent meg. A
tanulmány elektronikus formában elérhető: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb63a13be2
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lehetőséget. Nem tudva, mit is tehetne, visszaengedte az osztályba, és bűntudattól gyötörve
hagyta, hogy a fegyelmi kérés menjen a maga útján. Az igazgató úgy érezte, akkor cselekszik
felelősségteljesen, ha megbünteti a tanulót, és ezzel támogatja a tanárt, annak ellenére, hogy
úgy érezte, nem a gyerek volt a hibás. Amikor később beszéltem az igazgatóval az
incidensről, és elmondtam neki, hogy a fiatalembert megbüntették azután, hogy a tanár és a
tanuló már megoldották a kérdést egymás közt, így válaszolt: „Nézze, rajta tartjuk a
szemünket ezen a tanáron, és valószínűleg nem fogjuk meghosszabbítani a szerződését év
végén, de addig is támogatnunk kell, még a tanuló kárára is.”
Úgy tűnik, mintha mindenki veszítene és senki sem nyerne. Mivel az iskolai környezet nem
engedheti meg a hibázást, mindenkit megbüntetnek, és minden megtörtént dologért mást
tesznek felelőssé. Kíváncsi vagyok, mi történne ugyanebben az ügyben egy másik iskolában,
ahol támogató a környezet. Ha a tanár úgy érzi, hogy értékelik, talán nem veszíti el a kontrollt
olyan gyorsan a tanuló sértésének hatására. Ha mégis dühbe gurul, és elküldi a túl korai
fegyelmi kérést az igazgatónak, akkor egy támogató iskolai környezetben megengedhette
volna magának, hogy odamenjen az igazgatóhoz és így szóljon: „Ez a tanuló valóban kihozott
a sodromból, de nem hiszem, hogy valóban akarnám a fegyelmi büntetést. Szeretném ezt az
ügyet elintézni vele.” Ez megszüntette volna az adminisztratív beavatkozást, és ő leülhetett
volna a gyerekkel megbeszélni, hogy mi hozta ki ennyire a sodrából. Ahelyett, hogy
megbüntették volna, a tanulónak vállalnia kellett volna a felelősséget a magatartásáért, és
terveket kellett volna kidolgoznia, hogy miképpen fog viselkedni a jövőben a tanárral
szemben.
Van valami a büntetésben, ami egyszerre pozitív és negatív. Egyrészt (főleg az idősebb
korosztálynál) a tanulónak szüksége van szabályokra, melyeket kipróbálhat, melyekkel
szembehelyezkedhet. Az ilyen esetekben a visszahatás bizonyos formái hatásosak lehetnek.
Másrészről a büntetés megengedi a gyereknek, hogy „letudja” a dolgot, úgy érezheti, hogy
nem kell vállalni a felelősséget.
Jót derültem, amikor egy iskolába bemenve az aulában találtam egy csoport gyerekkel
veszekedő igen dühös igazgatót. A gyerekek a földön ültek körülötte, és éppen azzal voltak
elfoglalva, hogy ötvenedszer leírják: „Nem fogok többé késni”. Azt ígérte nekik, hogy minden
egyes perc, amit a jövőben késni fognak, tíz ilyen mondat leírását fogja számukra jelenteni.
Kicsit távolabb találtam néhány másik gyereket, akik arról beszélgettek, hogy hányszor
hajlandók leírni azt a bizonyos mondatot, hogy késhessenek az iskolából. Egy lány tíz percet
késett, és otthon már előtte leírta százszor a kérdéses mondatot, hogy megnézhesse a
televízióban a műsort végig, mielőtt bemegy az iskolába. Szerinte, ez megérte.
Az iskola mint rendszer – a tantestület mint csoport
Mivel a késés a fenti példában szereplő iskolában ily módon kicsúszott az ellenőrzés alól,
javasoltam az igazgatónak, hogy értesítse a tanulókat; a büntetési rendszer nem érvényes
többé, és el kell kezdeniük időben járni az iskolába. Javasoltam még, hogy kérjen meg
minden tanárt, hogy beszéljék meg a tanulókkal, milyen kellemetlen a tanároknak, hogy a
gyerekek kimaradoznak, és tegyék őket felelőssé a késések megszűnéséért.
Az igazgató egy jó adag szkepticizmussal elfogadta a javaslatomat. Nyilván nem hoztam
volna ide ezt a példát, ha sikerült volna jól megoldani a problémát ezzel a módszerrel. Három
nap alatt, ahelyett, hogy tizenöt tanuló késett volna, csak ketten-hárman késtek elfogadható
kifogásokkal, és osztálytársaik a csoportnyomás eszközével segítették őket, hogy időben
tudjanak iskolába jönni a jövőben. Az iskola vétkest kereső rendszere, bár természetes
kinövése minden bürokratikus rendszernek, nem képes felelősségteljes viselkedést kialakítani.
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A vétkest nem kereső iskoláról szóló elképzelésem szerint az az intézmény olyan hely lenne,
ahol az emberek megosztják egymással az érdeklődést, a tervezést és a felelősséget. A tanulók
és a tanárok egyaránt hibázhatnak, s ha ez megtörténik, akkor a többiektől várják, hogy
segítőkészek legyenek, és ne hibáztassák az illetőt. Ezt a viselkedést az iskola vezetőségének
kell elkezdenie, de e folyamatnak kétirányúnak kell lennie. Az igazgató egy ilyen rendszerben
elegendő szabadsággal rendelkezik, hogy segítse a tanári kar tagjait, akik esetleg hibásan
ítélnek meg adott helyzetet, ugyanakkor el kell várnia a tanároktól, hogy kiálljanak mellette,
ha ő kerül bajba.
Vannak konstruktív módok az ilyen kölcsönös támogatási rendszer kiépítésére egy tanári
karon belül. Külső konzultáns nagyon hasznos lehet, de nem elengedhetetlenül szükséges. Az
igazgatók, más iskolai vezetők vagy iskolai szociális munkások maguk is beindíthatják ezt a
folyamatot. A vétkest nem kereső rendszer kiépítése azzal az előfeltevéssel kezdődik, hogy
mindenkinek, aki bejön az iskolába, joga van ahhoz, hogy jó napja legyen ott. Ezután kérdés
az, hogy miképpen lehet elősegíteni ennek megvalósulását.
Egy igazgató például a tanévnyitó értekezleten megkérte a tantestület tagjait, hogy kis
csoportokban gyűjtsenek össze különféle célkitűzéseket. Az egyik ilyen csomag az iskola
általános céljaira vonatkozott. Egy másik célrendszer pedig a tantestületre – mi tehetné az
iskolát jó hellyé számukra. A következő gyűjtemény a tanulókról szólt – mit szeretnének,
hogy a tanítványaik megtanulnának. Amikor az igazgató segített a tantestületnek felvázolni
ezeket a célokat, igyekezett azt is biztosítani, hogy a leírt négy minőség (biztonság, valami
fontos a számunkra, valamihez való hozzájárulás, valaki, aki törődik velük) mind jelen legyen
a rövid és a hosszabb távú célok között egyaránt. Ez ugyanolyan fontos az igazgató, mint a
tanárok vagy a tanulók számára. Miután segített a tantestületnek a célok felvázolásában, és
eldöntötték, hogy milyennek szeretnék az iskolai környezetet, továbbléptek egy megvalósítási
terv kidolgozása felé több kérdés felvetésével.
1.
2.
3.
4.

Mit tehetnénk közösen ezeknek a minőségeknek a fejlesztéséért?
Milyen szerepet kellene az igazgatónak játszania?
Mit tehetünk mi, hogy elősegítsük a kívánatos célok elérését?
Hogyan induljunk el, tudva, hogy időt vesz igénybe, és sok olyan dolog van, melyet
nem szabad tennünk, és sok olyan, amit el kell kezdenünk?

Miután ezeket a kérdéseket megvitatták, a tantestület megállapodott abban, hogy mindannyian
elkötelezettek a vétkest nem kereső rendszer kifejlesztése iránt, és általában egyetértettek
abban, hogy a tantestület, a kisegítő személyzet és a tanulók képesek támogatni egymást. Ez
megkövetelte néhány régi szabály felülvizsgálatát, melyek például tiltották a nyitottságot…
Ha én bemegyek egy iskolába, harminc perc alatt meg tudom állapítani, hogy az vétkest
kereső vagy nem vétkest kereső. Legfontosabb diagnosztikus forrásaim egyike a tanári szoba.
Ott látni, hogy az emberek figyelnek-e egymásra, mutatnak-e kölcsönös érdeklődést,
javasolnak-e megoldási módokat egy problémával küzdő kollégának, vagy egy olyan hely,
ahol értelmetlen panaszkodással és pletykálkodással megy el hiába az idő, és senki sem
javasol a problémákra megoldást…
Nem azt állítom, hogy minden egyes tantestületi tagnak szeretnie kell mindenkit, vagy, hogy
állandóan együtt kell lenniük, barátoknak vagy bizalmasoknak kell lenniük. Ez sem nem
lehetséges, sem nem kívánatos. Mindig lesznek csoportok egy iskolán belül, amelyek tagjai
jobban megkedvelik egymást, bizalommal fordulnak egymáshoz; mindazonáltal nagyon
fontos, hogy ezek a természetes barátságok ne veszélyeztessék az iskola egészének kölcsönös
elfogadáson alapuló atmoszféráját…

41

Még egy ideális iskolában is vannak konfliktusok… Ha azonban ezeket a szőnyeg alá söprik,
és inkább érzelmileg vezetik le, mintsem megbeszélnék, akkor komoly problémák lehetnek a
kommunikációval. Képtelenség egy konfliktust megoldani, ha nem lehet nyíltan
megbeszélni…
A különbözőség értékessége
Utálnék olyan iskolában dolgozni, ahol mindenki egyforma, és a normákat úgy szabják, hogy
mindenki köteles ugyanolyan módon eljárni minden ügyben. Az ideális iskolában minden
tanárnak volna saját hatalma és érdeke, amit mindenki más elismerne és respektálna. Minden
egyes tantestületi tagnak megengednék, hogy kidolgozza saját programját, hasznosítsa
energiáit és érvényesítse érdekeit a szélesen értelmezett tantervben, és az iskolai célokon
belül. Volna egy minimumkövetelmény, mely minden tantestületi tagra egyaránt érvényes.
Természetesen vannak alapvető iskolai szabályok, melyeket minden tanárnak be kell tartania
és be kell tartatnia, de sok olyan kérdés van, amelyet különböző módon lehet megoldani az
egyes osztályokban. Nincs ok arra, hogy minden osztályt uniformizáljunk; nem javaslunk
olyan részletekbe menő szabályrendszert, mely minden osztályra egyaránt érvényes. Egy
ilyen megszüntetné a tanári szabadságot, a lehetőséget, hogy mindenki úgy tanítson, ahogy a
legkellemesebb neki. A tanulók pontosan tudják, hogy mikor próbál valaki (tanár) olyan
szabályt kikényszeríteni, amivel nem ért egyet, és ez bizalmatlanságot hoz létre közöttük.
Másrészről a diákok képesek az osztálytermen belül különböző elvárásokhoz alkalmazkodni.
Nem csupán tudatában vannak, hanem fogékonyak is a tanároktól jövő különféle elvárásokra.
Egy hetedikes osztályfőnök mondta: „Tudom, hogy semmi sincs abban, ha valaki rágógumit
rág. De ha látom azt a sok fiatalembert mozgó szájjal, a látványtól falra mászok. Képtelen
vagyok elviselni.” Amikor egyszer szabadnak érezte magát arra, hogy saját véleménye legyen,
a következőket mondta az osztálynak: „Lehet, hogy ennek számotokra nem sok értelme van,
de engem annyira feldühít, ha rágóztok, hogy képtelen vagyok tanítani. Egy idő után már csak
a szájatokra tudok figyelni, és nem tudok a tananyagra koncentrálni. Emiatt az én órámon
nem rágózhattok.” A gyerekek a következőképpen reagáltak: „De az X. Y. tanár úr
megengedi, hogy az óráján rágózzunk.” A tanár szerencsére elegendő önbizalommal
rendelkezett, és azonnali válasza volt: „Nagyszerű! Nagyon örülök, hogy X. Y. tanár urat nem
zavarja a rágózás. Rágjátok el ott az összest, amit akartok, de itt ne rágjatok.”
Az önmagunk, a saját elvárásaink, kívánságaink tisztelete az, ami a vétkest nem kereső
iskolában szabaddá tesz bennünket arra, hogy más viselkedési szabályokat alkossunk
osztályunkban, és ami eltér más osztályokétól. Ez teljességgel helyes. Ami egyáltalán nem
helyes, ha megpróbáljuk (segítő szakemberként) a többi tanárt is kényszeríteni arra, hogy
helyezze kívül a rágógumit, mert az sért bennünket. Ez az a pont, ahol az iskola szerepelői
problémába kerülnek. Van néhány olyan viselkedés, melyet a testület néhány tagja elvár a
tanulóktól, míg ugyanezt mások nem várják el. A testületnek és az igazgatónak meg kell
engednie, hogy az egyes tanárok saját maguk szabják meg az osztályukban érvényes
szabályokat saját és tanítványaik szükségletei szerint.
Kihívás
Kedves Olvasó! Lépjen egy lépést most hátra, és nézze meg saját iskoláját! Mi folyik a tanári
szobában? Milyen elvárásokat támasztanak a tantestület tagjai egymással szemben, és milyen
42

elvárásai vannak az igazgatónak? Milyen támogató rendszer létezik? Van olyan vágya, hogy
megszabaduljon az áskálódástól, és a kölcsönös támogatás kiépítésén dolgozzon? Lehet
szellőztetni a vitás kérdéseket a különböző véleményeket valló emberek között ahelyett, hogy
a szőnyeg alá söpörnék? Nézze meg a tantestületet, mint csoportot! Hogyan viszonyulnak
egymáshoz, és hogyan viszonyul az iskola vezetése a tanárokhoz?
Egy ilyen analízis esetleg lehetetlenül nagy feladatnak látszhat. Kezdheti azzal, hogy
megkérdezi saját magától: „Ha holnap bemennék az iskolába és lehetne egy kívánságom,
mely megváltoztatna egy, a tanárok egymás közötti és az iskolavezetésnek a tanárokkal
szembeni viselkedését érintő dolgot, akkor mi lenne az?” Ha csak egy változtatásra lenne
szüksége, mi volna az? Most pedig gondolja meg azt, ha holnap bemegy az iskolába, hogyan
tudná ennek az egy változásnak a bekövetkeztét elősegíteni.
A probléma meghatározása
A problémamegoldás első lépése a probléma összetevőinek meghatározása, ahogy ön látja
azokat. Mi a baj? Mi történt? Hogyan történt? Hogyan érez azzal kapcsolatban, ami történt?
Mit jelent önnek ilyen tapasztalatokon átesni? Nemcsak a probléma komponenseivel kell
kapcsolatba kerülnie, hanem a saját problémával kapcsolatos személyes reakcióival is. Csak
ezután foglalkozhat az ügyben érintett más embereket érintő kérdésekkel. Mit gondol, mi
történik velük? Hogyan éreznek ők a történtekkel kapcsolatban?
Egy tanár bezárt egyszer egy egész osztályt, mivel a tanulók ellenszegültek akaratának.
Általában képes volt egy ilyen helyzetet kezelni, lecsendesíteni a gyerekeket anélkül, hogy
megbüntette volna őket. Fizikailag rosszul érezte magát ezen a napon, vitába keveredett a
férjével, és nem érkezett meg a megrendelt és ígért tananyagcsomag sem. A dolgoknak ez a
halmozódása betetőződött a gyerekek viselkedésével, a tanár feldühödött, önsajnálat fogta el,
hogy így érezzen. Érzelmi válasza nagyon reális volt, és teljes mértékben megfelelt a
helyzetnek. Bűnösnek érezte magát azért, hogy a gyerekeket megvádolta és megbüntette.
Emiatt kért segítséget tőlem annak megértésében, ami történt. Ez az incidens egy olyan arcát
hozta felszínre, amit nem nagyon szeretett.
Időnként a gyerekek iskolaidő utáni bezárása hatásos lehet, de ebben az esetben a tanár úgy
érezte, azért vett elégtételt rajtuk, mert azok rossz érzést okoztak neki. Amikor arra biztattam,
hogy vessen pillantást a probléma egészére, támogattam mind az osztályban, mind az azon
kívül támadt érzései tudatosítását, ennek hatására képes volt továbbmenni egy másik
kérdéskörre. Arra, hogy miképpen tudná az osztályába tartozó gyerekeket segíteni a történtek
megértésében. Ezzel visszanyerte a nem büntető attitűdöt.
Elfogadni érzéseinket és fantáziánkat
A folyamat második lépése elfogadni saját érzelmeinket, és hagyni magunkat, hogy
elképzeljük, mit szeretnénk tenni. Esetünkben a tanár egyrészt nyilvánvalóan szeretett volna
elégtételt kapni, mivel a gyerekek megsértették. Ez teljesen természetes érzés volt. Sok tanár,
amikor megsértik, igen élénken fantáziál arról, hogy miképp venne elégtételt, és kedvét leli a
különféle módszerek elképzelésében. Miközben a fantáziálás általában veszélytelen és nagyon
is hasznos lehet. Ez az, amit tehetünk az ilyen ügyekben.
Szeretnék viszont kicsit elkalandozni, hogy megvilágítsam, milyen óriási terápiás haszna lehet
az iskolában, ha hagyjuk magunkat a legvadabb fantáziákat szőni egy felkavaró problémával
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való megbirkózás érdekében. A fantázia nem kerül semmibe, nem sért másokat, és segíthet a
tanároknak megtapasztalni saját legitim érzelmeiket.
A fenti példa tanár szereplője, ha megengedi magának, elképzelhet néhány módszert arra,
hogy miképp vehet elégtételt az osztályban elszabadult démonokon. Egy tanár kollégám
például élvezte a valamennyi gyerek megverésének képzetét. Ne ijedjünk meg megengedni
magunknak, hogy lehessenek negatív fantáziáink éppúgy, mint pozitívak. Engedjük meg
magunknak megtapasztalni saját érzelmeinket…
Ennek alapján annak feladása nélkül, hogy nagyon fontos, amit érez, próbáljon ettől
elszakadni, és végiggondolni, mit is szeretne, hogy történjék. Miféle érzelmi kapcsolatban
akar lenni a tantestületével, ha ön az igazgató? Ebben a megállási fázisban, amikor az ön
érzelmei nyilvánvalóak és elfogadottak (de félreértette őket egy pár pillanatra), képes lesz
sajátos célokat kitűzni, mit is szeretne a következőkben.
Terv kidolgozása
Kérdezze meg önmagától: „Ha az a célom, hogy pozitív iskolai tapasztalatokhoz juttassam ezt
a fiatalembert, és az, hogy képes leszek élvezni a vele való munkát, milyen dolgokat tehetek
azért, hogy mindez megvalósuljon?” Ez az a pillanat, amikor ismét visszaengedheti azokat az
érzelmeket, amelyeket az előbb félretett, és szemügyre veszi, vajon használhatók-e ezek az
érzelmek céljai elérése érdekében. Az ön cselekvési tervének tartalmaznia kell azt is, hogy
miképp segítse az esetben részt vevő személyekkel megértetni, hogy csak együtt tudják a
helyzetet javítani.
[…] az előző esetben ön félrevonhatja a gyereket és megoszthatja vele érzelmeit. Elmondhatja
neki, hogy mennyire frusztrált, anélkül hogy ezért vádolná, és kifejezheti: tudatában van
tanítványa frusztráltságának is. Együtt kidolgozhatnának egy tervet a közös cselekvésre,
próbáljanak tenni valami újat. Mit tennének például, hogy kellemes másnapjuk legyen? Ez a
beszélgetés elvezethet a tanuló és a tanár számára elfogadható cél kidolgozásához. A tanár,
aki oly mértékben dühös osztályára, hogy büntetővé vált, ezt az érzelmét hasznossá is teheti.
Elmondhatja osztályának (nem vádló hangsúllyal), de érdekeltté téve őket a dologban.
Megkérdezheti őket, miképpen éreznének ők? Min szeretnének változtatni? Megbeszélhetik,
mit tegyenek a dolog megváltoztatása érdekében, valamit, hogy a helyzet ne ismétlődjön
meg…
Tételezzük fel, hogy eddig mindent a javaslatunk szerint csinált, és mindez hiábavalónak
bizonyult. Ez a kockázat mindig megvan. Így célszerű a terv megvalósítása előtt feltennie a
kérdést: Mi van akkor, ha…? Mi van, ha nem működik a terv? Mi van, ha nem megfelelően
reagál a gyerek? Mi van, ha nem vagyok képes kontrollálni saját érzelmeimet?
Kifejleszthetünk egy olyan tervet is, amely tartalmazza az előre nem láthatót is, amit akkor
lehet életbe léptetni, ha szükséges (ahogy beteszünk az autónkba pótkereket).
Még ha a terv nem is úgy működik, ahogy előre elképzeltük, az ilyen tartalék terv lehetővé
teszi, hogy a problémamegoldó folyamat mégis bizonyos mértékig sikeres legyen. Amikor
használni kezdi ezt a modellt, tapasztalni fogja: az ismertetett módszerek egy része működni
fog, míg más része nem, és a véletleneket is figyelembe vevő terve segíteni fog abban, hogy
megbirkózzon bármilyen negatív kimenettel.
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A cselekvés elhalasztása
[…] Vannak olyan esetek, amikor az érzelmek túlságosan intenzívek, amikor túl mélyen
sértettek meg, amikor túlzottan a szívünkre vettük a dolgot ahhoz, hogy képesek legyünk jól
dolgozni… Ez az a pillanat, amikor a problémamegoldó folyamatot egy időre félre kell tenni.
Ekkor az egyetlen fontos és jó dolog annak tudatosítása (magunkban és a velünk dolgozó
emberekben), hogy annyira elborítottak bennünket az érzelmek, hogy ez a pillanat
semmiképpen sem alkalmas a döntéshozásra. Jobb, ha semmit sem teszünk addig, amíg jobb
színben nem látjuk a dolgokat.
Egy tanár, akit durva gúnynevekkel illetett egy csapat feldühödött diák, úgy érezte, valamit
tennie kell. Teljes erőbedobással próbált hatni a gyerekekre, de mindhiába. Durva szavaikkal
annyira megsértették és annyira kiborították, hogy érezte, a beszélgetés folytatása nem hoz
hasznot se neki, se a diákoknak. Ezért így szólt: „Gyerekek, én most annyira dühös vagyok,
hogy nem folytathatom veletek a beszélgetést anélkül, hogy valami olyasmit mondanék, amit
később megbánok. Mélyen megsértettetek, meg kell néznünk, hogy mi történt, és mit tudunk
tenni ebben az ügyben, de most erre képtelen vagyok. Gyertek vissza iskola után mind a
négyen, üljünk le, és nézzük meg, mi történt, tudunk-e tenni valamit, hogy ez még egyszer ne
forduljon elő. Én nem akarok sértett lenni, és azt sem akarom, hogy ti azok legyetek.”
Már önmagában, hogy a tanár képes volt ekkora objektivitást mutatni, jelzi, komoly
képességei vannak érzelmeinek másokkal történő tisztázására. Sokunk nem lett volna képes
erre. Esetleg az alábbiakat mondtuk volna: „Takarodjatok innen, de azonnal, nem vagyok
képes veletek beszélni. Gyertek vissza iskola után” vagy „holnap beszélek veletek”. Sok
módja van annak, hogy a tanár vagy az igazgató időt adjon önmagának a lehiggadásra.
Időnként hasznos leíratni a gyerekcsoporttal, hogy mit gondoltak, mi is történt, arra használva
az időt, míg írnak, visszanyerjük a lélekjelenlétünket és visszataláljunk az eredeti terveinkhez.
Értékelés
[…] Korábban úgy értékeltem döntéseimet és cselekedeteimet, hogy megnéztem, mennyire
segítettek elérni a kívánt végcélt. Ha egy osztályban a zaj volt a problémám, akkor a sikert
azon mértem, hogy mennyire tudtam a gyerekeket lecsendesíteni. Nem teszem ezt többé.
Most már nem a meghatározott kimenet felől értékelem saját magam, hanem hogy sikerül-e
hozzásegítenem diákjaimat, hogy mindannyiunk által támogatott céljaink legyenek. Ez a terv
esetleg nem ugyanaz, amit én magam fejlesztettem volna ki, de általában sikeresebb, mivel
együtt hoztuk létre. Ily módon megváltoztattam a dolgokat; a kimenetről az eredményt
létrehozó folyamatra téve a hangsúlyt.
Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor nagyon lényeges a kimenet, és a folyamat
válik kevésbé fontossá. Ezek azok az időszakok, amikor a biztonság kérdése merül fel, amikor
azonnal engedelmesség szükséges…
Kérdés: miképpen értékelem az iskolában betöltött szerepemet. Mint mindig, az elsődleges
mérték, hogy mit mondanak az emberek objektív mércével mérve. Ezt is más módon mérem
ma, mint tettem valamikor. Nem ítélem meg magam azzal, hogy tanárként milyen tökéletes
vagyok, és milyen kevés hibát követek el. Ehelyett azon mérem magam, mennyire vagyok
képes érzékenyen reagálni a tanítványaimra vagy a beosztottjaimra. Mennyire tudok
érzékenyen figyelni a véleményükre? Mennyire tudom elősegíteni, hogy respektálják mások
jogait éppúgy, mint az enyémet? Ha hatalmi harcba keveredek, milyen gyorsan vagyok képes
tudatosítani, hogy konfliktusban vagyok egy diákkal vagy egy kollégával? Mennyire gyorsan
tudom elfogadni részemet a hatalmi harcban? Mennyire vagyok rugalmas a konfliktus
feloldásában?
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Konklúzió
Az iskolai szociális munkás, a tanár, az igazgató, a portás, a könyvtáros szerepe az iskolában
különböző, de mindannyian együtt és egymásért dolgoznak… Amikor cselekszenek, az nem
pusztán egy szerep, hanem együttműködés, erőfeszítés, melynek sikeressége nem annyira az
egyes személyek tehetségétől függ, mint inkább attól, hogy mennyire képesek egymással
kapcsolatba lépni és együttműködni. Ez az a minőség, amely leggyakrabban hiányzik az
iskolából, mely kudarcokhoz vezethet. A szociális munkások holisztikus szemlélete sokszor
képes pozitívabb interakciókat lehetővé tenni, és kifejleszteni egy olyan életteret, amely
minden személy számára gondoskodást és támogatást képes biztosítani.
Feladat/Kérdés:
1. Milyen jellemzői vannak a vétkeseket kereső és a vétkeseket nem kereső
iskoláknak?
2. Milyen kihívásokkal néznek szembe az iskola szereplői a vétkeseket
kereső intézményekben?
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Ladnai Attiláné: A Positive Education (PE) modell néhány tanulsága a szociális munka
világában
Szemléletváltás
Mit és hogyan lehetne és lenne érdemes tenni annak érdekében, hogy a felgyorsult világban,
az érzelmi intelligencia áthathassa az értelmit, az etika a lelket, és a boldogságra való
képesség pedig önmagától értetődő legyen? – teszi fel a kérdést könyvében Bagdy Emőke.
Úgy véli, hogy az a legnagyobb probléma a jelenkorral, hogy „nincs lelki karbantartás” és
nincs pszichoszerviz, de van amortizálódás, lemerülés, kiégés” (Bagdy, 2017:16). Az affektív
képességek hangsúlyozása nem újkeletű dolog, ám az utóbbi években mind inkább
népszerűvé vált törekvés, melyet egyre több elkötelezett tudós és kutató képvisel (Seligman,
Csíkszentmihályi, Bagdy, Oláh, Gyarmathy stb.), akik úgy vélik, a boldogság és a jóllét
kérdésével (annak gyakorlati praxisba emelésével) foglalkozni szükséges.
A PE (Positive Education – Pozitív Nevelés) modell elemei, bemutatása
A Seligman12 nevéhez fűződő oktatási metódus a pozitív pszichológia vívmányaira épít,
annak eszköztárát használja, és eredményeit integrálja az oktatási folyamatba. A PE elemeit a
világ számos országában adaptálták, és alkalmazzák a helyi sajátosságok figyelembe
vételével (Seligman, 2018). A modell a karaktererősségek univerzális 13voltára épít, melyekre
kultúrafüggetlen értékként tekintenek társadalmak. A karaktererősség vonás jellegű, erkölcsi
alapokon nyugvó erősség, önmagáért értékelt olyan dolog, ami emelkedett és ösztönző
hangulatot vált ki másokból. Fontos külön kezelni az erősség és az adottság kérdését. Erősség
lehet például a kedvesség, adottság az abszolút hallás. A kettő közti lényeges különbség,
hogy az utóbbinak nincsenek erkölcsi vonatkozásai, valamint, hogy az előbbi jelentősebb
mértékben fejleszthető, s általa a személyiség erősségei növekednek. Továbbá, e gyarapodás
hozzájárulhat az egyén és a közösség egészének jobb létéhez is. A kutatók által
meghatározott (fő) karaktererősségek: a bölcsesség és tudás (1), bátorság (2), emberség és
szeretet (3), igazságosság (4), mértékletesség (5), transzcendencia (6) (vö.: Seligman, 2002).
Mérésére kérdőívet is fejlesztettek, mely hozzájárulhat az egyes erősségek beazonosításához,
személyre szabott fejlesztéséhez 14. Az egyén karakter-erősségeinek pallérozása közvetett
módon járulhat hozzá az oktatási intézmények rövid vagy akár hosszú távú céljainak
megvalósulásához; vonatkozzék is ez diákra, tanárra vagy bármely segítőre, aki részt vesz az
oktatás-nevelési folyamatban. A karaktererősségek a PE modell központi magját képezik, és
belőlük öt elem rajzolódik ki: pozitív célok (positive purpose), pozitív érzelmek (positive
emotion),
pozitív
kapcsolatok
(positive
relationship),
pozitív
elköteleződés/elmélyülés/értelem (positive engagement/meaning) és a pozitív teljesítmény
(positive accomplishment). Ezeket Seligman PERMA elemeknek 15 nevezi, az angol
kezdőbetűk rövidítéséből létrehozva a mozaikszót (Seligman, 2011:24). Később, a Pozitív
Martin Seligman a „pozitív pszichológiai mozgalom elindítója” (Boros-Pléh, 2004:664), az American
Psychological Association (APA) elnökeként 1998-ban a pszichológia addigi irányait másfelé terelte, új célokkal
egészítve ki a pszichológia küldetését. Ráirányította a figyelmet annak kutatására, hogy mi teszi az életet élni
érdemessé (Seligman, 2011:9).
13
A karaktererősségek terminus meghatározása és univerzalitásának kijelentése egy kutatás eredménye, mely
alapján a kutatók a „jó karakter” fogalmát alkották meg (vö.: Seligman, 2002:671, idézi Boros-Pléh 2004).
14
A kérdőív elérhető http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey –n, gyermekek és felnőttek
számára magyar nyelven is, valamint Seligman (2011: 251-272) könyvének mellékletében is.
15
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/learn (19.01.11.)
12
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egészség (positive health) összetevővel egészítette ki modelljét, 16mely megismerése, tanítása,
és gyakorlatba ültetése folytán válik a Positive Education az oktatás jobbá tételének
eszközévé. 17 Fenti elemek egymást kölcsönösen erősítve eredményezik a jóllét
megtapasztalását az egyén életében.
Seligman hosszas fejlesztési folyamat után az ausztráliai (Newtown) Geelong Grammar
Schoolban (a Pennsylvaniában végzett PENN Rugalmassági Program tanulságait
felhasználva18) kezdte el a Positive Education rendszerének kidolgozását, tökéletesítését, és
megvalósítását. A pozitív pszichológiai mozgalom vezéregyénisége jelentős hangsúlyt
fektetett arra, hogy a modell elemeit mindenki először megélni tanulja meg, majd építse be
ezt mindennapjaiba, és ezután lesz képes arra, hogy mindezt (a tudást és a szemléletmódot)
hitelesen képviselve- meg is tanítsa az intézményében tanuló diákoknak.
Jelen tanulmányban a pozitív kapcsolatok terminus mögött rejlő nevelésfilozófiai,
pszichológiai, pedagógiai tartalmak kibontása kerül bemutatásra. A munka egyes elemei az
eredeti (angol nyelvű) szöveg érveit és bizonyítékait sorakoztatják fel – ezek dőlt betűvel
jelezve –, míg a szerző magyarországi kontextusra vonatkoztatott hozzáfűzései –
főszövegként, ám külön bekezdésben – olvashatóak. Alapszöveg Norrish, J., Robinson, J. &
Williams, P. (2011) Literature reviews positive relationships című munkája. 19 A főszöveg a
szerző interpretációja, kiegészítése, reflexiója.
A munka célja rávilágítani az oktatás aktorai számára arra a hozadékra, amelyet a puszta
tudatos odafordulás eredményezhet. Különös tekintettel arra, hogy ez a hozadék különféle
anyagi ráfordítások nélkül is hozzájárulhat, hogy az oktatási intézményekben részt vevők
szívesebben töltsék ott mindennapjaikat.
Pozitív kapcsolatok és a flow
A diákok életében a szülőkkel, gondozókkal, családtagokkal, társakkal, tanárokkal, edzőkkel
és az iskolai közösség tagjaival ápolt kapcsolatok integratív szerepet játszanak. Bizonyítékok
sokasága mutatja, hogy a társas támogatás a jóllét és a mentális egészség szempontjából
elengedhetetlen.
A jóllét egy összetett konstruktum, elemei mérésével kapható átfogó kép a jelenség
mértékéről. Az elemek jellemzője, hogy együttes hatásuk eredményezi az élettel való
elégedettséget, a jóllét tartós érzését. A fogalmat a pozitív pszichológia kutatói eltérő módon
értelmezik. Seligman a PE elemek mentén és azok meglétének mértékével definiálja
(Seligman, 2011). Norrish (2015) szerint a jóllét az egészség, boldogság és a kényelem
meglétének foka, melyben döntési képességgel rendelkezik valaki mindezek fölött; valami
olyan állapot, amikor lelki, társas, egyéni és fizikai állapotát tekintve is jól érzi magát az
ember. Hazai kutatók (Deutch – Fejes – Kun – Medvés 2015:63) szerint a jóllét vizsgálati
eredményei is azt erősítik, hogy a „munka-magánélet egyensúly és a munkahelyi elégedettség
egyaránt befolyásolja a jóllét-érzetet”. A jóllét modellekben szereplő komponenseket Oláh
16

https://www.ggs.vic.edu.au/Institute/Resources/Our-Model (19.01.11.)
Az egyes terminusok angolról fordított megnevezései természetesen jóval bővebb tartalommal bírnak, mint
ami az egyszavas magyar fordítás után sejthető. Ám mindezek részletes magyarázatára jelent tanulmányban
nincs lehetőség.
18
Penn Resiliency Program (PRP) egy beavatkozási program diákok számára a késő gyermekkortól a fiatal
felnőttkorig, amit a Positive Psychology Center koordinált a Pennsylvaniai (USA) egyetemről. A kognitív
viselkedés és a szociális problémamegoldó képesség tanítása mellett a cél a reziliencia-képesség növekedésének
elősegítése volt, valamint a jóllét, a szociális és érzelmi készségek/képességek fejlesztését is előirányozták a
kutatók (Norrish, 2015).
19
elérhető a https://www.ggs.vic.edu.au/Institute/Resources/literature-reviews oldalon. (19.01.16.)
17
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Attila és mtsai (2012) három fő összetevőre bontották: szociális-, érzelmi-, pszichológiai
jóllét. Ezek változói az alábbiak:
szociális jóllét: szociális elfogadás, szociális aktualizáció, szociális hozzájárulás, szociális
koherencia, szociális integráció;
psziológiai: önelfogadás, személyes növekedés, célok az életben, környezetkezelési képesség,
autonómia, pozitív kapcsolat másokkal;
érzelmi jóllét: pozitív affektusok, boldogság, élettel való elégedettség (Oláh, KapitányFövény, 2012). A mentális egészség a pozitív és negatív gondolatok egészséges összhangját
jelenti. A társas kapcsolatok (mint a PE modell egyik alkotója), a többi elem hatását
kiegészítve és megsokszorozva hatékonyan tudja támogatni az egyént a jóllét kialakításában,
és annak minél gyakoribb megélésében.
A társas elszigeteltség kockázati tényezőként szolgál a depresszió, az illegális szerek
fogyasztása, az öngyilkosság és rossz lelki egészségi állapot egyéb tüneteinek szempontjából
(Hassed, 2008). A családi és az iskolai kapcsolatok védelmet jelentenek a serdülőkori érzelmi
feszültségtől (distress), az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatoktól és az erőszakos
magatartások kialakulásától (Resnick és és mtsai., 1997). Hasonlóképpen a társas
támogatással kapcsolatban azt találták, hogy „lökhárító” szerepe van a stresszes- és káros
élettapasztalatok idején (ld. bufferning hipotézis), így hozzájárulnak a megküzdéshez és a
rezilienciához (Cohen & Wills, 1985). A támogató iskolai kapcsolatok összefüggést mutatnak
a gyermekek és a serdülők jóllétével és rezilienciájával, miközben a kritikus és lármás iskolai
környezet (turbulent) hatását a kedvezőtlen mentálhigiénés kimenetekkel kapcsolták össze
(Stewart, Sun, Patterson, Lemerle és Hardie, 2004). A társas kapcsolatok fontos előrejelzői a
szubjektív jóllétnek (Myers, 2000) és az értelmes életnek is (Hicks & King, 2009; Lambert és
mtsai., 2010). Például Diener és Seligman (2002) kutatásukban a résztvevőket (N = 222), a
szubjektív jóllétről szóló ön- és társbeszámolójuk alapján magas, átlagos és alacsony
pontszámú csoportokra osztották. A magas jólléti csoportba tartozók számoltak be a
legkielégítőbb társas kapcsolatokról. A mentális egészség és a jóllét előnyei mellett döntő
bizonyíték van arra, hogy a társas támogatás kedvezően hat a fizikai egészségre is. Uchino,
Cacioppo és Kiecolt-Glaser (1996) 81 tanulmány metaelemzése során megállapította, hogy a
társas támogatás egyértelműen összefügg kardiovaszkuláris, az endokrin és az
immunműködéssel. Hasonlóképpen, a társas elszigeteltség számos fizikai egészségügyi
problémával jár együtt, beleértve a szívbetegségeket, a fertőző betegségeket és az
egészségtelen életmódbeli döntéseken alapuló viselkedést (Hassed, 2008). A kapcsolatok
elősegítik a jó egészséget azáltal, hogy növelik a vágyat arra, hogy gondoskodjon az egyén
önmagáról. Valamint a kapcsolatok hozzájárulnak az egészséges viselkedés gyakorlásához,
mint például a megfelelő étrend és a testmozgás, valamint növelik a pozitív érzelmeket,
amelyek kedvező hatást gyakorolnak a testi rendszerekre (Cohen, 2004). Összességében, az az
érzés, hogy az egyén kapcsolatban van másokkal, minden bizonnyal kulcsfontosságú szerepet
játszik a jó fizikai és mentális egészségben az egyén egész életén át. Annak, hogy az emberi
társas kapcsolatok ilyen mértékben összefüggnek a szellemi és fizikai egészséggel, egyik oka,
hogy az ember alapvető biológiai és pszichológiai szükségletei közé tartoznak a társas
interakciók és kapcsolatok (Baumeister & Leary, 1995). Például a belső motiváció
öndeterminációs elméletében (Ryan & Deci, 2000) a kompetencia és az autonómia mellett a
kapcsolatban lét (relatedness) a három alapvető emberi szükséglet egyike. Pontosabban,
Ryan és Deci (2000) azt állítja, hogy az egyén erős szükségét érzi annak, hogy biztonságban
érezhesse magát a kapcsolataiban, és önmagát gondoskodásra, együttérzésre, szeretetre és
tiszteletre érdemesnek lássa. A másokhoz való tartozást a kötődéselmélet is hangsúlyozza,
amely szerint az embernek kisgyermekkortól kezdve erős szükséglete, hogy érzelmileg és
fizikailag biztonságban érezze magát a fizikai és érzelmi kötődéseiben gondozói és mások
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iránt (Kennedy & Kennedy, 2004). Tekintettel arra, hogy az ember alapvető belső szükséglete
a kapcsolatban lét, és a másokhoz való tartozás, elsődleges fontosságú az olyan iskolai
környezet kialakítása, amely elősegíti az inklúzió és a kölcsönös tiszteletet megvalósulását
(Osterman, 2000).
A megküzdési képesség azon viselkedési módok összefoglaló elnevezése, amelyeket a
nehézségek legyőzése, az azokon történő uralkodás érdekében alkalmaz az egyén. Szabó és
Szabó (2011) azt az erőfeszítést nevezi megküzdésnek, amelyet a stresszel való szembeszállás
során tesz az egyén. Fontos, hogy a megküzdés mindig a stressz kiváltó okának
csökkentésére, vagy megszüntetésére irányul, nem pedig a stressz tüneteinek kezelésére. A
pozitív és promblémafókuszú megküzdés az időgazdálkodás optimalizálásában, a célok
kitűzésében, az asszertivitásban, illetve a szükségletek udvarias delegálásában nyilvánul meg.
Ugyanez a pozitív stratégia érzelemfókuszú megküzdésnél lehet testmozgás, önmagára
figyelés, vagy társasági részvétel. Amennyiben az egyén negatív és problémafókuszú
megküzdési módot alkalmaz, akkor halogatás, passzivitás vagy agresszivitás jelenhet meg.
Negatív érzelemfókusz esetén inaktivitás, önbántalmazás vagy visszahúzódás (társas
összejövetelektől vagy az eseményektől) lehet a stratégia, mely könnyen túlsúlyba is kerülhet
az egyén életében (Zimbardo, 2018a). Ezeket „tünetként,” helyesen értelmezve és ismerve,
könnyebb a valódi segítői magatartás megvalósulása. Ebben az értelmezési folyamatban lehet
a szociális munkás segítségre a reziliencia ismerete, mely fogalom értelmezésének eltéréseit
Varga kötetbeli tanulmánya részletesen taglalja. Norrish (2015) a rezilienciát a személy
képességeként definiálja, ahogy az a kihívásokra reagál, illetve azokat a cselekvéseket sorolja
ide, amit az egyén megtesz, hogy ismét áramlatba kerüljön; az adott stressz (vagy egyszerű
életesemény) ellenére. Az áramlatélményt azonosítják a szubjektív jólléttel is, melyet
Lybomirsky (2008:55) a boldogság szinonimájaként értelmez „az az érzés, amikor az élet jó,
értelmes és érdemes élni”. Ennek egyre többszöri bekövetkezése elősegíti a
jelentőségteljes/értelmes (meaningful) élet megvalósulását, amikor értelmes célokat valósít
meg valaki, melyek számára (és az őt körülvevő közösség számára is) fontos tartalmakat
hordoz, s amely összhangban van egyéni készségeivel és képességeivel is (Norrish, 2015).
Fentieket összefoglalva elmondható, hogy mindezek (megküzdés, motiváció, mentális
egészség stb.) szerepére a szociális munkában is kiemelten fontos tekintettel lenni. Hiszen, az
egyén életében a társakkal és a számára fontos személyekkel való kapcsolatok kedvezően
hatnak olyan negatívumokra, mint az agresszív viselkedés, depresszió, öngyilkosság; melyek
gyakran nem kívánt kísérői e munkának is. Az érzelmi zavarok és az egészség (mentális-testilelki) kölcsönös összefüggésben áll a szociális támogatás minőségével és mértékével. Fenti
kutatók Cohen & Wills, 1985; Resnick és mtsai., 1997; Stewart, Sun, Patterson, Lemerle és
Hardie, 2004; idézi Norrish 2011) „lökhárító” szerepként azonosítják a társas kapcsolatokat,
amely fel-, és megfogja az esetleges negatív hatásokat. Megfontolásra érdemes ezzel
összhangban egy bizonyos „fényvisszaverő” funkció meglétének feltételezése is. Ez esetben a
kapcsolatok egymásra hatása pozitív és kölcsönös, hiszen a magas jóllét jobb kapcsolatokat
eredményez, és ez oda-vissza hat. A biztonság, kölcsönös tisztelet, szeretet egymás erősítve
eredményezik a pozitív spirálba való bevonódást (Fredrikson, 2015). Számos hazai kutatás is
rámutat, és megerősíti azt, hogy a társas kapcsolatok összefüggésben állnak azzal, hogy az
egyén mennyire érzi jól magát a bőrében, mennyire hat mindez fizikai-mentális jóllétére és
egészségére. Ajánlatos tehát a flow és a pozitív kapcsolatok ilyen oldalú megközelítését
ismerni, és hozadékait tudatosan a munka, és a saját hatékonyság javára fordítani.
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Kapcsolatok és a teljesítmény (accomplishment)
A fizikai és szellemi jóllét előnyei mellett a kutatások megerősítik, hogy a kapcsolatok
előnyökkel járnak a tanulói teljesítmény szempontjából is. Azt találták, hogy azok a
gyermekek és serdülők, akiknek erős és támogató kapcsolataik vannak, jobban tanulnak, mint
azok, akik ilyen támogatás nélkül teszik ezt (Wentzel, 1991; Wentzel & Caldwell, 1997).
Hasonlóképpen, a társak, a tanárok és a szülők támogatása előre jelzi a motivációt (Wentzel,
1998) és az iskolai elkötelezettséget (school engagement) (Furrer & Skinner, 2003) is. Van
Ryzin, Gravely és Roseth (2009) vizsgálatában, amelyet az amerikai középiskolásokkal (N =
283) végzett, azt találta, hogy a tanárok és a társak felől érkező támogatás jelentős
előrejelzője a diákok iskolai elkötelezettségének és a reményének is. Azzal, hogy az oktatóknevelők elősegítik, hogy a tanulók erős társas készségeket fejlesszenek ki, ezzel felvértezhetik
őket a sikeres életre, mivel a jó kommunikáció képessége a foglalkozások széles körében a
hatékonyság szerves részét képezi (Parker, Summerfeldt, Hogan és Majeski, 2004).
Összességében erősen indokolt, hogy a pozitív nevelési modellben a pozitív kapcsolatokra
nagy hangsúly kerüljön. Azok a készségek, amelyekről úgy tartják, hogy segítenek a
tanulóknak a pozitív kapcsolatok ápolásában, magukba foglalják az érzelmi és szociális
intelligenciát, az aktív-konstruktív választ, a hála és a megbocsátás erejét, és az egyén
önmaga iránt érzett együttérzését.
Ezek alapján a támogatás, motiváció, elkötelezettség, a diákok vagy tanárok, szociális segítők
saját magukkal szembeni elvárásai, a sikerek, és az azokról való gondolkodás- és
viselkedésmódok meghatározóak abban, ahogy a diákok teljesítménye és eredményessége
hogyan alakul. Ez pedig kölcsönös összefüggésben van az élethez való hozzáállással, vagyis
kihat arra, ahogy a mindennapok kihívásait kezeli az ember. Szükséges röviden kitérni a
szociális és érzelmi intelligencia és kompetencia fogalmak tartalmára, illetve a
kommunikációs sémák általános áttekintésére, hogy a továbbiakban jobban áttekinthetővé
váljék a folyamat hatásmechanizmusa.
A szociális kapcsolatok
A társadalmi kapcsolatok szerves részét képezik a boldogságnak és a virágzásnak
(flourishing). A pozitív oktatás modelljének alapvető célja, hogy segítse a diákokat a szociális
és érzelmi készségek fejlesztésében, hogy megteremtse és elősegítse az erős és tápláló
kapcsolatok kialakítását mind önmagával, mind másokkal szemben. A kapcsolatokra
irányított fókusz annak a felismerésével jár, hogy a gyermekek és a serdülőkorúak nem
elszigetelten fejlődnek, és hogy a társadalmi kontextus erős hatást gyakorol az adaptív és
egészséges növekedésre (Bronfenbrenner, 2005). Jelen összefoglaló célja a pozitív
kapcsolatokkal és a virágzással kapcsolatos kutatások áttekintése, és annak feltárása, hogy
hogyan lehet hatékony kapcsolatokat ápolni és fenntartani. A kapcsolatok ápolásának
következő stratégiáit kerülnek feltárásra: a) érzelmi és szociális intelligencia; b) aktívkonstruktív válasz; c) a hála és a megbocsátás ereje; és d) az egyén önmagával való
együttérzése és az önmagának való megbocsátás.
De mi is tulajdonképpen a boldogság? A „pozitív pszichológia (mint világboldogító
tudomány) aktuális álláspontja szerint a boldogság a globális jóllét mentális állapota, és annak
függvényében alakul, hogy az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jóllét milyen
szintjein áll az egyén. A mentális jóllét egyik indikátora a globális jóllét, mely fenntartásához
a boldogság adja a szükséges energiát” – mondja Oláh Attila.20 Lybomirsky (2008:44) szerint
20

https://mindsetpszichologia.hu/termek/a-boldogsag-egeszseges-pszicho-kavehaz-prof-olah-attilaval/)
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„boldogság a világ legkifizetődőbb munkája”. A boldogság egyik sokat vizsgált, viszonylag
gyakran és tartósan megélhető formája a mindenki által jól ismert flow, amelyet elsőként
Csíkszentmihályi Mihály írt le. A flow az az állapot, amikor az ember annyira belemerül a
tevékenység végzésébe, hogy minden más megszűnik körülötte. Szorongása és önkritikája
háttérbe szorul, és képessé válik arra, hogy az erőfeszítés érzése nélkül fókuszáljon az adott
tevékenységre. A kutatók a folyó áramlásával azonosították ezt érzést. Magyarul talán a
„lebegés” szó közelíti meg leginkább a jelenség leírását. A flourishing az a képesség, amikor
a flowt az egyén egy folyamatban éli meg. Időérzékelése megszűnik, fizikai szükségletei
elhalványulnak. A pozitív pszichológia képviselői speciális értelmezésekkel, saját
kutatásaiknak megfelelően értelmezik tovább a flow jelenségét (vö.: Oláh- Kapitány-Fövény,
2012).
A szociális munka során bármely résztvevő (diák, szociális munkás) megtapasztalhatja a
flowt. Amennyiben erre reflektál, és saját maga számára feltárja annak hozadékait, akkor
ebből sokat profitálhat saját jóllétének minél gyakoribb bekövetkezése szempontjából. A flow
közösségi vonatkozásait tekintve elmondható, hogy az egyik szereplő jólléte hozzá tud járulni
a másikéhoz. Érdekes lehet megfontolni Békési (2006) kutatási eredményeit, mely szerint a
diákok többsége jól érzi magát az iskolában, csak a tanulási folyamat során tapasztalt
kényelmetlenséget viseli nehezen. Ha ezt a jó érzést sikerülne kihasználni, és a csoport pozitív
erejét „befogni” a tudáselsajátítási folyamat „vitorlájába”, akkor többes haszon jöhetne létre,
egyszeri ráfordítással. Hasonló eredményekre jutott Oláh (1999) is, aki a flow élmények
tanulmányozása kapcsán megállapítja, hogy: „a serdülők pozitív gondolkodásának,
koherenciaérzésének, én-hatékonyságának, leleményességének, problémamegoldó, valamint
önregulációs képességének a fejlesztésével lehetőség van hozzájárulni ahhoz, hogy azok
minél inkább képesek legyenek a tökéletes élményekben dús élet megteremtésére (uo.24).”
Természetesen, mindennek felismeréséhez és felismertetéséhez szükséges az érzelmi és
szociális intelligencia magas foka és jelenléte; melyek tudományos eredmények alapján jó
eséllyel fejleszthetőek (Oláh 2004, 2013), - erre további példák alább.
Érzelmi és szociális intelligencia
Hatékony stratégia a pozitív kapcsolatok előmozdítására az emocionális és szociális
intelligencia fejlesztése. Mayer és munkatársai (2001) szerint, az érzelmi intelligencia négy
összetevője a következő:(1) az érzelmek érzékelésének képessége (egyénnek önmagában és
másokban); (2) annak megértése, hogy az érzelmek hogyan befolyásolják a gondolkodást és a
döntéshozatalt; (3) megérteni a saját és mások érzelmeit; és (4) az érzelmek kezelése és
szabályozása (Mayer, Salovey, Caruso és Sitarenios, 2001). Empirikus vizsgálatok tanúsága
szerint az érzelmi intelligencia összefügg a jólléttel (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008); az
iskolai teljesítménnyel (Parker & Creque, 2004); és a sikeres továbbtanulással (Downey,
Mountstephen, Lloyd, Hansen és Stough, Parker és mások, 2004). A szociális intelligencia a
karaktert meghatározó értékek (24 alkaraktererősség21) egyikének minősül. Jelentése itt az
egyén önmaga- és mások motivációjának tudatosítása, valamint a szociális helyzetekben való
virágzásra való képességet foglalja magába (Park & Peterson, 2006, Peterson & Seligman,
2004).

21

1. bölcsesség és tudás: kíváncsiság, a tanulás szeretete, ítélőképesség, leleményesség, szociális intelligencia,
perspektíva; 2. Bátorság: hősiesség, kitartás, integritás; 3. emberség és szeretet: kedvesség, szeretet és a szeret
elfogadása; 4. Igazságosság: társadalmi elkötelezettség, méltányosság, vezetői képesség; 5. Mértékletesség:
önkontroll, óvatosság, alázatosság; 6. Transzcendencia: a szépre és a kiválóságra való fogékonyság, hála,
optimizmus, spiritualitás, megbocsátás, humor, lelkesedés (Seligman 2002, idézi Boros-Pléh 2014:690-691).
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A diákok segítése a szociális intelligencia fejlesztésében hozzájárul, hogy hatékonyan
kommunikáljanak egymással és másokkal, kezeljék magatartásukat társas helyzetekben, és
hatékonyan oldják meg konfliktusaikat (Elbertson, Brackett és Weissberg, 2009; Greenberg és
mtsai, 2003). Az én számára előnyös volta mellett a szociális intelligencia fejlesztése
csökkenti a problémás interakciók valószínűségét, beleértve a zaklatást és az agressziót
(Elbertson és mtsai., 2009; Greenberg és mtsai.., 2003). Az iskolák úgy növelhetik a szociális
és az érzelmi intelligenciát, hogy olyan iskolai környezetet teremtenek, amely elősegíti a
befogadást, a toleranciát és a kölcsönös tiszteletet (Osterman, 2000). Mindemellett az érzelmi
és társas kompetenciákat elősegítő készségek kifejezetten taníthatók. Például a szociális és
érzelmi tanulással foglalkozó ajánlás (CASEL, 2003) öt területen javasolja a szociális és
érzelmi készségek tanítását:
(1) éntudat és a saját érzelmek, értékek és erősségek megértése;
(2) az önszabályozás (self-management), avagy az erőteljes érzelmek és impulzusok
irányítására, illetve az érzelmek megfelelő kifejezésére való képesség;
(3) a társas tudatosság, az empátia és a dolgok mások szemszögből való szemlélésének
képessége;
(4) a hatékony kommunikációs, hallgatási és konfliktusmegoldási készségek;
(5) a felelősségteljes döntéshozatal, a következmények figyelembe vétele.
Néhány további szociális intelligencia meghatározás (tekintettel arra, hogy a modell egyes
elemei pusztán e rendszeren belül, e megközelítéssel számítanak újnak, s nem köthetőek csak
közvetetten Seligman nevéhez) rövid összevetése. Goleman (2002) és Seligman szociális
intelligencia fogalmainak tartalmát tekintve elmondható, hogy Goleman az érzelmi
intelligencia elemei közé sorolta az én-tudatosságot, az önszabályozást, az empátiát, és a
társas készségeket. Ezek egy része a seligmani PE modellben a pozitív teljesítménynél
értelmeződnek. A motivációt az elköteleződés indikátoraként jelöli ki Seligman, míg
Goleman az érzelmi intelligenciánál.
Ugyanakkor Goleman szerint az „érzelmi
analfabetizmus” (Goleman, 2009:343-389) ára túl nagy (iskolai agresszió, gyermekkori
nehézségek fokozódása), s aggályosnak tartja, hogy a tantervi keretek „szót sem ejtenek
ennek a rettenetes elmaradottságnak az orvoslásáról” (uo. 343).
Rogers, az általa végzett pszichoterápia lehetőségeit vizsgálva jutott a „lényeges tanulás”
szociális tényezőihez, mely alapján rávilágított, hogy a pszichoterapeuta munkája „több és
más, mint pusztán adatok gyűjtése” (Rogers, 2003:350). A kliensközpontú terápiát
alkalmazva és annak hatását vizsgálva megfigyelte, hogy annak során a kliens hozzáállása
megváltozik. A terápia miatt máshogy áll önmagához, elfogadóbbá válik, önbizalma
megerősödik, reálisabb célokat képes maga elé tűzni, és nyitottabbá válik a tényekre stb.
(uo.). A szociális munkást párhuzamba állítva a terápiát végzővel, elmondható, hogy
alkalmazva a terápiát a szociális munka folyamatában eredményekre tehet szert. A személyre
szabott odafordulás megkönnyítheti a gondozási és egyéb, a közös munka során felmerülő
folyamatok alakulását. Ennek bekövetkezéséhez ajánlott a folyamatban tekintetbe venni
annak rogersi szakaszait, melyek az alábbiak. Először is, szembesülés a problémával (1), majd
a kongruencia (2), amit a feltétel nélküli pozitív elfogadás követ (3). Ezek után az empatikus
megértés (4) eredményezheti a sikeres és hatékony kommunikációt (5) a két fél között
(uo.350-355). Amennyiben a szociális munka során alkalmazott folyamatra terápiaként tekint
az abban tevékenykedő szakember, azok áthallásait egymásra vonatkoztatva, sikere nagyobb
eséllyel következhet be. Az érzelmi intelligencia22 definiálása szintén nem egyezményes.
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Salovey és Mayer (1990) nevéhez köthető az első érzelmi intelligencia elmélet, míg már ekkor, Saarni (1990)
érzelmi kompetencia elméletét mutatja be, mely nyolc egymáshoz kapcsolódó szociális-érzelmi kompetenciát
tartalmaz. Az érzelmi kompetenciák meghatározása alapján hozzásegítenek a célok eléréséhez érzelemkiváltó
helyzetekben. Az emocionális kompetenciák fejlődése segít az énhatékonyság elérésében (idézi Kun, 2011:36).
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Oláh (2005) megfogalmazásában azt jelenti, hogy egyén képes önmaga és mások érzéseit
felismerni, önmagát motiválni, valamint az érzelmeivel önmagának és az adott emberi
viszonylatoknak megfelelően bánni. Megkülönböztet képességalapú-, tulajdonságalapú
koncepciókat, illetve ajánlásokat fogalmaz meg rájuk nézve, és operacionalizált tesztek
részleteit (SZEMIQ) valamint kiértékelési módokat is bemutat munkájában. Cooper és Sawaf
(1997, idézi Oláh, 2005:76) érzelmi intelligencia modellje négy emocionális elemre épül:
emocionális „Fitness” (1): rugalmasság és érzelmi kitartás (szociálisan ragaszkodás), az
emocionális mélység (2): intenzitás és differenciáltság az érzelem világban, az emocionális
műveltség (3): a saját érzelmekről és azok működéséről való tudás, valamint az emocionális
„alkímia” (4): az érzelmek kreativitásban való felhasználásának képessége. Goleman érzelmi
intelligencia modellje a személyes- és szociális kompetenciákra épül.
Érzelmi és szociális kompetencia
Goleman struktúrája alapján Arató (2017) táblázatba foglalva rendszerezte az érzelmi
kompetenciára vonatkozó elméleteket, melyet személyes kompetencia (éntudatosság,
önszabályozás, motiváció), és szociális kompetencia (empátia és társas készségek) struktúra
mentén tárgyal. A szociális kompetenciát „a társas viselkedést szervező, az interperszonális
célok eléréséhez szükséges pszichikus (szociális, kognitív és emocionális) elemeket aktiváló,
az életkor előrehaladtával folyamatosan változó motívum- és képességrendszer” -ként is
definiálják (Nagy-Zsolnai, 2001, idézi Zsolnai-Lesnyák-Kasik, 2007:234). Munkájukban
Nagy és Zsolnai felhívják a figyelmet arra, hogy „az intézményes nevelésnek a jelenleginél
jóval nagyobb szerepet kell vállalnia a társas viselkedés fejlődésének segítésében.” Értve ez
alatt a szociális kompetencia folyamatos fejlesztését, illetve a „társadalmi beilleszkedéshez, a
boldoguláshoz szükséges szociális összetevők (motívumok, képességek, készségek, szokások,
ismeretek és minták) megfelelő működésének tudatos segítését” (uo.233.).
A segítés folyamatában elvárt az adott eset többoldalú megközelítése, és annak hatékony, és
minden igényt (megfelelő módon) figyelembe vevő kezelése. Ehhez szükséges a szociális és
érzelmi intelligencia és kompetencia viszonyok monitorozása, esetleges pallérozása23. Mindig
fontos tekintettel lenni a körülmények összetettségére, s ismerni a saját kompetenciahatárokat,
és szinteket. Ugyanakkor ajánlatos lehet meggondolni azt is, hogy: „jó munkát végezni
dicséretes célkitűzés, melyet még kedvező körülmények között is nehéz kivitelezni”
(Csíkszenmihályi – Damon – Gardner, 2016:26).
Kommunikáció: Aktív-konstruktív válasz
A kommunikáció és a kapcsolatok megértése terén a közelmúltban elért haladás az aktív
konstruktív válaszadás kutatásából származik. Gable, Gonzaga és Strachman (2006) szerint a
jó hírek megosztása a jó esemény hatásán túlmutató jóllétet eredményez. Gable és
munkatársai ezt a hatást „lefölözésnek” nevezik, és azzal magyarázzák, hogy ahogyan az
emberek elmondják történetüket, megkönnyebbülnek és ízlelgetik a tapasztalatot, ezáltal
felerősítve a benne rejlő pozitív érzelmeket. Egy 79 házaspár megfigyelésről beszámoló
tanulmányban a partnerek jó hírre adott válaszai (két hónapon át) jobban bejósolták a
kapcsolattal való elégedettséget és a pár elköteleződését, mint a partnerek negatív
eseményekre adott válaszai (Gable és mtsai, 2006). Gable és mtsai (2004) szerint a jó hírekre
adott válaszok általában a négy típus valamelyikéből állnak: (1) aktív konstruktív vagy
23
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támogató, kommunikatív és lelkes; (2) passzív konstruktív vagy támogató, de csendes és nem
kommunikatív; (3) aktív destruktív vagy hangvételében és más tekintetben sem támogató és
kritizáló; (4) passzív destruktív vagy destruktív és kritikus, de csendes és nem kommunikatív.
Négy különálló, felnőtt résztvevőkkel végzett vizsgálatban a hírekre adott aktív és konstruktív
reagálási mód bizonyult a legkedvezőbbek a jóllét és a kapcsolati elégedettség szempontjából
(Gable és mtsai., 2006; Gable és mtsai.., 2004). Ez a kutatás rámutat arra, hogy fontos arra
ösztönözni a tanulókat, hogy szánjanak időt arra, hogy érdemi és őszinte támogatást
nyújtsanak családtagjaik és társaik előmeneteléhez (Gable és mtsai., 2004).
Az aktív-konstruktív válasznak Seligman (2011:55-58) is különös jelentőséget tulajdonít. A
kommunikáció hozadékát – egy kicsit más megközelítésben – Rosenberg (1999) is kiemeli, és
az erőszakmentes kommunikáció alkotóelemeit gyakoroltató feladatokkal segít annak
elsajátításában, hogy megfigyelőként vagy értékelőként pozícionálódjon az egyén egy-egy
szituáció kapcsán. Reflektáltatja és feladatokkal ismerteti fel az érzések és kérések kifejezését,
a szükségletek felismerését, és ezek hatékony módon való kinyilatkoztatását (uo. 183-190). A
„zsiráf és sakál” nyelv használata szintén nem újdonság, például meghatározó eleme a
Boldogságóra köteteknek is, melyet a diákok és pedagógusok érzelmi intelligenciájának
valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében alkottak meg. Célja, hogy, több
korosztályra lebontva, célirányos feladatokkal segítse a gyermekeket, - többek közt - az e két
nyelven való beszédmód elsajátításában. A „zsiráf és sakál” nyelv az asszertív
kommunikációra épít, ahol cél szükségletek értékként való megfogalmazása, a másik fél (és
az egyén saját magának) megértése egy adott cselekvés előtt (uo.150-165). A megfelelő
kommunikáció segítségére lehet az egyénnek a kognitív átstrukturálásban (az események
tudatos átgondolása, és az azokra adott válaszok reflektálása), mely eredményeként
megvalósulhat a stresszor más szempontú megközelítése (Zimbardo, 2018a:174-175).
Seligman (2011) Mélabús Máté és Bizakodó Bori jelentek alkalmazását javasolja az
értelmező stílus megváltoztatására (hogyan közelíti meg egy mélabús és egy bizakodó
ugyanazt a történést vö.188-194). Kidolgozta az ABC24DE25-modellt, mely az
adverzitás/nehézség (adversity), hiedelem (belief), következmények (consequences),
megvitatás (disputation), energetizálás (energizing) szavakból létrejött mozaikszó. A modell
abból indul ki, hogy két egyén ugyanazt az eseményt megélve, másként vonja le annak
konzekvenciáit. Az, hogy mi miért történt, ki volt az okozó, mi volt az okozat fontos lehet
annak újragondolásában, ami történt. Más keretben újraértelmezve a történéseket, azonosított
hiedelmekkel, és a konzekvenciákkal számolva tudatosan reflektálva azokra, könnyebb a
feldolgozás.
A szociális segítő a modellt alkalmazva a gyermekek számára lehetőséget teremthet arra,
hogy az általa megélt események más jelentőséget nyerjenek, ezzel is hozzájárulva a
növendékek testi-lelki egészségszintjének növekedéséhez.
Az erősségek használata: hála és megbocsátás
Az olyan erősségek, mint a hála és a megbocsátás segítik a kapcsolatok ápolását. A jóllét
jótékony hatása mellett (ld. a modell pozitív érzelmek eleme) a hála is pozitív kapcsolatban
áll a kapcsolati elégedettséggel (Algoe, Gable, & Maisel, 2010). Kihat a barátságkötésre a
barátságok kibontakozásával (Algoe, Haidt, & Gable, 2008); az empátiára (Breen, Kashdan,
Lenser, & Fincham,2010); és a bizalomra, illetve a proszociális, segítő viselkedésre
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Alnert Ellis fejlesztette ki, Aaron Beckkel közösen, írja Seligman (2012:149).
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(Bartlett& DeSteno, 2006). Bono és McCullough (2006) szerint a megbocsátás a negatív
vagy bosszúhoz kapcsolódó gondolatok csökkentését és a jóindulatú vagy meleg és együttérző
gondolatok növekedését vonja maga után. A megbocsátásról megállapították, hogy
összefüggésben van a megnövekedett boldogsággal, az élettel való pozitív megelégedettséggel
(Bono, McCullough, & Root, 2008; Maltby, Day & Barber, 2005; McCullough, 2000). A
kapcsolatok tekintetében a megbocsátás a megnövekedett elkötelezettséggel, elégedettséggel
és közelséggel függ össze (Bono és mások 2008, Maltby és mások 2005, McCullough, 2000).
A megbocsátás kapcsolódik a másokkal létrejövő kapcsolódáshoz, és a proszociális
viselkedéshez is, mint amilyen például az önkéntesség (Karremans, Van Lange, & Holland,
2005). A megbocsátás fokozása érdekében a tanulókat ösztönözni lehet arra, hogy empátiát
alakítsanak ki, és azt a képességet is elsajátítsák, hogy a dolgokat mások perspektíváiból is
tudják szemlélni, és tudatosítsák önmagukban, hogy ők is hibázhatnak (Exline, Baumeister,
Zell, Kraft és Witvliet, 2008; Peterson & Seligman, 2004).
A megbocsátás és a hála olyan természetesnek vélt készségek, amelyek fejlesztésére (és
legtöbbször gyakorlására sincs) külön tanítási óra. Annak ellenére, hogy hatása mennyire
jótékony a lelki egészségre, mégis, gyakran fel kell hívni a figyelmet gyakorlásának
fontosságára. A hála többet jelent a köszönet mondásánál, tudatos jelenlét, és értékelése
mindannak, amije van az egyénnek. Hátrányos szociális közeg esetén talán különösen nehéz
lehet ennek hangsúlyozása, ám a személyes példamutatás itt is hatékony eszköz lehet.
Egyszerű tevékenységek rutinná tétele pl. hálás gondolkodás, hála kifejezése, a hála mint
eszköz tudatos használata, hála kinyilvánítása, hálalátogatás, és a spontán hála (Lyubomirsky,
2008:124-140) bizonyítottan jótékony hatásúak. A megbocsátás során a harag elengedése
történik, ami valójában a haragot gyakorlót betegíti meg. Legtöbbször és leginkább az egyén
tudatában sincs annak, hogy önmagára haragszik. Ezért lehet fontos annak elsajátítása,
hogyan bocsásson meg az egyén önmagának.
Az egyén önmaga iránt érzett együttérzése és megbocsátás magának
Az a kapcsolat, amelyre gyakran nem szentelődik elég figyelem, az az egyén önmagához
fűződő kapcsolata. Valójában az emberek gyakran lényegesen kritikusabbak a saját
cselekedeteik, megjelenésük, választásuk és kudarcuk miatt, mint másokéval kapcsolatban
(Shapira & Mongrain, 2010). Neff (2003) az egyén önmaga iránt érzett együttérzés (self
compassion) mértékét a szellemi intelligencia egyik formájaként értelmezi, ami az én irányába
tart. Az önmaga iránti együttérzés magába foglalja az egyén önmaga iránti kedvességét, és a
túlságosan kemény önkritika elkerülését, valamint annak a megértését, hogy a fájdalmas
élmények, az elutasítás, a kudarc vagy a szégyen, az élet normális részei. Hasonló fogalom az
egyén önmagának való megbocsátási képessége (self forgiveness), ami egyrészt az egyén
maga iránt érzett keserűsége (self resentment), illetve az önhibáztatás csökkentése, másrészt a
maga irányába fordított empátia és együttérzés növelése (Hall & Fincham, 2005).
A személyiség összetétele igen bonyolult kérdés, a pszichológiai elméletek számtalan
megközelítéssel szolgálnak arra vonatkozóan, hogy mi miért történik egy adott szituációban.
A szociálpszichológia központi kérdései közé tartozik, hogy a szociális valóság mi alapján
alkotódik meg az egyénben, a társak véleményének hatása hogyan csapódik le az
önértékelésben. A többi ember megítélése az egyén által egyes cselekedetek, értékek vagy
normák mentén (és mikor melyik mentén) alakul. Az önfeltárás szintje a kapcsolatmélyülés
elmélete szerint úgy alakul, hogy minél inkább megismerik a felek egymást, annál inkább
tárulkoznak fel egymás előtt. Az önfeltárás szintjeit koncentrikus körökkel szemlélteti a neves
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szociálpszichológus, melyekben egynél az életrajzi adatok, míg a hatodik (legbelső körben
lévő) szintnél az énfogalom helyezkedik el. (Zimbardo, 2018b:194-197)
A tanulók bizalmának elnyerése, és egyes mélyen gyökerező viselkedésükre hatás gyakorlása
hosszú, és kizárólag hitelesen őszinte folyamat eredményeként valósulhat meg. Szükséges
tudni, azt is, hogy a diákok önbecsülése, az esetleges őket ért előítéletek szintén
meghatározzák az egyén viszonyát önmagával. Ennek formálása és pozitív irányba terelése a
pedagógusoknak éppúgy feladata, mint a szociális segítőknek. William James (1890)
önbecsülés- képletében (mely a siker és az elvárás hányadosaként írja le az önbecsülést), úgy
fogalmaz, hogy az önbecsülés egy érzelmi állapot, mely „a világgal való együttműködésben is
gyökeredzik” (idézi Seligman, 2012). Lyubomirsky, Sheldon és Schake (2005, idézi KunSzabó 2016:7) kutatásaik fényében úgy vélik, hogy a boldogság mértékét leginkább három
tényező alakítja: 50%-ban a genetika, 10%-ban a környezeti tényezők (pl. végzettség és
képzettség, kultúra), és 40%-ban az egyén. Mi mindent tehet az egyén az önbecsülése
növeléséért? Például megválogatja, milyen tevékenységekben, foglalatosságokban vesz részt,
és mely személyes cselekvések és értékek, erősségek mentén teszi mindezt. Kikkel és milyen
mértékben köt barátságot, kiben bízik meg. Mindez hasonlóságot mutat Seligman (2002)
boldogság formulájával – véli Kun-Szabó (2016:6-7), mely szerint: „adott egyén boldogságát
a biológiailag meghatározott boldogság szintjének, az életkörülményeinek és mindennapi
önkéntes tevékenységeinek, választásainak összessége határozza meg”.
Továbbá, a diszfunkciók és a stressz elleni védettséget vizsgáló kutatások azt sugallják, hogy a
kapcsolatok megfelelő karbantartása elengedhetetlen a virágzáshoz (flourishing). Ezért
indokolt, hogy arra összpontosítson az egyén, hogy elősegítse a tanulók szociális és érzelmi
készségeinek fejlesztését az iskolában. Ami a tanulók közötti kapcsolatokat illeti, van néhány
tényező, amelyeket figyelembe kell venni. Először is fontos tudni, hogy a kapcsolatoknak
sajnos néha káros hatásaik is vannak. Például a kapcsolatok lehetnek kritikusak, bántalmazók
vagy kirekesztők (Hawker & Boulton, 2000, Slee, 1995), vagy összefügghetnek a kortárs
nyomással, illetve a kockázatvállaló viselkedéssel (Maxwell, 2002). Hasonlóképpen, a
másokhoz való tartozás igénye egészségtelen módon nyilvánulhat meg, például olyan
csoportokhoz való tartozásban, amelyek hátrányos következményekkel járhatnak az egyén
számára (például a bandák), vagy a bántalmazó kapcsolatok fenntartásában, csak azért, hogy
elkerüljék az elszigetelődést (Myers, 2000). A nagy stresszel vagy konfliktusokkal járó
kapcsolatok valójában hátrányos következményekkel járhatnak az egészségre (Cohen, 2004).
Továbbá a kutatások azt igazolják, hogy a barátok bomlasztó magatartása jelentős hatással
lehet a diákok iskolai és tanulási tevékenységére is (Berndt & Keefe, 1995). Ezért a pozitív
oktatás modelljének fontos eleme, hogy a diákoknak segítséget nyújton a kapcsolatok
egészséges és egészségtelen formáinak megkülönböztetésében.
Egy másik fontos szempont a technológia hatása a diákok interakcióira. Ausztráliában a
gyermekek és a serdülők képviselik a technológiahasználók legnagyobb arányát, az internetet
5-14 éves gyermekek 79%-a használja, és a 12-14 éves mobiltelefon-tulajdonosok 76% -a
(Ausztráliai Statisztikai Hivatal, 2011). Az olyan technológiák, mint az e-mail, a közösségi
média, a mobiltelefonok és az azonnali üzenetküldés gyors fejlődése mélyreható hatást
gyakorolnak a diákok társas kapcsolataira és kötelékeire. A bizonyítékok azt sugallják, hogy a
fiatalok a technológiát alapvető fontosságúnak tekintik a kapcsolataikhoz (McGrath, 2009).
Míg a technológia fontos lehetőségeket kínál, jelentős kihívásokat és kockázatokat is jelent. A
McLean (2009) által azonosított technológiai veszélyek közé tartozik a nem megfelelő
tartalomnak való kitettség, az internetes zaklatás és megfélemlítés. Az internet különös
kockázatot jelent, mivel az információk terjedése gyors, globális és megállíthatatlan. Az
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érzelmi és társadalmi kompetenciák fejlesztését célzó kezdeményezéseket ki kell terjeszteni az
online és mobil interakciókra is. Ezen kívül ösztönözni kell a technológia használatával
kapcsolatos készségek fejlesztését annak érdekében, hogy a diákok tudják, mi az, ami nem
megfelelő, amikor online kommunikálnak (McGrath, 2009).
A közoktatásban és a szociális szférában tevékenykedve érzelmi kisiklások, megküzdésiképességbeli nehézségek, kommunikációs zsákutcák jelenlétével számolni kell. A technika
térhódítása, és a kommunikációs eszközök fejlődése egyre inkább abba az irányba mutat,
hogy a (személyes) társas kapcsolatok háttérbe szorulnak. A mobiltelefonok, laptopok,
okosórák, és egyéb eszközök mellett a személyes interakciók hangsúlyozása, és előtérbe
helyezése mindenképpen az oktatási-nevelési feladatokat ellátók felelősségébe is tartozik. Az
„információtöltés” állandó ingere az emberekben egy szorongás (attól, hogy az egyén lemarad
valamiről), már névvel is rendelkező betegség (Fear Of Missing Out – FOMO – Bagdy,
2017:19). Az internetes tartalmak és a zaklatás veszélyeinek objektív kezelése is olyan
feladat, amely komoly kihívás elé állíthatja a pedagógusokat, és a szociális munkában
tevékenykedőket egyaránt. Amennyiben az egyén önértékelése stabil, értékeivel és erényeivel
tisztában van, könnyebben felismeri a helytelen kortárs kapcsolatokat, és több bizalommal
fordul segítőhöz.
Összefoglalás és konklúzió
A kutatások egyértelműen megerősítik, hogy az embereknek mély belső szükséglete, hogy
másokkal kapcsolatban érezzék magukat, és hogy a kapcsolatok pozitív következményekkel
járnak a fizikai és pszichológiai egészségükre, és az élet fontos területein nyújtott
teljesítményükre. A tanulók társas szükségleteihez az iskolának is köze van, és kiemelt
fontosságú az olyan iskolai közösségek fejlesztése, amelyek elősegítik a kölcsönös bizalmat,
az érzelmi kapcsolódásokat és a hűséget (Osterman, 2000). Senki sem vitatja, hogy az
iskolákban a hatékony kapcsolatokra való összpontosítás növeli a tanulói jóllétet, az
elkötelezettséget és a teljesítményt (Greenberg és mtsai., 2003).
A pozitív nevelési modell pozitív kapcsolati tartományának célja, hogy segítsen a tanulóknak
az erős és tápláló kapcsolatok megteremtésében és előmozdításában önmagukkal és
másokkal, a társas és érzelmi készségek ösztönzése révén. A pozitív nevelés modelljének célja
a diákok érzelmi és szociális intelligenciájának fejlesztése, és a másokkal való hatékony
kommunikáció képességének megalapozása. Az aktív-konstruktív válaszadást tekinti hatásos
stratégiának, amely idejében támogatja a másik felet, ezáltal erősíti a kapcsolatok
stabilitását. A hálát és a megbocsátást olyan erősségeknek tartja, amelyek segítik az egyének
és közösségek virágzását. Végül, az önmaga iránti együttérzés, kedvesség és a magának való
megbocsátás hangsúlyozásával biztosítja, hogy az énhez való viszony se legyen elhanyagolva.
A pozitív nevelés modelljén belül a tanulók támogatását az erős és tápláló kapcsolatok
kialakításában prioritásként kezeli, annak érdekében, hogy elősegítse a tanulók növekedését
és virágzását.
Bagdy (2017:24-25) számos érvet sorakoztat fel munkájában a lelki egészségre történő edzés
fontossága mellett. Arra a következtetésre jut, hogy a változást a szocializációs színtereken, a
családi élet kereteiben és az iskolában mielőbb el kell kezdeni. Néhány erre irányuló törekvést
fel is sorol, mint a mesepszichológia, az érzelmi intelligencia-fejlesztő „Varázsjátékok”, a
Boldog-iskolák stb. – melyek célja a boldogságra való képességeket fejlesztő módszerek
népszerűsítése, elterjesztése. A leendő gyakorlati szakemberek ezirányú szakmai ismeretekkel
történő felszerelése elengedhetetlen része lehet ennek a folyamatnak.
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Feladat/Kérdés:
1. Ön szerint miért van szerepe a szocális segítő számára a társas
kapcsolatok PE-alapú megközelítését ismerni?
2. Gyűjtse össze, mely gyakorlatban is alkalmazható eszközöket javasol a
tanulmány.
3. Az érzelmi és szociális intelligencia szerepét hogyan mutatná be a
szociális munka folyamatában?
4. Ismertesse az ABC modell folyamatát, lehetőségeit.

59

Irodalom
Arató Ferenc (2017) - Az inkluzív környezet strukturális feltételei – a kooperatív
tanulásszervezés. In: http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/arato/index.html
(letöltés dátuma: 2018.01.23.)
Bagdy E.(2017)Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó
Kft. Budapest.
Békési K. (2006) Tanulási környezet – a diákok szemével. In.: Lannert Judit, Nagy Mária
szerk. Eredményes iskola. Országos Közoktatási Intézet. Budapest.
Czike Bernadett (szakmai vezető) Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák oktatási
programcsomag
http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak
(letöltés
dátuma:
2018.10.01.)
Csíkszenmihályi M.,-Damon W.,-Gardner H., (2016) Jó munka Libri. Budapest.
Deutsch Sz.- Kun Á.– Fejes E. – Medvés D. (2015) A jóllétet meghatározó tényezők
vizsgálata
szakdolgozók
körében
In:
http://ap.elte.hu/wpcontent/uploads/2015/07/AP_2015_2_DEUTSCH_etal.pdf (letöltés dátuma: 18.04.12.)
Alkalmazott Pszichológia, 15 (2):49–71
Fredrikson, B. L.(2015): A pozitív érzelmek hatalma. Akadémiai kiadó, Budapest.
Goleman, D. (2002) Érzelmi intelligencia a munkahelyen EDGE 2000, Budapest.
Goleman, D.(2009): Emotional Intelligence / Why it can matter more than IQ / First published
in Great Britain 1996, Bloomsbury Publishing Plc, 2 Soho Square, London W1V6HB
Greenberg, M. T., és és mtsai. (2003). Enhancing school-based prevention and youth
development through coordinated social, emotional, and academic learning. American
Psychologist, 58, 466-474.
Kun Á.-Szabó A. (2016) Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában. Munka-boldogság
tényezők.
In.:https://www.researchgate.net/publication/305754791_Boldogsag_tenyezok_a_pedagoguso
k_munkajaban_kozlesre_benyujtva (letöltés dátuma: 18.10.21.)
Kun Bernadette (2011) Az érzelmi intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák
szerepe a pszichoaktívszer-használatban. PhD. értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Pedagógiai
és
Pszichológiai
Kar,
Pszichológiai
Doktori
Iskola.In:
http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/KunB_phd_disszertacioja.pdf
(letöltés
dátuma:
19.01.01.)
Lyubomirsky S.,(2008): Hogyan legyünk boldogok? Ursus Libris Kiadó, Budapest.
Norrish, J., Robinson, J. & Williams, P. (2011). LITERATURE REVIEWS POSITIVE
RELATIONSHIPS In.: https://www.ggs.vic.edu.au/Institute/Resources/literature-reviews
oldalon. (letöltés dátuma:19.01.16)
Oláh Attila (1999) A tökéletes élmény megteremtését serkentő személyiségtényezők
serdülőkorban.
Iskolakultúra
1999/6-7.sz.
In.:
http://real.mtak.hu/61651/1/EPA00011_iskolakultura_1999_06_07_015-027.pdf
(letöltés
dátuma: 19.01.10.)
Oláh A. - Nagy H. (szerk.) (2013): Flow, Emotional intelligence and Psychological Immunity.
Empirical Studies in Positive Psychological Perspectives. Eötvös Kiadó, Budapest.
Oláh A. (2004): Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Iskolakultúra, 2004/11
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00087/pdf/iskolakultura_EPA00011_2004_11_039-047.pdf
(letöltés dátuma: 2014. március 2.)
Oláh A. (2005) Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Belső világunk megismerésének
módszerei. Trefort Kiadó.

60

Oláh A.- Kapitány - Fövény M. (2012): A pozitív pszichológia tíz éve. Magyar
Pszichológiai Szemle, 2013,67.1.19-45.
Rogers, C.(2003) Valakivé válni (A személyiség születése) EDGE 2000, Budapest.
Rosenberg M.B. (2001): A szavak ablakok vagy falak. Erőszakmentes kommunikáció.
Agykontroll Kft. Budapest.
Seligman M.E.P, (2002) Az erősségek és erények újjáélesztése. 664-692.o. In.:BOROS Otília
- PLÉH Csaba (2004): Bevezetés a Pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest.
Seligman M.E.P. (2011): Flourish – Élj boldogan! A boldogság és a jól-lét radikálisan új
értelmezése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Seligman M.E.P. (2012): Az optimista gyermek (Védd meg a depressziótól – legyen boldog
élete) Akadémiai Kiadó, Budapest.
Seligman, M. E. P., Adler, A. (2018). Positive Education. In J. F. Helliwell, R. Layard, & J.
Sachs (Eds.), Global Happiness Policy Report: 2018. (Pp.52 - 73). Global Happiness Council.
https://www.researchgate.net/publication/323399593_Positive_Education [18.07.12.]
Szabó Éva és Szabó Győzőné (2011) Szociálpszichológia közoktatási vezetőknek. In.:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_szocialpsziho/444__a_
megkzds_coping_stratgii.html (letöltés dátuma: 19.01.11.)
Zimbardo, Philip G. - Johnson, Robert L. - McCann, Vivian (2018a) Pszichológia
mindenkinek 4. - Zavarok - Terápiák - Stressz – Stratégiák. Libri Publishing. Budapest.
Zimbardo, Philip G. - Johnson, Robert L. - McCann, Vivian (2018b) Pszichológia
mindenkinek 3. - Motiváció – Érzelmek- Személyiség - Közösség. Libri Publishing.
Budapest.
Zsolnai A., Lesznyák M. Kasik L. (2007) A szociális és az érzelmi kompetencia néhány
készségének fejlettsége óvodás korban. Magyar Pedagógia 107. évf. 3. szám 233–270. In.:
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Zsolnai_MP1073.pdf (letöltés dátuma: 18.10.10.)

61

Farkas Ágnes – Rácz Andrea26 – Szabolcsi Julianna: Gyermekvédelem és az iskola
Bevezetés
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
értelmében alapvető kívánalom, hogy a gyermekek és a családjaik minden segítséget
megkapjanak ahhoz, hogy a gyermek a családban nevelkedhessen. Amennyiben nem
nevelhető a gyermek a családban, a kiemelést követően a szakmai munka a mielőbbi
családegyesítésre kell, hogy koncentráljon, ha pedig a gyermek nem helyezhető vissza a
családjába, a sikeres társadalmi integráció előkészítése a célja a szakellátó helyeknek, értve ez
alatt az intézményes és befogadó családi formákat is. A családból való kiemelést követően
természetesen a gyermeknek alapvető joga, hogy életkorának, fejlettségének, egészségének és
egyéb szükségleteinek megfelelő oktatásban részesüljön, részt vehessen felzárkóztató és
tehetséggondozó programokban. Joga van ahhoz is, hogy neveléséről, oktatásáról, ellátásáról
véleményt nyilvánítson. Jelen tanulmány keretében27 azzal foglalkozunk, hogy a
gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás keretében milyen lehetőségek
mutatkoznak a gyermekek iskolai pályafutásának támogatására, hol lehetne a
gyermekvédelem rendszerét ebből a szempontból megerősíteni, fejleszteni. A szakellátásban
nevelkedők iskolai pályafutásának segítésére néhány releváns kutatási eredményt is
ismertetünk, melyek azt mutatják, hogy a támogató háttér és a megfelelő érzelmi és szakmai
támogatás mennyire fontos és alapja a sikeres társadalmi integrációnak a rendszerből való
kikerülést követően.
2016-ban a család- és gyermekjóléti szolgáltoknál megjelent, együttműködési
megállapodással rendelkező gondozottak körében kiemelkedően magas a gyermeknevelési
problémákkal küzdő gondozottak száma (14416 fő), az elhanyagolással érintettek köre (17632
fő), de témánk szempontjából magas a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézséggel
küzdők száma (6155 fő), a magatartászavarral, teljesítményzavarral küzdők száma (10905 fő)
is (KSH 2016: 46). Az 50 órai hiányzást meghaladók száma 1756 fő volt a 14 évnél
fiatalabbak körében és közel 3000 fő a 14-16 évesek körében. 1800 fő pedig elmúlt 16 éves.
A családi pótlék folyósításának szüneteltetése közel 6000 esetben történt meg. (KSH 2016:
56)
Tárgyévben a gyermekvédelmi szakellátásban 20551 kiskorú és 2590 18 éves vagy idősebb
fiatal élt. A nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma 2002 óta folyamatos
növekedést mutat a gyermekotthonokban elhelyezettek számához képest. 2016-ban közel 13
ezren részesültek nevelőszülői ellátásban. (KSH 2016: 69-70)

A szerző az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül 2017-2020 között, valamint ÚNKP-18-4
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának ösztöndíjban 2018.09.01. - 2019.06.30. között. A 3 éves kutatás
célja a gyermekvédelmi orientációk megjelenési formáinak és szakmai tartalmának vizsgálata a gyermekek jóllétének támogatása terén, ezen belül a család- és szakmakép vizsgálata a gyermekvédelem különböző szereplői
és célcsoportjai körében. Az ÚNKP kutatás célja pedig a képzés és a praxis összeérésének vizsgálata a gyermeki
jogok széles körű érvényesítése kapcsán. Mindkét kutatás szorosan kapcsolódik jelen tanulmány témájához a
gyermekvédelmi rendszer működési mechanizmusainak mélyebb megismerése céljából.
27
Jelen tanulmány alapját Farkas Ágnes – Rácz Andrea – Szabolcsi Julianna: Az iskolai karrier támogatása
gyermekvédelmi perspektívából (Szociálpedagógia, 2014/1-2. II. évf. pp. 19-32.) c. cikk képezi.
26
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Iskolai karriert támogató prevenciós lehetőségek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai
körében
Biztos Kezdet Gyerekház
„A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének
biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a
szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi
felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.”28
A Biztos Kezdet Gyerekházak működtetése olyan hátrányos helyzetű településeken indokolt,
ahol magas a szegénységi ráta, alacsony a felnőtt lakosság iskolázottsága, általános a
munkanélküliség, rossz a népesség egészségi állapota, ugyanakkor a humán szolgáltatások
nehezen vagy egyáltalán nem elérhetők. A lakosság ezen körülmények következtében egyre
erőteljesebben szegregálódik. A nagymértékű szegénység és depriváció nehezíti, már-már
lehetetlenné teszi a társadalmi mobilitást, ezért ez helyzet a családokban generációról
generációra öröklődik. A Biztos Kezdet Gyerekháznak az a feladata, hogy a szegregált
településen élő, halmozottan hátrányos helyzetű családok 0–3 éves gyermekei számára esélyt
teremtsen képességeik kibontakoztatására, fejlődésbeli lemaradásaik leküzdésére, a korai,
célzott képességfejlesztésre, hogy már az óvodába, majd az iskolába lépéskor kevésbé kelljen
a gyermekeknek a lemaradásokkal küzdeniük. A program célja az óvoda- és iskolaérettség
növelése, a bukások számának és az iskolai lemorzsolódásnak a csökkentése. A program
alapelve, hogy a minél korábbi életkorban történjen beavatkozás, és az a család egészére
irányuló komplex segítés formájában valósuljon meg. Nagy jelentősége van a szülőkkel
történő együttműködésnek, a szülői szerepükben való megerősítésnek, kompetenciáik
növelésének, egyéni jólétük, jövőképük pozitív irányú befolyásolásának (NRSZH 2013). Az
együttműködés célja az is, hogy a szülőkben felkeltse a tanulás iránti érdeklődést, és képzésbe
történő bevonással erősítse a szülők munkaerő-piaci esélyeit.
A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gyermekek
legalább felének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek kell
lennie azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek is kell
minősülnie, vagy a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben kell élnie. 29
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatási idejének havi átlagban el kell érnie munkanaponként
a hat órát, úgy, hogy munkanapon 8 és 12 óra között kötelezően szolgáltatást kell nyújtania a
gyermekek és a szülők számára. 30
A Biztos Kezdet Gyerekháznak szolgáltatásként biztosítania kell:
 a szociokulturális hátrányokkal küzdő családok felkeresését és a Biztos Kezdet Gyerekház
által nyújtott szolgáltatások igénybevételének ösztönzését,
 a gyermekek számára állapotfelmérést, képesség-kibontakoztató foglalkozást, fejlesztést
és kisétkeztetést,
 a szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon,
 a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést, a gyermekneveléshez, a
személyes higiéné biztosításához és a háztartásvezetéshez szükséges ismeretek átadását
célzó, valamint egyéb preventív célú programokat,
28

Gyvt. 38/A. § (1) bekezdés
40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről 3.§ (4) bekezdés (továbbiakban: EMMI rendelet)
30
EMMI rendelet 6. §
29
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évente legalább huszonnégy közösségi rendezvény megszervezését a hároméves kor alatti
gyermeket is nevelő családok, illetve a helyi közösség számára.
A Biztos Kezdet Gyerekház a helyi szükségleteknek megfelelő és kellően indokolt
szolgáltatásokat is nyújthat, így különösen:
 a szülők részére védőnői, orvosi, egészségügyi tanácsadást,
 szakember bevonásával szülői csoportos beszélgetéseket,
 fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek szülei számára konzultációs
lehetőséget a fogyatékossággal élő vagy eltérő fejlődésű gyermekek számára ellátást,
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, intézmények képviselőivel,
 különböző módszerek alkalmazásával segítheti a szülőket, hogy visszajelzést kapjanak a
gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről,
 a környező aprófalvakban, tanyás területen élő gyermekek és szüleik számára heti
rendszerességgel játékos foglalkozásokat szervezhet,
 biztosíthatja a környező aprófalvakban, tanyás területen élő, nem megfelelően fejlődő
gyermekek számára a megfelelő szakemberhez való hozzáférést,
 javasolhatja a védőnői ellátás, más egészségügyi szolgáltatás, illetve szociális és
gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét,
 közreműködhet a családtervezési ismeretek átadásában, a veszélyeztetett várandósság
megelőzésében,
 segítheti a várandós anyákat a gyermek fogadására való felkészülésben. 31
A Biztos Kezdet Gyerekház a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a család- és
gyermekjóléti központtal együttműködve segíti elő a gyermek és a család sikeres társadalmi
integrációját.32
Tanoda
A gyermekek sikeres iskolai pályafutását meghatározó mértékben befolyásolja az a
társadalmi-gazdasági háttér, amelyben családja él. A hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű családból érkező gyermekek gyakran nehezen tudnak alkalmazkodni az iskola
elvárásaihoz, mert más típusú ismeretekkel rendelkeznek, mint aminek meglétét az iskola
feltételezi, verbális készségeik kevésbé fejlettek, gyakran egyszerűsített nyelvi kóddal
kommunikálnak, szűkebb a szókészletük, az elvont fogalmakat kevésbé ismerik.
Családjukban nem jutnak hozzá azokhoz az ingerekhez, élményekhez, amelyek a tanulmányi
munka alapjául szolgálhatnának. Ezek a gyermekek könnyen belecsúszhatnak a sikertelenség
csapdájába, aminek következtében évismétlőkké, túlkorosakká, majd nem kívánatosakká
válnak az iskola számára, így képzettség nélkül kerülnek ki az oktatási rendszerből. Az
iskolában a tanterv és a követelményrendszer, illetve a pedagógiai módszertan nem veszi
figyelembe azokat a hatásokat, melyekben ezek a gyermekek növekednek, így nem ad választ
az egyéni szükségleteikre.
A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy azokat a tanulókat segítse, akik számára
önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres
iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz. (Tanoda Program Sztenderd 2013)
„A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy
hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal
felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a
személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti
kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási
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szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását,
a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos
eltöltését.”33
A tanoda olyan feltételeket teremt, tevékenységeket szervez, melyek lehetővé teszik a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az általános- vagy
középiskolában a siker elérését. Cél a lemorzsolódás megakadályozása, középiskolások
esetében a sikeres érettségi vizsga, a piacképes szakmai végzettség megszerzése, a
felsőoktatási intézményben történő továbbtanulás elősegítése.
A tanodát rendszeresen igénybe vevők legalább hetven százalékának rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek, nevelésbe vett gyermeknek vagy utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttnek kell lennie, ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők legalább felének egyúttal hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűnek is kell minősülnie. 34
A szolgáltatást rendszeresen igénybe vevők részére a tanodának szolgáltatásként biztosítania
kell:
 tanulásukat, továbbtanulásukat, pályaválasztásukat és életpálya-építésüket elősegítő
szakmai szolgáltatásokat,
 iskolai lemorzsolódásukat megelőző programokat,
 egyéni fejlődésüket nyomon követő mérések elvégzését évente egy alkalommal,
 a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok szervezését,
 évenként legalább három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális programot,
 évenként legalább két családlátogatást,
 évenként legalább négy családi közösségi programot,
 valamint nyitott tanodai programok szervezését a szolgáltatás – lakossággal történő –
megismertetése céljából.35
A tanoda önként vállalt feladatként egyéb szolgáltatásokat is nyújthat, mint például:
 nyári táborokat szervezhet a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára,
 szakmai műhelyeket szervezhet a tanoda, valamint a településen működő gyermekjóléti és
nevelési-oktatási intézmények dolgozói számára,
 a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára kisétkezést biztosíthat, és
 helyszínt biztosíthat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez. 36
A tanoda a nevelési-oktatási intézménnyel való együttműködése keretében közreműködik:
 a tanodát rendszeresen igénybe vevők segítésének, fejlesztésének megtervezésében,
 a tanodát rendszeresen igénybe vevők pályaorientációjában, a tanulók nyomon
követésében,
 részt vesz a nevelési-oktatási intézmény által kezdeményezett, a tanodát rendszeresen
igénybe vevőkkel kapcsolatos megbeszéléseken, és
 a módszertani tapasztalatcsere érdekében részt vesz a nevelési-oktatási intézménnyel
közös szakmai műhelyeken.37
Tanoda szolgáltatás hétvégén, a tanítási szünetekben, valamint tanítási napokon a nemzeti
köznevelésről szóló törvény szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozások idején kívül
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nyújtható. A tanoda szolgáltatási idejének heti átlagban el kell érnie a húsz órát, úgy, hogy
hetente legalább négy napon szolgáltatást kell nyújtania.
A tanoda nem a hagyományos iskolai tantárgyi rendszerben működik, hanem a tanulók egyéni
fejlettsége, szükségletei határozzák meg a fejlesztendő területeket. Egyéni bánásmód,
gyermekközpontú szemlélet, partneri együttműködés a pedagógiai szemléletet alakító legfőbb
elvek. A tanulmányi munka segítésén túl szociális, kulturális és mentális támogatást is
nyújtanak a tanodában dolgozó pedagógusok, mentorok. A tanodában kiemelt figyelmet
fordítanak a lemorzsolódás megelőzésére, a tanulók családjával történő együttműködésre,
valamint a gyermekek tanulmányi előrehaladásának a nyomon követésére.
A tanoda feladata, hogy hozzájáruljon a tanulók érettségihez történő eljutásához, minőségi
szakképzésben való részvételéhez, ezért pályaorientációs, és továbbtanulásra felkészítő
programokat is szervez.
Mindezeken túl a tanoda preventív jellegű feladatokat is ellát a gyermek- és ifjúságvédelem
területén, teret biztosít a multikulturális nevelésnek, megtanítja a tanulókat az egymás iránti
szolidaritásra, otthonos légköre pedig a közösség formálását, a közösségi érzés kialakítását
teszi lehetővé. (Tanoda Program Sztenderd 2013)
A gyermekjóléti szolgáltatás iskolai karriert támogató prevenciós lehetőségei
A gyermekjóléti szolgáltatás törvényi célja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jóllétének, a családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból
történő kiemelésének megelőzése. A személyes szociális szolgáltatás keretében az ellátás
feladatai közé tartozik többek közt a tájékoztatás nyújtása a gyermeki jogokról és a gyermek
fejlődését biztosító támogatásokról, családtervezési, pszichológiai, nevelési, jogi,
fejlesztőpedagógiai, mentálhigiénés tanácsadás biztosítása, vagy a szolgáltatás közvetítése,
szabadidős programok szervezése, veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
a gyermekkel és családjával végzett szociális segítőmunka, szükség esetén javaslattétel
hatósági intézkedésre. A feladatellátás 2016. január 1-től család- és gyermekjóléti szolgálatok,
illetve a járásszékhelyeken létrehozott család- és gyermekjóléti központok intézményi
keretében történik.
A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja alapvetően minden gyermek, azonban az
alapellátást nyújtó szervezetek ténylegesen nem kerülnek kapcsolatba minden kiskorúval.
A gyermekjólét látókörébe kerülő gyermekek nagy része iskoláskorú, így sok esetben
találkoznak a munkatársak tanulási zavarokkal, magatartási problémákkal, tankötelezettség
teljesítésének hiányával. A szolgálatokhoz eljutó gyermekeket nevelő családok társadalmi
státuszát tekintve egyre inkább szélesedik a spektrum, azonban jellemzőbb a hátrányos
helyzetű, szegény, illetve mélyszegénységben élő családok gyermekeinek jelenléte. Az iskola
közel azonos elvárásokat közvetít a családok felé. A szegénység azonban alapvetően
behatárolja a családok és a gyermekek lehetőségeit az elvárásoknak való megfelelésben.
Az iskolai kudarcoknak sokféle oka lehet. Fontos a megelőzés, azonban a kialakult probléma
kezelésére is megoldást kell találnunk. Azt, hogy a gyermekek az iskolában jól érezzék
magukat, teljesíteni tudjanak, mind ők, mind a pedagógusok sikerélményhez jussanak, a
gyermekjóléti szolgálatok a maguk eszközeivel törekszenek elősegíteni. Ezek az eszközök a
prevenció különböző szintjein, különféle formában jelennek meg, a következőkben ezeket
vesszük sorra.
Elsődleges (primer) prevenció: Célja, hogy mérsékelje a gyermekek helytelen irányú és
ütemű fejlődését; megelőzze a fenyegető ártalmak kialakulását. (Gyermekjóléti szolgáltatás –
Prevenció 2011) Erre számos lehetőség nyílik, néhány kiemelés:
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Tájékoztatás nyújtása: Többek közt kiterjed a szolgáltató működésére, valamint a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével
kapcsolatos jogokra, támogatásokra és ellátásokra. Fontos elem a településen rendelkezésre
álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről, azok programjairól nyújtott információ.
Szabadidős programok szervezése: A gyermekjóléti szolgálat szabadidős programok
szervezésével a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok hatásainak
enyhítését kívánja elérni, kezdeményezi, hogy a közoktatási intézmények, az ifjúsággal
foglalkozó szociális és kulturális intézmények, valamint a társadalmi szervezetek
szervezzenek a megelőzés céljait szolgáló programokat. Ennek formái: csoportokkal végzett
tevékenységek (filmklub, kézműves foglalkozás); alkalmakhoz kapcsolódó programok
(ünnepek, évszakok); rekreációs, sportfoglalkozások elsősorban kamaszok számára; fejlesztő
foglakozások, ahol fejlesztőpedagógus, logopédus foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekekkel; korrepetálások önkéntesek bevonásával. Az ismeretbővítésen, felzárkóztatáson
túl nagy jelentősége van a mintanyújtásnak, mely ösztönzőleg hat a résztvevő gyermekekre a
továbbtanulás és pályaválasztás segítése szempontjából is. (Szikulai 2013)
Fontos megemlíteni az észlelő- és jelzőrendszer működtetését is. Az észlelő és jelzőrendszer
munkájának összehangolásával, folyamatos kapcsolattartással válik lehetővé a gyermekek
veszélyeztetettségének időben történő felismerése. A gyermekjóléti szolgálat a szakmai
kompetencia határok tiszteletben tartásával együttműködik azokkal az intézményekkel
(egészségügyi,
szociális,
nevelési-oktatási
intézményekkel,
hatóságokkal,
civil
szervezetekkel, stb.) amelyek szerepet töltenek be a gyermek helyzetének pozitív irányba
történő előmozdításában. A gyermekek iskolai teljesítményének támogatását az iskolai
lemorzsolódáshoz kapcsolódó programokat a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, az
együttműködés segítheti. 38
Másodlagos (szekunder) prevenció: Célja, hogy csökkentse az elsődleges prevenció ellenére
is elkerülhetetlenül előforduló zavarok, rendellenességek, ártalmak, veszélyeztető
körülmények időtartamát. Magában foglalja az esetfeltáró, diagnosztikai és korrektív típusú
szolgáltatások szervezését. (Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció 2011) A gyermekvédelem
szereplői leginkább azokkal a családokkal, gyermekekkel találkoznak, amelyek és akik
valamilyen komoly nehézséggel, hátránnyal küzdenek, és azok enyhítésében külső segítségre
szorulnak. A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai szociális segítőmunka keretében
elősegítik a gyermek problémáinak rendezését, támogatják a szülőket a családban jelentkező
működési zavarok megszüntetésében.
Harmadlagos (tercier) prevenció: A már megjelenő probléma esetén célja, hogy a
közösségen belül csökkentse az akut rendellenességek, zavarok, ártalmak, veszélyeztető
körülmények következtében kialakult defektusok (devianciák) előfordulási arányát.
(Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció 2011) Cél, a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása. A gyermekjóléti szolgáltatás
családsegítője/esetmenedzsere segíti a szülőket a gyermek/ek hazakerüléséhez szükséges
feltételek megteremtésében, a közöttük szükséges kapcsolat tartásában. A gyermek
visszailleszkedését személyes segítő kapcsolat során szociális segítőmunkával támogatja.
Valamennyi fentebb felsorolt gyermekjóléti szolgáltatás tárházába tartozó lehetőség esetében
alapvető fontosságú a gyermekek és családok iránt mutatott nyitottság és elfogadás, az
együttműködés készsége és képessége, a tolerancia, a másik tisztelete.
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2018. szeptember 1-től a központok szolgáltatásai körébe soroljuk az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet, mellyel a kötet más tanulmányai foglalkoznak.
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Iskolai pályafutás támogatása a családok átmeneti otthonában és a gyermekek átmeneti
otthonában
A gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti
otthona szolgáltatáson belül kiemelt figyelem irányul a gyermekek iskolai pályafutásának
nyomon követésére, támogatására. Általánosan elterjedt módszer a fejlesztőpedagógiai,
gyógypedagógiai támogatás, a korrepetálás, a pályaorientációs tanácsadás.
Fontos szerepet játszanak ezek az intézmények a gyermek és iskola, illetve szülő és iskola
közötti konfliktusok kezelésében, a gyermekek beiskolázásának, az iskolaválasztásnak a
segítésében, illetve a szülők ilyen irányú tevékenységének, döntésének támogatásában.
Az átmeneti gondozásban a szülők szülői felügyeleti joga érintetlen, tehát a gyermek ügyében
a döntést a szülőnek áll jogában meghozni. Az átmeneti gondozásban dolgozó szakemberek
fokozott figyelmet fordítanak a szülők – tanulással, a gyermek iskoláztatásával – kapcsolatos
motivációjának növelésére, attitűdjének változtatására. Ezen túlmenően helyi sajátosságokhoz
igazodóan működnek olyan programok, melyek támogatják a gyermekek iskolai pályafutását.
Például a Debrecenben működő családok átmeneti otthonaiban és gyermekek átmeneti
otthonában élő gyermekeket a Láthatatlan Iskola önkéntesei támogatják. Ez egy olyan
mentorprogram, melyben a hátrányos helyzetű, tanulni vágyó gyerekeket olyan fiatalok és
felnőttek segítik, akik szabad idejükben szívesen osztják meg tudásukat másokkal. A
programban való részvétel mindenki számára ingyenes és önkéntes. A mentorok az általános
iskolai tantárgyaktól egészen az érettségire való felkészítésig mindenben a gyermekek
segítségére vannak. Az iskolások heti rendszerességgel találkoznak mentoraikkal. Ezeken
találkozókon azokból a tantárgyakból korrepetálják a mentorok a tanulókat, amelyek
nehézséget jelentenek számukra. A közös tevékenység során baráti kapcsolat alakul ki a
mentor és a gyermek között, ami fontos motiváló erővel bír a tanulás során. Az óvodások
számára kéthetente tartanak játékos foglalkozást, ahol kézműves tevékenység, játék, iskolára
való felkészítés zajlik. A Láthatatlan Iskola önkéntesei ezen kívül szabadidős
tevékenységeket, nyári tábort is szerveznek a gyermekek számára. 39 A program nagyon jól
illeszkedik az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatók szakmai tevékenységébe, színesíti,
gazdagítja azt, és komoly segítséget, élményt jelent a gyermekek számára.
„Kollégium PLUSZ” modellprogram az oktatás és a gyermekjóléti prevenció
határterületéről
A „Kollégium PLUSZ” olyan – kollégiumokban – működő, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi felzárkózását segítő program, melynek segítségével
a családban nevelkedő, felső tagozatos tanulók esélyei növelhetők a kollégiumi elhelyezés és
a gyermekjóléti prevenció eszközeivel. Cél az iskolai lemorzsolódás megelőzése, valamint a
kollégiumi körülmények között nevelkedő gyermekek továbbtanulásának segítése.
A „Kollégium PLUSZ” a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztéssel, a
hátrányok ledolgozásával, értékközvetítéssel kívánja támogatni a tanulók tanulmányi
munkáját, társadalmi integrációját.
A pedagógiai gyakorlatnak a családi szocializáció értékeire kell épülnie, melyhez az alkotó
osztályközösségben és kollégiumi közösségben történő együtt tanulás, szabadidő-eltöltés,
folyamatos együttműködés (a családdal és az iskolával) egészít ki. („Kollégium PLUSZ”
pályázati kiírás 2017) A hároméves modellprogramban 2018-ban nyolc kollégium vett részt.
A következőkben a gyermekvédelmi szakellátás szempontjából vizsgáljuk meg a szakmai
feladatokat az iskolai karrier támogatása érdekében.
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A gyermekvédelmi szakellátás iskolai karriert támogató lehetőségei
A gyermekvédelmi szakellátás feladata, hogy biztosítsa a helyettesítő védelemben részesülő
gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését. Ehhez az egyéni szükségletek pontos
felmérése, és azokhoz igazodó gondozási-nevelési feladatok meghatározása szükséges. A
gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő gyermekek nevelésének módszerei tekintetében a
büntető nevelési stílus kevés eredménnyel jár. A gyermekekben amúgy is meglévő
frusztrációt és az annak nyomán fellépő agresszív megnyilvánulásokat erősíti, a gyermekek
szembenállását tartósítja. Az elfogadó, meleg, szeretetteljes légkörben, ahol a gyermekek az
érzelmeiket szabadon kifejezhetik, könnyebben megnyerhetők a közös tevékenységnek,
elvárásaink teljesítésének. Az új értékek, normák, szabályok elsajátítása modellkövetés során
valósul meg, aminek alapja az azonosuláshoz szükséges pozitív érzelmi kapcsolat. Nagyon
fontos az érzelmi szálak életben tartása a vér szerinti családdal. A gondozási helynek fel kell
ismernie, hogy a gyermek jövője, egészséges fejlődése érdekében célszerű megnyernie a szülő
együttműködését. A szülő elfogadása, szülői szerepének elismerése, annak megerősítése
együtt jár azzal, hogy a szakember ösztönzi a szülőt a kapcsolattartásra, megteremti a
megfelelő körülményeket a találkozáshoz, megosztja a gyermekről szerzett tapasztalatait a
szülővel és a problémákon kívül a gyermek értékeiről, pozitív megnyilvánulásairól is
beszámol.
Az iskolai előmenetel támogatása nehéz feladat a gyermekvédelmi szakellátásban. A
gyermekek iskolai motivációja gyakran alacsony. A hátrányos helyzetű családból származó
gyermekek szülei sok esetben maguk sem tartják fontosnak a tanulást, nem értékelik az
iskolai végzettséget a társadalmi kiemelkedés lehetséges útjaként. Társadalmi beilleszkedésük
és munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében is kívánatos iskolai tanulmányaik sikeres
befejezése és a szakmaszerzés, ami fokozott támogatás nélkül nem valósulhat meg. A
gyermekvédelmi szakellátásban a gondozási-nevelési tevékenységhez kapcsolódóan
folyamatos ismeretátadás zajlik, ami együtt jár a kommunikációval, a gyermekek verbális
készségeinek fejlesztésével. Erre célszerű tudatos figyelmet fordítani. Sokat kell beszélgetni a
szakellátásba kerülő gyermekekkel életkoruknak megfelelően. A kisebbek esetében a mese, a
mondókázás, a közös éneklés, bábozás, szerepjátékok a mindennapok természetes részévé
kell, hogy váljanak. A nagyobb gyermekeknél a drámapedagógiai módszerek lehetnek nagyon
sikeresek. Mindezt ki kell egészítenie az egyéni szükséglethez igazodó szakszerű gyógy- vagy
fejlesztőpedagógiai foglalkozásoknak, melyek a hátrányok más irányú leküzdésében játszanak
közre.
A serdülőkorú gyermekek családból történő kiemelésének oka nagyon gyakran az
iskolakerülés. Esetükben sokkal nehezebb az iskolába járást elérni, miután már túl vannak
kudarcok, évismétlések, megbélyegzések egész során. Az egyénre szabott haladási program, a
tanoda jellegű oktatási forma, melyben az elfogadó, liberális tanári attitűd valósul meg,
teremthet olyan légkört, melyben a serdülők ösztönözhetők a tanulásra, valamint a
tankötelezettségi kor utáni tanulmányok folytatására.
A szakellátásban élők kétharmada tanköteles korú, a gondozottak fele általános iskolai
korosztályba tartozik. (KSH 2017) A 2017-es OSAP adatok alapján elmondható, hogy az
általános iskolában tanulók közül 1853 fő túlkoros (18%), 1541 fő (15%) pedig értelmi
fogyatékos tanulókat nevelő és oktató általános iskolába járó, valamint gyógypedagógiai
intézményben tanuló. Az SNI-s tanulók száma 3276 fő, mely közel 32%-ot jelent (!).
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1. számú tábla: Általános iskolában tanulók adatai a gyermekvédelmi szakellátásban
Gyermekotthonban élők
Általáno
s
iskolába
n tanuló
tanulók
száma

Általános
iskolában
tanuló
túlkoros
tanulók
száma

Általános
iskolában
tanuló
összesenb
ől SNI-s
tanulók
száma
1045
490

Nevelőszülőknél élők
Általáno
s
iskolába
n tanuló
tanulók
száma

Általáno Általános
s
iskolában
iskolába
tanuló
n tanuló összesenből
túlkoros
SNI-s
tanulók
tanulók
száma
száma
5958
808
1219

Összesenből: általános iskolába járó
2449
Összesenből: saját (gyermekotthoni)
356
151
217
25
1
5
általános iskolába járó
Összesenből: értelmi fogyatékos
tanulókat nevelő és oktató általános
342
122
300
321
92
269
iskolába járó
Összesenből: gyógypedagógiai
530
134
459
369
66
307
intézményben tanuló
Összesenből: konduktív pedagógiai
2
2
12
8
intézményben tanuló
Összesen
3679
1452
1468
6685
967
1808
Forrás: KSH 1208 OSAP sz. adatgyűjtés - Jelentés a gyermekotthonok és a nevelőszülői hálózatok helyzetéről,
2017 évi adatai.

Az adatok szerint jelentős a különbség a két ellátási forma között a középfokú tanulmányok
különböző preferált iskolatípusaiban, amely azonban a későbbi munkaerőpiaci pozíció és a sikeres
társadalmi integráció szempontjából meghatározó. A középfokú tanulmányokat folytató,
gyermekotthonban élők 57%-a szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve iskolarendszeren
kívüli szakoktatásban folytat tanulmányokat. A nevelőszülői ellátásban ez az arány 32%, hiszen
jóval magasabb számban tanulnak szakközépiskolában és gimnáziumban. Az SNI-s tanulók
aránya is 31, illetve 19% a két ellátási forma tekintetében. Ezen belül is egy jelentős különbség
figyelhető meg, a gyermekotthonban élő, középfokon tanuló SNI-s diákok 81%-a (!) értelmi
fogyatékos, a nevelőszülői ellátásban élők körében 46% az értelmi fogyatékosság az SNI-n belül.
(KSH 2017)
2. számú tábla: Középfokú oktatásban részt vevők adatai a gyermekvédelmi szakellátásban
Gyermekotthonban élők

Nevelőszülőknél élők

Tanulók
száma
december 31én

Tanulók
Tanulók
Tanulók
száma
száma
száma
tárgyév
december
tárgyév
december
31-én
december
31-énből
31-énből
SNI-s
SNI-s
Gimnázium
189
9
294
15
Szakgimnázium
101
5
200
11
Szakközépiskola
410
55
729
105
Szakiskola: ipari szakmák
161
28
209
35
Szakiskola: mezőgazdasági szakmák
32
3
59
8
Szakiskola: kereskedelmi, vendéglátóipari szakmák
104
17
234
30
Szakiskola: egészségügyi szakmák
34
1
63
9
Szakiskola: egyéb
79
6
164
23
Iskolarendszeren kívüli tanfolyami szakoktatás
34
3
25
2
Szakiskola
696
270
447
142
Készségfejlesztő iskola
213
180
105
71
Összesen
1643
522
1800
346
Forrás: KSH 1208 OSAP sz. adatgyűjtés - Jelentés a gyermekotthonok és a nevelőszülői hálózatok helyzetéről,
2017 évi adatai.
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A nagykorúságuk után a rendszert elhagyók társadalmi integrációs esélyeinek fokmérője az
iskolai végzettségük. A kikerülő 18-25 évesek közül minden másodiknak általános iskolai
végzettsége van, 2011-ben a rendszerből távozó nagykorúak esetében ez közel 40%-ot
jelentett. 2011-ben az ellátásból kikerülőknek 56,3%-a középfokú, 3,2%-a pedig felsőfokú
végzettséggel rendelkezett. (KSH 2012:12) A legfrissebb statisztikai adatok szerint a
gyermekvédelmi rendszert elhagyó, utógondozói ellátásból kikerülők helyzete több
szempontból nem mutat kedvező képet. A 2017-es évben kilépők 46%-a úgy hagyta el a
rendszert, hogy a legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola volt. A kilépők esetében
is jól látszik, hogy a nevelőszülőktől kikerülők körében magasabb arányban találunk
befejezett iskolai végzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel kikerülőket. Ugyanők – vagyis a
nevelőszülőktől kilépők - munkavállalás esetében is sokkal stabilabb helyzetben vannak,
körükben a munkát tanulással kombinálók is többen vannak. A nem dolgozók 64%-a
gyermekotthonból távozik. A lakhatás is stabilabbnak mondható a családias ellátási forma
esetében, itt magasabb a saját tulajdonú ingatlanba távozók aránya. Érdekes, hogy a
gyermekotthonból magas számban családtaghoz távoznak, míg a nevelőszülői háztartásban
viszonylag sokan maradnak, a nevelőszülőktől kilépők közül minden ötödik-hatodik fő
ugyanott marad az ellátás megszűnte után. (KSH 2017)
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3. számú tábla: Utógondozói ellátásból kikerültek főbb adatai a társadalmi integráció
szempontjából
A tárgyévben
utógondozói ellátásból
kikerülők száma
gyermekotthonokból

Összesen
Ebből: a legmagasabb iskolai végzettség szerint nincs
befejezett általános iskolai végzettsége
Ebből: a legmagasabb iskolai végzettség szerint általános
iskolai
Ebből: a legmagasabb iskolai végzettség szerint középfokú
Ebből: a legmagasabb iskolai végzettség szerint felsőfokú
Ebből még tanulmányokat folytat általános iskolában
Ebből még tanulmányokat folytat középfokú intézményben
Ebből még tanulmányokat folytat felsőfokú intézményben
Ebből munkaviszony szerint: dolgozik
Ebből munkaviszony szerint: dolgozik ebből: dolgozik és
tanul is
Ebből munkaviszony szerint: dolgozik ebből: állandó
munkahelye van
Ebből munkaviszony szerint: dolgozik ebből: alkalmi
munkavállaló
Ebből munkaviszony szerint: dolgozik ebből közmunkát végez
Ebből munkaviszony szerint: nem dolgozik
Ebből munkaviszony szerint: nem dolgozik ebből: regisztrált
munkanélküli
Ebből munkaviszony szerint: nem dolgozik ebből: gyest,
gyedet kap
Ebből munkaviszony szerint: nem dolgozik ebből: egyéb
Ebből a távozás helye saját tulajdonú ingatlan
Ebből a távozás helye bérlemény
Ebből a távozás helye családtagként (nem tulajdonos vagy
bérlő)
Ebből a távozás helye ismerősök befogadták
Ebből a távozás helye bentlakásos szociális intézménybe
Ebből a távozás helye hajléktalan szálló
Ebből a távozás helye nevelőszülőnél maradt
Ebből a távozás helye egyéb
Ebből a távozás helye ismeretlen

A tárgyévben
utógondozói
ellátásból kikerülők
száma
nevelőszülői
ellátásból

593

524

23

16

325

187

225
20
22
140
4
181

304
17
4
98
5
286

27

67

91

159

49

50

6
412

10
238

30

43

5

14

375
41
93

181
109
76

167

71

59
73
3

67
16

84
73

93
59
33

Forrás: KSH 1208 OSAP sz. adatgyűjtés - Jelentés a gyermekotthonok és a nevelőszülői
hálózatok helyzetéről, 2017 évi adatai.
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Láthattuk, hogy a gyermekvédelemben élők esetében a szakmai képzések képezik a
középfokú tanulmányok alapját. Ahogy erre egy korábbi, 2009-es kutatás rávilágított, 15-18
évesek iskolai teljesítménye nagyon rossz képet mutat, egyharmaduk ismételt általános
iskolában osztályt. A fiatalok 60%-ának nincs egyetlen olyan tanára sem, akinek őszintén
elmondhatnák problémáikat. (Hodosán - Rácz 2009) Hegedűs Judit (2014) kutatásában azt
találta, hogy a pedagógusok számos problémával találkoznak az iskolában, amelyek
kezelésével, megoldásával tehetetlenül állnak szembe. Ilyen például a családszerkezetben
rejlő hiányok kezelése, a gyermekbántalmazás problematikája, a szenvedélybetegség a
családban. Sokuk eszköztelennek érzi magát a beilleszkedési és magatartászavarral küszködő
gyermekekkel szemben.
Számos tényező segíti és gátolja azt, hogy a gyermekvédelemben élők felsőfokú
tanulmányokat folytathassanak, vagy akár azt, hogy egy fiatal a 16 éves tankötelezettségi
korhatár betöltését követően is folytassa a tanulmányait. Ahogy erre a Yippee nemzetközi
kutatás rávilágított, rendszerszinten kiemelt szerepet kapnak az alábbi tényezők a sikeres
iskolai pályafutás szempontjából:
- nevelkedési hely légköre, nyújtott támogatások, valamint általában a gondozási hely
stabilitása;
- a gyermekvédelmi szakemberek szemlélete, motiváló erejük;
- oktatási részvételhez kötődő támogatások hozzáférésében való segítségnyújtás, akár
anyagi támogatások biztosítása is;
- iskolai szereplők (tanárok, diákok) pozitív szerepe, azaz, hogy a gyermekvédelmi
háttér okán a gyermek megbélyegződik-e az oktatási rendszerben, vagy éppen
ellenkezőleg, pozitív bánásmódban részesül-e;
- egyéni tényezők is jelentős arányban hatnak, mint motiváció, tanulás szeretete, egy
biztos jövőkép elérése iránti vágy. (Rácz 2009; 2012; Rácz - Korintus 2013)
A pályaválasztás vonatkozásában sok fiatal elhanyagolva érzi magát, az állami rendszerben
felnőttek arról számoltak be egy 2018-as kutatás keretében, hogy nem kaptak érdemi
segítséget az orientációban. Eleve kevés lehetőség, továbbtanulási, szakmaszerzési irány
került a látóterükbe, de ennél sokkal nagyobb problémaként élték meg, hogy a választás
semmilyen módon nem számolt a bennük rejlő irányultsággal, tehetséggel. Az önálló
életkezdésre való felkészítésben sem kaptak megfelelő támogatást a volt gondozottak. Az
SOS Gyermekfaluban nevelkedettek történetei ennél sokkal pozitívabbak, a fiatalok arról
számoltak be, hogy a legfontosabb, amit kaptak segítségként az az információ nyújtása (pl.
munkaerő-piaci helyzettel, álláskereséssel, lakhatással kapcsolatosan), az önálló életkezdés
segítése, önellátás szakszerű támogatása (bevásárlás, pénzkezelés), illetve a pályaválasztásban
való segítségnyújtás (lehetőségek ismertetése), ehhez kapcsolódóan pedig a tehetséggondozás
támogatása kisgyermekkortól kezdve (Bihari et al. 2016).
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4. számú tábla: Iskolai pályafutást gátló és segítő tényezők gyermekjóléti- és védelmi
perspektívából
Segítő tényezők
Gátló tényezők
Prevenciós megoldások
Prevenciós megoldások hiánya,
Pályaválasztási tanácsadás
korlátozottsága
Korrepetálás, felzárkóztatás
Felzárkózási, korrepetálási lehetősége
Családok bevonása, segítése
hiánya, korlátozottsága
Iskolákkal való jó kapcsolat ösztönzése,
Elhúzódó, komplex családi problémák
segítése
Együttműködési nehézségek iskolával,
Iskolai szociális munka
különböző gyermekvédelmi intézményekkel
Elhelyezési stabilitás
Egyéni igények és tehetségek figyelmen
Motiváló, egyéni igényeket és képességeket
kívül hagyása
figyelembe vevő szakemberek
Gondozási hely-váltások, melyek
Érzelmi támasz nyújtása
iskolaváltásokat és újabb kortárs
Anyagi támogatás
közösségekhez való alkalmazkodást is
Kortárs segítés, önkéntesek bevonása a
okoznak
tanulmányi elakadások leküzdésében
Segítői háttér hiánya
Jó gyakorlatok adaptálása a
Érzelmi támasz hiánya
gyermekvédelembe
Anyagi támogatások korlátozottsága
Egyéni ambíciók támogatása
Összegzés
Tanulmányunkban amellett érveltünk, hogy a gyermekjóléti alapellátásnak és a
gyermekvédelmi szakellátásnak is fontos feladata van az iskolai pályafutás támogatása terén.
A gyermekjóléti alapellátás oldaláról a támogató megoldások a prevenció különböző
szintjein, különféle formában jelennek meg. A gyermekjóléti szolgálatok munkája során a
másod- és harmadlagos prevenciós megoldások a dominánsak, melyek azokra a gyermekekre
és családokra irányulnak, ahol már megjelentek a problémák. Sajnálatos módon kevés energia
jut az olyan támogatási lehetőségek biztosítására, melyek megelőzhetik a súlyos problémák
kialakulását. A gyermekvédelmi szakellátás oldaláról közelítve az iskolai hátrányok leküzdése
komplex, speciális szakértelmet, jó nevelő-gyermek kapcsolatot feltételező következetes
munkát kíván. A gyermekek személyiségfejlődéséhez nagyban hozzájárul egyéni
képességeik, tehetségük felismerése, kibontakoztatása. Ez szervezett keretek között, egyénre
szabottan kell, hogy megvalósuljon. A tudatos tehetséggondozás, egyéni képességfejlesztés
pozitívan visszahat a gyermek egész személyiségének fejlődésére.
A gyermekvédelmi szakemberek adekvát információkkal is tudják segíteni az iskolai
pedagógusok munkáját, illetve közreműködhetnek a tanár-diák vagy diák-diák közötti
konfliktusok rendezésében is. A segítő szakemberek és a pedagógusok összehangolt
együttműködése, a gyermek feltétel nélküli elfogadása, értékeinek felismerése terelheti a
gyermeket a siker felé. Fontos lehet az is, hogy a szakemberek és a gyermekek is bátran
forduljanak innovatív eszközök alkalmazása felé, mely nem csak az iskolai pályaválasztásban,
de általában a felnőtté válásban is segítséget jelenthet. Erre egy példa a Rubeus Egyesület által
fejlesztett Youngo telefonos applikáció és weboldal, mely kifejezetten szakellátásban élő
gyermekeknek és fiataloknak készült. Az applikáció a felnőtté váláshoz kapcsolódó témákat
és altémákat tematizál, mint továbbtanulás, lakhatás, szexualitás, szermentes élet, kapcsolati
háló, munkakeresés, gyermekvállalás. A fiatalok nyelvén, számukra fogyasztható
tartalmakkal, kommunikációs stílusban, általuk használt kommunikációs technikára építve
hozza közel a témákat, így segítve elő a felnőtté válást, tágabb értelemben pedig a sikeres
társadalmi integrációt. (http://youngo.hu/)
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Kérdések:
1. Milyen támogatási formákat tud a gyermekjóléti alapellátás nyújtani?
2. Milyen módszerekkel motiválnád az iskolai kudarcokkal küzdő,
hátrányos helyzetű, felső tagozatos tanulót arra, hogy vegye igénybe a
tanoda szolgáltatásait?
3. Milyen lehetőségei vannak a sikeres iskolai pályafutás támogatási terén a
gyermekotthonoknak, illetve a nevelőszülöknek?
4. Mit gondolsz, hogyan lehetne még a hátrányos helyzetű, illetve család
nélkül felnövő gyermekek esetében az iskolai sikerességet támogatni,
hogy minél többen megfelelő szakmát szerezzenek vagy eljussanak a
felsőoktatás rendszerébe?
5. Ismersz-e jó gyakorlatokat, melyek ezen speciális célcsoportok esetében
is érdekesek lehetnének?
Feladatok:
1. Készíts tervet egy óvodás korú, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekből álló csoport prevenciós foglalkozásához, melynek célja az
első osztályba lépésre történő felkészítés! A foglalkozás időtartama 30
perc. A gyermekek száma 4 fő.
2. Készíts plakátot a Biztos Kezdet Gyermekház szolgáltatásainak
népszerűsítése céljából!
3. Készíts pályaorientációs tervet egy lakásotthonban élő, 14 éves lány
középiskolai pályaválasztásának segítése céljából!
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Andl Helga: Gyerekesély – lemorzsolódás – iskolai szociális munka
Bevezetés
Tanulmányunkban a gyerekesély – iskolai lemorzsolódás – iskolai szociális munka fogalmak
összefüggésrendszerének egyes aspektusait kívánjuk feltárni, elsősorban gyakorlati
szempontból. Mindennek aktualitását adja egyrészt az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek
egyik mutatója, a gyermekszegénység mértéke Magyarországon indokolttá tette egy
évtizeddel ezelőtt a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia megalkotását,
melyhez kötődően 2010 és 2015 között több hátrányos helyzetű kistérségben ill. járásban a
szegénység és annak negatív hatásainak csökkentése céljából helyi programok kidolgozására
és véghezvitelére nyílt lehetőség, és jelenleg is folyamatban van a helyi szükségletekre
reagáló integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása. 40 A Nemzeti Stratégia a
megvalósítást támogató pályázati projektek nélkül is kijelöli azokat a beavatkozási
lehetőségeket, amelyek szükségesek a szegénységben élő gyermekek helyzetének javításához.
Másrészt az iskolai lemorzsolódás problematikájának aktualitására hívnánk fel a figyelmet: a
korai iskolaelhagyás nem csökken Magyarországon, a 2018-ban megjelent Oktatási és
Képzési Figyelő adatai szerint a korai iskolaelhagyók 41 aránya 12,5%, és ez az arány az
elmúlt évek során növekedett is (ETM-HU, 2018: 136). Jellemzően a korai iskolaelhagyók
mintegy 60%-a munkanélkülivé vagy inaktívvá válik, ezáltal is növelve a szegénység és
kirekesztettség valószínűségét (IMRE, 2016: 8), valamint a társadalmi mobilitás
ellehetetlenülését, a szegénység átörökítését, a gyerekszegénység újratermelődését. A korai
iskolaelhagyás csökkentése oktatáspolitikai prioritássá vált, ehhez kapcsolódva 2014-ben
elkészült „A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” (ESL-STRATÉGIA,
2014). Végül aktuális témaként tekinthetünk az iskolai szociális munkára is, hiszen a
2018/2019-es tanévtől kötelezővé vált óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása a
köznevelési intézményekben (Gyvt, 40/A §) a gyermekek-tanulók, családjuk és a
pedagógusok támogatására (NMr, 25-26. §).
A közelmúltra és a jelenre koncentráló rövid összegző bevezetés alapján látható, hogy
egymással szorosan összefüggő tematikus egységekkel foglalkozunk a következőkben. Mégis
megkíséreljük áttekinteni – szakirodalomra és más forrásokra támaszkodva –
fogalomkörönként azokat a hangsúlyos elemeket, melyek ezt a fajta komplex gondolkodást
érvelhetővé és indokolttá teszik.
„Legyen jobb a gyermekeknek!”
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 2007-2032 egy 25 évre szóló
generációs stratégia, melynek elfogadásáról 2007-ben országgyűlési határozat született
(47/2007. (V. 31.) OGY határozat). Készültek azóta az esélyteremtéshez kapcsolódó más
iránymutató dokumentumok is (pl. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, 2011 42), mégis
A programok megvalósítására 2010-2015-ig a TÁMOP 5.2.3. pályázati konstrukció biztosította a forrásokat
összesen 24 kistérség ill. járás számára, a 2017-től zajló projektek az EFOP 1.4.2. pályázat keretében zajlanak az
előbbiek mellett 7 járásban.
41
„Korai iskolaelhagyóknak nevezzük azokat a 18–24 év közötti fiatalokat, akik az oktatási, képzési rendszerből
végzettség nélkül, vagy alacsony szintű, legfeljebb alapfokú végzettséggel kerülnek ki, és nem folytatják tovább
tanulmányaikat.” (MAYER, 2016: 10)
42
Az NTFS-be beépültek a gyermekszegénység elleni stratégia egyes elemei is, a stratégia mintegy az NTFS
részévé vált, bár már nem „generációs” programként. 2014-ben NTFS II. címmel megjelent a felzárkóztatási
stratégia aktualizált változata. A beavatkozási területek között szerepel a gyermek jól-lét és az oktatás-képzés is.
40
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fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk kifejezetten a gyermekek helyzetének javítását célzó
stratégiával, hiszen az olyan alapvetéseket fogalmaz meg, melyek érvényesítésének
szükségessége nem vesztett aktualitásából. 43
A stratégia44 célul tűzte ki a gyermekszegénység csökkentését, a szegénységi ciklus
megszakítását és a gyerekek esélyeinek javításán keresztül az ország fenntartható gazdasági és
társadalmi fejlődését. (I. fejezet/1.) Tételmondatként tekinthetünk az alábbiakra: „A
gyermekszegénység komplex és mélyen beágyazott jelenség. Csökkentése – rövid és hosszú
távon egyaránt – akkor válik lehetségessé, ha kialakul e cél körül a társadalmi egyetértés, ha
van tartós kormányzati elszántság, ha jelentős források mozgósíthatók e célra, ha
intézmények, szakmák, szektorok között elindul az együttműködés, ha a helyi közösségek, a
helyi társadalom, a civilek, köztük is a legfontosabbak, a szülők magukénak tekintik az
ügyet.” (III. fejezet)
A stratégia a legfontosabb fejlesztési területnek tekinti (1) a foglalkoztatás, munkaerő-piaci
helyzet javítását, (2) a gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások
fejlesztését, (3) a lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének, biztonságának javítását, (4) a
képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és
szolgáltatások fejlesztését, a szegregáció megszüntetését, (5) a gyermekes családokat célzó
személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztését, (6) az egészségesebb gyermekkor
biztosítását. (V. fejezet) Mindegyik fejlesztési terület tovább részletezett a stratégiában,
kijelölve a legfőbb irányokat, célokat, indikátorokat. Témánk szempontjából részletesebben
ismertetjük a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények
és szolgáltatások területén történő szükséges beavatkozásokat, melyek segíthetik az iskolai
lemorzsolódás csökkentését, ezzel együtt javítják a későbbi munkavállalói esélyeket.
A stratégia a képességkibontakoztatás első területeként említi a napközbeni ellátások
fejlesztését, különösen azért, mert számos településen – leginkább a leghátrányosabb helyzetű
térségekben – nem érhető el napközbeni ellátást biztosító szolgáltatás. A kitűzött célok között
szerepel a 0-3 éves korosztály, az óvodások és kisiskolások számára szervezett, korszerű
pedagógiai módszertannal működő intézmények, szolgáltatási formák biztosítása.
A korai képességgondozás szintén prioritással bír, többek között azért, mert a korai
életszakaszban történő befektetés jelentősen magasabb megtérülést eredményez, mint a
későbbi életkorra tevődő beavatkozások, és ez a hátrányos helyzetben lévő gyerekek esetében
különösen nagy jelentőségű. (V. fejezet) Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy számos
kutatás és tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. A koragyermekkori intervenció
fontosságáról ír Kereki egy tanulmányában, ahol – főként Heckmant idézve – hangsúlyozza
az emberi tőkébe való minél korábbi befektetés fontosságát, mivel kutatások bizonyítják,
hogy minél korábbi életszakaszban (sőt, akár születés előtt, a várandóság ideje alatt) történik a
befektetés, annál nagyobb mértékű a megtérülés (KEREKI, 2015: 57-59). A koragyerekkori
intervenció egyik fontos bázisát jelentik a korábban pályázati, jelenleg – a pályázati
lehetőségek45 mellett – hazai, központi költségvetési forrásból működő Biztos Kezdet
43

ALBERT (2014) összefoglaló írása részletesen taglalja – ajánlásokat is megfogalmazva – a magyarországi,
felzárkózással kapcsolatos szakpolitikai intézkedéseket és stratégiákat, külön elemezve a gyermekszegénység
csökkentésére irányuló programokat. Támaszkodik több, a „Legyen jobb a gyermekeknek” Stratégia teljesülését
vizsgáló tanulmányra is (vö. tk.: FERGE – DARVAS, 2012; 2014).
44
A stratégia létrejöttéről bővebben az MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport honlapján olvashatunk:
https://gyerekesely.tk.mta.hu. Ugyanitt információk érhetők el a csoport működéséről, tevékenységeiről.
45
A BK Gyerekházak létesítésére kiírt, jelenleg futó pályázat: EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely – Biztos Kezdet
Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása.
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Gyerekházak46. 2013-től a BK gyerekház a gyermekvédelmi törvényben nevesített
gyermekjóléti alapellátási forma, célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek fejlődésének támogatása.
(Gyvt. 38.A §)
A stratégia a közoktatás területén jelöli ki a legtöbb szükséges beavatkozást a
képességkibontakoztatás és a sikeres iskolai pályafutás hatékony megvalósulása céljából.
Ennek egyik fő indokaként nevesíti egyrészt a méltányosság csorbulását, másrészt a
szegregáció jelenlétét. A méltányossággal kapcsolatos problémákat jól jelzi az a tény, hogy a
PISA felmérések szerint Magyarországon a mérésben résztvevő országok átlagához képest
jelentősebb mértékben befolyásolja a szülők szociokulturális, szocioökonómiai státusza a
tanulók teljesítményét.47 Az esélyegyenlőség biztosítása ki kell, hogy terjedjen az óvodai és
iskolai, az iskolán kívüli támogatásokra, megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazására, a
képességfejlesztés és pályaválasztási tevékenységek olyan módjaira, melyek segítik a
diákokat, hogy piacképes kompetenciák birtokába kerülhessenek. Az indikátorok között
megjelenik a korai iskolaelhagyók száma, célként jelölve meg annak csökkentését. (V. fejezet)
A stratégia egyes célkitűzései – bár időközben történtek változások, ilyen például a 3.
életévtől kötelező óvodáztatás megvalósulása – egy évtized elteltével, ma is relevánsak.
Fontosnak tartottuk felidézni néhány elemét, hiszen a gyerekszegénység jelenléte és a
szegénység újratermelődése továbbra is meglévő, beavatkozásokat sürgető probléma. Erre
mutat rá többek között az UNICEF 2016-os jelentése a gyermekek jólléte közötti
egyenlőtlenségekről. A jelentés a gyermekek jóllétét érintő egyenlőtlenségeket az Európai
Unió és az OECD 41 országában hasonlítja össze. (UNICEF, 2016a) 2013-ban
Magyarországon a gyermekszegénységi ráta 15% volt, valamint depriváltnak minősült a
gyermekes háztartások több, mint fele. A relatív jövedelmi különbségre, a tanulmányi
teljesítmény-különbségre, a gyermekek önbevallásán alapuló egészség-egyenlőtlenségre és az
élettel való elégedettségre vonatkozó különbségek alapján az összesített mutató szerint a
középmezőnyben helyezkedik el Magyarország. (UNICEF, 2016b) A jelentés érinti a korai
iskolaelhagyás problémakörét is, amikor célként fogalmazza meg a hátrányos helyzetű
tanulók tanulmányi eredményének javítását: „A Gyermekjogi egyezmény nemcsak az
oktatáshoz való jog garantálását követeli meg, hanem „e jog fokozatos gyakorlását, az
esélyegyenlőség alapján”. Ez annak megakadályozását jelenti, hogy a gyermekek
lemaradjanak a tanulmányi teljesítményükben.” (UNICEF, 2016a: 43)
A gyermekszegénység enyhítésének szükségességét mutatják további magyarországi adatok
is. 2014-es statisztikai adatok szerint jövedelmi szegénységben él minden negyedik gyermek
– ez az érték magasabb az Európai Unió tagállamainak átlagánál –, továbbá tartósan szegény
ezen gyerekeknek majdnem kétharmada. A jövedelmi helyzet mellett a szülők munkaerő-piaci
helyzetét és az anyagi deprivációt is vizsgálva a gyermekek 36%-át jellemzi szegénység vagy
társadalmi kirekesztettség, ami az EU más országaival összehasonlítva a negyedik
legrosszabb eredményt jelenti. (HUSZ, 2016a) A jövedelmi szegénység jobban érinti az
46

A BK Gyerekházakról alapvető információkat szolgáltat a „Vademecum Biztos Kezdet Gyerekházak számára”
című kiadvány (Mayer, 2018).
47
A stratégia megjelenése óta ez nem változott: a háromévente zajló PISA vizsgálat mindegyike – így a 2015-ös
mérés is – rámutat arra, hogy a családi (szociális, gazdasági, kulturális) háttér tanulói teljesítményre gyakorolt
hatása szignifikánsan magasabb az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) országok
átlagánál (vö: LANNERT, 2015; OSTORICS et al., 2016). Az oktatási esélyek elégtelen voltát mutatja a reziliens
diákok aránya is (ők azok, akik a családi háttérindex alapján az alsó negyedbe, de teljesítményük szerint a felső
negyedbe tartoznak): a 2012-es PISA mérés szerint Magyarországon 4,1% a reziliens tanulók aránya, míg az
OECD átlag ennél szignifikánsan magasabb, 6,4%. (LANNERT, 2015)
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alacsonyabb iskolai végzettségűeket: az alapfokú iskolai végzettségű szülők gyermekeinek
csaknem fele jövedelmi szegénységben él. (VARGA, 2018: 15)
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 2007-2032 célkitűzéseinek és
alapelveinek szellemében indultak el a Szécsényi kistérség „alkalmazási kísérletének” (vö:
BASS et al., 2009) tapasztalataira is építve 2010-ben a leghátrányosabb helyzetű kistérségek
közül ötben komplex kistérségi gyerekesély programok 3 éves futamidővel, melyekhez két
újabb pályázati körben további LHH 48-kistérségek csatlakoztak (szintén 3, egyes esetekben 2
éves projektekkel). A projektek célja az volt, hogy a helyi szükségletekre épülő, minőségi
szolgáltatásokat biztosító komplex programot dolgozzanak ki és valósítsanak meg a projekt
futamideje alatt. 2017-ben indult újra a program, immár 31 járásban, 5 évre tervezve. Ezen
térségekben a területi hátrányok esélycsökkentő hatása fokozottan jelentkezik, a
munkaerőpiaci lehetőségek szűkössége, több szolgáltatás hiányos volta az ott élők hátrányait
növelik, így több ágazatot érintő, komplex programok megvalósítása szükséges. A térségi
programok mellett a Biztos Kezdet Gyerekház létrehozását és kistelepülési komplex
programok lebonyolítását további pályázat támogatja. 49
A 2010-2015 között megvalósult gyerekesély programok értékeléséről átfogó tanulmánykötet
született. Ebben részletesen olvashatunk a célokról, szolgáltatásokról és az elért
eredményekről. Az induláskor a kistérségekre a szolgáltatások és szakemberek (pl. védőnő,
fejlesztő pedagógus) hiánya vagy túlterheltsége volt leginkább jellemző, ami csökkentette a
gyerekek esélyeit megfelelő fejlődésükhöz, képességeik kibontakoztatásához. Ezen hiányok
mérséklésére, megszüntetésére irányultak a kistérségi gyerekesély programok, melyek eltérő
tartalommal és eltérő módon valósultak meg az egyes térségekben. (HUSZ, 2016b)
Iskolai lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás
Az iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás egymással szorosan összefüggő fogalmak,
amelyek azonban nem egymás szinonimái: az előbbi folyamatindikátor, ami az
iskolarendszeren belül, a tanulói lemorzsolódás, tovább-nem-haladás mérőszáma tanévekre
vonatkozóan, míg az utóbbi kimeneti indikátor, ami egy adott korcsoportra vonatkozóan
mutatja – többek között – az oktatási rendszer eredményességét. (FEHÉRVÁRI, 2015: 42;
VARGA, 2018: 129)
A korai iskolaelhagyás mérésére kidolgozott nemzetközi mérőszám szerint azok a 18-24 éves
fiatalok számítanak korai iskolaelhagyónak, akiknek nincs az alapfokúnál 50 magasabb
végzettségük (azaz se szakképzettségük, se érettségijük nincs) és nem is vesznek ill. nem is
vettek részt a mérést megelőző 4 hétben semmilyen oktatásban. Az európai uniós átlagérték a
kétezres évek elején még magasabb volt (17%, 2002), mint Magyarországon (12,2%, 2002),
azonban míg az EU-átlag folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a magyar adatok
„hullámzó trendet” rajzolnak ki (FEHÉRVÁRI, 2015: 36; MÁRTONFI, 2014). Az utóbbi években
pedig növekvő értéket találunk, 2015-ben Magyarországon 11,6%, 2016-ban 12,4%51 2017ben 12,5% (ETM-HU, 2018). 2017-ben az EU tagállamok átlagértéke 10,6% (ETM, 2018).
Mindez azt is jelenti, hogy a 2020-ra kitűzött célértéktől (10%) a magyarországi adatok az
elmúlt években egyre távolodnak.
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Leghátrányosabb helyzetű kistérségek.
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A munkaerőpiaci érvényesülési lehetőségeket is tekintve a korai iskolaelhagyáshoz
kapcsolódó másik nemzetközi mutató a NEET-fiatalok arányát mutatja. Ők azok, akik nem
dolgoznak, nem foglalkoztatottak és nem is tanulnak, vagyis nem vesznek részt
iskolarendszerű vagy azon kívüli képzésben sem (Not in Education, Employment or
Training). Ahogy erre Mártonfi (2014: 37) rámutat: a NEET-fiatalok jelentős hányada korai
iskolaelhagyó és nagy nehézséget jelent számukra az oktatásból a munka világába való
átmenet.
A NEET-fiatalok aránya 2016-ban a 15-19 évesek körében 5,9%, a 20-24 évesek esetében
15,5%, a 25-29 évesek között pedig 19,5%, vagyis az utóbbi korosztályhoz tartozó fiatalok
közül minden ötödikre jellemző, hogy se nem foglalkoztatott, se nem vesz részt semmilyen
képzésben. Továbbá jelentős területi különbségek is kirajzolódnak: a hátrányos helyzetű
térségekben (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) magasabb
értékeket találunk, mint a gazdasági szempontból prosperálóbb térségekben. (V ARGA, 2018:
262)
A tanulói lemorzsolódás mint folyamatindikátor a lemorzsolódás gyakoriságát mutatja egyegy tanévben. 2014-től állnak rendelkezésre adatok Magyarországon a lemorzsolódott
tanulókról, vagy azokról, akik az előző év azonos napján a tanulói nyilvántartásban
szerepeltek, a tárgyév október 1-jén már nem voltak a tanulói nyilvántartásban (megszűnt a
tanulói jogviszonyuk), és nem szereztek középfokú végzettséget. (FEHÉRVÁRI, 2015: 42) A
lemorzsolódott tanuló azonban nem feltétlenül lesz korai iskolaelhagyó, hiszen elképzelhető,
hogy olyan tanuló marad ki, akinek már van valamilyen – alapfokú feletti – iskolai
végzettsége vagy akár kisebb idő elteltével az átmenetileg kimaradó diák szerezhet még
végzettséget (VARGA, 2018: 29-30).
A 2014-2016 közötti adatsorok azt mutatják, hogy bár minden iskolafokon és -típusban jelen
van a lemorzsolódás, a leginkább érintettek a szakképzésben tanulók, főként a
szakközépiskolások (15%) és a HÍD-programban tanulók (37%), nemek szerint vizsgálva az
adatokat a fiúk esetében találunk magasabb arányszámokat. Továbbá területi különbségek itt
is megmutatkoznak: Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon, vagyis a
hátrányosabb helyzetű régiókban nagyobb arányú a lemorzsolódás. (VARGA, 2018: 130-135)
A 2014-es adatfelvétel rámutatott arra is, hogy a lemorzsolódók között igen magas azon
diákok aránya, akik saját döntés alapján szakították meg tanulmányaikat (61%), mivel elérték
a tankötelezettségi korhatárt (16 év), ami viszont azt is jelenti, hogy sokan alapfokúnál
magasabb végzettség nélkül hagyják el az iskolát. Emellett magas azoknak az aránya is, akik
esetében – szintén már betöltve a tankötelezettségi korhatárt – a lemorzsolódás oka az
igazolatlan hiányzás miatti kizárás (20%). (FEHÉRVÁRI, 2015: 43-44) Ily módon a
tankötelezettségi korhatár 18 évről 16 évre való leszállítása hozzájárulhat a lemorzsolódáshoz,
és növelheti a korai iskolaelhagyók számát.
A magyar közoktatásban vannak olyan támogató programok (pl. Útravaló, Arany János
Program), melyek segíthetik a lemorzsolódás vagy a korai iskolaelhagyás csökkentését.
Azonban az elmúlt esztendők statisztikai adatai egyértelműen arra hívják fel a figyelmet, hogy
pozitív irányú változások eléréséhez további oktatáspolitikai beavatkozás és komplex
eszközrendszer alkalmazása szükséges. Ennek egy fontos eleme „A végzettség nélküli
iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia” 52, ami annak érdekében határoz meg célokat és
fejlesztési területeket, hogy a korai iskolaelhagyók számát európai uniós célértékéhez (az
érintettek arányának 10% alá csökkentése) közelítse. Kiemeli, hogy a korai iskolaelhagyás
ellen csakis szektorközi együttműködéssel lehet küzdeni, és az európai uniós ajánlásnak
megfelelően a prevenció-intervenció-kompenzáció területét is fontosnak tartva jelöli ki a fő
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tevékenységeket. (ESL-STRATÉGIA, 2014: 158) Az „Ajánlás a korai iskolaelhagyás elleni
szakpolitikákról” című dokumentum arra vonatkozóan is megfogalmazott javaslatot, hogy a
korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében építsenek ki jelzőrendszert, ennek megfelelően
Magyarországon is előtérbe került a lemorzsolódással veszélyeztetett statisztikai adatgyűjtés
szükségessége. A köznevelési törvény rögzíti, hogy ki tekinthető lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulónak: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye
közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1
mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések
alkalmazása válik szükségessé. (Ktv. 4. § 37.) 2016-tól működik az érintett tanulókra
vonatkozó adagyűjtés (korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer)53. A korai jelzőrendszer
több országban is bevezetésre került és a tapasztalatok szerint ugyan sokféle megvalósítási
mód létezik, a leghatékonyabban működő „jó gyakorlatoknak” vannak közös vonásai:
befogadó oktatási rendszer, kollaboratív tanári kultúra és rendszerszintű szektorközi
együttműködés jellemzi ezeket. (FARKAS, 2018: 7)
A lemorzsolódás csökkentéséhez kiemelten fontos a korai felismerés. Farkas hangsúlyozza,
hogy a lemorzsolódásnak komplex háttere van és minden tanuló története egyedi. (FARKAS,
2018: 6) Vannak azonban olyan jelek, melyekre érdemes figyelni, ilyen például a (főként
igazolatlan) hiányzás, a romló osztályzatok, az évismétlés, az unalom és alacsony motiváció,
a magatartásváltozás és depresszió, továbbá a kiközösítés és zaklatás. 54
Több kutatás eredményeit vizsgálva Fehérvári kiemeli, hogy a lemorzsolódás „hosszú
folyamat és több tényező együttesen befolyásolja” (FEHÉRVÁRI, 2015: 32). Rumberger
kutatását idézve rámutat, hogy a lemorzsolódásnak egyéni és intézményi tényezői is vannak.
Egyéni tényező a tanulmányi eredmény (pl. évismétlés, iskolaváltás), a viselkedés (pl. drogés alkoholfogyasztás, munkavállalás), az attitűd (pl. rövid- és hosszútávú célok), a
szocioökonómiai háttér (pl. demográfiai jellemzők). Intézményi tényezők között formális és
informális tereket is említ: a család (pl. oktatási erőforrások), az iskola (pl. tanulóösszetétel,
iskolai gyakorlatok), közösségek (pl. szülői kapcsolatok). (FEHÉRVÁRI, 2015: 32)55
Képességfejlesztés a térségi gyerekesély programokban
A térségi gyerekesély programokban számos intézkedés irányult a lemorzsolódás
csökkentését is segítő képességfejlesztésre. Ez a helyi szükségletekből adódott, de egyúttal
összhangban állt a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 2007-2032 fentebb
ismertetett elemeivel, a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő
intézmények és szolgáltatások fejlesztési területeivel.
Témánk szempontjából hangsúlyozzuk, hogy azok a kistérségek/járások, amelyekben 20102015 között gyermekszegénység elleni komplex programok zajlottak, fokozottan érintettek a
tanulói lemorzsolódásban, korai iskolaelhagyásban, és a minőségi oktatáshoz való egyenlő
esélyű hozzáférés is hiányokat mutat. A program zárását követő kutatás szerint 56 a korai
iskolaelhagyók aránya 2014-ben a gyerekesély programot folytató kistérségekben 28% volt,
ami messze meghaladta az országos átlagot (11%). Az eltérés egyik összetevője a szerzők
szerint, hogy míg a nem cigányok, nem romák körében 12% volt a korai iskolaelhagyók
aránya az érintett kistérségekben – tehát alig haladta meg az országos értéket –, addig a
Az
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–
kimutatások
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lekérdezések
–
az
alábbi
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elérhetők:
https://www.kir.hu/kir2esl/Kimutatas/VeszelyeztetettTanulokMegoszlasa
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cigány, roma fiatalok 53%-a nem szerzett alapfokúnál magasabb végzettséget, továbbá a
tankötelezettségi életkor betöltését követő, 16-17 évesen bekövetkező iskolai lemorzsolódás is
ezt a tanulókört jellemzi. (HUSZ et al., 2016: 56)
A kistérségi köznevelési-közoktatási, tanulói eredményességet támogató programelemek
között kiemelt helyen szerepeltek a projektek futamideje alatt a tanulást segítő,
kompetenciafejlesztő tevékenységek, melyek között voltak, amik a formális oktatás színterén,
iskolában zajlottak, de hangsúlyos szerepet vállaltak a tanodák, közösségi házak, (nyári)
napközik is. A kistérségekben folytatott kutatás során a szakemberek arról számoltak be, hogy
ezek a tevékenységek növelték a tanulók iskolai teljesítményét, csökkent az évfolyamismétlés
és a hiányzások száma is. Emellett a tanárok szerint a gyerekek tanórai viselkedésében is
pozitív változások álltak be. (HUSZ et al., 2016: 59-61) A kutatók azt a következtetést –
egyúttal szakpolitikai üzenetet – fogalmazták meg, hogy „megfelelő programokkal, az
intézményi kapacitások növelésével és az ehhez szükséges pótlólagos forrásbevonással már
viszonylag rövid idő alatt is javítható az iskolában kevéssé eredményes gyerekek
teljesítménye” (HUSZ et al., 2016: 60).
A programok között megjelentek a pályaorientációs tevékenységek, melyeknek szintén nagy
szerepük lehet a lemorzsolódás csökkenésében, valamint olyan hiánypótló szolgáltatások,
melyek a hasznos szabadidő-eltöltést tették lehetővé, így például sportkörök, szakkörök,
ifjúsági klubok működtek több helyen, kirándulásokat és nyári táborokat szerveztek a
gyermekeknek. Emellett a pályázati projekt lehetőséget biztosított arra is, hogy a hiányzó
szakembereket (pl. gyógypedagógus, gyermekpszichológus) pótolják, és bár több esetben
nehezen találtak szakembert és magas volt a fluktuáció is, a minőségi szolgáltatásokhoz való
hozzáférést segítette ez a pályázati lehetőség. Mindezek támogatták a tanulók sikeres iskolai
előrehaladását.
Az iskolai szociális munka egyes aspektusai
Bevezetőnkben említettük, hogy a 2018/2019-es tanévtől vált kötelezővé óvodai és iskolai
szociális segítő alkalmazása a köznevelési intézményekben (Gyvt, 40/A §). Ehhez
kapcsolódva a következőkben a fentebb már említett, vonatkozó kutatás alapján ismertetjük a
térségi gyerekesély programokban folytatott iskolai szociális munka tapasztalatait, majd az
EU-tagállamok szakemberei által kidolgozott „Átfogó iskolai megközelítés a korai
iskolaelhagyás megelőzésére” című dokumentum (IMRE, 2016) alapján felvázoljuk, melyek
lehetnek az iskolai szociális munkás azon tevékenységei, amik hozzájárulhatnak a
lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás mérsékléséhez.
Iskolai szociális munkások a térségi gyerekesély programokban
Az iskolai szociális munka mind a 2010-2015 közötti időszakban, mind a 2017-től
megvalósuló járási/térségi projektekben megjelenik, mivel a szolgáltatásfejlesztés, a hiányzó
szakemberek pótlása mindkét időszak pályázati kiírásában fontos tevékenységként szerepel.
A 2010-2015 között folytatott iskolai (ritkábban óvodai) szociális munka új tevékenységnek
volt tekinthető a térségekben, mivel korábban az óvodákban és iskolákban nem voltak jelen
szociális munkások. Mint a legtöbb új szolgáltatás, az iskolai szociális munka bevezetése sem
volt zökkenőmentes. Egyrészt tapasztalható volt eleinte a tantestületek ellenállása, másrészt
nehezen sikerült szociális munkást találni, így volt olyan eset, hogy – középfokú
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végzettséggel rendelkező – szociális segítő alkalmazására került sor. Végül az új szolgáltatás
működésének feltételeit többnyire sikerült biztosítani. (HUSZ et al., 2016: 63)
Az iskolai szociális munka bevezetésével kapcsolatban fontos tanulság, hogy az iskolai
szociális munkás feladatkörét szükséges pontosan definiálni, és azt meg kell ismertetni a
pedagógusokkal. Ez azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert az iskolákban több esetben nem a
munkakörébe tartozó feladatot (pl. adminisztráció, korrepetálás) adtak az iskolai szociális
munkásnak. Emellett az is hasznos tapasztalat, hogy a projektalkalmazásnak előnye lehet az,
hogy az iskolai szociális munkás a pedagógusok számára sem értelmeződik a tantestület
tagjaként. (HUSZ et al., 2016: 63-64).
Az iskolai szociális munkások jelenléte hasznosnak bizonyult az iskolák számára: segítettek a
családokkal való bizalmi kapcsolat kialakításában, a gyermekvédelmi feladatok ellátásában,
aktív tagjaivá váltak a gyermekvédelmi jelzőrendszernek, az egyéni esetkezelés révén
segítették a különféle problémákkal hozzájuk forduló tanulókat. (HUSZ et al., 2016: 64-65)
Iskolai szociális munka és az iskolai lemorzsolódás csökkentése
A korai iskolaelhagyás megelőzésére kidolgozott átfogó iskolai megközelítés (I MRE, 2016) öt
egymással összefüggő területet jelöl ki a beavatkozásokat tekintve: az iskolavezetés, a tanulók
támogatása, a tanárok, a szülők és családok, valamint az érdekelt felek bevonása azok a fő
területek, melyeken hatékony munkára van szükség (I MRE, 2016: 14). Az ajánlás sokrétű
eszköztárat mutat be, melyből jelen tanulmányban csak azokat emeljük ki, melyek az iskolai
szociális munkás lehetséges tevékenységi köréhez leginkább illeszthetők.
Az iskolai szociális munka főként a tanulók támogatásában, a veszélyeztetett gyermekek
segítésében jelenik meg. Az ajánlások között találunk a tanulók jóllétéhez kapcsolódó olyan
eszközöket, melyek a diákok számára biztonságos és befogadó környezetet hoznak létre (pl.
zaklatást megelőző stratégiák kidolgozása, tanácsadási programok), valamint a korai észlelési
mechanizmusok is idesorolódnak, hiszen kiemelten fontos az iskola világától való távolodás
minél korábbi érzékelése, amit segíthet a fentebb már említett korai jelzőrendszer felállítása.
További terület egy olyan szisztematikus támogatási rendszer működtetése, mely a tanulók
problémáinak azonosítását követően azonnal működtethető. Ehhez multidiszciplináris
szakmai csoport létrehozását, szükség szerint külső szakemberek, valamint a tanulóval
kapcsolatban lévő személyek bevonását javasolja a dokumentum – ennek szintén aktív
résztvevője lehet az iskolai szociális munkás. Ugyanígy a tanulók támogatásához tartozik a
tanulók részvételének segítése az iskola életében, döntéshozatalban, melynek része az is, hogy
artikulálhassák véleményüket (pl. osztályban zajló megbeszélések, diáktanács, iskolagyűlések
támogatása), és itt kiemelt szerepe lehet a marginalizált helyzetben lévő diákok proaktív
bevonásának, de az iskolai projektek is kiváló alkalmat teremthetnek a tanulói részvétel
fokozásának, melyek tervezésében-szervezésében-lebonyolításában az iskolai szociális
munkás szintén szerepet vállalhat. Emellett a pályaválasztás segítése, az életpálya-tanácsadás
fontos részét képezi annak, hogy egy tanuló ne hagyja félbe tanulmányait, és ez a komplex
szolgáltatás sem csupán tanári feladat. Végül a tanulók intenzív támogatásához tartoznak azok
a tanórán és iskolán kívüli tevékenységek, melyek motivációs hatással bírnak az iskolai
előrehaladás tekintetében, így például ifjúsági szervezetekben, sport- és kulturális
egyesületekben való részvétel, mely azonban olyan szisztematikus tervezést jelent, ami
egyúttal az iskolai tanulási folyamatot is segíti. (vö: IMRE, 2016: 17-21)
A következő beavatkozási terület, melyben aktív szerepe lehet az iskolai szociális munkásnak,
a szülőkkel, családokkal való bizalmi kapcsolat kiépítése, a család iskolai életbe való
bevonása. Főként a hátrányos helyzetű, valamint korábban iskolai kudarcokat elszenvedő, az
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iskoláról főleg negatív tapasztalatokkal bíró szülők bevonására való hatékony formák
kialakítása hozhat nagyobb eredményeket. A családlátogatások mellett sok olyan program is
szervezhető, mely a szülők iskolai jelenlétére épít (pl. projektbemutatók, kulturális, közösségi
rendezvények). Emellett a szülők információkhoz való hozzáférésének segítése is fontos
feladat, melynek révén a szülők döntéseit is támogatni lehet (pl. választható iskolákról,
különböző támogató programokról, szolgáltatásokról szóló tájékoztatás). Szülőcsoportok
vezetése vagy – akár más szervezet bevonásával létrejövő – oktatási programok,
foglalkozások szervezése szintén növelheti az iskolai részvételt, ami pedig hozzájárulhat a
tanulók motivációinak növekedéséhez. (vö: IMRE, 2016: 24-27)
A korai iskolaelhagyást csökkentő átfogó iskolai megközelítésnek része az érdekelt felek
hatékony bevonása, hiszen egy olyan komplex probléma megoldására kell vállalkozni, ami
szektorközi együttműködés nélkül lehetetlen. Az iskolai szociális munkás szerepet vállalhat
az érdekelt felek (pl. gyermekvédelmi szervezetek, nonprofit szervezetek, tanodák, sport- és
kulturális egyesületek) beazonosításában, a kapcsolatfelvételben, az együttműködés
alakításában. (vö: IMRE, 2016: 27-29)
A felsorolt tevékenységek természetesen nem kizárólag a szociális munkás feladatkörébe
tartoznak, de segítő szakemberként aktív közreműködője lehet annak az átfogó
megközelítésnek, mely a különböző szakterületen dolgozók együttműködésével a diákok
támogatását helyezi előtérbe.
Összegzés
Tanulmányunkban megkíséreltük összefoglalni a gyermekszegénység csökkentésével, a
gyerekesélyek növelésével szoros kapcsolatban álló további tartalmakat. A bevezetett
fogalmak láthatóan nem egyszerűen tematikus egységet alkotnak, amelyek a társadalmi
praxisban mutatják meg komplex viszonyrendszerüket, de történetiségükben is egymásra
utaltak. Alakulástörténetük – akár a jogalkotói, akár a tudományos, akár szervezeti, akár az
iskola világában (a terepen) való megjelenésük – szorosan összefügg, ezek a fogalmak
egyszerre teremtik meg egymás értelmezési mezejét, avatkoznak bele abba, kölcsönösen
kontextualizálják egymást. Ennek egyik, lehetséges és egyszerűsített folyamat-leírása lehet az
a tapasztalat, miszerint a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek
megvalósításától, annak sikerességétől elválaszthatatlan az iskolai lemorzsolódás és a korai
iskolaelhagyás csökkentése. A lemorzsolódás csökkentése egy komplex rendszert feltételez,
amiben sokrétű tevékenységével aktív szerepet vállalhat az iskolai szociális munkás.
Feladat/Kérdés:
1. Mi a különbség a korai iskolaelhagyás és az iskolai lemorzsolódás között?
Definiálja a célcsoportot!
2. Milyen szerepe lehet az iskolai szociális munkásoknak a lemorzsolódás
csökkentésében?
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Híves Tamás: A hátrányos helyzetű tanulók területi megoszlása 57
Bevezetés
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikere vagy kudarca egyike azoknak a nagy társadalmi
folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. A hátrányos és különösen a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók közül nagy számban kerülnek ki a korai iskolaelhagyók 58.
Magyarországon korábban az uniós átlagnál jobbak voltak a lemorzsolódási adatok, de a többi
tagállam gyors ütemben javítja iskolázottsági mutatóit, míg nálunk romlik a korai
iskolaelhagyási mutató. (Mártonfi, 2014) Az Európai Unióban prioritást élvez az
esélyegyenlőség, és a vele összefüggő korai iskolaelhagyás elleni harc. Ez a tanulmány
intézményi statisztikák alapján elemzi a hátrányos helyzetű tanulók területi megoszlását. A
felhasznált adatok a Közoktatási Információs Rendszer – Közoktatási Statisztikából (KIRSTAT, „októberi statisztikák”) származnak. Ez a legrészletesebb közoktatási statisztikai
adatbázis, melyet évente gyűjtenek, és intézményenként több ezer adatot tartalmaz.
Felhasználásra kerültek még a 2011-es népszámlálás cigányságra vonatkozó adatai is, amely
bár sok problémát pontatlanságot mutat, azonban mégis a területi megoszlás szempontjából
megbízhatónak mondható.
Az elmúlt harminc évben Magyarországon jelentősen nőttek a területi különbségek, és jól
körülhatárolható leszakadó térségek rajzolódtak ki, ahol a gazdasági és társadalmi mutatók
lényegesen rosszabbak, mint a gazdagabb, szerencsésebb térségekben. A 90-es években a
gazdaság jelentős leépülése is új területi folyamatokat indított el, előtérbe kerültek a települési
hátrányok. A termeléscsökkentés nagyfokú szervezeti átalakulást vont maga után. A
gazdasági visszaesés – amelyet a beruházások összezsugorodása kísért-, a gazdasági válság s
ennek következményei (a munkanélküliség, az elszegényedés, az ingatlanok értékvesztése),
egész körzetekben átlagon felüli mértékben jelentkeztek, válságrégiók alakultak ki. Ezeknek a
körzeteknek egy része nehézipari jellegük miatt korábban az ország fejlett területei közé
tartoztak. A legsúlyosabb munkanélküliség és az elszegényesedés azonban egyes, korábban is
nehézsorsú régiókat sújtott. Ezekben a falusi régiókban a korábbi foglalkoztatás minden
eleme összezsugorodott, a beruházások visszaestek (Forray - Híves, 2003). A kilencvenes
években kialakult helyzet azóta sem javult, sőt az Ecostat kutatásai alapján inkább növekedtek
a területi különbségek (Perge, 2014). Kutatási eredményeik szerint a fogyasztás, a jövedelem
és a GDP is a központi régióban emelkedett a legnagyobb mértékben, így a főváros és Pest
megye tovább növelte előnyét az ország többi részéhez képest. A két fejlett dunántúli régió
életszínvonala az országos átlag körül alakul, a gazdasági növekedés üteme viszont – bár a
központi régiót leszámítva itt volt a leggyorsabb – elmaradt az országostól. A két déli régió
helyzete romlott: a fogyasztás Dél-Dunántúlon nőtt a leglassabban, de a többi életszínvonalat
jelző mutató növekedése is alacsony volt. Figyelemre méltó, hogy a gazdaság növekedése
Dél-Alföldön és Dél-Dunántúlon volt a leglassabb, az egy főre eső GDP ebben a két régióban
ma már alig haladja meg az északkeleti területek szintjét, holott tíz éve még jelentősnek
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A korai iskolaelhagyók definíciójának több féle megközelítése van, a tanulmányban a KSH által elfogadott
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mondható előnyük volt (Rózsa G, 2009). Az egy lakosra jutó külföldi tőke tekintetében a
területi különbségek jelentősen fokozódtak az ezredforduló óta. Az elmúlt évtizedben a
munkanélküliség a három legfejlettebb régióban növekedett, míg a kedvezőtlenebb gazdasági
helyzetű régiókban stagnált vagy csökkent, elsősorban a közfoglalkoztatás kiszélesedésével
összefüggésben. (KSH, 2013)
A leszakadó térségekben élő lakosságban rendszerint felülreprezentált a legalacsonyabban
iskolázott, előítéletektől övezett cigány/roma népesség. Bár gyakran ők adják a beiskolázandó
gyermekek és fiatalok jelentős hányadát, a középfokú oktatás rájuk tud a legkevésbé
számítani, mivel nagy tömegeik nem érik el ezt az iskolázottsági szintet. (Forray - Híves,
2003) Hiányoznak, vagy csak kevesekhez jutnak el azok az iskolázási programok – az
alfabetizációs programtól az általános iskolai felnőttoktatásig –, amelyek jelentősebben
hozzájárulhatnának e közösség elszigetelődésének és leszakadásának megállítására.
Térképek segítségével úgynevezett kartografikus elemzést lehet végezni, így vizuálisan és a
mögöttük levő statisztikai adatok segítségével jelentős területi különbségek mutathatók ki, jól
kirajzolódnak azon térségek, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű tanuló él, ahol sok az iskolai
kudarc, és nagy a lemorzsolódás esélye.
Hátrányos helyzet fogalma a közoktatásban
A hátrányos helyzetű tanuló (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (HHH)
fogalmát a gyermekvédelmi törvényben meghatározottak szerint használom. A vonatkozó
adatok egy része az ezt megelőző szabályozó, a közoktatási törvény 121-es §-a szerint került
bele a tanulmányba. 2013. szeptember 1-ig érvényben lévő szabályozó az 1993.évi LXXIX.
közoktatásról szóló törvény 121.§, jelenleg pedig a 2013. évi XXVII. Törvény 45. §-ában
meghatározottak szerint A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 67/A. §-ának módosítása van érvényben. Mindkét szabályozó alapvetően a család
szociokulturális hátrányát veszi figyelembe, így a térségi elemzések során is ezeket a
dimenziókat vizsgálom, nem csak iskolai, hanem tágabb társadalmi kontextusban.
A 2013 őszéig érvényes jogszabályban az alacsony jövedelmű, más szóval szegény
családokban felnövő gyerekeket sorolták a hátrányos helyzetűek közé, ezen belül halmozottan
hátrányos (HHH) helyzetűnek számított az a gyermek, akinek iskolázatlanok a szülei. A HH
és HHH definíciók 2013. szeptember 1-jétől alapvetően megváltoztak: (1) Hátrányos
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá
vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a
családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes
nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a
családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek
elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez
szükséges feltételek. (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében
az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b)
a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban álló fiatal felnőtt. (3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra –
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását. (4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását
követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint 14332
MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 54. száma hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a
kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
időtartamára állapítható meg. (5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a
halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét
elrendelő jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető
gyámhatóság részére. (6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt utógondozói ellátásának megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a
halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszűnését. A gyámhatóság a gyermek
nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói
ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről szóló jogerős határozatát megküldi a 138. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére.”
Egyszerűbben fogalmazva a jelenlegi jogszabály szerinti három kritérium, amely
meghatározza a hátrányos helyzetet: szülő/nevelő alacsony iskolai végzettsége,
munkanélkülisége és elégtelen lakókörnyezet. A három feltétel közül egynek kell teljesülni a
hátrányos és kettőnek a halmozottan hátrányos helyzet teljesüléséhez, valamint mindkét
esetben feltétel, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult legyen a gyermek.
További változás, hogy az új szabályozó minden gyermekvédelemben felnövő gyermeket,
ami hozzávetőlegesen 2000 főt jelent, automatikusan halmozottan hátrányos helyzetűnek
tekint. (Varga, 2013, 2014)
A hátrányos helyzetű tanulók számának változása
Az elmúlt évtizedben 2012-ig lassú és folyamatos növekedés figyelhető meg a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányában, azonban 2013-ban ez a folyamat
megfordult és a szabályzó változása miatt gyors csökkenés történt (1. ábra). További
csökkenés oka, hogy a közmunka program miatt sok tanuló már nem felelt meg a HH vagy a
HHH kritériumának. Ugyanakkor a gyerekszegénységi mutatók növekedése arra utal, hogy
mégis növekszik a hátrányokkal élő gyerekek aránya. 2009-től 2013-ig a szegénységi arány59
18 éven aluliak körében 19-ról 23%-ra nőtt ld. EUROSTAT 2013-as adatbázisa60.
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Azon személyek aránya, akik a szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkeznek. Ez a küszöb az
országos szabadon elkölthető medián ekvivalens jövedelem 60%-a (társadalmi juttatások után).
60
Eurostat statikus táblák: http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdsc230.html
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1. ábra

Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés, 2008 – 2017
Megjegyzés: Az ábrán a középfokú intézmények régebbi, 2017 előtti neveit használom1. táblázat
Köznevelésben tanulók száma és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók száma és aránya 2017/18 tanév
típus
összes tanuló HH
HHH RGYK HH % HHH % RGYK %
Óvoda
322741 19918 22940 51746
6,2
7,1
16,0
Általános Iskola
732491 50699 60679 151899
6,9
8,3
20,7
Szakiskola
74104 6533 8167 17125
8,8
11,0
23,1
Spec. szakiskola
5091
526
908
920 10,3
17,8
18,1
Gimnázium
184525 2996 1810
9327
1,6
1,0
5,1
Szakközépiskola
162216 5659 3695 15493
3,5
2,3
9,6
Középfok együtt
425 936 15 714 14 580 42 865
3,7
3,4
10,1
1481168 86331 98199 246510
5,8
6,6
16,6
Összesen
Forrás: Köznevelés-statisztikai adatgyűjtés 2017. október
Megjegyzés: A táblázatban a középfokú intézmények régi elnevezését használom, a mai elnevezés: szakiskola=
szakközépiskola, szakközépiskola= szakgimnázium, spec. szakiskola=szakiskola
HH=hátrányos helyzetű, HHH=halmozottan hátrányos helyzetű, RGYK=rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

Az 1. táblázat a közoktatásban részvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
megoszlását mutatja intézménytípusonként. A táblázatból jól látszik, hogy amíg alapfokon a
tanulók közel 7%-a hátrányos helyzetű (HH), addig középfokon felére csökken az arányuk.
Még nagyobb a csökkenés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (HHH) körében, ők
feltételezhetően részben lemorzsolódnak az iskolarendszerből. 61 A táblázatból az is látszik,
A csökkenésnek más okai is lehetnek, pl. alapfokon egyéb juttatásokat (tankönyv, étkezés) kapnak, így a
tanulók érdekeltek, hogy HH vagy HHH kategóriába tartozzanak, középfokon már jóval kevesebb a támogatás,
61
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hogy milyen nagy az egyenlőtlenség a különböző középfokú iskolatípusok között. Köztudott
tény, hogy legtöbben a szakiskolában tanulnak és csak igen kevesen jutnak el érettségit adó
intézménybe. A szakiskolákban a HHH tanulók aránya tizenegyszer több mint a
gimnáziumokban, ahol csupán 1% az arányuk. Azonban érdemes figyelni a HHH-s és a HH-s
tanulók egymáshoz viszonyított arányára is. Szinte minden típusban lényegesen többen
vannak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, mint a hátrányos helyzetűek, az érettségit
adó intézményekben azonban fordított a helyzet, jóval többen vannak a hátrányos helyzetűek,
mint a halmozottan hátrányos helyzetűek. Ezek a mutatók azt jelzik, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók jelentős része nem jut el középfokra, vagy onnan lemorzsolódik.
A hátrányos helyzetű tanulók járási megoszlása
A területi eltérések megjelenítésére, egy adott mutató, adat, térbeli és időbeli változásainak
kimutatására, elemzésére igen hasznosak, sőt gyakorlatilag nélkülözhetetlenek a
társadalomstatisztikai térképek. Ezek nem csak illusztrációk lehetnek, hanem segítségükkel a
számszerű adatok vizuálisan megjeleníthetők és így gyorsabban, objektívebben és
pontosabban lehet feltárni a társadalomban lezajló változásokat, vagy az esetleges
anomáliákat. A térképeken például jól látszanak a fokozottan hátrányos helyzetű térségek.
(Híves 2013)
A statisztikai adatokat térképen térinformatikai módszerrel ábrázoljuk. A térinformatikai
alkalmazások még csak az utóbbi két évtizedben kezdenek létjogosultságot (és ezzel
párhuzamosan elismertséget) szerezni a társadalomtudományokban, ezen belül a
szociológiában. A térinformatika elterjedése, a nagy mennyiségű adat feldolgozása és
ábrázolása csak számítógépek széleskörű elterjedésével volt lehetséges. Már számtalan
szoftver létezik, ami biztosítja az adatok feldolgozását és a térképei ábrázolását. A
térinformatika rendszert angolul GIS-nek (Geographic Information System) rövidítik. „A GIS
egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére,
tárolására, kezelésére, elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi
jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoztak ki” (Végső 2010). Az adatok
segítségével térképi ábrázolással, területi elemzéssel minőségileg új információhoz juthatunk,
azonban meg kell jegyezni, hogy bármiféle statisztikán alapuló kvantitatív kutatás mintegy
„madártávlatból” néz rá a népességre; mélyebb elemzés, részletes megismerés emberközelibb,
kvalitatív módszerekkel lehetséges, de ezek sokszor szubjektívek. A megbízhatóság a
kvantitatív kutatások erénye, míg a kvalitatív kutatásoknak – a megfigyelés, az elemzés és
értelmezés szubjektivitása és kontextusfüggősége miatt – ez az egyik gyengéje.
A területi elemzések felbontása többféle lehet, pl. település, járás, megye. Mindig az aktuális
téma, és a rendelkezésre álló adat dönti el, hogy mit érdemes használni.
Az országos elemzéseim során legtöbbször a kistérségi, vagy újabban járási térképeket
használom, úgy vélem, hogy ez optimális felbontás, ahol az adatok jól elemezhetők és
megfelelő mennyiségben rendelkezésemre álltak. A településenkénti adatok részben sokszor
túl aprólékosak, vagy nem elérhetők. A kistérségi/járási térképek jól áttekinthetők és nem
fedik el a területi különbségeket, mint a megyeiek, vagy regionálisak. A megyéknél a
megyeszékhelyek adatai nagyon eltérnek a falusias térségektől, és a megyei ábrázolási
módban általában elvésznek a kisebb települések adatai, így leginkább átlagokat kapunk, a
járásokra ez kevésbé érvényes.

illetve kisebb arányú, azonban ezt statisztikai módszerrel ezekből az adatokból nem lehet kimutatni, mélyebb
terepkutatásra lenne szükség ahhoz, hogy pontosabban meg lehessen határozni, hogy valóban hányan
morzsolódnak le közülük.
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A következő elemzésben a 2016. októberi tanügyigazgatási, közoktatási statisztikai
adatbázisra (KIR-STAT) támaszkodva, az adott adatokat járási szinten összegezve, területi
elemzést végeztem, amely szemléletesen megmutatja a hátrányos helyzetű tanulók regionális
eloszlását.
Az 1. és a 2. térkép. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók
területi megoszlását mutatja járásonként. A térképeken a %-os kategóriák mellet zárójelben az
adott kategóriába eső járások száma látható. Fontos megjegyezni (előtte egyes számban írt az
író), hogy a 2016-os októberi statisztikai adatbázisban (az előző évektől eltérően) a
halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nem része a hátrányos helyzetű tanulóknak 62, hanem
külön, önálló kategóriát képez63.
Mindkét térképen jól látszanak Magyarország azon területei, ahol jelentős számban, illetve
arányban élnek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A hátrányos helyzetű
tanulók megoszlása egyenletesebb, mint a halmozottan hátrányosaké, de még így is igen
jelentős a területi különbség. Arányuk Budapest néhány kerületében és Dunakeszin 1% alatti,
míg maximális arányban, jóval 20% felett az ország északkeleti térségében (Nagykálló, Gönc
Kemecse járások) élnek. Az országban szétszórva szinte minden megyében (kivétel Vas)
található olyan járás, ahol legalább 10%-os a hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók
aránya. Legkevesebben az ország észak-nyugati határmenti járásaiban, Budapesten és
környékén élnek.
A halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók területi megoszlása sokkal tágabb
határok között változik, vagyis szélsőségesebben mozog. Míg több járásban, pl. Budapest
egyes kerületeiben, a nyugati és északi agglomerációban alig laknak HHH-s tanulók (0,5%
alatti az arányuk) addig két járásban (Cigánd és Encs) az arányuk megközelíti a 60%-ot (!).
Az országos érték 10%, vagyis Magyarországon minden tízedik diák családi hátterére
jellemző, hogy alacsonyan iskolázott és/vagy tartós munkanélküli a szülő, valamint rossz
lakhatási körülmények között él a család. A két szélsőérték között arányszámban több mint
120-szoros a különbség (0,5%-60%). Vagyis a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sokkal
inkább egy tömbben élnek, elsősorban az ország északkeleti, határmenti járásaiban,
másrészben a Dél-Dunántúlon, illetve a Közép-Tiszavidéken. Ez a területi különbség igen
súlyos szegregációs problémára hívja fel a figyelmet. Láthatóan a szegregáció nem csak
oktatási probléma, hanem igen erős területi elkülönülés is látható, mely összefügg a térség
gazdasági helyzetével és a roma/cigány népesség eloszlásával. A térképekre érdemes úgy
tekinteni, hogy hol csoportosulnak azok a járások, ahol magas a HHH tanulók aránya, így
előtűnnek a hátrányokkal küzdő összefüggő térségek.
A cigány népesség legnagyobb számban az ország fejletlen, illetve igen fejletlen csoportba
tartozó járásaiban él. Azokban a térségekben, ahol magas a cigány népesség száma és aránya
az összlakossághoz képest, ott a legkedvezőtlenebbek a munkaerőpiaci adatok, továbbá igen
alacsony a foglalkoztatottság, illetve magas a munkanélküliség. A rossz gazdasági
szerkezettel és foglalkoztatási mutatókkal rendelkező – de olcsó lakhatást biztosító –
településekre költöztek cigányok és olyan társadalmi csoportok, amelyek a jobban prosperáló
térségekből kiszorultak. Ezekben a térségekben azokban nem találták meg helyüket,
munkalehetőségeiket, és az ilyen településeken megélhetésüket alkalmi munkák, segélyek és
közmunkák minimális szinten biztosítják. Másrészről, az ott élő cigány népesség nagyobb
része azon társadalmi csoportokhoz tartozik, akiknek alacsony az iskolai végzettsége, rossz
szakképzettségi mutatókkal írhatók le, ebből következően halmozottan hátrányos helyzetűek;
2013. évi XXVII. Törvény
Ez igen nehézzé teszi az idősoros adatok elemzését, további nehézség, hogy a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzet jogi definíciója 2013-ban változott, így a trendadatok vizsgálata nem lehetséges.
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valamint a gazdasági szervezetekkel, foglalkoztatókkal amúgy is gyéren ellátott területeken
élnek. (Cserti Csapó 2008)
A 2011-es népszámlálás adatai alapján 315 583-an mondták magukat romának, cigánynak,
míg az előző népszámlálásban ez a szám 206 ezer volt. A létszám jelentős emelkedésének
valószínűleg az az oka, hogy legutóbb többen vállalták származásukat, illetve válaszoltak az
etnicitásra irányuló – egyébként nem kötelező – kérdésekre. Ebben közre játszott az is, hogy a
népszámlálást megelőzően jogvédők és roma önkormányzatok széleskörű kampányban azt
kérték, hogy a cigány/roma emberek valljanak etnikai hovatartozásukról.
A nemzetiségi hovatartozást meghatározó kérdések az ún. „érzékeny” adatok közé tartoznak,
melyekre a népszámlálási törvény alapján a válaszadás önkéntes volt. A népesség nemzetiségi
hovatartozását három területen adott válasz (a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti
közösségben használt nyelv) szerint sorolták be. A három kérdés közül elegendő volt egy
esetén pozitív választ adni az adott nemzetiséghez soroláshoz. Az adatfelvételkor egy személy
több nemzetiséghez tartozónak is vallhatta magát. A népszámlálás családfogalmától eltérően a
családi, baráti közösségben használt nyelv kérdésénél mindazon személyek csoportját
tekintették, akiket a megkérdezett családjának tekint, függetlenül rokonsági körtől vagy a
lakóhelytől. A népszámlálási adatok összességét vizsgálva látható, hogy közel 1,4 millióan
nem válaszoltak a nemzetiséget firtató kérdésekre.
A cigány/roma népességen belül a beás/romani nyelvet beszélők aránya csökkent, annak
ellenére, hogy létszámuk kissé emelkedett. Érdekes megemlíteni, hogy a német nemzetiségű
népesség változása, igen hasonló értékeket mutat, ott a nemzetiség aránya 54%-kal nőtt, míg
az anyanyelvűeké csak 13%-kal. A nemzetiségeknél a nyelv identitásképző erőként hat, így
feltételezhető, hogy a korábbi népszámlálásban is már nagy arányban vállalták
nemzetiségüket a nyelvet ismerők.
A cigányság területi megoszlása nem változott alapvetően az elmúlt évtizedben, a területi
különbségek továbbra is igen nagyok. A népszámlálás szerint Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében 8,6% az arányuk, míg Győr-Moson-Sopron megyében 0,8%. A két végponton lévő
megye között több mint tízszeres a különbség. Az elmúlt évtizedben éppen Győr-MosonSopron megyében nőtt leginkább a roma/cigány népesség száma, feltételezhető, hogy ez a
jobb munka és életlehetőséget biztosító gazdagabb megyébe történő vándorlásnak
köszönhető, illetve az ausztriai munkalehetőségnek.
A járásonkénti térképen ábrázolva a cigányság létszámát határozottan látszanak a cigányság
által sűrűbben lakott területek. Ezek az északkeleti járások, Nógrád, Közép-Tisza-vidék.
Mellettük ide sorolható a Dél-Dunántúl – Ormánság, Somogy megye – legtöbb járása is (3.
térkép). Érdekes, és nehezen indokolható „fehér folt” Debrecen, ahol a népességnek 0,7%-a
tartozik a cigánysághoz a népszámlálás adatai alapján. E térkép és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulókat ábrázoló 2. sz térkép között nagy a hasonlóság. Természetesen az adott
járás HHH tanulói közül nem mindenki cigány/roma, csupán azt jelzi, hogy ezen térségekben
élnek a legnagyobb arányban, és közülük nagyon sokan ebbe a kategóriába tartoznak.
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1. térkép: Hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolában járásonként, 2016

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
2. térkép: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az általános iskolában
járásonként,2016

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
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3. térkép: Cigány népesség aránya járásonként,
2011

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Népszámlálás 2011)
A középfokú képzésben tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók területi
megoszlását mutatja a 4. és az 5. térkép. A megoszlás ránézésre hasonló képet mutat, mint az
általános iskolánál, azonban jelentős különbségek vannak. A területi eltérések még
jelentősebbek, mint az általános iskoláknál, különösen a hátrányos helyzetű tanulókra igaz ez,
több járásban alig tanul hátrányos helyzetű, pl. Budakeszi, Vecsés, Körmend 0% közeli az
arányuk, míg van olyan járás, ahol 40-50% közötti, pl. Szerencs, Csenger, Pécsvárad,
Devecser. Országos arányuk alacsonyabb (5,2%), mint az általános iskolai tanulóknál, ott
7,0% ez az érték. A megyén belül is igen jelentősek a különbségek, pl. Heves, Fejér,
Veszprém, az ország északkeleti megyéiben minden járásban közepes, vagy magas a HH-s
tanulók aránya, sokkal egyöntetűbben, mint az általános iskoláknál. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóknál is nagyobbak a területi különbségek, mint az általános iskolákban, de nem
annyira jelentősen, mint a hátrányos helyzetűeknél. Szembetűnő, hogy a dél-alföldi járások
középiskoláiban milyen kevés HHH-s tanul az általános iskolához képest. Országosan is jóval
kevesebb a HHH-s tanulók aránya, csupán 3,5%, míg az általános iskolában 9,6%. Vagyis a
középfokú képzésben arányuk közel harmada, mint az általános iskolában. Természetesen az
adatokból az nem tudható, hogy ők mindannyian kimaradnak a középfokú képzésből, vagy
vannak olyanok, akiket nem soroltak HHH-s kategóriába.
A hátrányos helyzetre vonatkozó adatgyűjtés jogszabályban rögzített, különböző iskolai
juttatásokat ad, így feltételezhető, hogy a két arányszám közötti különbség valóban azt jelenti,
hogy sokkal kevesebben tanulnak középfokon. Azonban a tankötelezettségi korhatár
figyelembe vételével valószínűsíthető, hogy az általános iskolában rekednek meg a HHH-s
tanulók. A hátrányos helyzetű tanulóknál nem ilyen nagy az eltérés. A középfokú képzés
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területi elemzésénél figyelembe kell venni, hogy egyes járásokban kis létszámú szakiskola
működik, ahol nagy valószínűséggel tanul HH-s és HHH-s tanuló, körültekintéssel kell
kezelni ezért a kiugró arányú térségeket. Például Hajdúhadházán művészeti szakiskola
működik 178 tanulóval (2015) amiből 109 halmozottan hátrányos helyzetű.
4. térkép: Hátrányos helyzetű tanulók aránya középfokú intézményekben járásonként, 2015

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
A népszámlálás szerint a népesség 11% cigány/roma, itt él Hajdú-Bihar megye legnagyobb
roma közössége. A térképen látványosan kiugranak egyes megyeszékhelyek, nagyobb
városok, ahol jelentősebb és színvonalasabb gimnáziumok működnek, főleg ott, ahol a
környező járásokban sok a HHH-s tanuló, pl. Eger, Gyöngyös, Miskolc, Sárospatak,
Nyíregyháza, Debrecen, Pécs. A Dunántúl középső és északnyugati megyéiben, pedig azok a
járások feltűnőek, ahol magas a HHH-s tanulók aránya, pl. Devecser, Martonvásár,
Oroszlány.
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5. térkép: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya középfokú intézményekben
járásonként, 2015

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
A középfokú képzésbe a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak csak
a kisebb része jut be, a 6. és a 7. térkép járásonként mutatják az eltéréseket. A térképeken
ábrázolt arányok az általános iskolai hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók százaléka, arányítva a középfokú képzésben részvevők százalékához.
A térkép értelmezését befolyásolja az egyes járások meghatározó középfokú intézményeinek
profilja és mérete. Előfordul, hogy egyes járásokban lényegesen több a hátrányos, és kissé
magasabb a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, mint az általános iskolában. Országos
összesítésben összevetve az általános iskolát a középfokú képzéssel, lényegesen kevesebben
vannak HH-s (74%) és HHH-s (36%) tanulók (1. táblázat).
A hátrányos helyzetű tanulók változásának térképét vizsgálva (6. térkép) az országban
foltszerűen elhelyezkedő járások tűnnek fel. Ezek legtöbbször nagyvárosok, vagy az előbb
említett olyan középiskolával rendelkező (hagyományosan hátrányos helyzetű tanulókat
képező, mint pl. a hajdúhadházi) művészeti szakiskola. Azonban érdemes figyelni azokra a
fehér, illetve világos színnel jelölt járásokra, ahol lényegesen kevesebb a HH-s tanulók
aránya, sok esetben csak ötöde, mint az általános iskolában. Ezek legtöbbször olyan
térségekben csoportosulnak, ahol amúgy is kevés volt a hátrányos helyzetű tanuló, pl. DélAlföld, Észak-nyugat Dunántúl, Budapest nyugati agglomerációja.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányait összehasonlító térképen (7. térkép)
egyértelmű, és szinte egyöntetű a nagyarányú csökkenés, néhány kisváros kivételével (pl.
Ajka, Zirc, Mórahalom stb.), ahol a képzés szerkezete miatt sok HHH-s gyerek tanul. A
területi eltérések nem túl nagyok, a kép elég egyöntetű, kiemelhető, hogy Közép- és NyugatDunántúl legtöbb járásában még nagyobb az arányszámuk csökkenése, mint az országos más
területein. Érdemes lenne a támogató programoknak rájuk nagyobb hangsúlyt helyezni.
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Budapest déli agglomerációjában a nagyarányú csökkenést befolyásolja a budapesti képzési
kínálat, a velük határos kerületekben magas a HHH-s tanulók aránya.
6. térkép: Hátrányos helyzetű tanulók arányának változása az általános iskolák és a
középfokú képzés között járásonként, 2015. Általános iskolai arány = 100

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
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7. térkép: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának változása az általános iskolák és
a középfokú képzés között járásonként, 2015. Általános iskolai arány = 100

(Szerk.: Híves Tamás 2017. Forrás: Kir-stat)
A térképek szemléletesen bemutatják, hogy a földrajzi és a társadalmi térszerkezet alapvetően
befolyásolja a hátrányos helyzetű tanulók megoszlását; ez a megoszlás az elmúlt évtizedekben
jelentősen nem változott. Az ország lemaradó, illetve leszakadó kistérségeinek nagy része
tömbszerűen helyezkedik el, azaz többségükre az érvényes, hogy közvetlen
szomszédságukban is hasonló szociális és gazdasági helyzetben lévő térségek vannak. Ez
azért súlyosbítja helyzetüket, mert a lakosság felzárkózása esetleg kizárólag jelentős térbeli
mobilitással – migrációval, elköltözéssel – mehet végbe. Ez viszont azzal a következménnyel
jár, hogy a helyi társadalmak a legtörekvőbb, helyzetükön változtatni tudó tagjaikat veszítik
el, így a leszakadás megfordíthatatlanná, vagy csak nehezen megállíthatóvá válik. (ForrayHíves, 2004)
Hátrányos helyzetű tanulók oktatásának fejlesztése több szinten együttműködve képzelhető el,
sokat tehet ezért az oktatáspolitika, az intézményi szintű innovációk, illetve a helyi, járási
szintű törekvések, és a civil társadalom.
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Feladat/Kérdés:
1. Mi a feltétele jelenleg, hogy egy tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű legyen?
2. Hogyan változik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
aránya a közoktatás különböző szintjein, hol vannak a legnagyobb arányban?
3. Mi a térinformatika?
4. Mi a különbség a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános
iskolai tanulók területi megoszlásában?
5. Hol vannak a legnagyobb arányban HHH tanulók, és hol legkisebb arányban,
mekkora a különbség az ország járásai között?
6. Mi a jellemző a középfokon tanuló HH és HHH tanulók területi eloszlására?
7. Hogyan változik a közép és alapfokú képzés között a HH és a HHH tanulók
megoszlása területileg?
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Mitrovics Zoltán: Mediáció az iskolában
Bevezető
Napjainkban egyre gyakrabban találkozunk az oktatási és nevelés intézményekben felmerülő
konfliktus helyzetekkel, melyek felmerülhetnek diák-diák, diák-pedagógus, pedagógus-szülő
vagy akár pedagógus-pedagógus viszonylatban is. A kezeletlen vagy rosszul kezelt
konfliktusok rombolják, mérgezik az iskolai légkört, továbbá destruktivitást, rossz
konfliktuskezelési technikák rögzülését, a kooperáció elmaradását, a negatív hatások hosszú
éveken, évtizedeken át tartó kihatását eredményezhetik. Az érintettek aspektusából, valamint
az iskola sajátosságaiból adódóan (egyedi szabályrendszer, rendszeres, viszonylag hosszú
együtt töltött idő, stb.) kiemelten fontos az iskolai konfliktusok megfelelő, konstruktív
kezelése.
A konstruktív konfliktuskezelés tekintetében a különböző resztoratív technikák nyújthatnak
megfelelő segítséget, melyek közül jelen tanulmányban a mediációval mint az iskolában
alkalmazható módszerrel foglalkozom.
A tanulmány aktualitását nyújtja a Magyar Közlöny 2018. évi 6. számában (2018. január 18.)
megjelent, az emberi erőforrások minisztere 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
(továbbiakban: Nmr.) módosításáról. A rendelet értelmében 2018. szeptember 1. napjától a
család- és gyermekjóléti központok feladati bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységgel. Az óvodai és iskolai szociális segítőnek az Nmr. által meghatározott feladatai
közé tartozik többek között a konfliktusok megoldásában, feloldásában történő
segítségnyújtás.
A mediációról röviden
„A mediáció, közvetítés, békéltetés, amely a törzsi társadalmakban szokásos és elfogadott
konfliktuskezelési technika volt, az utóbbi két évtizedben vált igazán sikeres lehetőséggé
különféle viták esetén.” (Herczog, 1999. p.61.)
A mediáció fogalmát illetően nincs egységes meghatározás, a meghatározások döntő többsége
azonban egyért azzal, hogy a mediáció, vagy más nevén közvetítői eljárás a resztoratív
technikák körébe tartozó konfliktuskezelési módszer, melyen a felek önkéntesen vesznek részt
és egy független, harmadik fél (közvetítő, mediátor) segítségével megpróbálnak a köztük
fennálló konfliktusra mindegyik fél számára elfogadható megoldást találni. A mediátor nem
ad tanácsot, hanem a felek olyan konszenzusos megállapodását segíti elő, melyben mindkét
fél érdekei érvényre jutnak.
Lovas Zsuzsa szerint, a mediáció egy konfliktuskezelő módszer. „Speciális kommunikáció a
konfliktusban álló felek között, mely kommunikációt egy pártatlan, a konfliktuskezelésben
jártas személy, a mediátor irányít. A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen
elfogadható megoldások megtalálását és kidolgozását. A mediátor nem dönt, a döntés joga és
felelőssége a résztvevők kezében marad. Akkor ajánlatos ezt az eljárást választani, ha egy
tárgyalás elakad, vagy ha a felek nem akarnak hosszadalmas bírósági eljárásba kezdeni. A
folyamat során tisztázzák a megoldásra váró kérdéseket, megvizsgálják az egyéni és
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kölcsönös érdekeket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megegyezéshez.” (Lovas, 1999.
p.15.)
A magyar jogban a mediáció fogalmát a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV.
törvény határozza meg, mely szerint a közvetítés e törvény alapján lefolytatott olyan sajátos
permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető,
konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja – összhangban az 1. § (1) bekezdésében
foglaltakkal – a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett,
harmadik személy (a továbbiakban: közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita
rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
Lovas és Herczog (1999) megkülönbözteti a mediáció három szakaszát:
1. Előkészítő szakasz
A mediátor ebben a szakaszban értesül a konfliktusról, találkozhat a felekkel, különkülön úgynevezett előkészítő beszélgetésre is sor kerülhet. Vannak olyan típusú
mediációk, ahol ez a szakasz teljes mértékben kimarad, az esetfelvevő és a mediátor
szerepe kettéválik így a mediátor „csupán” a konfliktusról kap információt. Fontos, hogy a
mediációs eljárásban a felek önkéntesen vesznek részt, amennyiben bármelyik fél úgy
nyilatkozik, hogy részvétele nem önkéntes a mediációs ülésre nem kerülhet sor.
2. A mediációs ülés
a. Bevezetés, a mediációs ülés megnyitása
A mediációs ülés további részekre bontható, melynek első eleme a
bevezetés. A bevezetésben történik a bemutatkozás, a mediátor röviden
ismerteti a mediáció szabályait, az ülés menetét, a mediáció lényegét, az
alapelveket, stb.
b. Az információk összegyűjtése
Ebben a szakaszban a mediátor lehetőséget ad feleknek, hogy a másik fél
beleszólása nélkül ismertessék a saját nézőpontjukból a konfliktust. „Kétféle
módszer alkalmazható. Az egyikben a résztvevők mondják el saját olvasatukat
a konfliktusról, a másikban a mediátorok röviden ismertetik, hogy mi a felek
álláspontja, és a résztvevők kiegészíthetik a mediátor összefoglalóját.” (LovasHerczog, 1999. p.68.)
c. Megtárgyalandó témák összegyűjtése
A mediátor az elhangzottak alapján témajegyzéket készít, melyet egyeztet a
felekekkel, akik szükség esetén kiegészítik azt. A témajegyzéket érdemes
mindenki számára jól látható helyen elhelyezni, hiszen a mediáció további
folyamatának alapjául szolgál.
d. A feljegyzett témák megvitatása
A mediátornak ebben a szakaszban különös figyelmet kell fordítania arra,
hogy a felek elmondhassák véleményeiket, érzéseiket kifejthessék
álláspontjaikat. A mediátor feladata a megbeszélés mederben tartása.
e. Megállapodás kidolgozása
A konfliktus megoldásához vezető megoldásokat mindkét fél elmondja,
majd közösen választják ki a megoldások közül azokat, melyek mindkét fél
számára elfogadhatók.
f. Megállapodás megírása
A megállapodást a mediátor írásba foglalja, majd átolvasását és szükség
esetén pontosítást követően a felek aláírják.
g. Zárás
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A mediációs ülés háromféleképpen zárulhat: 1. Megállapodással, ha
születik megállapodás. 2. További ülés szükségességével, ekkor megállapodás
hiányában a felek dönthetnek úgy, hogy további ülésen beszélik meg a
lezáratlan témákat. 3. Nem születik megállapodás, ekkor a mediátor a mediátor
összegzi a folyamatot, illetve felsorolja, hogy mely témák esetében sikerült
közelíteni az álláspontokat. (Lovas-Herczog, 1999.)
3. Utánkövetés
Ennek a szakasznak célja annak ellenőrzése, nyomon követése, hogy a felek
betartották-e a megállapodást. Az utánkövetés történhet telefonon, de a felek
megállapodhatnak abban, hogy kitűznek egy időpontot amikor ismételten megjelennek
és ismertetik a megállapodás megvalósulásának részleteit.
A mediátor két legfontosabb tulajdonsága az elfogulatlansága és a semlegessége. A
mediátornak ezen tulajdonságokat a mediációs ülés minden szakaszában szem előtt kell
tartania, ha a mediátor úgy érzi e két fontos tulajdonság bármelyikének betartása érzelmi vagy
egyéb bevonódása miatt nem lehetséges, jobb, ha nem mediál a felek között. Természetesen
előfordulhat a mediátor részéről is „megcsúszás”, amikor úgy érzi nem „lege artis” járt el,
ennek felismerése esetén feladata a semlegesség, elfogulatlanság helyreállítása.
Magyarországon számos eljárás tekintetében alkalmaznak közvetítői eljárást, legismertebb
formája talán a büntetőügyekben alkalmazott mediáció, mely keretében a sértett(ek) és a
terhelt(ek) próbálják meg konfliktusukat rendezni, vagy a polgári ügyekben folytatott
párkapcsolati mediáció, melyet a felek elsősorban a házassági bontóper előtt vagy alatt
vehetnek igénybe a vitás kérdéseik rendezése kapcsán. Ugyanakkor az élet szinte bármely
területén alkalmazható a mediáció, mint módszer, így az oktatásban is kiemelt szerepet kaphat
a konfliktusok megoldása tekintetében.
Az iskolai mediáció jogszabályi háttere
A mediáció közoktatási intézményben történő alkalmazását Magyarországon a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) szabályozza.
Az EMMI rendelet 62. §-a szabályozza az oktatásügyi közvetítői eljárást, melynek (1)
bekezdése szerint: Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető
okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a
tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet konfliktuskezelési
szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól.
A fentiek alapján konkrét normasértő körülménynek nem szükséges bekövetkeznie, a
közvetítő igénybevétele lehetséges már a veszélyeztetés szakaszában is, tehát nem csak a már
kialakult helyzet kezelése érdekében, hanem a kialakulható veszélyeztetés megelőzése
érdekében, mintegy preventív céllal is alkalmazható.
Az EMMI rendelete 62. §-ának (2) bekezdése előírja a mediáció általános szabályainak
betartását: az oktatásügyi közvetítő a közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a
szakmai követelmények szerint közreműködik a megállapodás létrehozásában. A
közvetítőnek tiszteletben kell tartania az eljárásban résztvevők emberi méltóságát, és
biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el. A titoktartás
általános szabályát a (8) bekezdés tartalmazza, mely értelmében a közvetítőt – ha a felek az
írásbeli megállapodásban másképpen nem rendelkeztek – titoktartási kötelezettség terheli
minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben
szerzett tudomást. A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység
megszűnése után is fennáll. A közvetítőt az egyeztetési eljárás tárgyában későbbi fegyelmi,
hatósági, bírósági, eljárásba nem lehet tanúként megidézni.
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Az EMMI rendelet szigorú összeférhetetlenségi szabályi közé tartoznak a (6) és (7)
bekezdésben foglaltak, melyek szerint:
(6) A közvetítő nem járhat el, ha
a) valamelyik felet képviseli,
b) a felek bármelyikének a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója,
c) a felek bármelyikével vagy az érintett köznevelési intézménnyel munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban áll, ide nem értve
a fegyelmi jogkör gyakorlójától kapott felkérést, a vele kötött megbízási jogviszonyt,
d) az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.
(7)Az összeférhetetlenségről a közvetítő köteles a feleket a felkérést követően
haladéktalanul tájékoztatni.
A fentiek alapján tehát, az adott iskolában dolgozó pedagógus az ugyanabban az iskolában
felmerült konfliktus közvetítésében, mediálásban nem vehet részt.
Végezetül, az EMMI rendelet alapján mediációt lehet tartani a fegyelmi eljárást megelőző
egyeztető eljárás keretében is, melynek részleteit az iskola házirendje tartalmazza. Az
egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,
ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárásban különösen fontos lehet a mediátor szerepe, itt mindenképp törekedni
kell arra, hogy a mediálható ügyek mediálva legyenek, mert fegyelmi eljárásban történő
elbírálásuk többnyire negatív kimenetelű – példa statuálásra kiváló – az okozott sérelem
orvoslására azonban alkalmatlan. Ráadásul a fegyelmi eljárás lefolytatásából a sértett, áldozat
kimarad így a mediációval ellentétben az eljárás passzív résztvevője lesz csupán, míg a
mediációs eljárásban aktívan vesz részt, elmondhatja véleményét, érzéseit, kifejezheti a
számára elfogadható jóvátételt.
Kérdésként merülhet fel, hogy mely ügyek alkalmasak mediálásra. A kérdés megválaszolása
tekintetében Lovas Zsuzsával értek egyet, aki szerint: „Ha egy vitás kérdés megtárgyalható,
akkor mediálható is.” (Lovas, 1999. p.16.) A tanulóval szemben fegyelmi eljárás indítható, ha
a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi (A tanulók kötelességeit a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. §-a és 46. §-a sorolja fel).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (4) bekezdése alapján a
fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
A fegyelmi eljárással ellentétben az EMMI rendelet 62. § (9) bekezdésében szabályozott,
egyeztetési eljárás keretében lefolytatott közvetítői eljárás szabályai szerint, ha az oktatásügyi
közvetítésre az egyeztetési eljárás keretében kerül sor, a megállapodás akkor jön létre, ha a
sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló között a kötelességszegéssel okozott kár
megtérítése vagy a káros következményeinek egyéb módon való jóvátétele, enyhítése
tekintetében azonos álláspont alakul ki. A rendelet tehát a felekre bízza a köztük fennálló
konfliktus megnyugtató, mindkét fél számára elfogadható rendezését.
A fentiek alapján látható, hogy az EMMI rendelet viszonylag részletesen szabályozza az
oktatásügyi közvetítő tevékenységet, mely az iskola életében fellépő bármely olyan konfliktus
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esetében alkalmazható lehet, mely alkalmas a mediálásra. A közvetítői tevékenységre
különösen érdemes figyelmet fordítani a fegyelmi eljárásokat megelőző egyeztető eljárások
keretében. Az egyeztető eljárások lehetőséget adnak arra, hogy a fegyelmi eljárás poenalis
(bűntető) szemléletével szemben az érdeksérelem mindenki számára megnyugtató módon
történő rendezésére kerüljön sor.
A szigorú összeférhetetlenségi szabályok miatt közvetítő tevékenységet a saját iskolájában
nem folytathat le a pedagógus, annak lebonyolításához mindenképp külső, független
szakember igénybevétele szükséges.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §
(2) ag) pontja 2018.09.01. napjától az általános feladatin túl óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet biztosít. Az óvodai és iskolai segítő tevékenység részleteit a a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
tartalmazza (továbbiakban Nmr.).
Az Nmr. 25. §-a és 26. §-a tartalmazza az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre
vonatkozó részleteket. A 25.§ (1) bekezdése alapján az óvodai és iskolai szociális segítő
szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka
eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Az Nmr. rendelet 25. §-ának további szakaszai szerint:
(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát
végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti
a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
f) a jelzőrendszer működését.
(3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az
intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
Az Nmr. szabályozása alapján látható, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő elsődleges
feladata, a támogatás, a kompetencia fejlesztés, képességkibontakoztatás és nem utolsó sorban
a konfliktusok feloldása. Az óvodai és iskolai szociális segítő külső szakemberként vesz részt
az iskola életében foglalkoztatása a gyermekjóléti központok hatásköre.
Összefoglalva megállapítható, hogy az óvodai és iskolai szociális segítővel szemben nem
állnak fenn az EMMI rendelet oktatási közvetítői tevékenységre vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályai, így megfelelő végzettség birtokában közvetítői tevékenység
lefolytatására alkalmas lehet. Ezen kompetenciáját támaszthatja alá az Nmr. 25. § (2) d)
pontja, mely értelmében segít a konfliktusok feloldásában, valamint erősítheti az e) pont,
mely szerint segít a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrésében. Az Nmr. e két pontja
összhangban van az EMMI rendelet 62. §-ában szabályozott oktatásügyi közvetítői eljárással,
ami közvetítő igénybevételét teszi lehetővé már a veszélyeztetés szakaszában is a gyermeket,
tanulót veszélyeztető okok megszüntetése érdekében.
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Összegzés
A konfliktusok mindenki életében jelen vannak, a mindennapi életünk részét képezik az
emberi kapcsolatokban elkerülhetetlenek. A konfliktusok mindenkire másképp hatnak,
megoldásuk is mindenki számára differenciált. A mediáció lehetőséget biztosít arra, hogy a
konfliktusok rendezése olyan viszonylatban történjen meg, amelyben a résztvevő felek
mindegyike úgy érzi, nyertesen végződött az ügye.
Az iskola, mint a szocializáció másodlagos színtere társadalmi értékeket, normákat és
elvásárokat is közvetít és ezek között szerepelnie kell a konfliktus megoldó stratégiáknak is.
A megfelelő konfliktusmegoldó képesség napjainkban megkérdőjelezhetetlen. „Ahogy durvul
a közélet, fokozódik az elszegényedés, fenyeget a drogok egyre szélesebb körben való
terjedésének veszélye, gyors változások mentek végbe a felnőtt-gyerek viszonyban, mások az
elvárások a gyerekekkel, tanárokkal, sőt a szülőkkel szemben is, úgy sokasodnak a problémák
az iskolákban.” (Lovas, 2001. p.55.) A mediációs eljárás során a tanulók egy olyan
vitarendezési eljárást ismernek meg ahol a kommunikáció, a másik meghallgatása, a probléma
megértése kerül a középpontba. A mediáció iskolai bevezetése nemcsak a konfliktusok
eredményesebb lezárását segítheti elő, hanem a látens konfliktusok felszínre kerülését és a
felnőttkori pozitív megközelítés kialakulását is.
Az iskolákban felmerülő konfliktusok alternatív vitarendezési eljárásban történő megoldására
az iskolák, pedagógusok sok esetben nincsenek felkészülve, vagy ha rendelkeznek is a
szükséges tudással az EMMI rendelet szigorú összeférhetetlenségi szabályai miatt a saját
intézményükben nem folytathatnak mediációt. A 2018. szeptember 1. napja óta alkalmazott
óvodai és iskolai segítőknek azonban a jogszabály lehetőséget nyújt a konfliktusok kezelésére
és megfelelő végzettséggel mediációs eljárás lefolytatására is alkalmasak lennének, hiszen
esetükben az összeférhetetlenségi szabályok erre lehetőséget adnak.
A tanulmány nem a mediáció, mint egyetlen és helyettesíthetetlen konfliktusmegoldó
módszerként történő bemutatását tűzte ki célul. Számos más módszer megtalálható a hazai és
a nemzetközi szakirodalomban, mely az iskolai konfliktusok megoldására kiváló lehet. Az
óvodai és iskolai szociális segítők minél több konfliktuskezelő módszer, többek közt a
mediáció ismeretére történő kiképzése azonban átgondolandó.

Feladat/Kérdés:
1. Mi a mediáció fogalma?
2. Mi a mediáció jelentősége az egyeztető eljárásban?
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Boros Julianna – Orsós Anna: Romológiai ismeretek iskolai szociális munkások számára
A tanulmány elsősorban a cigány/roma64 népesség társadalmi jellemzőinek bemutatására
törekszik, kiemelve a magyarországi cigányok nyelvi csoportjait, melyek nem
homogenizálhatók, mert nyelveik, hagyományaik, értékrendjük alapján is nagyon
különbözőek. Írásunkkal szeretnénk hozzájárulni az óvodában és iskolában szociális segítő
tevékenységet végző kollégák meglévő ismereteihez a cigány, roma népességről, ezáltal
elősegítve munkájukat a cigány közösség tagjaival történő együttműködés során.
Bevezető
A magyarországi cigány/roma népesség tagjai a szegénység és a kirekesztettség által
leginkább érintett és veszélyeztetett társadalmi csoportok közé tartoznak. Alacsony
társadalmi-gazdasági státusszal rendelkeznek, ennek okai között elsősorban az iskolai
végzettség hiánya, a magas munkanélküliség és a lakóhelyi szegregáció szerepelnek. Továbbá
a nem cigány/roma hátrányos helyzetű személyekhez képest diszkrimináció által is érintettek.
A szociális hátrányok és a szegénység leginkább az elsődleges jövedelem hiányából erednek,
ezek hosszú távon deprivációhoz, kirekesztettséghez vezetnek.
Társadalmi integrációjukban jelentős szerepet játszhatnak a különböző foglalkoztatási,
oktatási, lakhatási, egészségügyi, szociális ellátások, szolgáltatások, produktív szociálpolitikai
eszközök. Az ezekhez való hozzáférés javulhat a segítő szociális szakember és a
közösségfejlesztő közreműködésével. Az érdekérvényesítő képesség, a problémamegoldási
készségek és kompetenciák fejlesztésében, elérésében meghatározó a segítő/támogató attitűd.
E tevékenység hosszú távú célja, hogy a kliens képessé váljon problémái azonosítására,
megoldására. A felmerülő problémák kezelése során a szociális munka eszköztárából
kiválasztott és alkalmazott módszerek és technikák a mérvadóak, függetlenül attól, hogy
cigány/roma vagy nem cigány/roma a segített. Ha megfelelő információk birtokában vagyunk
az adott kliens (egyén, család, csoport és közösség) társadalmi környezetéről, kapcsolati
hálójáról, személyközi viszonyairól, kommunikációs készségeiről, jövedelmi helyzetéről,
mozgósítható erőforrásairól, érdekérvényesítő képességéről, reflektív módszerek
alkalmazásával közelebb kerülhetünk segítőként a segített képessé tételéhez, a segítő folyamat
meghatározásához. A mindennapi gyakorlat során látható, hogy az információhiány
nagymértékben hatással van a segítő folyamat minőségére és a különböző módszertani
eszközök és lehetőségek alkalmazására. Továbbá, a társadalmi problémák
következményeként megjelenő konfliktusok és nehézségek egyre több megoldandó feladatot
rónak a köznevelési intézményekben dolgozó óvodai és iskolai segítőkre, iskolai szociális
munkásokra és fejlesztőkre. Mindezek alapján fontosnak véljük, hogy minél alaposabb
tudással rendelkezzenek az érintett kollégák a cigány/roma népesség tagjairól, hiszen a
családokkal, szülőkkel, gyermekekkel végzett segítő tevékenység során nagy valószínűséggel
találkoznak a cigány/roma közösség tagjaival. E tanulmányban a cigány/roma népesség
általános és társadalmi jellemzőinek, nyelvi csoportjainak rövid összefoglalására törekszünk,
azzal a céllal, hogy a romológiai ismeretek segíthetik adott esetben a cigány közösségek
tagjaival végzett szociális segítő tevékenységet.

A tanulmány keretein belül a cigány vagy roma elnevezéseket szinonimaként használjuk a Magyarországon
élő cigány, roma népességet, csoportjait és tagjainak megnevezésére.
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A cigány/roma népesség általános jellemzői. Ki a cigány?
A Magyarországon élő cigány népesség nem homogén népcsoport, sem nyelve, sem kultúrája
tekintetében. Napjainkban Magyarországon a cigány/roma népességgel foglalkozó kutatások
és tudományos közlemények (Szelényi és Ladányi, 1997; Havas, Kemény és Kertesi, 1998)
különböző szempontok szerint határozzák meg a célcsoportot, alapvetően a cigány/roma
népességet. Egyes társadalomtudományok területén megjelent írások a célcsoport
definiálására törekednek, és a „Ki a cigány?” kérdésre keresik a választ. Az egyik
legismertebb értelmezés szerint cigány az az egyén, aki annak vallja magát. A cigány/roma
népesség tagjainak önmeghatározás útján történő beazonosítását, az önbevallást, önminősítést
az 1993. évi kisebbségekről szóló törvény is deklarálja. Egy másik meghatározás
kiindulópontja a származás (a felmenők csoport-hovatartozása); vagyis, ha valakinek a szülei
vagy valamelyik szülője cigány/roma származású, a gyermek is cigány/roma. A harmadik
megközelítés szerint a külső (társadalmi) környezet megítélése alapján sorolnak személyeket
a cigány népesség tagjai körébe. Ebben jelentős szerepet játszanak a külső rasszjegyek (pl.
barna bőr), a minősítő személyek státusza és kapcsolati tőkéje, továbbá a lakóhelyi és
lakhatási körülmények szerinti kategorizálás. Mindegyik meghatározás során felmerülhet a
téves következtetés lehetősége. Ha valaki születése által cigány származású, de egyébként
nem rendelkezik külső rasszjegyekkel, a (társadalmi) környezete nem tudja, hogy
cigány/roma, akkor az egyén elhatározása, önbevallása, önmeghatározása dönti el – adott
élethelyzetben, szituációban – a kisebbséghez való tartozását. A másik véglet, amikor a külső
(társadalmi) környezet megítélése során téves következtetéssel a szegénységet mint szociális
állapotot tekintik a cigány népesség jellemzőjének, ezáltal etnicizálják a szegénység fogalmát,
ami további téves következtetésekhez vezet.
Magyarországon a cigány/roma népesség tagjaira vonatkozó kutatások (Kemény, 1971; 1993;
2003; Szelényi és Ladányi, 1997; Havas, Kemény és Kertesi, 1998) többsége a társadalmi
környezet megítélése alapján a társadalmi-gazdasági helyzetet elemzi, a szociális hátrányokat,
a megoldási alternatívák ok-okozati összefüggéseit vizsgálják. Többségük szociális
kérdésként kezeli a cigány népesség társadalmi integrációját, nem kisebbségi kérdésként. A
különböző közpolitikai törekvések pedig az 1990-es évektől kezdődően kettősséget mutatnak.
Egyrészt nemzetiségi-kisebbségi oktatás létrehozását, működtetését támogatják 65, ezáltal
elismerve a cigány népesség kisebbségi jogait. Másrészt az oktatás-nevelés területén
leginkább a cigány tanulók esetében a hátrányok csökkentéséről, felzárkóztatásról, integrációs
és szegregációs törekvések kudarcairól vagy sikereiről tudhatunk, melyek a cigány tanulók
helyzetét szociális kérdésként kezelik.
A magyarországi cigány/roma népességgel foglalkozó irodalmak közös vonása, hogy felteszik
a kérdést: vajon a cigány/roma népesség helyzetének javítása során nemzeti-etnikai
problémák megoldásáról van szó, vagy szociális kérdésről, mely a szegénység által nagyobb
társadalmi csoportot érint, mint a cigányság. Mindkét állítás érvényes lehet, amennyiben az
interszekcionalitás szemlélete szerint gondolkodunk, hiszen a cigány/roma népesség
társadalmi hátrányai jelentősek a többségi társadalom tagjaihoz képest; de nem szabad
elfelejteni, hogy ugyanakkor egy olyan kisebbségi csoportról van szó, mely saját kultúrájával,
hagyományaival van jelen a társadalomban.

A nemzetiségi-kisebbségi oktatás működtetésére és nehézségeit e tanulmány keretein belül nem részletezem,
de fontosnak tartom megjegyezni, hogy a cigány nemzetiségi óvodák, iskolák működése törvényileg
szabályozott, de a feltételek nincsenek biztosítva, melyek lehetőséget teremthetnének óvodák, iskolák
létrehozására.
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A cigány/roma népesség heterogenitását leginkább a beszélt nyelv alapján meglévő
differenciákkal szokták megerősíteni. Két fő csoportot: a két nyelvet (cigány és magyar) és az
egy nyelvet (magyar) beszélő cigányokat különböztetnek meg a kutatások. (Erdős, 1958;
Orsós, 2010; 2015; Szalai, 2002; Réger, 1990) E kutatások során megállapításra kerül, hogy a
cigány nyelvet használók aránya folyamatosan csökken, generációkon át egyre kevesebben
beszélik anyanyelvként. A két nyelvet beszélők között találhatjuk a romani nyelvet (annak
több dialektusát) beszélő oláh cigányokat, és az archaikus román nyelvet (több nyelvjárásban:
árgyelán, muncsán, ticsán) használó beás cigányokat. A cigányul nem beszélőket
romungrónak (magyarcigány) nevezik. (Orsós, 2015)
Demográfia
A különböző felmérések – mindezen definíciós problémák miatt – leginkább becsült adatokat
adnak a cigány/roma népesség számát illetően. A népszámlálási adatok sem tekinthetőek
bizonyosságnak, inkább becslésnek. Valójában négy különböző kategória segítségével
próbálják meghatározni, hogy az adott válaszadó melyik nemzetiségi csoportba tartozik. E
kategóriák: az önbevallás/önminősítés, a beszélt nyelv, az anyanyelv, a kultúra, a
hagyományok őrzése. A népszámlálás során kitöltött kérdőívek mindegyik kérdésre keresik a
választ, de ezen statisztikai adatok sem adnak pontosabb képet, hiszen a válaszadási
hajlandóságtól függ a megkérdezés sikere.
A legismertebb, s talán a legtöbbet hivatkozott forrásnak a népszámlálási adatokat és a
Kemény István vezetésével megvalósított kutatások (1971-2003) eredményeit tekinthetjük.
1971-ben a Kemény István és munkatársai által végzett kutatás során azokat a személyeket
sorolták a cigány/roma népesség tagjai közé, akiket a nem cigány környezetük cigánynak
tekintett, vagyis a külső társadalmi környezet megítélése, minősítése alapján zajlott a
vizsgálat. Az 1971-es 320 000 főre, az 1993-as vizsgálat 468 000 főre, a 2003-as pedig (1%os reprezentatív vizsgálat) 540 800 főre becsülte a magyarországi cigány népességet.
(Kemény, Janky és Lengyel, 2004; Havas 2004)
2001 óta a nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásról való nyilatkozás során rákérdeznek az
anyanyelvre, valamint a családi, baráti közösségben használt nyelvekre is. A 2001-es adatok
szerint a cigány/roma kisebbséghez tartozók száma 205 720 fő volt, 10 évvel később a 2011.
évi adatgyűjtéskor már 315 583 fő. (Központi Statisztikai Hivatal, 2001; 2011) A válaszadók
körében történő jelentős növekedés nem a cigány népesség hirtelen megugró számát jelzi,
hanem a válaszadási hajlandóság megváltozását, ugyanis a 2011. évi népszámlálás során az
országos és helyi nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok a civil szereplőkkel együtt
motiválták tagjaikat a hovatartozás vállalására. Úgy tűnik, kezdeményezésük sikerrel járt.
Napjainkban a Kemény és munkatársai által végzett kutatások alapján kb. 800.000 főre
becsülhető a cigány népesség Magyarországon.
A demográfiai adatok szempontjából a népességnövekedés, a születésszám és a kormegoszlás
tekintetében a cigány népesség az ország teljes népességéhez viszonyítva többnyire eltérő
adatokat mutat. Tény, hogy a születések számát tekintve a teljes népességhez hasonlóan
csökkenő tendenciát láthatunk 1971-2004 között. 22 év alatt (1971-1993 között) mintegy 10
százalékkal csökkent az ezer cigány lakosra jutó élveszületések száma. (Kemény, Janky és
Lengyel, 2004, p. 18) Az országos adatokhoz képest mégis konstatálható, hogy a cigány
népességen belül a gyermekek száma nagyobb, ugyanakkor a halálozások száma és aránya is.
A különbség számottevő, Kemény 2003-as vizsgálatában a 15 éven aluli cigány gyermekek
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száma kétszer akkora, mint a teljes népességben. 66 Babusik (2004) elemzésében szintén
kiemeli, hogy a cigány/roma népesség kormegoszlása a teljes népességhez viszonyítva nagy
eltéréseket mutat. Míg a cigány/roma népességen belül a gyermekek száma magas, és a
nyugdíjas kort már kevesen érik el, addig a teljes népességen belül a gyerekek száma kisebb, s
az idősebbek közül többen érik el a nyugdíjas kort. A cigány/roma népesség várható
élettartama átlagosan tíz évvel rövidebb, mint a nem cigány népességé. Az első demográfiai
átmenet elmélete szerint a magyarországi cigány népesség még az ún. átmeneti fázis jegyeit
(fiatal korösszetétel, magas termékenység, viszonylag magas halandóság) mutatja. (Babusik,
2004, p. 48)
1. ábra: A magyarországi roma népesség és a teljes népesség kormegoszlása

Forrás: Babusik, 2004, p. 48.
A cigány/roma háztartásokra vonatkozóan megállapítható, hogy több személy él együtt, a
KSH 2001-es adatai szerint országosan a háztartások 26 százaléka egyszemélyes, míg a
cigány/roma háztartások közül mindössze 5 százalék tartozott e kategóriába. A háztartások
többségében a 15 éven aluli gyermekek teljes népességhez viszonyított magasabb száma
növeli a háztartásban együtt élők számát.
Nyelvi csoportok
Nyelvi szempontból három nagy csoportba (Kemény és mtsai, 1976) soroljuk őket: a
javarészt magyarul beszélő romungrók (akik magukat magyar cigánynak, zenész vagy
muzsikus cigánynak mondják), a magyarul és romani nyelven egyaránt beszélő oláh
cigányok, valamint a magyarul és az archaikus román nyelven beszélő beás cigányok
csoportjait különböztetjük meg.

Kemény 2003-as adatai szerint a 15 éven aluli gyermekek aránya a teljes népességen belül 16,8 százalék, a
cigány népességen belül 37 százalék.
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1. táblázat: A magyarországi cigány népesség anyanyelvi és beszélt nyelvi megoszlására
vonatkozó adatok három szociológiai felmérésben
Év
Becsült
Anyanyelv (%)
Beszélt nyelv (%)
létszám
magya cigány beás egyéb csak cigány beás egyéb
r
/
magya /
roman
1971 270 000-300 000 71,0 roman
21,2
7,6
0,2 r –
–
–
–
i
i
1993

420 000-520 000 89,5

4,4

5,5

0,6

77,0

11,1

11,3

0,6

2003

520 000-650 000 86,9

7,7

4,6

0,8

74,2

15,4

7,1

3,3

Forrás: Kemény,1999; Kemény és Janky 2003
Már 1971 után is sokakat meglepett, hogy az országban élő cigány népesség nagy
része, mintegy kétharmada (71%) magyar anyanyelvű – tehát nyelvileg asszimilálódott.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy sem a magukat magyar anyanyelvűnek, sem pedig a
magukat csak magyarul beszélőknek, azaz magyar egynyelvűnek valló beszélők nem
tekinthetők társadalmilag, etnikailag homogénnek.
A magyarországi három cigány csoport /beás, oláh cigány, romungró/ területi
elhelyezkedése meglehetősen egyenlőtlen eloszlásban található. A beás cigányok döntő
többsége a dél-dunántúli megyékben lakik; ebben a régióban arányuk megközelíti a teljes
cigány népesség 30 százalékát, a régió két megyéjében, Baranya és Somogy megyékben pedig
a cigányok többségét képezik. Nyelvük a román nyelv archaikus változata, amely
Magyarországon a romántól eltérő módon alakította ki írásbeliségét, a romántól izolált módon
változik. Hazánkban más régiókban beásul beszélő cigányok csak jelentéktelen számban
fordulnak elő.
A magyar és a romani nyelvet beszélő cigányok eloszlása egyenletesebb. Magyar
anyanyelvű cigányok teszik ki a legtöbb régióban a cigányok háromnegyed részét; egyedül a
dél-dunántúli régióban süllyed arányuk 50 százalék alá. A romani nyelvjárásait beszélő
cigányok aránya valamennyi régióban 20-25 százalék, többségük a romani nyelv vlah cigány,
illetve annak legelterjedtebb dialektusát, a lovárit beszélik. 67
A cigány nyelvet beszélők alapvetően egymástól teljesen eltérő nyelveken (pl. romani,
beás) beszélnek. Amikor a magyarországi cigányok által beszélt nyelvekről van szó, a
hétköznapi kommunikációban szinte minden alkalommal felmerül és időnként nem kis vita
tárgyát képezi az a kérdés, mi tartozik a cigány nyelv körébe, beszélhetünk-e egyáltalán
cigány nyelvekről, és az önmagukat cigánynak nevező, de beás nyelvet beszélő közösség
tagjai mondhatják-e, van-e joguk azt állítani magukról, hogy ők is cigányul beszélnek.
E kérdéskör, bár ártalmatlannak tűnik, mégis sokszor mély érzelmeket vált ki minden
magát cigánynak/romának valló beás emberből, hisz ezekkel a kérdésekkel egy hasonlóan
kisebbségi helyzetben lévő közösség kérdőjelezi meg egy másik kisebbségi közösség
identitását, anélkül, hogy e közösség terminusértelmezését a kívülről ítélkező ismerné.
A beások ugyanis a „cigány” elnevezést több jelentésben használják. Ezt beás
adatközlők körében végzett kutatások is megerősítik, melyek szerint a „cigány” terminus
rendelkezik „egyes cigány etnikai csoportok és alcsoportok közötti nyelvi, kulturális stb.
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A lókereskedéshez, mint hagyományos cigány foglalkozáshoz köthető.
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eltéréseket figyelmen kívül hagyó, általánosító, összefoglaló jelentéssel. (E körbe eszerint a
beások, az oláhcigányok, a kárpáti cigányok, a magyar anyanyelvű cigányok stb. csoportja
egyaránt beletartozik.). Másik értelmezés szerint a „cigány” jelenti a kizárólag a saját (beás)
csoportot is. (Ezzel más cigánynak tartott és/vagy magukat annak valló csoportoktól éppúgy
elhatárolódnak, mint a nem cigányoktól.)” (Szalai, 1997. 1.)
Fontos megjegyezni, hogy ez az értelmezés csakis magyar nyelven releváns, hiszen a beások
anyanyelvükön nem homogenizálják a cigány csoportokat, ugyanis másként hívják a velük
egy nyelvet, nyelvi változatot beszélőket, illetve egy másik cigány csoport beszélőit és az
általuk beszélt nyelvet is.
A már említett három cigány csoport szerinti klasszifikáció (1. sz. melléklet) szociológiai
szempontból igen nagy jelentőséggel bír, ám nyelvészeti szempontból több helyen
problematikusnak tekinthető: Nem nevezhető ugyanis minden magyarul beszélő cigány
identitású személy romungrónak. Így például a nyelvileg asszimilálódott beások is erősen
őrzik beás identitásukat, de így van ez több más kisebbség esetében is. A már csak magyarul
beszélő cigányoknál a származás és az anyanyelv elvált egymástól, ám a csoporttagság
felvállalása az anyanyelv nélkül is igen fontos identitásképző faktorként jelenik meg. A
Kemény-féle osztályozás nem ejt szót arról, hogy a magyarországi romungrók nem csak
egynyelvűek, erre bizonyítékul szolgálnak azok a nyelvszigetek, ahol muzsikus cigányok még
beszélik a romani nyelv romungró/magyar cigány változatát, amelyet az angol nyelvű romani
dialektológiai szakirodalom a romani ún. centrális dialektusai közé sorol. (Elšík, 2006)
A magyarországi cigányok lélekszámának meghatározásakor a Kemény István vezette 1993.
évi és a 2003. évi reprezentatív felméréseket is alapul véve elmondható, hogy a romungrók
között nőtt a nemzetiségi hovatartozást vállalók, míg a beások és az oláh cigányok között az
integrálódással párhuzamosan, némileg csökkent a cigány nemzetiséget vállalók aránya.
Magyarországon jelenleg 570-600 ezer főre becsülik a cigányok számát, de egyes vélemények
800 ezer – 1 millió fős lélekszámra utalnak. (Kemény és Janky, 2003.)
Cigány vagy roma?
A hétköznapi kommunikációban gyakran okoz problémát e népcsoportok megnevezése is,
nagy a bizonytalanság, hogy mikor, mely közösségben melyiket használjuk, nehogy rosszul
használjuk e megnevezéseket. Fontos megjegyezni, hogy a magyarországi cigányok többnyire
elfogadják a ’cigány’ népnevet, ugyanakkor a három fő cigány csoport mindegyike, ahogy
több más dologban, úgy ebben is elhatárolja, megkülönbözteti magát a másiktól. Ennek
eredményeképp a magyarországi cigányság jelentős része – pl. az oláh cigányok romának, a
romungrók és a beások többsége – cigánynak nevezi magát, nem „romának”, annak ellenére,
hogy a közéletben és a politikai szóhasználatban egyre nagyobb teret nyer a „roma”
elnevezés. Számukra a cigány a tágabb, általánosabb fogalom, amelybe beletartozik az a
csoport is, aki magát romának nevezi. A különböző roma szervezetek a londoni, 1971-ben
megtartott Első Roma Világkongresszusra hivatkoznak, ahol a más-más cigány közösséget
képviselő jelenlévők egyetértésben fogadták el, hogy a világ összes cigány emberének a
közös és hivatalos elnevezése legyen a „rom” szó többes számú alakja, azaz a „roma” forma.
(A romaniban csak az adott etnikai alcsoporthoz tartozókra utal, a „rom” szó jelentése ’férfi’,
’férj’, míg a szó többes számú alakja a „roma” jelentése ’férfiak, ill. emberek’. A kifejezés
nőnemű párja a „romnji” ’roma nő, asszony’, ’feleség’.)
Bár megoszlik a vélemény a terminusok használatát illetően, hisz sokan nem tekintik egymás
szinonimájának a „cigány” vagy „roma” szót, így nem is fogadják el a „roma” szó
kizárólagos használatát, ezért az egyre jobban terjedő cigány/roma egyenrangú használata
mindenki számára megoldást jelenthet.
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A magyarországi oláh cigányokról
A fentiekben jelzett heterogenitás jellemzi az oláh cigányok romani nyelv használatát és
elterjedt dialektusait, meghatározóan területenként és foglalkozási csoportonként is eltérő.
(Lakatos, 2015) Mégis fontos megjegyezni, hogy nemzeti és nemzetközi szinten is, hogy
Európában a különböző dialektusokat beszélő cigány személyek mindezek különbözőségek
ellenére megértik egymás nyelvét. Másrészt Fraser (2002) szerint a romani nyelvben csak
Európában 60 féle dialektusa létezik, melyek szoros „rokonságban” állnak egymással, de
ehhez még hozzájárul a jövevényszavak (pl. az angol nyelvből átvett szavak) alkalmazása a
hétköznapi szóhasználatban, így ennek következtében nehezen értik meg egymást a
különböző dialektust beszélő cigány közösségek az oláh cigány csoporton belül.(Fraser,
2002:19-20)
A Pécsen élő oláh cigány népességről Lakatos Szilvia (2012) szerint „jellemzően lovári és
kelderás cigányok laknak, akik magukat kolompárként definiálják”. A cigány népesség tagjai
szívesebben használják ezeket a megnevezéseket önmeghatározásra, mint az oláh cigány
elnevezést. A Pécsen élő oláh cigány népesség nagyon heterogén, melyet az is mutat, hogy
nagyobb családi közösségek „családfőkről elnevezett családok” ún. csoportnevek aapján
megkülönböztetik egymástól. Lakatos (2012) szerint Pécsen 16 családot – közösséget lehet
elkülöníteni, önmeghatározás alapján: Csülököstók, Milcsestók, Mlágyestók, Frigyestók,
Mamajoska, Mizgeresti, Bakresti, Maricesti, Szakállesti/Sorvalesti, Tenocestók, Bangesti,
Bocsolesti, Pribolyestók, Gajestók, Zsilestók, Sukestók. A különöböző nemzetségeket Erdős
Kamill (1959) leírása alapján, nemzetségeket különböztethetünk meg, s ez alapján az oláh
cigányokon belül nyelvjárás és foglalkozás alapján például a lovári (lókupecek), colár
(szőnyegkereskedő), kelderás (üstfoltozók), cerhár (sátrasok), másári (halászok), romano rom
(rézművesek), csurári (késkészítők), drizári (toll-és rongygyűjtők) stb. csoportja. A pécsi
közösség tagjai a lovári és a kelderás csoporthoz tartozónak vallják magukat, így
foglalkozásaik is ehhez igazodtak. Különböző dialektusokat beszélnek, de azért egymás
nyelvét megértik. (Lakatos, 2012)
A magyarországi beásokról
A beások származásának története a magyarországi másik két cigány csoportéhoz – a
romungró és oláh cigány csoportokhoz – képest a legkevésbé ismert. A cigányok első írásos
említése Románia területén 1385-ből való, de ebben az írásban nem említenek különböző
cigány csoportokat. A román történetírás arról tesz említést, hogy a román fejedelemségbe az
1241-es mongol invázióval érkeztek, ám nyelvükre vonatkozó leírásaink nincsenek (Iorga,
1930. 22.). Rendkívül bonyolult történelmi folyamatról van szó, melyben még sok az
ismeretlen elem, így nincsenek hiteles dokumentumaink arról sem, mikor, hogyan, milyen
körülmények között történt meg a beások nyelvcseréje, ahogy az is gyakran felvetődik, hogy
történt-e egyáltalán nyelvcsere, hiszen erre vonatkozóan csak feltételezések vannak,
kutatásokkal igazolt állításaink nincsenek. (Nagy, 2012)
Több forrás ír arról, hogy a beások kb. a 17. század végén és a 18. század elején vándoroltak
el mai lakhelyükre (Saramandu, 1997. 97.).
A 20. század végi szociológiai elemzések szerint a beások nagy része 1893 és 1918 között
költözött Magyarországra, de a bevándorlás folytatódott a két háború között, sőt még a
második világháborút közvetlenül követő években is (Sisák, 2001. 284.).
„A magyarországi beásokon kívül ugyancsak a román nyelvjáráshoz hasonló nyelvváltozatot
beszélnek: a Bulgáriában, Horvátországban, Olténiában (Romániában), Vajdaságban
(Szerbia), Boszniában, Szlovéniában és Görögországban élő beások. Elsősorban tehát a
nyelvjárási sajátosságok segítenek minket abban, hogy kiderítsük, hol éltek valamikor együtt
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a Közép- és Dél-Európában szétszéledt beások” (Borbély, 2001:79). Marcel Courthiade a
párizsi Keleti Nyelvek és Civilizációk Intézetében dolgozó egyetemi tanár szerint beás
nyelvet anyanyelvként beszélők a fent említett országokon kívül Szlovákiában, Argentínában
és Kolumbiában is élnek (Kenrick 2005).
A beás nyelv különböző országokban használt dialektális változatait, valamint kialakulásuk
történetét nem ismerjük. Ugyanígy fonológiai és nyelvtani rendszerük leírása is teljességgel
hiányzik ezekben az országokban. E tekintetben a hazánkban élő beások írásbelisége jóval
előrehaladottabb minden – a környező országokban élő – beás közösségnél.
A magyarországi beások elsősorban – a határ közelsége miatt – a Horvátországban Kutinán,
Verőcén, Csáktornyán, valamint a Szerbiában Oromhegyesen és a Romániában Temesváron
élő beásokkal állnak kapcsolatban. Az e közösségekkel ápolt kapcsolatok során szerzett
nyelvi tapasztalataink azt igazolják, hogy az itt élő beások a magyarországiak által beszélt
nyelvjáráshoz hasonló nyelvi változatot beszélnek.
A beások és az általuk beszélt nyelvi változatok kutatása sokáig nem került sem a hazai, sem
a nemzetközi kutatások fókuszába, így róluk még kevesebbet tudunk, mint a másik két
nagyobb csoportról. Létszámukról, területi elhelyezkedésükről, életmódjukról sem régebbi
publikációk, sem önálló kutatások nem szólnak, csupán rövid utalások fordulnak elő a
cigányokról szóló írásokban. Ennek számos oka lehet. Magyarázható azzal, hogy a többségi
társadalom domináns nyelvet beszélői sok esetben nem tudnak különbséget tenni a különböző
cigány csoportok között. A legtöbb esetben homogén közösségnek tekintik a romani és beás
nyelvet beszélők közösségét. Ez is oka lehet annak, hogy csak a beásokról szóló, és csak a
beás nyelvet érintő információk alig találhatóak, de azok a források is gyakran
ellenőrizhetetlenek és pontatlanok, amelyek a „cigányokról” általában, pontos nyelvi
meghatározás nélkül szólnak.
A beás szó jelentése
E szó eredete tisztázatlan, etimológiáját illetően kétféle feltételezés létezik. Egy korábbi
hipotézis szerint (Papp, 1982) a szó a „bányász” jelentésű, ami a román tájnyelvi ’băias’
szóból származik, és utal a beások múltban végzett aranymosó és ércbányász tevékenységeire.
Ezt az állítást igazolja a román szótárban a ’băias’ szócikk alatt található jelentés is, mely a
következő formában található meg: băiáş (băiéş), băiáşi, băiéşi, s. m. (reg.) 1. miner 2. ţigan
lingurar, zlătar.
A második feltételezés alapján (Tálos, 2002. 321.) a beás szó a „teknős” jelentéssel hozható
kapcsolatba, hisz ez a népcsoport Magyarországra érkezésekor teknővájással, fakanál és
egyéb háztartási faáru készítésével foglalkozott.
Bár mindkét feltételezés tartalmaz igazolható állításokat, tudnunk kell, hogy napjainkban a
beások többsége, a ’băjás’ szó jelentése alatt már csak a magyarországi cigányok egyik
csoportját a beás származású férfit illetve többes számú alakját használva magát a
népcsoportot érti. (vö. băjás, băjás h fn 1. beás ember, férfi; om dă ~ beás ember; lyimbă dă
~ beás nyelv 2. a beás népcsoport neve, ~ ságyé áisj – itt beások laknak. (Orsós, 1997. 17.).
A magyarországi beások által beszélt román nyelvjáráshoz hasonló nyelvváltozatnak – melyet
a hazai beások önálló nyelvként tartanak számon – három nyelvjárása (árgyelán, muncsán,
ticsán) van. Ezek közül az ’árgyelán’ a legelterjedtebb, amely egy nyelvújítás előtti bánáti
román dialektus, s a román nemzeti nyelvtől csaknem izoláltan őrzi archaikus nyelvjárási
jellegét ma is. Az árgyelánok Somogy, Tolna, Zala, Baranya megyékben használják ezt a
nyelvi változatot, de él néhány család Veszprém és Vas megyében is. Tipikus vezetékneveik:
Orsós, Bogdán, Kalányos, Ignácz.
A Dél-Dunántúlon Alsószentmártonban és környékén az ún. „muncsán” nyelvjárást beszélik,
melyben – a határ közelsége miatt – számos szláv (szerb) eredetű szó található. Ez a dialektus
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– hasonlóan a hazánk keleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő harmadik
nyelvcsoporthoz a „ticsán”-hoz, – jóval többet merít a mai román nyelvből. A szláv hatás a
vezetékneveiken is tetten érhető Leggyakoribb vezetékneveik: Jovánovics, Petrovics,
Gyurgyovics. A beás szó a nép és nyelv elnevezésére egyaránt használatos az árgyelánok és a
ticsánok körében, a magyarországi beások harmadik nyelvjárását beszélő muncsánok azonban
nem nevezik magukat beásnak, saját csoportjuk és nyelvük megjelölésére a cigányt használják
(Kovalcsik, 1993. 231, Szalai, 1997. 104.).
A középkorúak életében a fiatalokénál jóval fontosabb helyet foglal el a beás nyelv. A
gyermekkori emlékeik színtere többnyire a zárt beás közösség volt, a telepi élet, ahol a beás
nyelv használata teljesen természetes volt, a közösségen belüli kommunikáció eszköze is ez
volt. Ebből eredően a beás nyelvhez való kötődésük is nagyobb. Bár csak nagyon kevesen
rendelkeznek huzamosabb munkaviszonnyal, ha mégis, munkahelyük többnyire a falun kívül
található. Kommunikációjukban a kódváltás természetes dolog. A beás nyelv főleg az
idősebbekkel való kapcsolattartásban játszik szerepet, míg gyermekeikkel már többnyire
magyarul beszélnek. Ennek oka az a felismerés, hogy e nyelvtudás révén kevésbé sikeresek az
életben, nem jutnak jobb munkához, biztosabb megélhetéshez gyermekeik és ők maguk sem,
annál inkább jelent negatív megkülönböztetést, kisebb presztízst a kisebbséghez való tartozás.
A magyar nyelv piaci értéke nagyobb, így nyelvátadásért felelős generáció szívesebben veszi,
ha gyermekeik is ezt tanulják meg, anyanyelvük pedig megmarad a család használatában – de
már ott sem kizárólagos. Bár a vizsgált korosztály szinte minden tagja elsajátította a beás
nyelvet, életükben a beás funkciója közel azonos a magyar nyelvével, miközben a beás nyelv
használati színterei egyre csökkennek. A hétköznapjaikban a beás nyelv használata már nem
intenzív, s ez a valamikor nyelvelsajátítók nyelvtudásának szintjét is befolyásolja.
A legidősebb generáció az, amely a legritkábban hagyja el lakóhelyét, keveset van távol
otthonától, és a legkevésbé érint a modernizáció, ezért ők még őrzik, szívesen használják a
beás nyelvet. Számukra a közösség hagyományai, szokásaik is élnek, mivel azonban már ők
sem zárt telepi viszonyok között élik hétköznapjaikat, ezek gyakorlására egyre kevesebb
lehetőség adódik. A nyelvről és hagyományaikról is inkább csak beszélnek, semmint élnék,
alkalmaznák azokat. Felnőtt gyermekeik ugyan még kötődnek a cigány kultúrához, unokáik
azonban már csak hallomásból tudnak arról, és csak alkalmanként szövődik életükbe a beás
kultúra egy-egy szelete. Az idősebb korosztály a beás nyelvhez tartozó beás kultúrával is
azonosítja magát, a fiataloknak azonban e szerint élni nem volt lehetőségük. Ahhoz, hogy
megismerjék és tudatosodjanak bennük saját népük kulturális értékei, és ne érezzék önmaguk
azt, hogy ez a kultúra érdemtelen az átörökítésre a három szintű (alap-, közép- és felsőfokú)
beás nyelvoktatás szerepe nélkülözhetetlen lenne.
A cigány/roma nyelv használata a beás és az oláh cigányok tekintetében is csökkenő
tendenciát mutat. A cigány/roma felnőttek már egyre kevésbé beszélik nyelvüket, amit cigány
felnőttek. A családtagok közül a szülők még beszélték a nyelvet, a gyermekek inkább csak
értik, amit szüleik mondanak, de magyar nyelven válaszolnak. A cigány nyelvet beszélő
cigány/roma csoportok jellemzően kétnyelvűvé váltak, a jelen generáció, és gyermekeik
anyanyelve a magyar. (Orsós 1997; 2015, Boros, 2017) Ez egyfajta asszimilációs tendenciát
mutat a nyelvek terén, a cigány népesség tagjainak törekvését a társadalmi beilleszkedésre.
Másrészt a lehetőségek és jogok (jogalkalmazások és végrehajtások) hiányát is mutatja, mert
a cigányok nem használhatják nyelvüket hivatalos ügyeik intézésében, vagy az élet más
területein. A cigány nyelvek (beás, romani) megőrzése céljából a cigány közösségek tagjainak
nyelvhasználatát elősegíti az oktatás területén engedélyezett cigány nemzetiségi nyelv tanítása
a nevelési- és oktatási intézményekben, de mindez még mindig − évtizedekkel a
rendszerváltás után − nem elérhető mindenki számára.
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Az első cigány nemzetiségi gimnázium (Gandhi Gimnázium, Pécs) létrehozásával 1994-ben
elindult a cigány nyelvek hivatalos oktatása, amihez elkészültek a szükséges oktatási
segédanyagok, nyelvkönyvek, szótárak.
Területi elhelyezkedés, lakhatás
„Az 1993-1994. évi országos reprezentatív vizsgálat adatai is egyértelműen bizonyítják, hogy
a romák területi elhelyezkedésének és településhierarchiában elfoglalt helyének mutatói
jelentősen eltérnek a teljes népességet jellemző arányoktól. A romáknak a teljes népességnél
lényegesen nagyobb része él az ország fejletlen infrastruktúrájú, depressziós, válság sújtotta
régióiban, illetve kedvezőtlen helyzetű, az átlagosnál rosszabb életfeltételeket kínáló
településein. Esetükben az alacsony iskolázottságból, szakképzetlenségből, általában
szociokulturális jellegzetességekből eredő társadalmi, és a lakóhely jellegéből, földrajzi
elhelyezkedéséből adódó területi, települési hátrányok kölcsönösen felerősítik egymást. Úgy
is fogalmazhatunk, hogy a területi, települési hátrányok az esélyegyenlőtlenség egyik
meghatározó elemévé válnak.” (Havas, 1999, p. 163)
A cigány/roma népesség heterogenitását nemcsak a beszélt nyelv alapján tudjuk megerősíteni,
hanem a földrajzi eloszlásuk is azt mutatja, hogy eltérő az arányszámuk az ország különböző
régióiban. A cigány lakosság területi eloszlását általában történelmi eseményekhez, az egyes
vármegyék, községek közigazgatási apparátusainak engedélyeihez vagy tiltásaihoz, az
országos településfejlesztési tervekhez kötik, miszerint egyes közigazgatási intézkedések
hatással voltak a jelenleg látható területi koncentrációra. A megélhetési lehetőségek, a helyi
gazdaság fejlettsége is meghatározó volt a lakóhely választásában, emellett az adott területen
élő lakosság befogadókészsége is hozzájárult a cigány/roma népesség letelepedéséhez az adott
térségekben. Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi területi elhelyezkedésre a
gazdasági, társadalmi helyzet és a történelmi folyamatok68 egyaránt hatással voltak. (Cserti
Csapó, 2011, pp. 81-83) Az egyes történelmi korszakokban különböző módokon próbálták a
cigány/roma népesség lakhatását szabályozni, mellyel leginkább azt hangsúlyozták, hogy a
hatalom jogosult arra, hogy meghatározza, hol éljenek. 1945 előtt a romák archaikus,
prekapitalista társadalmi rendben éltek, ez meghatározta későbbi életmódjukat, megélhetési
stratégiájukat. Többségüket ebben az időszakban üldözték, a félelem életük része lett. Az
1950-es években a politikai hatalom kevésbé figyelt rájuk, de az 1961-es MSZMP határozat
megteremtette az aktív és tudatos cigánypolitika korát, az ettől kezdődően alkotott
településfejlesztési tervek és koncepciók, majd a cigány lakosság helyzetének javításáról
szóló párthatározatok következményei lettek a különböző hatósági költöztetések,
telepfelszámolások. A romák beilleszkedését (integrációját vagy asszimilációját) tekintve
voltak eredmények, de ezek nem érintették az egész cigány lakosságot. Az 1960-as évektől a
„cigánykérdés” megoldása társadalmi ügy lett. (Dupcsik, 2009, p. 162) Az MSZMP KB
Politikai Bizottsága 1961. évi határozata alapján a cigány lakosság elkülönülésének
megszüntetése és életszínvonalának emelése fontos cél lett, melynek elérése érdekében a
letelepedéshez lakás és állandó munka biztosítását tartották szükségesnek. (Horváth, 1980, pp.
286-287)
Az 1960-as évektől állami támogatással a beköltöző cigányok számára a falvakban
kedvezményes hitelt biztosítottak, csökkentett komfortfokozatú lakásokat („CS-lakás”)
építettek. A politikai koncepciókat később dokumentumok, párthatározatok, tanácsi
határozatok követték, de hivatalosan nem cigányokról, hanem „szociális követelményeknek
meg nem felelő telepekről és ezek lakóiról” beszéltek. (Berey, 1990, p. 7) A Cs-lakásokat
Történelmi események, melyek hatással voltak a cigány népesség lakhatására, életére: 1768-ban Mária Terézia
elrendelte, hogy a cigányok állandó lakásban éljenek; II. József 1782-ben rendeletben szabályozta, hogy a
cigányokat „földművelésre való szoktatni”.
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általában egy tömbbe építették, ezáltal újratermelték a szegregált cigánytelepeket. Bár a
cigányok jelentős része szeretett volna a faluban házat vásárolni, építeni, felújítani, gyakran a
helyi lakók nem engedték az asszimilációs törekvéseket, vagyis nem adták el ingatlanjaikat
cigányoknak, még akkor sem, ha a falu nagy részében eladásra váró üres ingatlanok voltak.
(Dupcsik, 2009, p. 209)
Így a napjainkban meglévő cigánytelepek jelentős része a hatósági költöztetések és
párthatározatok következményeként jött létre, a korábban a települések külterületén (vagy
erdőkben, falvakhoz tartozó területeken) élő cigány népesség beköltözése nem volt önkéntes.
Többnyire politikai döntések határozták meg, hogy mely településrészen telepedhettek le,
vásárolhattak, építhettek házakat: általában egy külön utcát, vagy a falu szélét jelölték ki a
cigányok számára. A hatósági költöztetésekkel minden esetben egy új telepet hoztak létre, a
szegregációt determinálva. (Kemény, 1976)
Havas Gábor 1987-ben Az elcigányosodó kistelepülések társadalma címmel kutatást végzett
Baranya és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben. Tíz településre esett a választása. Különböző
kritériumokat határozott meg, ezek közül az egyik a cigány népesség arányára vonatkozott,
mely szerint „a cigányok aránya elérte a község népességének egyharmadát”. A vizsgálat
során szerzett tapasztalatai azt mutatták, hogy a település teljes lakosságához viszonyítva a
cigányok arányára vonatkozóan 20 százalék az a kritikus határ, amelyet elérve a konfliktusok
megsokszorozódnak. A nem cigány lakosság elköltözésének üteme jelentősen felgyorsul, és
éppen ezért az elcigányosodás folyamata nagy valószínűséggel visszafordíthatatlanná válik.
(Havas, 1999, p. 174) Ez a tendencia folytatódott az 1990-es években, s napjainkra már nem
csak „gettósodó falvakról”, hanem már térségekről beszélhetünk. (Virág, 2006)
A következő térképen (2. ábra) is jól látható, hogy a cigány/roma népesség lakóhelye
megegyezik az ország társadalmi-gazdasági szempontból legelmaradottabb, hátrányos
helyzetű térségeivel, ahol jellemzően magas a munkanélküliek aránya, kevés a
munkalehetőség, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei mindennaposak, s ahonnan a
tehetősebb, jól képzett, vagy kapcsolati tőkével rendelkező emberek és családtagjaik a jobb
megélhetés reményében már elköltöztek. A hanyatló településeken és a hátrányos helyzetű
térségekben azon társadalmi csoportok tagjai maradtak, akiknek iskolai végzettségük,
társadalmi-gazdasági státuszuk alapján nem volt más választásuk. Helyzetük az elmúlt 25
évben tovább romlott, deprivációs ciklus jött létre, vagyis generációkon át öröklődik a
munkanélküliség, a szegénység és a kilátástalanság.
2. ábra: A cigány népesség területi eloszlása Magyarországon, cigányok által leginkább lakott
tájak

Forrás: Cserti Csapó, 2011, p. 90.
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Az 1971-ben végzett Kemény-féle kutatás szerint a cigány lakosság kétharmada telepen élt.
Érdekesség, hogy a magyar anyanyelvű cigányok 65 százaléka, a román és az oláh (romani)
anyanyelvű cigányok 75 százaléka élt cigánytelepen. Különbség volt a cigány csoportok
között abban, hogy a telep hol helyezkedett el a faluhoz képest. A magyar anyanyelvűek
többnyire a település szélén található elkülönült utcában, részen laktak, míg a kétnyelvű
cigányok változatlanul a településtől távol eső, külterületen elhelyezkedő telepen éltek.
(Kemény, Janky és Lengyel, 2004)
A kutatás eredményeiből tudjuk, hogy az 1970-es években a cigányok többnyire olyan telepi
házakban éltek, amelyet maguk építettek vályogból, vagy vert földből, alapot nem ástak, a
padló maga a föld volt. A nyílászárók többsége korábbi építkezésekből megmaradt hulladék
vagy használt darabok voltak, melyek nem illeszkedtek pontosan a helyükre, általában
kisméretűek voltak, és nem lehetett nyitni-csukni őket. Nyirkossá vált a ház, amit súlyosbított,
hogy a tetők állapota rossz volt, ennek következtében könnyen megsérült és beázott. Víz,
villany nem volt a házakban, az egészséges ivóvízhez jutás problémát jelentett. Árnyékszéket
sem találtak mindenhol, és a telep lakosságának létszámához képest túl kevés területet kaptak
az építkezésre, ezért zsúfolt volt a lakóterület. A berendezés kevés bútorból állt, gyakran nem
volt elegendő ágy, vagy hiányzott a házból a fekhely. 1965-ben a helyzet valamelyest
változott, amikor telep-felszámolási program megindult – ez 1985-ig tartott. A program
keretében kedvezményes kamatozású lakáshitelt kaphattak a családok, így többségük
csökkentett komfortfokozatú házakba költözött, vagy régi parasztházakat vásároltak. 1993ban a cigányok 13,7 százaléka élt újonnan épült telepen, ez az arány 2003-ra 6 százalékra
csökkent, vagyis a becslés szerint 36 ezer cigány ember élt cigánytelepen. A telepfelszámolási
programok nem szüntették meg a cigányok szegregációját, sőt a szegregáció új formái jöttek
létre, mindezek hatással voltak a lakhatási körülményekre. A 2003. évi vizsgálat szerint a
cigány háztartások egyharmadában egy szoba, 40 százalékában két szoba és további 21
százalékban három szoba volt. Fürdőszobával a háztartások 56,9 százaléka, villannyal 95,7
százalékuk, vezetékes vízzel 68,6 százalékuk, vízöblítéses WC-vel (lakásban) 50,2 százalékuk
rendelkezett. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004, pp. 51-54) A Központi Statisztikai Hivatal
1990-ben készült népszámlálási adatai alapján a cigány lakások 42 százalékában, a teljes
magyar lakásállomány 75 százalékában volt vízöblítéses WC, a cigány lakások 47 százaléka,
míg a többi 78,9 százaléka rendelkezett fürdőszobával. (KSH, 1990).
Foglalkoztatás
Az 1893. évi cigány összeírás adatai alapján is jól látszik, hogy a 15 éven felüli cigány
népesség 92,4 százaléka gazdaságilag aktív, kereső foglalkozással rendelkezett. A cigány
népesség foglalkozásai évszázadokon át a társadalmi igényekre reagálva segítették (főként a
falusi) lakosságot, gazdasági szempontból funkcionális részei voltak a társadalomnak,
munkájukra szükség volt. A XVIII. és a XIX. században a cigány és a nem cigány lakosság
megélhetése, életminősége között még nem volt túl nagy a különbség. Az iparosodás
megindulása azonban ellehetetlenítette a cigány népesség mesterségeit, ennek következtében
a cigány népesség tagjai növekvő számban maradtak munka nélkül. Ennek lényegében több
oka is volt: egyrészt csökkent a cigányok által előállított termékeik utáni kereslet, másrészt
bizonyos tevékenységek (pl. vályogvetés) engedélyhez kötöttek voltak, s a szűkülő piac
hatására egyre inkább nem cigány származásúak kapták meg. Egyre több cigány ember
megélhetését biztosította a mezőgazdasági munka, mintegy negyedük dolgozott
napszámosként, summásként. (Kozák, 1979)
Az 1945-ös politikai-, társadalmi- és gazdasági változások közepette a földosztásból a cigány
népesség tagjai kimaradtak, nem jutottak földhöz, pedig előtte legalább negyedrészük
mezőgazdasági napszámból élt, és nyolcvan százalékuk a falvak peremén lakott. „A
122

szakképzetlen, korábban csak alkalmi munkához vagy a teljes kötetlenséget jelentő,
hagyományos cigány foglalkozásokhoz szokott cigányok nagyon nehéz helyzetben voltak.
Nem tudták, mi vár rájuk egy ipari üzemben. Sokuk írni, olvasni sem tudott, nem ismerték a
jogaikat, kötelességeiket. Nem tudták, hogy egyes mulasztások – pl. késések, igazolatlan
hiányzások – milyen szankciót vonnak maguk után. Egészségi állapotuk is befolyásolta
munkavállalási
lehetőségeiket.
A gyermekkori nélkülözés,
az
egészségtelen
lakáskörülmények miatt sokuk gyenge fizikumú, beteges ember volt, ezért a nehéz fizikai
munkát nem tudták vállalni, vagy sokat hiányoztak betegség miatt. Problémát okozott az is,
hogy nem rendelkeztek sem élelmiszer-, sem pénztartalékkal, ezért nem tudták kivárni
kéthetente érkező fizetést. Sokan azért léptek ki munkahelyükről, hogy azonnal megkapják
járandóságukat. Mindez növelte a munkáltatókban a velük szembeni bizalmatlanságot. Ezek a
tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a cigányok többsége az ötvenes években csak alkalmi
munkát vállalt, illetve kapott.” (Kozák, 1979, p. 115) A szocializmus időszaka változásokat
hozott, melynek következtében a cigány népesség foglalkoztatottsági helyzete megváltozott, a
teljes foglalkoztatás keretében, a „kapun belüli munkanélküliség” módszerével, hozzáadott
érték és termelési haszon nélküli munkatevékenységek jöttek létre. (Cserti Csapó, 2011, p.
142)
A cigány népesség életére társadalmi szinten a legnagyobb hatással az MSZMP PB 1961. évi
határozata volt, amely a cigány lakosság helyzetének javítását tűzte ki célul, többek között a
legfontosabbnak az állandó foglalkoztatás megvalósítását tekintette. A cél az volt, hogy
minden munkaképes cigány férfi munkavállaló legyen. Az alacsony iskolai végzettség, a
szakképzettség hiánya és a lakóhelyi szegregáció miatt a munkavállalók többnyire
lakóhelyüktől távol tudtak elhelyezkedni, melynek következtében ingázásra kényszerültek.
(Csalog, 1984; Kállai, 2003) Fontos megjegyezni, hogy a cigány férfiak körében megnőtt a
munkavállalók száma, de ezzel arányosan nem nőtt a munkalehetőségek száma. Nem volt
választási lehetőség, alacsony iskolai végzettségük miatt nem válogathattak a felkínált
munkák közül, így a többségi társadalom tagjai által kevésbé preferált, legnehezebb fizikai
munkát kapták, amit más nem vállalt. „Igaz azonban az is, hogy a kitüntetésért, jutalomért a
cigányoknak még sok helyen jobban meg kell dolgozniuk, mint a nem cigányoknak,
többszörösen kell bizonyítaniuk jó munkájukat.” (Kozák, 1979, p. 121)
A foglalkozási esélyeket erősen befolyásolja az iskolai végzettség, a munkaadók az
alacsonyabb iskolai végzettségűeket inkább azokban a beosztásokban alkalmazzák, ahol nincs
szükség szervezeti információs tőkére, s nem tartós munkavégzésre keresnek munkavállalót.
„Az emberitőke-elméletek szerint az ember azért tanul, mert ez később megtérül számára.
(…) Csakhogy ez a megtérülés a viszonylag távoli jövőben érhető csak el. A befektetés input
oldala viszont azonnali kiadásokkal jár a befektető (legtöbbször a szülő illetve az eltartó)
számára: utazás, kollégium, tandíj, taneszközök, a tanuló elmaradt keresete, stb. A cigány
családok esetében ez a választási kényszer még kiélezettebb, hiszen anyagi körülményeik
folytán a szülők inkább hajlanak az azonnali, de kisebb bevételek előnyben részesítésére
hosszú távú befektetés helyett.” (Kovai és Zombory, 2002, p. 90)
A foglalkoztatottság országos adatait figyelembe véve az 1980-as évek közepére tehető a
csúcs, 1985-ben 5 millió ember volt aktív kereső és további 5 400 000 fő volt foglalkoztatott.
A nyolcvanas évek második felében kezdődő recesszió következménye lett a gazdasági
válság, melynek következtében 1993-ra 3 800 000-re csökkent a foglalkoztatottak száma. A
munkahelyüket elvesztő emberek különböző kísérleteket tettek a krízishelyzet megoldására:
akinek lehetősége volt, nyugdíjba vonult, pályát módosított, vagy kényszervállalkozóként
önfoglalkoztatóvá vált. A fiatalok továbbtanultak, elkezdődött a felsőoktatás expanziós
hulláma. A cigány munkavállalókat korábban, már az 1980-as években érintette a
munkanélküliség, hiszen szakképzetlen munkavállalóként elsőként veszítették el
munkahelyüket. Aki tehette, nyugdíjba ment: 1993 végén 47 000 volt a cigány nyugdíjasok
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száma. A foglalkoztatott cigányok száma 1985-ben 125 000 fő, 1989-ben 109 000 fő, 1993
végén 56 000 fő volt. 8 év alatt (1985-1993 között) 69 ezer cigány ember vesztette el a
munkahelyét, az országos átlag tekintetében a munkahelyek 30 százaléka, a cigányoknál 55
százaléka megszűnt. A cigányok voltak a válság legnagyobb vesztesei, melynek okai között
elsősorban az alacsony iskolai végzettséget, a lakóhelyet és a foglalkoztatási szektorok
átalakulását (korábban a cigány emberek nehéz fizikai munkát végeztek, építőiparban,
bányákban dolgoztak) találhatjuk. (Kemény, Janky és Lengyel, 2004, pp. 96-100)
Az Autonómia Alapítvány 2003-ban nyilvánossá tette korábbi (2001) felmérését, melynek
eredményei alapján arra a megállapításra jutottak, hogy 1993 és 2001 között nem csökkent a
cigányok munkanélkülisége sem. A regisztrált munkanélküliek aránya hasonló volt az 1993as adatokhoz. (Autonómia Alapítvány, 2003)
Cserti Csapó Tibor és Forray R. Katalin 1999-ben és 2006-ban kutatást végeztek pályakezdő
munkanélküli cigány fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megismerése és javítása céljából a
dél-dunántúli régióban, melynek keretében nemcsak a cigány fiatalokkal, hanem cigány
kisebbségi önkormányzatokkal és cigánysággal foglalkozó civil szervezeteket és
munkáltatókat is kérdeztek a cigányság munkaerő-piaci helyzetéről. Az eredmények közül
talán a legérdekesebb a cigány munkavállalókat érintő diszkrimináció a munkáltatók körében.
A fiatalok körében az a tapasztalat, hogy nyílt cigányellenesség, diszkrimináció jellemző: a
bőrszín (45%) után közvetlenül a név (31%) alapján ismerik fel és utasítják el a jelentkezőket
a munkáltatók. (Cserti Csapó, 2011, p. 156)
Oktatás
A cigány népesség oktatására vonatkozóan már az 1600-as évek végén zajlottak kísérletek,
mint az olvasás- és írástanítás, majd 1857-ben Hám János szatmári érsek alapított cigány
iskolát, ami csak rövid ideig működött. 1868-ban megalkották a népoktatási törvényt, mely az
iskolai oktatást és nevelést szabályozta, és a tankötelezettségre nagy hangsúlyt fektetett.
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1870-ben körlevél69 formájában hívta fel a
tankerületek vezetői, tanfelügyelők figyelmét a cigány tanulók beiskolázására a népoktatási
törvény szerint. A XIX. század végén és néhány évtizeddel később újra a cigány tanulók
oktatásának kérdése merül fel. 1907-ben a Néptanítók Lapjában írnak arról, hogy törvényi
szabályozással nem lehet megoldani a problémát, az okokat (pl. lakhatás-letelepítés, munka
hiánya) kell megszüntetni. Szükség lenne ingyenes, kötelező oktatásra, eszközökre, a tanító
munkájára és az iskola szerepvállalására a társadalmi igazságtalanság csökkentésében.
(Kotnyek, 1980) „A két háború közötti időszakban annyi történt, hogy az iskolába járók
aránya átlagosan ötven százalékra emelkedett, a romungróknál 60, az oláh cigányoknál és a
beásoknál 40 százalékra. Az utóbbiak közül azok kezdtek el iskolába járni, akik az erdei
telepekről a falvak közelébe vagy szélére költöztek. Az iskola elérhetősége volt a
legfontosabb tényező a többieknél is. Az iskolába járók többsége továbbra is rendszeresen
sokat mulasztott, és két-három osztály után kimaradt. Nyolc osztályt (vagy annál többet) csak
minden huszadik roma gyerek végzett. (…) Ezzel egy időben a teljes lakosság körében az
iskolába nem járók aránya 8 % (1930/31 tanév).” (Kemény, Havas és Liskó, 2002, p. 7)
Változás 1945 után történt a cigány gyermekek beiskolázása tekintetében, ennek
következtében az 1960-as évekig folyamatosan nőtt az iskolába járó gyerekek száma, a
hatvanas években arányuk elérte a kilencven százalékot, de csak 26,6 százalékuk végezte el a
nyolc osztályt, többségük analfabéta maradt. Az 1961-ben hozott MSZMP párthatározat
hatására ’átmeneti’ jelleggel jöttek létre a hatvanas években cigány osztályok, melyeknek
célja elviekben a felzárkóztatás lett volna, előkészítve a későbbi normál osztályokba tervezett
Érdekesség, hogy levelében javaslatokat várt arra vonatkozóan, hogyan is valósítható meg a cigány tanulók
beiskolázása a gyakorlatban. Az intézkedés hatásáról nincsenek adatok.
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integrációt. Ehelyett az oktatási szegregáció új formáit hozták létre, cigány osztályokkal,
tanulói csoportokkal, melyek esélyt sem adtak a későbbi normál osztályokba kerülésre.
(Kemény, Havas és Liskó, 2002, pp. 10-12)
Solt Ottilia (1975) szerint „(…) indokolatlan a cigány gyerekek elkülönítése az iskolában. Az
eddig működő cigány osztályok kivétel nélkül rosszabb tárgyi és pedagógiai feltételek között
működtek, mint az iskola többi osztályai, és semmi okunk sincs feltételezni, hogy ez a
jövőben nem így lesz. (…) Nem lehet megmondani, hogy akkor járnak-e rosszabbul, ha az
osztály megmarad, vagy ha feloszlatják. Az első esetben nem tanulnak eleget, a második
esetben kisegítő iskolába vagy utolsó padokba kerülnek, és ismét nem tanulnak eleget.” (Solt,
1998, p. 205)
Kertesi Gábor az 1981/82. tanévben beiratkozó cigány tanulók adatait vizsgálta (iskolai
statisztika segítségével), melynek eredményeképpen megdöbbentő adatokat közölt a
továbbtanulási tendenciákat illetően a cigány és nem cigány tanulókra vonatkozóan. (Kertesi,
2005)
2. táblázat: 1981/82. tanévre beiratkozó cigány tanulók adatai
1000 főre viszonyítva
1000 fő nem roma 1000 fő roma tanuló
tanuló
885 fő
365 fő
Időben elvégezte az általános iskolát
Érettségit adó intézményben
tanulmányaikat
Érettségit szereztek a 4. év után

folytatták 430 fő

11 fő

371 fő

7 fő

2 fő
Felsőoktatásban kezdték tanulmányaikat 99 fő
(1993/94)
Forrás: Kertesi, 2005.
Az 1990-es évek elején a Kemény István és munkatársai által végzett kutatás szerint a
továbbtanulási lehetőségek még mindig csekélyek voltak, és az érettségit adó intézményekben
történő továbbtanulás mértéke még mindig elenyésző volt. A legnagyobb problémát pedig a
középiskolába bejutott diákok lemorzsolódása jelentette. Egyértelműen bizonyították, hogy a
roma tanulók továbbtanulási esélyei jóval elmaradnak kortársaikéhoz képest. (Kemény, 1996)
3. táblázat: Az 1992–93-as tanév továbbtanulási adatai általános iskolások körében
Középfokú iskola
Összes tanuló Roma tanulók
%
Szakiskola

6,0

9,4

Szakmunkásképző

35,5

30,2

Szakközépiskola

32,0

10,0

Gimnázium

24,2

0,6

Középiskola együtt 56,2

10,6

97,7

50,2

Összesen

Forrás: Kemény, 1996.
Az 1993-ban felvett adatok jól mutatják a rendszerváltás utáni időszak továbbtanulási
orientációinak tendenciáját. Ezen időszakra jellemző, hogy a hátrányos helyzetű cigány
fiatalok továbbtanulási esélyei sokkal rosszabbak a kortársaikéhoz képest, a gimnáziumba
való jelentkezésük elenyésző: mindösszesen 0,6%-uk folytatta tanulmányait érettségit adó
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képzésben. Kemény, Havas és Liskó 2000-ben végzett kutatása szerint: „(…) a pályaválasztás
társadalmi determinációja a cigány gyermekek esetében sem különbözött a nem cigányokétól.
A gyerekeknek szánt foglalkozás és a szülők iskolázottsága között a legszorosabb az
összefüggés. Azok közül a szülők közül, akik maguk szakmunkás végzettséggel rendelkeztek,
kétszer, azok közül pedig, akik érettségiztek, háromszor annyian szánták értelmiséginek a
gyereküket, mint azok közül, akik nem végezték el az általános iskolát.” (Havas, Kemény és
Liskó, 2002, p. 171)
Az iskola, mint az oktatás és a másodlagos szocializáció színtere, a társadalmi mobilitás
szinte egyetlen útja napjainkban. Mégis, a továbbtanulási mutatók szerint a cigány családok
gyermekei a többségi társadalom tagjainak gyermekeihez képest elenyésző számban jutnak
tovább középfokú iskolába, s szereznek piacképes tudást, esetleg érettségit.
Réger Zita kutatásai alapján arra a megállapításra jutott, hogy az iskolai nyelvhasználati
problémák alapvetően nem a nyelvi szocializáció hiányában jelennek meg, hanem a nyelvi
szocializációs stratégiák különbözőségében: „a hagyományos cigány közösségekben élő
gyermekek iskolás korúkra elsajátítják - és alkotó módon alkalmazzák – a cigány szóbeli
kultúra meghatározó jegyeit: az improvizatív előadásmódot, a párbeszédes, interaktív
szövegépítést és a formális beszéd elemeinek használatát”(Réger, 1987. p. 84.)
A család szerepe a szocializáció során a gyermek jövőképének alakulásában, a pályaválasztás
időszakában jelentős, de kijelenthető, hogy a cigány származású fiatalok számára a jövőkép
gyakran szüleikéhez hasonlóan alacsony iskolai végzettséget, ebből következően kevesebb
munkalehetőséget, jövedelmet, alacsony életminőséget jelent. S a deprivációs ciklus
generációkon át öröklődik, pedig a szegénység csapdájából való kilépésre az oktatáson
keresztül vezetne az út, s a pályaorientációnak ebben kiemelkedő szerepe volna. A területi és
oktatási egyenlőtlenségekre vonatkozóan jó példa a következő térkép (3. ábra), mely a 8
osztálynál kevesebbet végzett cigány népesség elhelyezkedési arányait mutatja.
3. ábra: 8 osztálynál kevesebbet végzett 15 éven felüli cigány népesség aránya, KSH, 2011

Forrás: Híves, 2015.
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Nyilvánvaló, hogy a hátrányos helyzetű tanulók területi megoszlása megegyezik a cigány
népesség földrajzi eloszlásával. Vagyis azokban a térségekben magas a hátrányos helyzetű és
cigány lakosság aránya, melyek az ország legszegényebb területeihez (Észak-Kelet, Kelet,
Közép-Tisza-Vidék, Dél-Nyugat) tartoznak, leszakadók és perifériális helyzetben vannak. E
térségeket nagyon rossz társadalmi-gazdasági helyzetű kistérségek alkotják, és ezekben a
járásokban koncentrálódnak a cigány családok. (Híves, 2015, p. 17)
A szocializáció az a folyamat, amelynek során az egyén társadalmi lénnyé válik. A család az
elsődleges szocializációs közeg, ahol a normák és az értékek internalizálódnak, a szülők mint
„minta-adók” vannak jelen. (Somlai, 1997, p. 14) A szocializáció tartalmazza a társadalmi
közösség normáit, szabályait, a kötelezettséget, felelősséget és a különböző viselkedési
szabályokat. Somlai szerint a szocializáció általában a kulturális átörökítés folyamata, de
vannak más megközelítések is, melyek szerint inkább az alkalmazkodási készség
kialakításáról beszélhetünk. (Cseh-Szombathy, 1996) A cigány családokban zajló
szocializációról egységes képet nem kaphatunk, hiszen heterogén társadalmi csoportról
beszélünk, ahol a csoportok, közösségek és családok között is nagyon nagy különbségeket
találhatunk. Mégis, egy közös pontot meghatározhatunk, az iskolára mint intézményre nem
tekintenek pozitívan, a szülők életében leginkább negatív élmények, érzések, sikerek helyett
inkább kudarcok társulnak az iskola világához, így a szocializáció során leginkább e minták
öröklődnek.
A nemzetiségi oktatás jogi háttere
A fent említett intenzív nyelvvesztési folyamatban igen fontos befolyásoló tényező az oktatás.
A magyar köznevelés és felsőoktatás jogszabályi környezetében az elmúlt néhány évben nagy
változások történtek. Magyarország kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos politikájának
meghatározó eleme – az Alaptörvény mellett – a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek
jogairól (a továbbiakban: nemzetiségi törvény), amely – egyéb jogaik mellett – meghatározza
a kisebbségi közösségek nyelvi jogait is.
2012. január 1-je előtt 12 nemzeti kisebbség, illetve 1 etnikai kisebbség (a cigányság) volt
Magyarországon, majd a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény hatályba
lépése miatt megszűnt a nemzeti, illetve az etnikai kisebbség fogalma, helyükbe egységesen a
nemzetiség kifejezés lépett. Eszerint nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az
ukrán. E törvény értelmében „22. § (1) nemzetiségek által használt nyelvnek számít a bolgár,
a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma/cigány (romani, illetve beás, a
továbbiakban együtt: roma), a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv,
továbbá a roma és az örmény nemzetiség esetében a magyar nyelv is. (2) Az állam a
magyarországi nemzetiségek anyanyelvét közösség-összetartó tényezőként ismeri el. Tekintet
nélkül arra, hogy a köznevelési intézménynek ki a fenntartója, támogatja a nemzetiségek által
használt nyelv alkalmazását a nemzetiségi köznevelésben. A nemzetiségi köznevelés
többletköltségét – jogszabályban meghatározott módon – az állam viseli. (5. § (1).”
A nemzetiségi nevelés-oktatás szabályait valamennyi nemzetiség, köztük a cigányok/romák
esetében is egységes jogszabályi feltételek határozzák meg. Megszervezésének
kezdeményezése, az abban való részvétel a szülők írásos igénye alapján valósul meg, az
időkeretét, tartalmát meghatározó jogszabályok (irányelv, kerettantervek) az országos
nemzetiségi önkormányzatok egyetértésével kerültek kiadásra. A nemzetiségi nevelést,
oktatást az irányelvben meghatározottak szerint kell megszervezni, a nemzetiségi
kerettantervek alkalmazása is kötelező. A nemzetiségi nevelés-oktatás az adott nemzetiség
nyelvének, kultúrájának, hagyományainak átörökítéséről szól. Legalább nyolc azonos
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nemzetiséghez tartozó szülő írásos kérelmére kötelező megszervezni, az intézmény
vezetőjének ebben nincs mérlegelési joga.
A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: nemzetiségi irányelv)
tartalmazza (nem teljes körűen) valamennyi nemzetiség, valamennyi oktatási formára
kiterjedő részletes fejlesztési feladatait.
A nemzetiségi nevelés-oktatás szervezési körülményei a közoktatásban
Amennyiben egy közoktatási intézmény nemzetiségi oktatást szervez, felmenő rendszerben
teheti ezt meg, és pedagógiai programjában, helyi tantervében ennek szerepelnie kell az első
évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig.
A nemzetiségi népismeret tanítása önálló tantárgyként az adott nemzetiség nyelvén folyik, ám
a cigány/roma nemzetiség esetében, a népismeret oktatása magyar nyelven is folyhat. A
nemzetiségi nyelvet is oktató intézmények a nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására
legalább négy, a horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelv oktatására legalább öt,
a romani vagy beás nyelv oktatására legalább három tanórát szükséges biztosítani. A romani
és beás nyelv óraszámának eltérésének oka, hogy a nemzetiségi oktatást végző intézmények
nem támogatták a Nemzeti Alaptanterv (NAT) nemzetiségi oktatásának azon részét, mely heti
5 órát írt elő a nemzetiségi nyelvoktatás bevezetésére. Az intézmények álláspontja szerint a
nemzetiségi oktatást folytató intézmények többségében a bevezetéshez szükséges humán
erőforrás nem biztosított, így a megfelelő színvonalú nyelvoktatás sem garantálható. Az
indokokat összegyűjtve, az Országos Roma Önkormányzat 2012-ben benyújtott
állásfoglalását elfogadva a romani és beás nyelv óraszáma heti 3 órára módosult. A
nyelvoktató nemzetiségi nevelés bevezetése során a cigány nyelveket érintő megengedő
jellegű rendeletmódosítások (óraszám, alkalmazási feltételek), e nyelvek presztízsét, más
kisebbségi nyelvekkel összehasonlítva, nem emelik.
A romani és beás nyelv oktatásának feltételei még sem a köznevelés, közoktatás, sem a
felsőoktatás szintjén nem teremtődtek meg kielégítő módon. A nyelvoktatáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételek csak részlegesen állnak az intézmények rendelkezésére, ezért a
nemzetiségi nevelés, oktatás céljainak megvalósulása is részleges.
A cigány/roma nemzetiségi oktatás 2014/15-ös tanévi helyzetét vizsgálva sok esetben e
feltételek hiánya miatt nem alkalmazkodik/nem tud alkalmazkodni az új jogszabályi
környezethez. (Orsós 2015) (A vizsgált intézményekben cigány nyelveket oktatók 31%-a
rendelkezik a törvény által előírt – a cigány/roma nemzetiség esetében megengedő –
alkalmazási feltételekkel.) A nyelvtanárképzés feltételeinek végiggondolása és kidolgozása
egyre sürgetőbb feladattá vált. Ám nem csupán ennek hiánya akadályozza a széles körű,
igényes romani /beás nyelv oktatását. Néhány kivételtől eltekintve továbbra sem állnak
rendelkezésre a tárgyi feltételek sem: hiányoznak azok a tankönyvek, oktatási segédanyagok,
amelyek nélkülözhetetlenek az ilyen programok ellátásához. A személyi és tárgyi feltételek
hiányossága mellett a nyelv/nyelvek, nyelvjárások jelenlegi állapota is nehezíti az iskolai
oktathatóságot (normanyelv, standardizáció hiánya). Sem a nyelvoktatás, sem a népismeret
tantárgyak tanítása során nem teremtődtek meg kielégítő módon az oktatás feltételei, a
megengedő jellegű rendeletmódosítások ellenére sem (óraszám, alkalmazási feltételek), ezért
a nemzetiségi nevelés, oktatás céljainak megvalósulása is csak részleges.
A cigány/roma nemzetiségi oktatás bevezetésének motivációjában alkalmanként a szülői
igény is kétségbe vonható, a létszámadatok ugyanis azt látszanak igazolni, hogy az igénylést
helyenként főként az intézményi érdek határozta meg. A vizsgált intézmények között nem egy
olyan található, amelyben a cigány/roma nemzetiségi nevelésnek-oktatásnak sokszor nincs
tartalma, a feladattal megbízott pedagógusok nem rendelkeznek azokkal a tudásokkal, és
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tárgyi feltételekkel, amelyek birtokában az egyébként döntően a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók, köztük a főként cigány/roma tanulók, nyelv- és népismeret
oktatása megnyugtató módon biztosítva lenne. A jelenlegi rendszerszintű hátrányok (a nem
megfelelő vagy hiányos nemzetiségi tanárképzés, személyi, tárgyi feltételek egyenetlensége)
hozzájárulnak ahhoz, hogy azt mondhassuk: a cigány/roma nemzetiségi oktatás esetében
hazánkban nem valósul meg a minőségi oktatáshoz való hozzáférés.
A szociális munka szerepe, feladatai, kérdései
A rendszerváltozás óta eltelt időszakban láthatóvá vált, hogy a cigány/roma népesség azon
tagjai, akik az 1990-es években a munkanélküliség következtében elszegényedtek, deprivált
helyzetbe kerültek, a tartós szegénység állapotát örökítik át gyermekeikre. A következő
generáció esélyei csekélyek, szaktudás hiányában, alacsony iskolai végzettség, lakóhelyi
hátrányok következtében a szegregáció és a társadalmi egyenlőtlenségek új formái jönnek
létre.
A szociális munka módszerei közül – a nevelési és oktatási intézményekben egyaránt –
leginkább az egyéni esetkezelés, a családok körében végzett szociális munka, a szociális
csoportmunka és a közösségi szociális munka alkalmazása nyújt lehetőséget a cigány/roma
gyerekeknél, tanulóknál, családokban felmerülő problémák megoldása során. „A szociális
munka szak hallgatói pályaválasztásuk során a szociális munka módszerei közül leginkább az
egyéni esetkezelést preferálják, elképzelésük szerint közvetlenül egyénekkel szeretnének
foglalkozni, kevésbé gondolkodnak közösségek segítésében. Abban a téves hitben élnek,
hogy a közösségfejlesztés inkább szervezési, technikai feladatot jelent, s olyan készségeket és
technikákat igényel, melyek számukra túl bonyolultnak és összetettnek tűnnek. Gyakorlati
feladatvégzésük során elsősorban az egyéni feladat megoldások hívei, a csoportban történő
munkavégzés, a komplex problémamegoldás nem jellemző körükben.” (B. Erdős, Boros és
Mucsi, 2012, p. 7)
Zastrow több mint három évtizeddel ezelőtt, 1982-ben, a szociális munka szakos hallgatók
kapcsán hasonló gondolatokat fogalmazott meg: „Azok a hallgatók, akik a szociális munkát
választják hivatásul, eleinte nem mutatnak túl sok érdeklődést a közösségszervező munkája
iránt. Mint mondják, jobban szeretnének közvetlenül az emberekkel foglalkozni, és abban a
téves hitben élnek, hogy a közösségszervezés olyan készségeket és technikákat igényel,
amelyek megtanulása számukra túlságosan összetett.” (Gosztonyi, 2004, p. 8)
Problémát jelent, hogy a területi és lakóhelyi szegregáció mértéke megnőtt az elmúlt
évtizedekben, gettósodó térségek (Virág, 2006) jöttek létre, ahol a kapcsolatrendszer, az
együttélés helyett egymás mellett lakó személyek tömege kezdett létrejönni, a korábbi –
főként cigány, roma – közösségek erőforrásai megszűntek, vagy átalakultak. A segítő
tevékenység egyrészt adott kliens esetében felmerülő problémamegoldásról szól, másrészt a
megelőzésről. Azonban a szociális munka napjainkban inkább korrektív, s kevésbé preventív
jelleggel működik. Ennek okai közé sorolhatjuk a rendszerszintű problémákat, a szociális
munkások eszköztárának beszűkülését, és a folyton változó jogszabályi környezetet, sőt
további tényezőket is. (B. Erdős, Boros és Mucsi, 2012)
Az iskolai szociális munkát nem egyszerű meghatározni, de nyilvánvaló, hogy egyre nagyobb
szükség van a szociális képzésekben a szakterület és módszer megismertetésére, hiszen a
helyi társadalmakban felmerülő problémák megoldásában rendszerszintű beavatkozási eszköz
lehet a szakemberek számára. A szubszidiaritás elvének érvényesülése mentén fontos az
érintettek bevonása (inklúziója), az állampolgári részvétel erősítése, az érdekérvényesítő
képesség fejlesztése, s adott társadalmi környezettől függően a helyi társadalom, „közösség”
képessé tétele.
Az iskolai szociális munka lehetőséget teremt a prevencióra, a társadalmi problémák
megoldására, reflektív és interprofesszionális együttműködések keretében.
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Konklúzió
E tanulmány rámutatott, hogy a cigány népesség tagjai és csoportjai nagyfokú heterogenitást
mutatnak, ezért különösen fontos, hogy közvetlen, konkrét ismeretekkel rendelkezzünk az
adott közösség tagjairól, életéről. A szociális munka, segítő, támogató, szervező, fejlesztő
tevékenység bevett gyakorlatai, a helyi erőforrások mozgósítása, a különböző intézményekkel
való partneri viszony, az empowerment, a reflektivitás segítheti a felmerülő problémák
megoldását, miként természetesen az is a segítő folyamat része, hogy a szakember
kompetenciahatárait, eszközeit, lehetőségeit jól ismerje, alkalmazza. Az iskolai szociális
munka területén ugyanakkor különösen igaz, hogy az általánosan alkalmazott szakmai
módszerek csak a kliensek életvilágának beható ismerete révén, s velük együttműködve
válhatnak hatékony eszközökké.

Feladat/Kérdés:
1. Szerinted ki a cigány napjainkban Magyarországon? Mit gondolsz, milyen
arányban élnek a teljes népességen belül cigányok Magyarországon?
2. Szerinted minden beás cigány tud cigányul beszélni?
3. Mi kell ahhoz, hogy a szegénységben élő cigány gyermekeknek több esélyük
legyen az életben, mint szüleiknek?
Feladat:
1. Hasonlítsd össze a magyarországi teljes népesség és Babusik által felvázolt
cigány népesség korfáját! Milyen különbségeket látsz az ábrákon? Mit gondolsz
mi az oka a különbségnek?
2. Nézz utána a Gandhi Gimnázium és Kollégium létrejöttének és működésének!
Mit gondolsz a cigány nemzetiségű középiskolába járó tanulók összetételéről?
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A SZOCIÁLIS MUNKA TÖRTÉNETE ÉS MODELLJEI
Máté Zsolt: Iskolai szociális munka70
Buda Béla Az iskolai szociális munkások kézikönyvéhez 2009-ben írt előszavában az iskolai
szociális munkát az iskola modernkori funkcióváltásának, az iskola és a társadalom egyik
legsajátosabb megnyilvánulásának tartotta, hangsúlyozva, hogy a szociális munka
létrejöttében meghatározó az egyének, családok, közösségek problémáinak innovatív
megoldásaira való törekvés, a bajban lévők közvetlen, gyors támogatása. A szociális munkás
feladatát összefoglalóan az alábbiak szerint fogalmazta meg: „közvetít az alkalmazkodásra,
beilleszkedésre, szokványos társadalmi működésre képtelen emberek, családok és a helyi
társadalom, az államigazgatás és a szociális gondoskodás szervei között, és a szokványos
szerephatárokon és kompetenciakörökön túl komplex módon segít, avatkozik közbe magas
rendű humanitárius, etikai célok jegyében.” (Buda, 2009:4). A magyar pszichiátria és
mentálhigiéné nagyhatású professzorának szavai akkor íródtak, amikor Magyarországon még
nem terjedt el széleskörűen az iskolai szociális munka, de már több helyütt voltak jelentős,
évtizedes gyakorlattal rendelkező programok, amelyek sokféle modell szerint működtek.
Napjainkra az iskolai színtér a szociális munka meghatározó fejlesztési területévé vált. A
korábbi ígéretes gyakorlatok az elmúlt időszak egyik legnagyobb, a szociális-gyermekvédelmi
területen megvalósuló szolgáltatás-fejlesztését inspirálták.
Egyfajta szakmai mérföldkőhöz érkeztünk, ahol érdemes felidézni az iskolai szociális munka
előzményeit, azokat a meghatározó elemeket, megközelítéseket, amelyek az említett
inspirációk létrejöttében szerepet játszhattak. Az alábbiakban ezen főbb állámásokat tekintem
át röviden.
Iskolai szociális munka főbb mérföldkövei
1906-ban az USA-ban (Boston, Harford és New York) kezdtek el speciálisan iskolai szociális
munkát folytatni. 1916-ban az ún. „látogató tanárok” egyesületet hoznak létre az USA-ban.
1930-as évek második felétől Magyarországon az iskolanővérek (zöldkeresztes nővérek)
jelentik az iskolai szociális munka előzményét.
1964-ben jelent meg a gyermekvédelmi felelős munkakör, korábban úgy vélték, a
gyermekvédelem a pedagógia által automatikusan megvalósul.
1969-es és 1972-es írásában John Joseph Alderson (1969,1972) tipizálja először az iskolai
szociális munka megjelenési formáit, és a következő négy modellt különbözteti meg:
1. Hagyományos klinikai modell (azon diákokra összpontosít, akiket szociális, érzelmi
problémái akadályoznak a tanulásban; ez az egyik legelterjedtebb modell)
2. Iskola-változtató modell (a diszfunkcionális iskolai normák és körülmények javítására jön
létre)
3. Társadalmi kölcsönhatás modell (a különböző felek közötti közvetítésre koncentrál)
4. Közösségi iskolai modell (főként a hátrányos helyzetű gyerekek és közösségek segítésére
irányul)

Az írás a Párbeszéd Szociális Munka folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3 tematikus számában megjelent Máté Zsolt:
Iskolai szociális munka című tanulmányának egyes részeit egészében tartalmazza. A folyóiratban megjelent
tanulmány elektronikus formában elérhető: http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb42d0bc16. E
kiadványban szereplő írás a szerző módosításaival és engedélyével jelenik meg.
70
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Az 1980-as években Németországban az iskolai szociális munka megjelenési formái:
1. Alkalmazkodó típus (szociális munkásnak nincs körülhatárolt szerepe)
2. Innovatív típus (modell konfliktusokkal telített, alkalmazása nehézkes)
3. A gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka: A szociális munka közvetítő
funkciója a hangsúlyos, itt a legkifejezettebb a kapcsolat a gyermekvédelem és az iskola
között. Az iskolai szociális munkás saját módszerein keresztül – egyéni esetkezelés, szociális
csoportmunka, közösségi munka – próbál meg preventív jelleggel a gyermek problémáira
megoldást találni. Az iskolai szociális munka önálló intézmény, autonóm módon cselekszik,
nincs az iskola vezetésének alárendelve, de nem is szól bele az iskola berendezkedésébe,
rendszerint független fenntartó finanszírozza.
Az 1990-es évek derekán az USA-ban mindinkább az iskolaközösség - tanuló
kapcsolatrendszerét és kölcsönhatásait egyszerre figyelembe vevő és befolyásoló (Costin
nevéhez kötődő) ökológiai modell van terjedőben, amelynek célkitűzése, hogy a diákokat
segítsék a szociális kompetencia kialakításában, az iskolát pedig érzékennyé tegyék a
gyermek szükségleteinek kielégítése iránt.
1991-től Budai István és tanári teamje a Vitéz János Tanítóképző Főiskolán (Esztergom) a
szociálpedagógus-képzés keretei között, majd 1993-tól Bányai Emőke az ELTE képzésében
kezdte el oktatni ezt a szakterületet. 2009 januárjában Magyarországon már 10
szociálismunkás-képzést folytató tanszéken és 6 szociálpedagógusokat képző tanszéken van
külön „Iskolai szociális munka” címmel vagy más néven, de annak megfelelő tartalommal
rendelkező kurzus.
1996-ban nemzetközi és hazai szakirodalom alapján megjelenik a Szociális munka az
iskolában – Válogatás iskolai szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, szociális és
pedagógusképzésben résztvevők számára című szöveggyűjtemény (Budai, 1996).
1998. november 24-én Szekszárdon megrendezik a Szociális Munkások I. Országos
Konferenciáját. Az ország több városában dolgozó tucatnyi iskolai szociális munkás
találkozott az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Szociálpolitikai Tanszékén. Az iskolai
szociális munkások első országos tanácskozásának célja elsősorban a tapasztalatcsere és
egymás szakmai megerősítése volt.
2003-ban a Tengerdi-Roth féle ajánlás először foglalkozik az iskolai szociális munka szakmai
kereteinek meghatározásával. (Tengerdi – Roth, 2003).
2005-ben a módszertani gyermekjóléti szolgálatok konszenzus kiadványa az iskolai szociális
munka részletesebb koncepcióját jeleníti meg. Az ajánlás szerint az iskolai szociális munka
lényege, hogy preventív jelleggel tudjon működni. Célja, hogy olyan gyerekek kerüljenek ki
az iskola falai közül, akik ismerik magukat, és képesek saját és környezetük szociális
problémájának megoldására. (Módszertani Kiadvány, 2005).
2006. Az INDIT Közalapítvány megkezdi iskolai szociális munka programját, amely az egyik
legismertebb, legjobban dokumentált ilyen típusú projekt – a program tapasztalatai mentén
körvonalazódik az ún. Pécsi modell.
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2006-ban megjelenik a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program – MTA programiroda
tanulmánya. Ez a dokumentum számos pályázati programból megvalósuló iskolai szociális
munka projektnek hivatkozási pontjául szolgált a későbbiekben.
2007-ben megalakul a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete, majd az
elsősorban szakmafejlesztéssel foglalkozó Iskolai Szociális Munkások Egyesülete 2010-ben.
2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős
Államtitkársága Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának kezdeményezésére létrejön egy
28 fős munkacsoport – neves elméleti szakemberek, gyakorló iskolai szociális munkások,
minisztériumi munkatársak részvételével – az iskolai szociális munka szélesebb körű
elterjesztését segítő szakmai ajánlás kidolgozására. A létrejött Hajnal – Sidlovics féle
munkaanyag a napjainkig meghatározó szakmai alapokat fektette le (Hajnal – Sidlovics,
2010).
2011-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások
Főosztálya kérésére újabb munkaanyag születik: a Máté – Uray -féle koncepció lényegében az
előző munkaanyag továbbgondolása, kiegészítése (Máté – Uray, 2011; Katona – Máté, 2015).
2014-től olyan meghatározó stratégiai programokba kerül be az iskolai szociális munka
fejlesztésének szükségessége, mint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 20142020 (EFOP, 2014: 136) és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020
(NTFS, 2014: 76).
2015-ben az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya kérésére az Iskolai
Szociális Munkások Egyesülete szakértői átfogó munkaanyagot készít az iskolai szociális
munka bevezetésének előkészítéséhez. A több száz oldalas munkaanyagot tucatnyi, az iskolai
szociális munkában, iskolai vezetésben, gyermekjogi kérdésekben több éves gyakorlati
tapasztalattal rendelkező szakember készíttette. Az egyesület a munkaanyag kapcsán szakmai
tanácskozást szervez 2015. május 28-án (Iskolai szociális munkások V. országos
tanácskozása, Budapest) és ún. „minimum” ajánlást ad közzé 2015. szeptemberében az Esély
folyóiratban (Esély, 2015/4).
2016 augusztusában megjelenik az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését
támogató felhívás 1,9 milliárd forint keretösszeggel (EFOP-3.2.9-16).
2016 szeptemberében a Kodolányi Főiskola elindítja az első felsőfokú Iskolai szociális munka
szakirányú továbbképzést.
Néhány elméleti alapvetés
Az Amerikai Iskolai Szociális Munkások Szövetsége (SSWAA) meghatározása szerint: Az
iskolai szociális munkás egy olyan szociális munkás végzettséggel rendelkező mentálhigiénés
szakember, aki az egyén számára annak társadalmi-, érzelmi-, iskolai életével és
beilleszkedésével kapcsolatban nyújt szolgáltatásokat, valamint fontos kapcsolatépítő szerepe
van az iskola, a nevelőtestület, az otthoni környezet, a közösség és a diákok között.
Ösztönzője és támogatója a diákok tanulmányi és társadalmi sikerének (Nagy, 2015 idézi
SSWAA: 458).

135

Magyarországon a Bányai nyomán kialakult definíció vált a legismertebbé: Az iskolai
szociális munka szolgáltatás a közoktatási intézményben biztosított, preventív jellegű segítő
tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek és fiatalok képességeinek, lehetőségeinek
legoptimálisabb kibontakozását támogatja szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk
javításával. (Bányai, 2000; Hajnal – Sidlovics, 2010; Máté – Uray, 2011)71
Az iskolai szociális munkás rendelkezik azokkal az ismeretekkel, illetve készségekkel,
amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán
felismerje, és azok elhárítása érdekében hatékony segítséget nyújtson az érintetteknek. Az
egyszerűbb, hosszabb terápiát nem igénylő pszichológiai nehézségeket is kezelni tudja, míg a
valóban terápiás beavatkozásokat igénylő eseteket a megfelelő szakintézménybe delegálja. A
társadalmi, szociológiai, illetve szociálpolitikai és jogi ismeretei által pedig közvetlen
segítséget tud nyújtani abban, hogy a problémák megoldásában a személy környezetének
támogató erőforrásait is aktivizálni tudja. 72
Egyre inkább elfogadott, hogy a szociális, ifjúságvédelmi szolgáltatásoknak az eddigieknél
intenzívebben kell támogatnia az iskolát, segítve a fiatalok szocializációját, hozzájárulva a
diákok sikeres iskolai előmeneteléhez. A jó iskolai teljesítmény, az iskolázottság általános
védőtényezőnek tekinthető számos társadalmi probléma, illetve deviancia vonatkozásában,
így tehát az iskola oktatási, nevelési funkcióinak megerősítésére vonatkozóan hosszú távon a
legkifizetődőbb társadalmi befektetésként tekinthető. Az iskola – különösen a közoktatás –
olyan színtér, ahol a fiatalok könnyen elérhetők, ráadásul olyan infrastrukturális és humánerőforrásbeli háttérrel is rendelkezik, amelyeknek köszönhetően hagyományosan a helyi
közösségek központi szereplője is. Végső soron tehát történeti (pedagógusok tradicionális
megbecsültsége a települések életében) és gazdasági érvek is amellett szólnak, hogy az
iskolák – középtávon – egyre inkább ún. centrum intézményekké váljanak, amelyek az
elsődleges oktatási feladatok mellett betölthetnek közösségi, ifjúság- és családtámogató
funkciókat is. Mindazonáltal nem várható el, hogy mindez kizárólag a pedagógusok révén
(illetve az oktatási funkció rovására) valósuljon meg, így számos diszciplínának és társadalmi
szereplőnek szerepet kell vállalnia ezen a területen.
Gergál Tímea, az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének elnöke az EMMI Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya számára 2015-ben készített munkaanyagban –
hivatkozva a korábbi tanulmányokra – úgy fogalmazott, hogy az iskolai szociális munka
szolgáltatást az alábbi szempontok figyelembevételével javasolt megszervezni:




Hálózatban történő működés: Az iskolai szociális munkások hálózatban működnek,
amely szakmai kontrollt és támaszt biztosít (esetmegbeszélés, egységes
adminisztráció: munkanapló, forgalmi jelentés, segítői adatlap, egyéni
problémakezelési tervek stb.). Az iskolákban folyó hatékony segítő tevékenység
érdekében heti rendszerességgel esetmegbeszélő stábokat, szupervíziót és egyéni
szakmai konzultációkat ajánlott biztosítani.
Az elérés jelentősége: Az iskolai szociális munkások egy iskolában dolgoznak
főállásban, ott töltik munkaidejük jelentős részét, csak családlátogatás vagy
esetmenedzselési, kísérési feladatok, valamint stáb megbeszélések kapcsán vannak
távol. Az iskolában saját iroda áll rendelkezésükre (számítógép, közvetlen telefonálási
lehetőség). Ezzel a diákok számára egyfajta könnyen elérhető, segítséget és érzelmi
támaszt nyújtó felnőtt segítő tud lenni.

71

lásd még 2. sz mellékletben az iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetése kapcsán létrejött koncepciók
összehasonlító tábláját
72
lásd még 3. sz mellékletet az iskolai szociális munkás kompetencia dimenzióiról
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Rugalmas szolgáltatások: Az egységes szemlélet nem zárja ki, hogy az egyes
iskolákban más-más munkamódszer és az aktuális szükségletekhez igazodó
szolgáltatás kapjon prioritást.
Együttműködés jelentősége: Hatékony együttműködéseket szükséges kialakítani az
iskolai színtéren kívüli ifjúságsegítő programokkal, ez elősegíti, hogy a szolgáltatás
akár az iskolából hosszabb-rövidebb ideig kieső, illetve ott el nem érhető fiatalok
számára is képes legyen segítséget nyújtani.
Csapatmunka jelentősége: A szociális munkásoknak a befogadó iskolában
igyekezniük kell egy egészségfejlesztési munkaközösség (iskolai védőnő, iskolaorvos,
iskolai pszichológus, osztályfőnök stb.) tagjaként dolgozni, illetve ilyen teameket
facilitálni.
Monitorozás jelentősége: Az iskolai szociális munkához kapcsolódóan elvárt, hogy a
tevékenységet állandó folyamatértékelés kísérje, annak érdekében, hogy az iskola,
illetve a fiatalok életében gyorsan jelentkező új problémák időben észlelhetőek
legyenek, valamint, hogy a kevésbé hatékony beavatkozási módokat újabbakra,
adekvátabbakra lehessen cserélni. Ehhez könnyen kezelhető, korszerű adminisztrációs
rendszert kell használni és mérsékelni a felesleges adminisztrációs terheket.
Az iskolai szociális munka során két alapvető funkció érvényesül. Egyrészt
megerősíteni az emberekben azt a képességet, amely képessé teszi őket arra, hogy
megbirkózzanak a problémákkal, másrészt a környezet minőségét tökéletesíteni. E
kettő nem elválasztható egymástól, mivel az iskola a gyermekek életének ökológiai
egységét biztosítja. Az iskolai szociális munkás egyfajta különleges intim interakciós
viszonyban áll az iskolával, amely fontossági sorrendjében mindjárt a gyermek-család
interakció után következik.
Szektorsemlegesség: Mind a civil, mind az egyházi és állami finanszírozású
szolgáltatók ugyanolyan feltételek mellett (beleértve az állami finanszírozási
lehetőségekhez való hozzáférést), azonos – a szakmai minimum elvárásokat teljesítő –
színvonalon biztosíthatják a szolgáltatást.
Általános hozzáférés: Az iskolai szociális munka igénybevételének lehetősége az adott
iskolában tanuló minden gyermek alapvető joga, így függetlenül az iskola
fenntartójától, pedagógiai programjától ahhoz egyforma eséllyel kell hozzáférnie
minden tanulónak (a szolgáltatás igénybevétele nem köthető jogosultsági
vizsgálathoz).
A helyi igényekre támaszkodás: Az adott területen megjelenő szükségletekhez igazodó,
tervezett és gyakorlati eredményekre támaszkodó megvalósítás szükséges (Katona –
Máté 2015, 130-132 oldal).

A szolgáltatás valamennyi korábban felsorolt célcsoport által, önkéntesen és ingyenesen
igénybevehető. A szülőket a program indulásakor, illetve tanévkezdéskor tájékoztatni kell az
iskolai szociális munka szolgáltatás általános tartalmáról és arról, hogy részletes információk
hol szerezhetők be a programról (az iskola honlapján, az iskolai szociális munkás irodájában,
stb.). (Lásd még: Máté Zsolt – Uray Gergely: Iskolai szociális munka szolgáltatás munkaanyag, 2011)
„A fenti szempontok teljesülése esetén beszélünk professzionális iskolai szociális munkáról,
ezeknek – függetlenül attól, hogy ki a munkáltató – meg kell valósulnia, az, hogy ki a
fenntartó, egy másik szakmai döntés” (Gergál, 2015).

137

Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljeinek megjelenése Magyarországon
Az iskolai szociális munka magyarországi megjelenésének kezdő lépései az első
világháború utáni időre tehetők. Hazánkban az iskolai szociális munka hőskorát az 1930-as
évek második felétől az iskolanővérek (Bányai Emőke zöldkeresztes nővérekként említette
meg őket) tevékenysége jelentette (Bányai, 2000). Munkájuk nagyon hasonlított a mai
szociális munkáséhoz (egyéni esetkezelés, családokkal végzett munka a terepen és az
iskolában egyaránt), eredendően pedagógus képzettséggel rendelkeztek, szervezetileg a
tantestülethez tartoztak, feladataik is szorosan az iskola igényeihez kötődtek. Iskolai
teljesítményromlás, iskolából való lemorzsolódás megelőzése érdekében végeztek
családgondozást, főként a budapesti nyomornegyedek lakói körében (Pik, 1994).
A második világháborút követően azonban már a politikai elit azt hangoztatta, hogy a
gyermekvédelem mindenekelőtt pedagógia, mivel a gyermek érdekét a nevelési érdek fejezi
ki. Az első fontosabb változás az iskolai gyermekvédelem tekintetében 1964-ben történt,
amikor Budapesten az óvodákban és iskolákban a pedagógusok közül gyermekvédelmi
felelősöket bíztak meg. Ezzel együtt hosszú, kényszerű szünet után, az 1967-ben létrehozott
nevelési tanácsadókban dolgozó családgondozók munkájában jelennek meg az iskolai
szociális munkás feladatira emlékeztető elemek. 1975-ben a gyermekvédelmi felelősök
szakmai támogatása céljából bevezették a gyermekvédelmi szakfelügyeleti rendszert, amely
1985-ig működött, bár néhány tanács művelődésügyi osztályán 1991-ig megmaradt ez a
státusz (Fiszter, 1994).
A nyolcvanas évek derekán létrejövő családsegítő központok az egyre elkötelezettebb
szociális munkás identitással bíró alkalmazottai sokszor rendszeres kapcsolatot alakítottak ki
a helyi iskolákkal, óvodákkal, és sokféle szociális szolgáltatást igyekeztek nyújtani az ott elért
gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. Mint egyfajta korabeli ifjúságsegítést, meg kell
említenünk a 70-es, 80-as években működő klubnapközi rendszert, amelynek voltak olyan
tartalmi elemei, amit ma iskolai szociális munkának neveznénk.
A nyolcvanas évek végén bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásokat jelentős
problémákat okozó munkanélküliség, a társadalom bizonyos rétegeinek deklasszálódása,
illetve drámai elszegényedése kísérték. A társadalmi normák és értékrend változásával,
valamint ezekkel összefüggésben a deviáns viselkedésformák látványos megjelenésével,
illetve növekedésével az iskolák is súlyos kihívások elé kerültek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
nagy számban és hirtelen jelentkező problémák az iskolákat már az alapfeladatuk ellátásában
kezdték akadályozni. Látható volt, hogy ezek a nehézségek hagyományosan, pedagógiai
eszközökkel már nem kezelhetők. A negyed évszázada létrehozott gyermekvédelmi felelős
funkció – amit ekkor kizárólag pedagógusok töltöttek be, heti egy óra kedvezmény és csekély
pótlék fejében (lásd 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet) – nem tudott megbirkózni
ezzel a feladattal (sem idejük, sem pedig szakértelmük nem volt a legnehezebb esetekkel való
érdemi foglalkozáshoz). Az iskolákban megfogalmazódott az igény olyan szakemberek
munkájára, akik a gyerekeknek, a szülőknek, illetve az iskolai személyzetének nyújtanak
személyes szociális szolgáltatásokat (Bányai, 2006).
Az 1990-es évek elején a fent vázolt problémahelyzetre alapvetően háromféle megoldás
született:
I. Pedagógusok alkalmazása speciális gyermekvédelmi munkakörben
II. „Belső” iskolai szociális munka
III. „Külső” iskolai szociális munka
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I. Pedagógusok alkalmazása speciális gyermekvédelmi munkakörben
I. 1. Gyermekvédelmi felelősök alkalmazás magasabb óraszámban
Néhány iskolában az iskolai gyermekvédelem megerősítésével próbálkoztak. Az adott
oktatási intézményben egy segítő munkára alkalmasnak tűnő és hajlandó pedagógus fél- vagy
egész munkaidejét felszabadították a tanítási kötelezettségek alól, és azzal bízták meg, hogy
foglalkozzon a problémás gyerekekkel, illetve azok családjával. E modellben a munkáltató és
a szakmai vezető az adott iskola igazgatója maradt, és a tevékenységet továbbra is a
pedagógus speciális feladatkörének tartották (pedagógiai feladatként delegálták). Többek
között Ajka, Budapest VII. kerülete és Szentendre iskoláiban működött ilyen modell. Ezen
programok alapelve, hogy a problémákat az ismerheti a legpontosabban, aki eleve részese az
iskola mindennapjainak, tehát innen kell valakit megbízni ezzel a tevékenységgel a felmerülő
problémák és nehézségek orvoslására. Mindazonáltal Bányai Emőke: Az oktatási, nevelési
intézmények gyermekvédelmi szolgáltatásainak jellemzői, a szociális szolgáltatások
kapcsolódási lehetőségei, fejlesztési hangsúlyai a gyermekszegénység csökkentése érdekében
című tanulmányában rámutat arra, hogy ez az alkalmazási struktúra számos nehézséget is
okozott. „A gyermekvédelmi munkával megbízott pedagógusoknak rendszerint semmilyen
segítő szakmai felkészültségük nem volt, rendszerint nem állt rendelkezésükre megfelelő
infrastruktúra (interjúszoba, telefon, szupervízió stb.). A pedagógus kollégák sokszor azonnal
rájuk zúdították sérelmeiket, irreális elvárásokat támasztottak velük szemben (változtassák
meg azonnal a problémát okozó gyereket, szülőt). Ha a gyermekvédelmis az iskola
alkalmazottja, akkor nehezen tudja képviselni a gyerek, a család érdekeit az iskolával, az
igazgatóval szemben. Nehezen tudja kivédeni, hogy szükség esetén szaktárgyat kelljen
helyettesítenie; azt várják tőle, hogy az iskola érdekei szerint végezze munkáját” (Bányai
2006: 2).
I.2. Az ún. függetlenített gyermekvédelmi felelősök alkalmazása
Az előbb bemutatott modell „továbbfejlesztéseként” az 1990-es évek első felében Budapesten
a XV. és a XVI. kerületben a gyermekvédelmi felelősöket úgymond függetlenítették az
iskoláktól, és a Pedagógiai Szolgáltató Kabinet munkatársaiként foglalkoztatták őket.
Feladataikat az önkormányzat művelődési osztályától kapták, és a szakmai felügyeletüket is
ez az osztály látta el. Ez a modell feloldotta a fent leírt lojalitáskonfliktust, de továbbra is
pedagógiai szemlélet- és eszközrendszerrel próbált megoldani olyan problémákat, melyek
kizárólag ezekkel az eszközökkel csak részben kezelhetőek. (Itt utalok arra, hogy a modell
némi hasonlóságot mutat az angliai „oktatási szociális munka” elemeivel, hiszen mindkettő
esetében az önkormányzat hivatala közvetlenül alkalmazta a programban dolgozókat.). A
modell kritikája kettős: egyrészt továbbra is – a probléma kezelése tekintetében – a nem kellő
szakértelemmel bíró pedagógusokat alkalmazta, másrészt az állami közoktatási intézmények
esetén az iskola vezetésének és az iskolai szociális munkásnak is ugyanaz a fenntartója,
munkáltatója. Ez pedig akár egy iskola-diák konfliktusban (pl.: problémás diák magántanuló
státuszba „kényszerítése”) könnyen vezethet oda, hogy a szociális munkás – adott esetben –
nem képes szembeszállni az iskolával a gyermek érdekeinek védelméért; hiszen saját
munkáltatója az ellenérdekelt fél. Hozzá kell tenni, hogy az ilyen típusú problémaesetek
valamennyi modell számára nagy kihívást jelentenek, de ez a lojalitáskonfliktus ennél a
modellnél különösen erős lehet. A program erényeként elsősorban az tekinthető, hogy az „egy
iskola - egy gyermekvédelmi felelős” arány megtartása mellett hálózatba szerveződtek, és így
lehetőség nyílott az esetek kezelését segítő team megbeszéléseken való részvételre is. Ez a két
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modell – annak ellenére, hogy a gyermekvédelmi felelősök alkalmazása még ma is gyakorlat
– lényegében az iskolai szociális munka tekintetében, zsákutcának bizonyult.
II. „Belső” iskolai szociális munka
Ezt a modellt az 1990-es évek elején létrehozott olyan alternatív iskolák vezették be, amelyek
kifejezetten azzal a célkitűzéssel jöttek létre, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a
tradicionális iskolákban megmaradni és teljesíteni – főleg szociális okokból – nem tudó
gyerekeknek nyújtsanak egyéni szükségleteik szerinti oktatási, képzési lehetőséget. Ezeknek a
modelleknek – melyek a szociális szakértelmet az iskola keretein belül alkalmazzák – közös
filozófiája az, hogy a problémákat az az ember látja a legjobban, aki benne él az iskolában.
Mindazonáltal nehézségek is fakadhatnak ebből a helyzetből, hiszen az iskola
alkalmazottjaként nem egyszerű a család érdekeit képviselni egyes kollégákkal vagy az
iskolával szemben (lásd. a Gyermekvédelmi felelősök alkalmazás magasabb óraszámban
modellnél is).
Mégis, a magyarországi iskolai szociális munka történetében (éppen az ilyen
iskolákban) a mai napig alkalmaznak iskolai szociális munkásokat, sőt akad, ahol ez már több
mint 15 éves hagyományra tekinthet vissza. A modell sikerességének az oka vélhetően abban
rejlik, hogy ezeknek az iskoláknak a filozófiájába tartozik a tanítványok iskolán kívüli
problémáival való foglalkozás, és a pedagógiai munkában is fontos szerepet kap a
segítségnyújtás. Ezekben az iskolákban egyrészt sokkal közelebb áll egymáshoz a pedagógiai
és a szociális munka, és az iskola nevelési-oktatási koncepciójának szerves része, hogy
nagymértékben támaszkodnak a szociális szakértelem iskolai színtéren való alkalmazására.
Továbbá, az ilyen iskolákban (pl.: Burattino, Gandhi Gimnázium, Belvárosi Tanoda, Zöld
Kakas Líceum stb.) a diákok problémái koncentráltan jelennek meg, így a szociális munka
folyamatosan fenn tudott maradni akkor is, amikor a hagyományos iskolákban sok helyen
megszűnt, vagy jelentősen átalakult ez a szolgáltatás. Tehát az iskolában tapasztalható
szükséglet, illetve az iskola oktatási–nevelési filozófiája úgy illeszkedik egymáshoz, hogy
mindkettő legitimizálja az iskolai szociális munkás tevékenységét az iskolában.
Példák:
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány, Burattino Általános- és
Szakképző Iskola
Az alapítványt 1990 áprilisában hozták létre, hogy létesítsen és fenntartson egy olyan
iskolát, amely alkalmas hátrányos helyzetű gyerekek oktatására. Az iskola 1991 márciusától
60 diákkal kezdte meg működését. A Burattino iskola egy komplex ellátási formát dolgozott
ki és működtet, így az iskolához tartozik egy saját gyermekotthon, egy kollégium és egy klub
(túlkoros iskolásoknak), és egy erdei iskola is. „Nem csupán a gyermek tanulmányi
eredményével foglalkoznak, hanem odafigyelnek érzéseikre, családi hátterükre, megpróbálják
kideríteni problémáik valódi okát, és segítenek azokat megoldani” (Tihanyi 2004).
Ez az iskola speciálisan a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére jött
létre. Lényegében az iskola egész struktúrája ezt a célt szolgálja, így természetes, hogy a
főállásban alkalmazott iskolai szociális munkás tevékenysége kezdetektől része az iskola
oktatási-nevelési koncepciójának. Mivel a szociális munkás képzés is csak ezidő tájt indult,
ezért az első időkben szociális asszisztensek látták el ezt a munkakört, majd 1995-től
dolgoznak diplomás szociális munkások az intézményekben. A három szociális munkásnak
saját, jól felszerelt irodája van, ahol zavartalanul tudnak egyéni konzultációt folytatni. A
konzultáció mellett ügyintézés/tanácsadás diákoknak és szüleiknek, információátadás,
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felvilágosítás, konfliktuskezelés (tanár-diák, szülő-diák, szülő-tanár, diák-diák, szülő-szülő
között) és szocioterápia tartozik a munkakörükbe. A bioszociális modellt tartják
követendőnek (Vidó 2008).
Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium
A Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 1994 óta működik Pécsett, mint
Magyarország és Európa első roma nemzetiségi, érettségi bizonyítványt adó intézménye. „Az
intézmény célja, hogy nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony népéhez és
anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalokat képezzenek” (Pedagógiai program).
Az iskola országos beiskolázású, ezért saját kollégiummal rendelkezik. Az intézményben már
1995-ben voltak próbálkozások szociális szakember alkalmazására, végül 1996-tól – egy
konkrét németországi minta átvételével – Kertész Vanda volt az iskolában az első főállású
iskolai szociális munkás, akinek már saját iroda is rendelkezésére állt. Munkakörébe
kezdetben elsősorban egyéni esetkezelés, szülőkkel végzett szociális munka, nyitott csoportos
foglalkozások és közösségi munka (pl.: szülők napja) tartozott, később személyiségfejlesztő
és pályaorientációs csoportfoglalkozások – már órarendbe emelve zajlottak –, így 2000-től
már két szociális munkást alkalmazott az iskola. Az intézményben folyó iskolai szociális
munka leginkább az ökológiai modell szerint zajlik.
A fent bemutatott példák az iskolai szociális munkában nem tudtak elterjedni. Egyesek szerint
a hagyományos iskolai rendszer egyfajta rigidsége miatt, illetve azért, mert egy igazi
kapcsolat az iskola és az iskolai szociális munkás között csak akkor jöhet létre, ha az igény az
iskola belső szükségletéből fakad, mivel az elrendelésszerű, kívülről történő rákényszerítés
következtében az iskolavezetésben és a pedagógusokban ellenérzést válthat ki a szociális
munkás jelenléte az iskolában (Bányai 2006).
III. „Külső” iskolai szociális munka
Hazánkban az 1990-es évek elején jöttek az első iskolai szociális munkát felvállaló teamek
(pl.: Debrecenben 1991-ben, Budapesten 1992-ben), felismerve egyrészt az iskola igen fontos
szerepét a gyermekjóléti, ifjúságvédelmi rendszer területén (Gedeon 1996); másrészt
kiaknázva a team-munka által nyújtott szakmai támogatást az adott munkaterületen. Számos
iskolában kívülről bevitt szociális szolgáltatásokat biztosító program jött létre. Többek között
Budapest VII. kerületében 1991 őszén egy iskolában indult el a szociális munka, amelynek
háttérintézménye a kerület egyik családsegítő szolgálata volt. Az itt szerzett tapasztalatok
nyomán 1992-ben önkormányzati támogatással létrehoztak egy csapatot iskolai szociális
munkásokból. A VIII. kerületben szintén egy családsegítő szolgálat delegált szociális munkást
egy ottani iskolába, aki hátrányos helyzetű gyerekekből szervezett csoportokkal foglalkozott,
és nyári tábort szervezett számukra. 1993-ban a XI. kerületben az ún. Gyermekvédelmi
Csoport kezdett el iskolai szociális szolgáltatásokat nyújtani. A csoport kezdetben a
Pedagógiai Szolgáltató Központhoz tartozott, majd később Gyermekjóléti Szolgálatként
folytatta tovább tevékenységét (Bányai 2009, Molnár 2009, Mihály 1991).
Ezt a modellt fontos megkülönböztetnünk a korábban vázolt függetlenített gyermekvédelmi
felelősök hálózataitól, amelyek szintén kívülről, de az oktatásügy (önkormányzat oktatási
osztálya volt a felettes szerv) keretében szerveződtek meg.
Példák:
Az ún. „külső” iskolai szociális munkát megvalósító kísérletek közül talán a legismertebb az
1992 nyarán alakult Ferencvárosi Iskolai Szociális Munkás Hálózat, későbbi nevén
Ferencvárosi Fehér Holló Gyermekjóléti Szolgálat.
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A Ferencvárosi modell
Budapest IX. kerületében 1992-ben az önkormányzat támogatásával alakult meg a
Gyermekjóléti Szolgálat, amelynek koncepcióját dr. Mihály Szabolcsné és munkatársai
dolgozták ki. A modell kiindulópontja az az elképzelés volt, hogy „az iskolából ki kell vinni a
gyermekvédelmet, de nem szabad kizárólag hatósági rendszerbe beengedni, hanem e kettő
közé, egy nem hatósági típusú gyermekvédelmi szakellátást kell biztosítani” (dr. Mihály
Szabolcsné közlése 2008).
A program vezetésével Bán Gabriellát bízták meg, aki az előzetes elképzeléseknek
megfelelően a Családsegítő Szolgálat keretein belül (azzal szoros munkakapcsolatban), de
önálló szakmai kritériumok alapján működő ún. Iskolai Szociális Munkás Hálózatot hozott
létre, melynek felettes szerve az önkormányzat Humán Szolgáltató Irodája volt. Az Iskolai
Szociális Munkás Hálózat (később nevüket Gyermekjóléti Szolgálatra változtatták - ez az
elnevezés tőlük került be a szociális szakma szóhasználatába is). „Olyan, egész kerületet
átfedő munkát kívánt végezni, amely biztosítja a kapcsolatot a gyermekintézmények és
minden olyan egyéb szervezet, intézmény között, melyre gyermekvédelmi szempontból a
rászorulónak szüksége lehet” (Fiszter 1994).
Fontosnak tartották tehát az ún. területi gyermekvédelem megteremtését, mely alatt a gyerek
iskolájához, óvodájához, lakókörnyezetéhez közeli, hozzáférhető szolgáltatások rendszerének
kialakítását és ismertté tételét értették (Gedeon 1996).
A szolgálat az alábbiak szerint definiálta feladatát: „preventív tevékenység, amely elsősorban
a gyermekintézményekben és a családban előforduló, gyermekeket érintő krízishelyzetek
elkerülése, valamint az általuk gondozott gyermekek családjában adódó mentális és szociális
problémák megoldását célozza” (Fiszter 1994:4, Gedeon 1994:100).
A gyermekjóléti szolgálat az alábbiak szerint határozta meg működésének célját: segíteni a
szociális és egyéb okból veszélyeztetett helyzetbe került gyerekeket, s azok családját
helyzetük rendezésében, elősegíteni a gyerekek családban történő nevelését, megnyugtató
ellátását és testi-lelki gondozását. Célkitűzése továbbá, hogy megelőzze a súlyos, nehezen
kezelhető problémák kialakulását, a gyermek ellátatlanságát, veszélyeztetettségét,
működésével csökkentse a hatósági kényszer-beavatkozások mértékét (Fiszter 1994).
A modell sajátossága, hogy kiemelten kezdett el foglalkozni az iskolát körbevevő
közösséggel, beleértve a segítői intézményhálózatot is. Úgy tűnik, kezdetektől a „területi
gyermekvédelem” kialakításán és működtetésén volt a hangsúly. A szociális munkás nem a
gyermekvédelmi felelős feladatát akarta átvállalni, hanem sokkal inkább közvetítői,
összekötő, koordináló, „katalizátor” szerepre koncentrált. Munkakörébe pusztán heti
rendszerességű iskolai ügyelet tartása tartozott bele, ami miatt a diákokkal való munka
háttérbe szorult. Egyéni esetkezelés kisebb aránya mellett inkább csoportfoglalkozások, klub
tevékenységek, táboroztatás, játszóház szervezése, illetve korrepetálás tartozott a feladatába.
Ezenkívül a családokkal végzett szociális munka keretében anyagi, természetbeni támogatás
nyújtására, segélyezésre is lehetősége volt.
Úgy tűnik, hogy a tradicionális iskolai szociális munkától eltérő szolgáltatási struktúra amiatt
alakult ki, mivel az akkori Magyarországról szinte teljesen hiányoztak – a ma már oly
természetesnek tartott – modern, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások,
és ezek intézményei. Főként a gyermekeknek a családból történő kiemelését, illetve a hatósági
intézkedést megelőző szolgáltatások nem álltak rendelkezésre, nem voltak átmeneti otthonok,
és nem léteztek a hatósági tevékenységtől szétválasztott gyermekjóléti alapszolgáltatások
sem. A Ferencvárosi Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásaival mintha ezt az „űrt” próbálta
volna meg kitölteni. Talán nem véletlen, hogy az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba
lépésekor az egykori iskolai szociális munkás hálózatnak már saját krízisszállója is van.
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Bán Gabriella, a szolgálat vezetője 1999-ben a szakminisztériumban vállalt munkát, innentől
az iskolai szociális munka már nem volt a szolgáltatási paletta prioritása, bár néhány
munkatárs a mai napig ezen modell szerint „dolgozik” (mely alapján tehát az iskolával való
kapcsolat intenzív), mindazonáltal az iskolai szociális munka 1999-től -ebben a gyermekjóléti
szolgálatban- hivatalosan nem működő projekt.
A program viszonylag ismert, a gyermekjóléti szolgálat kifejezés is ebből a modellből került
át az 1997 novemberében hatályba lépő gyermekjóléti törvénybe. A törvényt követően a
szolgálat más strukturális keretben működött tovább, a gyermekjóléti feladatok valamelyest
háttérbe szorították a kezdetben „zászlóshajónak” számító iskolai szociális munka projektet.
Periféria Egyesület
A nyíregyházi Periféria Egyesület az ún. külső iskolai szociális munka speciális változatának
segítségével valósítja meg. Különlegessége abban rejlik, hogy a szolgáltatás inkább
programszerű. Bár nem valósul meg az „egy iskola-egy szociális munkás” elv, ennek ellenére
igen intenzív szolgáltatást nyújtanak az iskolákban. Az iskolai szociális munka igazából csak
egyik eleme a projektnek, ami olyan interprofesszionális együttműködésen alapul, ahol a
különböző szakmai területek szakemberei együtt és – az egyes programelemekkel – különkülön is hozzájárulnak a cél megvalósításához. (A teamben két főállású szociális munkás
dolgozik. Együttműködő szakmai területek: szociális munka, pszichológia, fejlesztő
pedagógia, drámapedagógia, iskolai gyermekvédelem, szabadidő szervezés, egészségügyi
prevenció.)
A program 1999. március 1-én indult a Nyíregyháza „szegregált telepén” működő 13. számú
Általános Iskolában, ahol zömében roma gyerekkel dolgoztak. A program alapvetően
szocializációs program, ahol a gyermekek új ismereteket szereznek, fejlesztik jártasságukat az
emberi kapcsolatokban és a kapcsolati problémák kezelésében, valamint a normakövető
magatartás elsajátításához tanulnak meg hasznos készségeket és magatartásformákat.
Munkamódszereik:
 Csoportmunka (szociális készségfejlesztés, problémamegoldás, konfliktuskezelés),
 Közösségi szociális munka (a közösség erősítése, a közösség megtartó erejének
fokozása).
 Egyéni esetkezelés (konzultáció, tanácsadás gyerekek és pedagógusok számára).
A program során tematikus csoportokat (drámapedagógiai, kommunikációs,
pályaorientációs), szabadidős foglalkozásokat (játszóház, textil- és festő szakkör),
sportedzéseket (foci, kung-fu, aerobic) és kulturális klubokat (irodalmi, mese, cigány tánc)
szerveztek. A 2006/2007-es tanév végén a szegregált telepi iskolát bezárták, az addig
elkülönítetten tanuló roma gyerekek integráltan a belvárosi oktatási intézményekben tanulnak.
Jelenleg öt általános iskolában biztosítanak programokat (Fodor 2008). Ez a projekt bizonyos
értelemben az iskolai egészségfejlesztő, illetve prevenciós programok, és az iskolai szociális
munka határmezsgyéjén található. Vélhetően számos ilyen, döntően pályázatokból
finanszírozott program működött az elmúlt két évtizedben, ide sorolható többek között az
INDIT Közalapítvány „Komplex beavatkozási stratégiákon alapuló” prevenciós programja is.
(Lásd jelen kötet Az INDIT Közalapítvány „FÜGE” Devianciaprevenciós programjának
kapcsolata az iskolai szociális munka Pécsi modelljével című fejezetét.)
A gyermekvédelmi törvény a többi iskolai szociális munkás hálózat (gyermekjóléti
szolgálatok) működése tekintetében is alapvetően új helyzetet hozott, mivel az általában
forráshiánnyal küszködő önkormányzatok többsége, a már működő iskolai szociális munkás
csoportokat bízta meg a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásával. Ezután szinte
azonnal, a korrektív gyermekjóléti feladatokra – sokszor kötelezésen alapuló tevékenységeket
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is beleértve – került több figyelem; a klasszikus iskolai szociális munka tevékenység azóta
csak áttételesen fedezhető fel.
Ezzel párhuzamosan – legalábbis átmenetileg – az iskolák saját belső segítő kapacitásai
megerősödtek –, mivel 1996 után minden iskolában félállású gyermekvédelmi felelőst kellett
alkalmazni (1996. évi LXII. törvény 1. melléklete alapján). A gyakorlat azonban azt mutatta,
hogy továbbra is speciális szakértelemmel nem rendelkező pedagógusokat bíztak meg ezzel a
feladattal.
Az iskolai szociális munka modelljei Magyarországon az ezredforduló után
Általában elmondható, hogy 2004 óta újabb „fellendülési időszakát” éli az iskolai szociális
munka. Egyre több helyen alkalmaznak főállású iskolai szociális munkásokat, és a
gyermekjóléti szolgálatok is ismét aktívabban fordulnak az iskolai szociális munka mint
speciális szolgáltatás felé. Az iskolai szociális munkások országos regisztere jelenleg is
készül, így egyelőre pontos adatokkal nem rendelkezünk, hogy jelenleg hányan, milyen
végzettséggel, illetve milyen modell szerint dolgoznak iskolai szociális munkásként. Annyi
azonban bizonyos, hogy az iskolai szociális munka magyarországi gyakorlatában rendkívül
korán megjelentek a különböző irányzatok. Ezek mára – némileg átalakulva – általában az
alábbi változók mentén differenciálódtak:
Ki az iskolai szociális munkás munkáltatója:
 Iskola
 Külső szervezet
A szociális munkást alkalmazó szervezet típusa:
 Állami szervezet
 Nem állami szervezet (NGO)
Az adott iskolának nyújtott szolgáltatás ideje:
 Egy főállású szociális munkás teljes munkaidejében az adott iskolát segíti
különböző szolgáltatásokkal.
 A szociális munkás egy iskolában heti néhány órás ügyeletet tart (egy szociális
munkás 4-5 iskolát segít egyidejűleg).
Az, hogy adott foglalkoztatónál hány szociális szakember van alkalmazva iskolai szociális
munkásként (van-e lehetősége esetmegbeszélő teameken részt venni):
 Egy szociális munkás áll alkalmazásban (illetve nincs lehetősége
esetmegbeszélő teameken részt venni).
 Az iskolai szociális munkások hálózatba tömörülve dolgoznak (az iskolai
szociális munkások tevékenységét esetmegbeszélő teamek támogatják).
A fentiek elsősorban szervezet struktúra és finanszírozás tengelyen mutatnak eltéréseket,
emellett az egyes programok szakmai tartalma tovább árnyalja a képet az alábbi kérdések
mentén:
- Az adott programban melyik elméleti modellel dolgoznak?
- A szolgáltatásokba beletartozik-e a családokkal végzett szociális munka is?
- Az iskolai szociális munkás hagyományos segítő tevékenység mellett tanít-e,
illetve értékel-e osztályzással?
- Az iskolai szociális munkás „státuszt” milyen végzettséggel töltik be?
A fentiek szerint Magyarországon 2008-ra három fő irányzat különböztethető meg az
iskolai szociális munkában a munkáltató-fenntartó- szempontjából:
1. „Belső” iskolai szociális munka vagy ún. hagyományos modell
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2. „Külső” iskolai szociális munka vagy Ferencvárosi modell
3. Pécsi modell
„Belső” iskolai szociális munka vagy ún. hagyományos modell
Az iskolai szociális munkásnak e modell szerint általában az iskola igazgatója, illetve a
fenntartó a munkáltatója. Az iskolai szociális munkás teljes munkaidejében (többnyire napi 8
órában) az adott iskolát segíti különböző szociális szolgáltatásokkal. A szociális szakember
tehát egész nap megtalálható az iskolában, ismeri annak működését, hozzájut az
információkhoz, és általában könnyebben befogadják az iskolákban. Nagyon gyakran
egyedül, „magányos farkasként” végzi munkáját, mindazonáltal az e modellben dolgozó
szakemberek mindig törekszenek legalább az iskolai egészségügyi személyzettel (védőnő,
iskolaorvos) teamet alkotni. Professzionális esetmegbeszélő, illetve szupervízió általában nem
áll rendelkezésükre. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkakör megszűntével, iskolai
szociális munkásnak nincs jelenleg státuszra lehetősége a magyarországi oktatási
intézményekben, illetve csak nagyon kevés helyen. Ez a modell jelenleg az iskola
igazgatóinak jóindulatára van bízva (és mivel pénz és státusz sincs hozzá rendelve), egyre
kevesebben vannak az ebben a modellben dolgozó iskolai szociális munkások.
Főleg nem állami szervezetek, alapítványok által fenntartott alternatív iskolákra volt jellemző
ez a modell (pl.: Burattino Általános- és Szakképző Iskola, Forrás Szakiskola, Gandhi
Gimnázium, Világ Világossága Alapítvány), kisebb számban önkormányzati, állami oktatási
intézmények (pl.: a pécsi Radnóti Szakközépiskola, Éltes Mátyás Iskola, Magyarmecskei
Általános Iskola) tartoztak ide. Magyarországon a legrégebben folyamatosan működő
programok ide sorolhatók.
„Külső” iskolai szociális munka vagy Ferencvárosi modell
Az iskolai szociális munkát külső szolgáltatók viszik az iskolába, és ezek többnyire
hálózatban működnek. Egy munkatárs általában 4-5 iskolát (és/vagy óvodát) segít egyszerre.
A szolgálat (relatíve) kevés időben érhető el az adott iskola számára. Csoport és közösségi
munka mellett a diákokkal való egyéni esetkezelés kevésbé jellemző itt. A szakemberek jól
képzettek, esetmegbeszélő és szupervízió segíti munkájukat. Döntően állami fenntartású
gyermekjóléti szolgálatok működtetik, nem teljes állású szakemberekkel. Ezen modellek
szerint dolgozó programokat - paradox módon - éppen a gyermekvédelmi törvény bevezetése
vetette vissza az iskolai szociális munka tevékenységében oly módon, hogy az ún. korrektív
gyermekvédelmi tevékenységeik végzése került előtérbe. A módszertani gyermekjóléti
szolgálatok a 2003-as Konszenzus Konferenciája után ismételten előtérbe került az iskolai
szociális munka, bár 2005-ben az országban működő gyermekjóléti szolgálatok alig 14
százalékában végeztek iskolai szociális munkát. A modell előnye a megfelelően képzett
szakemberek alkalmazása és a hálózatban működés. A modell legerősebb kritikája az iskolai
szociális munka tradicionális fogalmi kereteitől való eltérés: az ún. „ügyeleti rendszer”, amely
szerint egy iskola kapcsán csak heti néhány órás tevékenységet fordítanak iskolai szociális
munkára. Nem jellemzi a modellt az állandó jelenlét, illetve a több iskolában nyújtott
szolgáltatás a munka minősége miatt elgondolkodtató. Az iskolai rendszerbe való
beilleszkedés (elfogadás) mind a pedagógusok, mind a gyerekek illetve a családok részéről is
kérdéseket vet fel.
Döntően állami fenntartású gyermekjóléti szolgálatok dolgoztak e modell szerint, pl.: II.
kerület Gyermekjóléti Központ, Újbudai Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálata, Sopron, Szombathely, Nyíregyháza, de akad független civil szervezet, pl.:
Periféria Egyesület.
145

Pécsi modell
A 2006-tól működő Pécsi modell az előző két modell előnyeit egyesíti, azaz az iskolai
szociális munkások teljes munkaidejükben (napi 8 órában) az adott iskolát segítik különböző
szociális szolgáltatásokkal, és hetente tartanak esetmegbeszélőket. Egy külön szakmai team
támogatja a szociális szakembert, egyéni konzultációt és szupervíziót is biztosít számukra a
fenntartó, melyek célja a szociális munkások személyre szabott szakmai támogatása. A
munkáltató – mind az iskolától, mind a gyermekjóléti rendszertől – független civil szervezet,
így a szakmai munkát kevésbé befolyásolják terhelő alá- és fölérendeltségi viszonyok. Az
iskolai szociális munkások hálózatban működnek, mely szakmai kontrollt és támaszt biztosít
(esetmegbeszélés, egységes adminisztráció, munkanapló, forgalmi jelentés, szociális adatlap,
egyéni problémakezelési tervek).
A program szemléleti kerete: gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka, illetve a
modern ökológiai modellekből építkezik. Az iskolai szociális munkás saját módszerein
keresztül – egyéni esetkezelés, szociális csoport munka, közösségi munka – próbál meg
preventív jelleggel a gyermekek problémáira megoldást találni. A gyermekkel, a családdal és
az iskolával egyaránt kapcsolatban áll, annak az egészére koncentrál, egyszerre veszi
tekintetbe a környezet és a személyiség komplexitását a probléma kezelésében és
megoldásában. A szociális munkás munkája során a kliensei erősségére összpontosít, a
védőtényezők megerősítésére törekszik. Ugyanakkor számol a problémák komplexitásával, és
azok kezelésére hívatott szakmák sokszínűségével, a megoldásokat multidiszciplináris team
segítségével keresi. Szintén a modell jellemzője, hogy erős együttműködéseket alakít ki az
iskolai színtéren kívüli ifjúságsegítő programokkal, sőt több ilyen programot az INDIT
Közalapítvány rendszerén belül működtet: (Gergál-Máté, 2009).
E modell szerint az INDIT Közalapítvány 2 db Iskolai Szociális Munkás Hálózata működött
2006 és 2012 között 6-6 db közoktatási intézményben, Budapesten és Pécsett.
Történetileg a Pécsi modellhez köthető az első átfogó iskolai szociális munka szolgáltatás
fejlesztési koncepció létrejötte is. 2010 szeptemberében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága kereste meg az INDIT
Közalapítványt (mint a Pécsi modell szerint működő iskolai szociális munkás hálózatok
fenntartóját), hogy az iskolai szociális munka bevezetése kapcsán szakmai segítségüket kérje.
A javaslatukra egy munkacsoportot állt fel, amelyben neves elméleti szakemberek mellett
gyakorló iskolai szociálismunkások és a minisztérium munkatársai is részt vettek, összesen 28
fő. A munkacsoport feladata elsősorban, jogszabályalkotás alapjául szolgáló, annak szakmai
koncepcióját megalapozó javaslat kidolgozása volt. A 2010 decemberére elkészült anyag
szerint különböző magyarországi iskolai szociális munka egységes, biztos működést szavatoló
finanszírozása megoldatlan, szakmai támogatása nem megfelelő. A Hajnal Renáta - Sidlovics
Ferenc által szerkesztett ajánlás – összefoglalva a munkacsoport munkáját – a szolgáltatás
fejlesztése érdekében az alábbiakat javasolta:
„Az iskolai szociális munka szolgáltatásnak a gyermekjóléti alapellátások sorában megjelenő
új, önálló ellátástípusként szükséges megjelennie, oly módon, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatáshoz kapcsolódva, azzal együttműködve, a tevékenység hangsúlya pedig döntően a
fiatalok életterének egy fontos színterén, az iskolában történjen.” (Hajnal-Sidlovics, 2010)
A javaslat tehát tartalmazza a klasszikus iskolai szociális munkás definíciók főbb elemeit:
 munka preventív jelege,
 munka döntően az iskolai színtéren zajlik.
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A szakértők egy intenzív személygondoskodás körébe tartozó szolgáltatásként képzelik el az
iskolai szociális munkát, amely szorosan együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, de
önálló ellátási típus a gyermekjóléti alapellátások sorában. Az elgondolás előnye, hogy a
lehetséges gyermekellátási kapcsolódásokra épülve gyorsan építhető fel a szolgáltatás
országos hálózata. A hátrányként azt írták le a szerzők, hogy a konstrukció területi
különbségeket, minőségi és hozzáférhetőségi eltéréseket okozhat.73 A munkacsoport szintén
fontos, újszerű javaslata, hogy az iskolai szociális munkát „önálló” iskolai szociális munkások
és iskolai szociális munkás hálózatok egyaránt biztosíthatják. Ez a koncepció nevesít először
szakmai minimumfeltételeket.
Az iskolai szociális munka 2010 után
2010-hez közelítve egyre több szakmapolitikai fejlesztési szándék irányult az iskolai szociális
munka szélesebb elterjesztésre (lásd még „Iskolai szociális munka főbb mérföldkövei”
fejezetnél) ennek fényében nem véletlen, hogy ekkorra Magyarországon már 10 szociális
munkás képzést folytató tanszéken és 6 szociálpedagógusokat képző tanszéken működött
külön „Iskolai szociális munka” című kurzus (vagy más néven, de annak megfelelő
tematikával). A 21 tanszékből további két, szociális munkásokat, illetve egy
szociálpedagógusokat képző intézmény jelezte, hogy 2 éven belül ilyen témájú kurzust kíván
indítani. Látható, hogy a szociális szakembereket képző tanszékek döntő részében az
alapképzés része az iskolai szociális munka, ezzel is elismerve a terület fontosságát. (Gergál –
Máté, 2009)
Szintén 2010-től a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben – nagyszabású TÁMOP
projektek keretében – sorra indultak iskolai szociális munkás hálózatok, többek között a
bátonyterenyei, hevesi, mezőcsáti, sarkadi, szigetvári kistérségekben. Leginkább a Pécsi
modell jelentette számukra a mintát, azaz a gyermekjóléti szolgálattól és az iskolától is
független szervezetek indították a programot, egy iskolai szociális munkáshoz legfeljebb 2
iskola tartozott, hálózatban működtek, elkülönült szakmai egységgel, saját szakmai vezetővel,
szupervíziós támogatással. Mindazonáltal a megvalósításkor néhány jelentős eltérés is volt:
számos helyen nem találtak megfelelően képzett szakembereket (egyes projektekben ez
súlyos mértékű volt, még a koordinátor sem volt szociális szakember), sőt volt olyan program,
amit végül a szociális szakember hiány miatt teljesen meg kellett változtatni (így lett az
iskolai szociális munkás program helyett pedellus program). Az önkormányzati társulások
(mint fenntartók) gyakran erősen presszionálták a programokat, hogy több iskolába vigyenek
szolgáltatást, így ugyanabba a hibába estek, mint korábban az iskolapszichológusok és a
gyermekjóléti szolgálatok iskolai szociális munkásai, azaz egy iskolában heti néhány órát
tudtak csak eltölteni, ami pont az iskolai szociális munka lényegét veszi el. Hiszen a
szakember így nem képes az iskola életébe szerves módon bekapcsolódni. Jelentős eltérés
volt a kistérségek között abban, hogy milyen mértékben támogatták az iskolai szociális
munkát: a sarkadi kistérségben minden partneriskola adott saját „konzultációs” irodát, de volt
olyan kistérség, ahol egyik iskolai szociális munkásnak sem volt irodája, így a „segítő
beszélgetések” alkalmas helyiség hiányában tantermekbe, folyósokra, jobb esetben orvosi
szobákba szorultak.
A jogszabályi környezet is folyamatos változásban volt, éppen erre az időre tehetők az iskolák
fenntartói változása, a KLIK-ek létrejötte, a közoktatási jogszabályok jelentős átalakulása (a
Köznevelési törvénybe már nem került be az iskolai szociális munka, közben megszűnt az
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Ebben az időszakban még az iskolák jelentős része önkormányzati fenntartásban működött.
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ifjúságvédelmi felelősök rendszere). Ráadásul az iskolai szociális munkások rendkívül nehéz
terepen dolgoztak, szegregálódó településrészeken, mélyszegénységben élők között. A
sokszor kedvezőtlen szakpolitikai környezet (diszfunkcionális helyi szociálpolitika), a
megfelelő szakmai támogatás hiánya vagy a szakember hiány, a pályázati rendszer
bizonytalanságai, a valós folyamat értékelés elmaradása, a rossz szakmai alkuk; sajnos mindmind a szakmai munka erodálásához, és a munkatársak fluktuációjához vezethet, és vezetett is
néhány programban. Az iskolai szociálismunkás hálózatok fenntartását pedig végképp
nehezen tudták / tudják kivívni a projektek. Az iskolai szociális munka „beéréséhez”,
megszilárdulásához, átlagosan két év szükséges, az eredmények innentől válnak igazán
látványossá, eközben ezek a programok két év után nem tudnak folytatódni. Mindazonáltal
ezek a TÁMOP programok értékes tapasztalatokhoz juttatták a szakmát, és reményeik szerint
a záró tanulmányokból további információk szélesítik tudásuk tartalmát az iskolai szociális
munka gyakorlatából. A programok egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolai szociális
munkások a helyi viszonyokhoz igazodva széles szolgáltatási palettát tudtak nyújtani a helyi
szükségletekhez igazodva. A programok fontos tapasztalata volt, hogy sok család esetében
egész generációk tanultak egy adott (a programmal érintett iskolában), mely így magas
presztízzsel bírt a szülők között, ezért az ott megjelenő – az „iskolához tartozó” – szakember
felé, magasabb bizalommal fordultak (Katona – Máté, 2015).
2013-ban a köznevelési államtitkárság – a szociális államtitkársággal való érdemi egyeztetés
nélkül – megszüntette az iskolákban az iskolai szociális munkások alkalmazásának
lehetőségét. Ezzel és a pályázati források elakadásával az iskolai szociális munkások száma
alig érte el a 40 főt, amely éppen a szakemberek várakozásaival ellentétes helyzetet
eredményezett, egy nagyszabású, több milliárdos fejlesztési program előestéjén lényegében
sorra szűntek meg az iskolai szociális munkás programok, amelyeknek szakmai-módszertani
hátteret kellett volna biztosítaniuk a szolgáltatás elterjesztésekor.
Több éves előkészület után, a szociális-egészségügyi szféra addiktológiai területének
prevenciós fejlesztési forrásaiból 2016 augusztusában megjelenik az Óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenység fejlesztését támogató felhívás 1,9 milliárd forint keretösszeggel.
(EFOP-3.2.9-16) A forrás a tervezetnél még több mint 500 millió forinttal több is, azonban a
keretek az ideálistól és szakmai szervezetek által javasolttól egészen eltérőek lettek.
2018 őszétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezővé válik az Óvodai és iskolai
szociális segítés valamennyi család- és gyermekjóléti központ számára.
Merre tovább iskolai szociális munka? - Kérdések, dilemmák az iskolai és óvodai
szociális segítés bevezetésekor
Az iskolai és óvodai segítés pályázat megvalósításának eddig közel egy évének tanulságai
szakmapolitikai szempontból számos problémát vetnek fel. Egyrészt a legfontosabb nehézség,
hogy a projektek még nem zárultak le, a programokról rendkívül kevés információt tudhat a
szakmai közvélemény. Hivatalos publikáció egyelőre nem jelent meg, egyéb beszámolókról is
alig tudni, lényegében a nyertes pályázók körén kívül szinte semmilyen érdemi adat nem áll
rendelkezésre. Másrészt, a folyamatok előrehaladása iránti fokozott érdeklődés érhető, hiszen
az 1997-es Gyermekvédelmi Törvény megjelenése óta a legnagyobb fejlesztésről van szó,
amely a területen hozzávetőlegesen 15-20%-os humánerőforrás fejlesztést is jelenthet. A
helyzetet tovább árnyalja, hogy az iskolai szociális segítés pályázatának elindulása eleve sokat
csúszott, a szakminisztérium az előkészítő munkáknak és javaslatoknak csak egyrészét
építette be a pályázati felhívásba. A következőkben az iskolai szociális munka szélesebb körű
bevezetésével kapcsolatos aktuális kérdésekre fókuszálok, amelyek a szakmai diskurzus
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részeként, akárcsak néhány kérdés, illetve dilemma felvetésével elősegíthetik az iskolai
szociális munka jövőbeni hatékonyságát.
A 2016 augusztusában megjelent Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését
támogató felhívásra (EFOP-3.2.9-16) kizárólag Családsegítő és Gyermekjóléti Központok
pályázhattak. Ebben a körülményben sokan a gyermekvédelmi szektor újabb központosító
lépését látják. A bírálók szerint ez a folyamat (a különböző, egyházi és civil segítő
szolgáltatások kényszerű, felülről erőltetett integrálása a családsegítő-és gyermekjóléti
központokba) azért problematikus, mert így egyre nagyobb - és ezzel természetszerűen
rugalmatlanabb- központi szervezetek jönnek létre, és ez éppen az innovációs munkában
jelent jelentős hátrányt. A gyermekvédelmi területen pedig eközben innovációs és szakmaimódszertani fejlesztési szükséglet tapasztalható. A bevezetés egyoldalú, azaz kizárólag a
külső modellre lehetőséget adó módja abból a szempontból is a fejlesztések ellen hathat, hogy
nem ad lehetőséget a többi modell előnyeinek kiaknázására, kizárja az újításokra ösztönző
versengést.
A fentiek kapcsán egyes családsegítő - gyermekjóléti központok már az iskolai szociális
munka korábbi tapasztalataitól elhatárolódnak, mert az ő értelmezésük szerint azok lényegileg
térnek el az „új modelltől”. Számukra a klasszikus iskolai szociális munkával való szakítás
narratíváját látszik igazolni az iskolai szociális segítés megnevezés is. Ez azonban paradox
hatású, hiszen itt éppen a programhűség mellett van innovációs feladat a szolgáltatás
bevezetésében. (Hiszen ekkora volumenű fejlesztés, többéves szakmai előkészítő munkára, és
ígéretes tapasztalatokra támaszkodva jöhetett csak létre, így az előzményektől való
elhatárolódás nehezen értelmezhető, illetve, komoly érvényességi kérdéseket vet fel.)
Az óvodai szociális munka még inkább úttörő terület, így az iskolai szociális segítéssel
történő egyidejű, azzal kvázi integráltan történő elindítása a szakma jelentős részét teljesen
váratlanul érte, és sokak szerint túlzottan kockázatos vállalkozás a két terület egyidejű
bevezetése.
Szintén meg kell említeni azt, hogy objektív körülmények miatt a központi régió kimaradt a
modellkísérletből, így Budapesten – előkészítő szakasz nélkül - elvileg „azonnal” a
bevezetéssel kezdenek majd, amely nyilván kockázatokat rejt magában, hiszen az fővárosi
munka modellezése elmaradt. A modellezésre lehetőséget biztosító pályázat
elmaradása/késlekedése a „gyermekbetegségek” könnyebb kiküszöbölhetősége mellett azért is
problematikus, mert a szolgáltatások bevezetésének szokásos útja az alulról jövő
kezdeményezésekkel indul, ami emiatt járulékos előnyként elszántságot, rugalmasságot és
külső „kötelezettségből” fakadó pressziók mérséklését, magasabb kezdeményezőképességet
biztosít a megvalósító szervezeteknek, ez pedig a programok eredményességéhez járul hozzá.
A bevezetés kapcsán mindenképpen meg kell említeni, hogy a szociális és gyermekvédelmi
területen érzékelhető szakember hiány is egyre nagyobb problémát okozhat szolgáltatások
biztosításában. Úgy tűnik, hogy (néhány nagyváros kivételével) a szociális-gyermekvédelmi
szektorban tapasztalható probléma egyre jelentősebb mértéket ölt, ráadásul területi
egyenlőtlenséget is mutat. Egyes területeken egyenesen az ellátás összeomlását vizionálják a
terepen dolgozók. Úgy tűnik, hogy ha be is tudják tölteni az új iskolai szociális segítő
státuszokat, az valószínűleg más területen fog komoly munkaerőhiányt okozni a szakmában.
Egyre hangosabbak a módszertani, tartalmi munkára vonatkozó vészhangok is. Miközben a
program valamennyi előzménye a prevenciós munkára hívta fel a figyelmet (lásd 2.sz. tábla),
addig az elmúlt egy évben a pályázó családsegítő és gyermekjóléti központoktól egyetlen
iskolai egészségfejlesztő program iránti kérelem sem érkezett a nemzeti egészségfejlesztési
intézethez.
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2014 óta a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (7) szerint: „ A nevelési-oktatási
intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottján és az intézményben
iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberen kívül csak olyan, a nevelési-oktatási
intézménnyel jogviszonyban nem álló szakembert vagy szervezet programját megvalósító
személyt vonhat be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy
egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely
rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával”
A jogszabály által nevesített egészségfejlesztő kategóriákban kifejezetten lehetett számítani
arra, hogy az alábbi tanúsítvány iránti kérelmek születnek meg:
 lelki egészség fejlesztése,
 viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának
megelőzése,
 bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése.
Ezen programok pedig az elmúlt egy évben nem születtek meg, és nem érkeztek meg a Városi
Kábítószerügyi Szolgálatokhoz, a programok véleményezése iránti kérelmek sem, amit
szintén ez a jogszabály ír elő.
Az iskolai szociális munka mellett az egyik legfontosabb érv az a „szakmai többlet”, amelyet
a szociális segítő szakemberek az iskolában a hagyományos pedagógiai módszerek
kiegészítéseként segítségül jelenítenek meg az iskolában. Itt különösen kényelmetlen
helyzetről beszélünk, hiszen a jelenlegi pályázat révén nem tudtak olyan prevenciós
programok születni, amelyek megkapták volna az iskolai prevenció, egészségfejlesztő
foglalkozás lebonyolításához szükséges tanúsítványokat. Az nyilvánvalónak látszik tehát,
hogy a vonatkozó jogszabályi elem eltörlése – mint átmeneti „megoldás” – azaz, a szükséges
tanúsítvány beszerzése alóli mentesség lehetővé tétele vagy az eljárás „kiüresítése”,
formálissá alakítása, ebben a szituációban szakmai visszalépésnek minősül, sőt, hitelesség és
kompetencia vesztéssel fenyeget.
A probléma ezzel együtt persze államigazgatási természetű is, mert időközben a nemzeti
egészségfejlesztő intézet átszervezésen ment keresztül, és a terület gyakorta cserélt gazdát, a
referensek személyében is gyakori változás volt.
Az aktuális helyzetben talán az jelenthetne megoldást, ha az iskolai szociális segítés és
szolgáltatás biztosítását kinyitnák, azaz a gyermekjóléti központokon kívül más szervezetek,
intézmények és szolgáltatások, sőt akár iskolák is önállóan nyújthatnának iskolai segítő
szolgáltatásokat. Különösen megfontolandó, hogy az állami szervezeteken kívül egyházi és
civil szervezetek is végezhetnének önállóan (tehát ne csak kiszerződőként) ilyen
tevékenységet.
Az iskolai szociális munka természetes része az innováció és a szakmai tartalomfejlesztés
hangsúlya, amely elsősorban abból fakad, hogy a fiatalokkal való munka különösen
megköveteli a körükben gyakrabban előforduló „új” problémajelenességekre adott rugalmas,
a szükségletekre megfelelően reagáló válaszokat. Úgy tűnik, hogy ehhez minden innovációs
kapacitás bevonására szükség van, ennek érdekében célszerű lenne program- illetve
módszertani fejlesztéseket is ösztönözni oly módon, hogy az ilyen területen korábbi
tapasztalatokkal bíró egyházi és civil szervezetek is bevonásra kerüljenek.
A bevezetést segítő pályázat alapján az látszik, hogy az iskolai szociális segítés lényegében a
korábbi külső vagy az ún. Ferencvárosi modellt követi. Ami sajnálatos, hogy éppen az ezen
modell kudarcában leginkább szerepet játszó elemet nem sikerült korrigálni, azaz: egy
szociális munkáshoz túl sok iskola tartozott.
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„A projekt keretében az intézmények főállásban 1500 gyermekekként pályázhatnak egy
szociális segítői állásra, heti 40 órában, főállásban alkalmazva őket” (EFOP-3.2.9-16, 16.
oldal)
A 1. sz. táblázat szerint látható iskolai szociális munka gyakorlatában korábban már történtek
ún. „utazó” szociális munkás próbálkozások, („Külső” iskolai szociális munka), de ezek nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hiszen ezek a modellek inkább tekinthetőek a
gyermekjóléti szolgálat és az iskola közötti kapcsolattartói rendszer intenzívebb formájának,
mint valódi iskolai szociális munka szolgáltatásnak. Természetesen azt is szem előtt kell
tartani, hogy egy program elismerése kapcsán különösen fontos, hogy azt a gyakorlatban
valóban hasznosnak éljék meg a szolgáltatás célcsoportjai. Az adott oktatási intézményben túl
ritkán – hetente fél napra vagy még kevesebbszer – megjelenő szociális munkás jelenléte
vélhetően az esetek többségében ehhez nem is elég intenzív.
Mindazonáltal nem hallani olyan szakmai véleményt, amely az 1500 fő / 1 fő segítő vagy csak
1000 fő diák / 1 fő szociális segítő mellett hozna fel érveket. Úgy tűnik, hogy a magas kliens
szám mellett kardoskodó álláspontok csak és kizárólag pénzügyiek, azaz egyszerűen nem áll
rendelkezésre több forrás. Ez a körülmény lényegében kijelöli a kereteket: maximalizálva van,
hogy mennyi pénzösszeg áll rendelkezésre, tehát annyi szociális segítőt kell alkalmazni,
amennyire elegendőek források.
Az előzőek alapján az alábbi dilemma-rendszer rajzolódik ki:
 Az iskolai szociális munka korábbi külföldi és magyarországi ígéretes tapasztalatai
nyomán kormányzati szándék született arról, hogy a közoktatási intézményekben
vezessék be az iskolai szociális munkát. (Sőt, már az óvodákban is – bár ez utóbbinak
egyáltalán nincsenek jelentős korábbi külföldi és magyarországi ígéretes tapasztalatai
sem.)
 Az ágazati irányítás amellett döntött, hogy az iskolai szociális munkát (óvodai-iskolai
szociális segítést) kötelezően minden iskolában biztosítani kell). Ezt jogszabályba is
foglalták. (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról A 40/A. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja: amelyet a 2015: CXXXIII.
törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be.)
 A szakállamtitkárság álláspontja szerint elvileg minden diák és szüleik számára
biztosítani kellene a hozzáférést, azaz minden iskolában és óvodában meg kell jelennie
a szociális munkásnak és az általa biztosított új szolgáltatásnak.
 Ahhoz, hogy minden egyes közoktatási intézményben legyen egy főállású szociális
munkás, viszont valószínűleg nem áll rendelkezésre elegendő pénz. A döntést hozók
úgy kalkuláltak, hogy egy szociális munkásnak 1500 fő gyermek74 és szüleik,
pedagógusaik számára kell biztosítani a szolgáltatást.
Ez a gyakorlatban azt jelenti – a közoktatási intézmények gyermek létszámadatai
alapján – hogy átlagosan 4-5 db intézmény is tartozhat egy szociális munkáshoz.
 A szakmai-módszertani érvek egy, legfeljebb 2 iskola vagy nagyjából 500
gyermekenként 1 főállású szociális munkás alkalmazása mellett szólnak.
 A szolgáltatás bevezetésekor több innovációt korlátozó körülmény érzékelhető,
például csak egy modell privilegizálása, szektor monopolium, szakemberhiány stb.
Talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy az iskolai szociális segítés bevezetésekor mennyire
volt képes okulni a szakma a korábbi modellek hiányosságaiból és eredményeiből. Olyan
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Később derült ki, hogy a 2017 évi adatok szerint van olyan kistérség, ahol összesen nem lakik 1500 3 évnél
idősebb gyermek.
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többéves programok, mint a hátrányos kistérségben megvalósított ún. TÁMOP programok, a
Pécsi modell, a Ferencvárosi modell és nem utolsósorban a több évtizede működő belső
modellek tapasztalatai vajon miként hasznosulnak ebben az időszakban?
Úgy tűnik, hogy várat magára a társszakmákkal történő egyeztetés is, az iskolai
pszichológusokkal való kompetencia kérdések tisztázatlanok, de folytatható a sor a
védőnőkkel és az egészségtantanárokkal is. A közös munka vonatkozásában, az ún. iskolai
mentálhigiénés munkacsoport előnyös működésében talán már konszenzus van. Ugyanakkor
izgalmas kérdést vet fel, hogy a konzultáció /counseling területén több szakma is
kompetensnek mondhatja magát (lásd 3. sz. tábla), miközben a hagyományosan inkább a
pszichológusok tevékenységéhez tartozó terápiáknak – éppen az iskolai pszichológusok
protokollja szerint – az iskolában nincs helye (Szitó, 2010, 7. oldal).
A jövőben az iskolai szociális munka szélesebb körű bevezetésének teljes folyamat és
eredmény értékeléseknek az alábbiakat érdemes megválaszolni:
 Érdemben lehet-e professzionális iskolai szociális munkát végezni nagyszámú pl.: 5
vagy inkább több intézményben? Ha igen, akkor hogyan? Ilyen típusú (utazó vagy
ügyeleti rendszerben működő) tevékenységekkel a stratégiai fejlesztés mely céljait
milyen mértékben lehet elérni/teljesíteni/megvalósítani? Ez a működés mennyiben
jelent újdonságot az eddigi gyakorlathoz képest?
 Mi a teendő, ha a szolgáltatások intenzitása láthatóan elégtelen a kitűzött cél
eléréséhez?
 Érdemes lenne-e az univerzális ellátás helyett szükséglet alapú szolgáltatást biztosítani
(érvek és ellenérvek)?
 Érdemes-e normatív ellátás helyett inkább pályázati vagy „átmeneti” rendszerben
gondolkodni (érvek és ellenérvek)?
 Mit lehet tenni a minőségi hiányosságok kezelésére? (A pályázat első évében nem
születtek tanúsítvánnyal rendelkező, azaz iskolában legálisan működő prevenciós,
illetve a teljes körű egészségfejlesztés körébe tartozó programok.)
 Érdemes lenne-e kiszélesíteni a „saját jogon” pályázók körét? Milyen előnyökkel és
milyen kockázatokkal járna, ha nem kizárólag család- és gyermekjóléti központok
pályázhatnának a szolgáltatás biztosítására?
 A lehetőségekhez való hozzáférés mellett (mennyiségi kérdés) legalább hasonló
színvonalú szolgáltatáshoz való hozzáférés elvét hogyan biztosítja a fejlesztés
(minőségi kérdés)?
 Hogyan lehet az iskolákat jobban ösztönözni / érdekeltté tenni a programban való
részvételre? A belső modell megfelelő szakmai feltételek mellett újbóli bevezetésének,
illetve ösztönzésének milyen lehetőségei vannak (érvek és ellenérvek)?
 A szolgáltatások milyen mértékben térhetnek el az eredeti stratégiai fejlesztést
inspiráló klasszikus szociális munkától (programhűség nélküli újítások kérdése)?
Elgondolkodtató, hogy milyen sok kérdés merül fel még mindig a bevezetés pillanatában,
mindezek ugyanakkor kiválóan hasznosíthatók lehetnek a szolgáltatásfejlesztési folyamat
értékelésében.
Zárszóként fontos leszögezni, hogy a szakma számára nem pusztán mérföldkő, hanem közel
15 év szakmai erőfeszítés fordulópontja az óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetése.
Ezért napjainkban és korábban az iskolai szociális munka elterjesztésén fáradozók közös
felelőssége, hogy az iskolai szociális munka valóban hatékony segítő tevékenység legyen
Magyarországon a gyermekek számára. A szakmai diskurzusba tehát érdemes valamennyi
érdekelt felet bevonni, hiszen a tényleges értékelő munkát figyelmen kívül hagyó programok
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magukban hordozzák annak a veszélyét, hogy az eredetileg kitűzött célokat nem lesznek
képesek elérni.
Feladat/Kérdés:
1. Milyen modellek jöttek létre Magyarországon 2008-2012 között?
2. Mit jelent a belső és külső iskolai szociális munka kifejezés?
3. Miben különbözött a 2006-2012 között működő Pécsi modell a többi
modelltől?
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Mellékletek
1. sz. táblázat: Iskolai szociális munka Magyarországi modelljeinek összehasonlítása
dokumentumelemzéssel
„Belső” iskolai szociális munka

„Külső” iskolai szociális
munka

Pécsi modell
2006-2012

Történetiség

1990-es évek elejétől,
legrégebben
folyamatosan
működő modell Magyarországon

Működő
modellek
időbelisége

Hosszútávú tapasztalatok
1990-tól folyamatosan, de alig
néhány tucat iskolában.

1990-es évek derekától
a gyermekjóléti szolgálatok
születése
környékén
„virágzó” modell (pl.:
Sopron, Ferencváros). A
kezdeményezések azonban
időről-időre elsorvadtak.
Rövid- illetve középtávú
tapasztalatok, de csak
néhány
nagyobb
gyermekjóléti szolgálatnál.

Pécsett és Budapesten
pályázati
forrásoktól
függő
programok,
amelyeket a pályázati
rendszer
sajátosságai
miatt hosszú távon nem
lehetett finanszírozni.
Rövid- illetve középtávú
tapasztalatok,
de csak néhány iskolai
szociális munkás hálózat
tudott működni.

Ezen iskoláknak filozófiájába
tartozik a tanítványok iskolán
kívüli
problémáival
való
foglalkozás, és a pedagógiai
munkában is fontos szerepet kap
a segítségnyújtás. Ezekben az
iskolákban
egyrészt
sokkal
közelebb áll egymáshoz a
pedagógiai és a szociális munka
és az iskola nevelési-oktatási
koncepciójának szerves része,
hogy
nagymértékben
támaszkodnak
a
szociális
szakértelem iskolai színtéren
való alkalmazására.

A
gyermekjóléti
szolgálaton belül nem
tudtak fennmaradni, az
iskolai szociális munka a
családgondozói
tevékenység
mellett
háttérbe szorult,
„kiegészítő tevékenység”
címkéből nem volt képes
kitörni,
a
források,
státuszok mindig innen
lettek elvonva.

Iskolai szociális
munkás
foglalkoztatója

Iskola, oktatási intézmény
fenntartója.

Gyermekjóléti Szolgálat.

munkaviszony
jellege

Főállású szociális munkás, ritkán
részmunkaidős.

Főállású szociális munkás.

az iskolai
szociális
munkáshoz
tartozó iskolák
száma alapján

Az iskolai
színtéren való
megjelenés
intenzitása, az
iskolában töltött

egy iskola – egy szociális
munkás

Főállású
alkalmazott,
aki
munkaideje döntő részét az adott
iskolában tölti. A gyermekek és
szüleik
számára
könnyen
elérhető.

Az egészség fejlesztése,
illetve a szociális, ifjúsági
segítés területén dolgozó
szervezetek biztosították,
azonban
ezek
finanszírozása a pályázati
lehetőségektől függött.

Az
iskolától
és
a
gyermekjóléti szolgálattól
független
szervezet,
szolgáltató
(civil,
egyházi,
önkormányzati társulás,
közalapítvány).
Főállású szociális munkás.

egy szociális munkáshoz
több
iskola
tartozik,
általában 4-5 iskolában
„ügyeletszerűen” dolgozó,
„utazó iskolai szociális
munkás”

egy iskola – egy szociális
munkás

A munkaidejének egy
részét, gyakran csak heti
néhány órát tölti az adott
iskolában, így a diákok és
szüleik
számára

Főállású alkalmazott, aki
munkaideje döntő részét
az adott iskolában tölti. A
gyermekek és szüleik
számára könnyen elérhető.
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munkaidő;
elérhetőség.
Az iskolai
szociális munkás
szakmai
támogatása
megoldott-e?

nehezebben elérhető.
Általában nem,
az esetek jelentős részében nincs
lehetősége esetmegbeszélésre,
vezető
konzultációra,
szupervízióra.
DE!
Van olyan iskola, amely több
iskolai
szociális
munkást
alkalmaz, itt ez megoldott.

Igen,
a gyermekjóléti szolgálat
szakmai vezetője
esetmegbeszélő
csoportokat,
vezetői
konzultációt
biztosít,
általában a szupervízió is
biztosított.

Igen,
az
iskolai
szociális
munkás
hálózatban
dolgozik, amely
koordinátora
esetmegbeszélő
csoportokat és egyéni
szakmai
konzultációt
biztosit, szupervízió áll
rendelkezésre.

Az
iskolai
szociális
munkás
szakmai
támogatása
megoldott
(esetmegbeszélő csoportok,
vezetői konzultáció és
szupervízió is biztosított).

Az
iskolai
szociális
munkás
szakmai
támogatása megoldott.

Pécsett az Iskolai Szociális
Munkások
Egyesület
szervezésében a pécsi illetve
pécsi környéki iskolai szociális
munkások un. „nyitott stáb”
keretein belül találkoztak, ahol
esetmegbeszélésekre
is
lehetőségük volt.
Lehetőségek /
előnyök

Főállású
alkalmazott,
aki
munkaideje döntő részét az adott
iskolában tölti. A diákok és
szüleik
számára
könnyen
elérhető.
Az iskolai vezetés illetve
fenntartója érdekelt az iskolai
szociális munkás iskolában
történő alkalmazásában, így
nagy valószínűséggel támogatja
feladatai ellátásában.

Nehézségek /
hátrányok

Az iskola alkalmazottjaként nem
egyszerű a család érdekeit
képviselni egyes kollégákkal,
vagy az iskolával szemben.
Lojalitás dilemma.

A gyermekjóléti szolgálat
mint intézmény a kliensek,
a
családok
jelentős
részének
szemében
a
„korrektív”
gyermekvédelemét, és ezen

Az
iskolai
szociális
munkások
hálózatban
működnek, mely szakmai
kontrollt
és
támaszt
biztosít.
Továbbá
az
egyébként
is
széles
szolgáltatási
palettáját
tovább erősíti (pl.: a
hálózat más tagjaival
páros
csoportvezetéssel
egészségfejlesztő
programot,
prevenciós
foglalkozást, facilitációt
tud tartani).
Főállású alkalmazott, aki
munkaideje döntő részét
az adott iskolában tölti. A
diákok illetve szüleik
számára könnyen elérhető.
A munkáltató – mind az
iskolától,
mind
a
gyermekjóléti szolgálattól
– független szervezet, így
a szakmai munkát kevésbé
befolyásolják terhelő aláés
fölérendeltségi
viszonyok.
Ha az iskola vezetése, az
iskola fenntartója vagy a
tantestület meghatározó
része nem látja a valódi
partnerség előnyeit, akkor
az
együttműködés
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Az iskolai szociális munkás
szakmai támogatása általában
nem megoldott. Professzionális
esetmegbeszélő,
illetve
szupervízió általában nem áll
rendelkezésükre.
A
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Tankerületeinek
iskoláiban
jelenleg a jogszabály csak
nagyon
korlátozottan
teszi
lehetővé
iskolai
szociális
munkások alkalmazását.

belül
speciálisan
a
„védelembe
vétel”
intézkedését jeleníti meg,
amely miatt a bizalmi
légkör
kialakítása
és
fenntartása nehéz.
A bizalmatlanság a diákok
részéről is jelentős lehet!
Történetileg
tehát
az
együttműködés kényszere
túlságosan
kötődik
a
szolgálathoz.
Sokszor maga az iskola, a
pedagógusok
is
bizalmatlanok,
egyfajta
ellenőrt,
megfigyelőt
látnak az iskolai szociális
munkásban.

nehézkessé
válik,
különösen
a
kezdeti
időkben
az
iskolai
szociális
munkás
hatékony
munkáját
rendkívül megnehezíti.
Pályázati
forrásoktól
függő programok.
A
bizonytalan finanszírozás
fluktuációhoz,
illetve
szakember
hiányhoz
vezethet.

Kompetencia határok a
gyermekjóléti szolgálaton
belül okozhatnak nehezen
kezelhető
helyzetet,
különösen egy adott diák
védelembevételét
követően.
Az
iskolai
szociális
munkás
egy
adott
iskolában kevés időt tölt,
sokszor
csak ügyeleti
rendszerben,
így
az
érintettek
számára
nehezebben elérhető.
A
gyermekjóléti
szolgálaton belül nem
tudtak fennmaradni, az
iskolai szociális munka a
családgondozói
tevékenység
mellett
háttérbe szorult,
„kiegészítő tevékenység”
címkéből nem volt képes
kitörni,
a
források,
státuszok mindig innen
lettek elvonva.
(lásd még Katona – Máté, 2015, 148-15.)
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2. Iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetésével foglalkozó koncepciók összehasonlítása dokumentum
elemzéssel
Korai Koncepciók
Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak
készült szakértői anyagok
A szakértői
forrás

Tengerdi – Róthné
féle
ajánlás, 2003

iskolai
szociális
munka
definíciója

nem definiál

Módszertani
gyermekjóléti
szolgálatok konszenzus
kiadványa, 2005
nem definiál, inkább
célokkal írja körül
Lényege,
hogy
preventív jelleggel tud
működni. Célja, hogy
olyan
gyermekek
kerüljenek ki az iskola
falai közül, akik ismerik
magukat és képesek
saját, és környezetük
szociális problémájának
megoldására.
Fontos
az
iskolai
szociális munkában az
iskolai „lemorzsolódás”
megakadályozása,
illetve
az
oktatási
rendszerbe
való
visszajutás
segítése,
valamint a hátrányos
helyzetű és iskolai
kudarcoknak
kitett
tanulók
sikeres
integrálódásának
elősegítése.

Hajnal –Sidlovics
(szerk.) féle
Koncepció 2010

Máté – Uray féle
koncepció 2011

Bányai
Emőke
klasszikus
definíciójából indul
ki.

Bányai
Emőke
klasszikus
definíciójából indul
ki

Az iskolai szociális
munka szolgáltatás
a
közoktatási
intézményben
biztosított,
preventív
és
korrektív
jellegű
segítő tevékenység,
amely
az
iskoláskorú
gyerekek
és
fiatalok
képességeinek,
lehetőségeinek
legoptimálisabb
kibontakozását
támogatja szociális
kapcsolataik,
társadalmi
integrációjuk
javításával.

Az iskolai szociális
munka szolgáltatás
a
közoktatási
intézményben
biztosított,
preventív jellegű
segítő tevékenység,
amely
az
iskoláskorú
gyerekek
és
fiatalok
képességeinek,
lehetőségeinek
legoptimálisabb
kibontakozását
támogatja szociális
kapcsolataik,
társadalmi
integrációjuk
javításával.

prevencióhoz
való
viszonyulás

jelentősnek
feladatnak tartja a
prevenciót (lásd
lent)

jelentősnek tartja a
prevenciót
(lásd definíció

jelentősnek
feladatnak tartja a
prevenciót
(lásd lent)

jelentősnek tartja a
prevenciót
(lásd definíció)

iskola, mint
színtér
megközelítés

megjelenik,
hangsúlyos

nem jelenik meg

megjelenik,
hangsúlyos

megjelenik,
hangsúlyos

„tevékenységének
hangsúlya
preventív munkán
legyen,
a
szolgáltatás pedig
döntően a fiatalok
életterének
egy
fontos színterén, az
iskolában
történjen.”

„Az
iskola
–
különösen
a
közoktatás – olyan
színtér, ahol a
fiatalok könnyen
elérhetők, ráadásul
olyan
infrastrukturális és
humánerőforrásbeli
háttérrel
rendelkezik,
amelyeknek
köszönhetően

(korszerű
egészségfejles
ztő
szemléletet
figyelembevétele)

„Az iskola, mint
színtér, lehetővé
teszi,
hogy
a
prevenció
folyamatos,
állandó, kontrollált
és nagy tanulói
létszámot
érintő
legyen.”
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az iskola, mint
az iskolai
szociális
munka
helyszíne

szolgáltatás
tartalma /
munkaformák

adminisztráció

nem foglalkozik
vele, de közvetett
utalást tesz:
„Napi
kapcsolat
alakul
ki
az
érintettekkel.” és
hosszan
sorolja,
csak az iskolában
kivitelezhető
feladatokat
- Egyéni tanácsadás
- Családlátogatás
- Családgondozás
- Tanóra, speciális
foglalkozási blokkok
- Szabadidős
tevékenység
- Koordinálás
-Ifjúságvédelmi
felelősök munkájának
erősítése
- Kortárs-segítés
A Gyermekjóléti
Szolgálat bemutatása
- Gyakorlati terep

nem foglalkozik vele,
de közvetett utalásokat
tesz:
hosszan sorolja azon
feladatokat
és
részfeladatokat,
amelyek
csak
az
iskolában kivitelezhetők

- - információnyújtás és
tanácsadás (szociális és
mentális segítségnyújtás),
segítő beszélgetés
- folyamatos egyéni
esetkezelés
- családlátogatások
- felvilágosítás (szexuális,
a serdülőkor problémái,
devianciák stb.)
- érdekvédelem
- kulturális és szabadidős
programok szervezése
- rendszeres
kapcsolattartás diákokkal,
tanárokkal,
gyermekvédelmi
felelősökkel, iskolai diák
önkormányzatokkal és a
szociális/segítő
intézmények
képviselőivel, egyéb, az
iskolában dolgozó
szakemberekkel stb.

ellentmondásos:

nem részletezi

egyrészt kijelenti,
hogy „Egységes
adminisztráció
nincs”
De ajánlást tesz a
dokumentálásra:
- együttműködési
szerződés;
- munkanapló;
- óravázlat;
- feljegyzések az
egyéni
tanácsadásról;
statisztika
készítés;
- beszámoló

a
feladatoknál
említésszerűen sorolja
fel:
„Adminisztráció
végzése, feljegyzések
az egyéni tanácsadásról,
beszámolók, statisztikák
elkészítése”

konkréten
meghatározza:
az iskolai szociális
munkás legalább
heti 30 órát az
iskolában töltsön

- Egyéni esetkezelés
és tanácsadás
- Szülőkkel,
családokkal végzett
szociális munka
- Szociális
csoportmunka
- Közösségi szociális
munka
- Esetmenedzsment
(részleteire bontva)

nem érinti

hagyományosan a
helyi közösségek
központi
szereplője.”
a szociális munka
elsődlegesen
az
iskolához,
mint
helyszínhez
kötődik

Egyéni esetkezelés és
tanácsadás
- Szülőkkel,
családokkal végzett
szociális munka
- Szociális
csoportmunka
- Közösségi szociális
munka
- Esetmenedzsment
(részleteire bontva)

• forgalmi napló
(folyamatosan) –
főbb mérőszámok
gyors, napi szintű
rögzítésére
(későbbi
havi
forgalmi
jelentéseket ezek
alapján készülnek)
• napi tevékenység
munkanaplója
napi
események
rögzítésére szolgál,
amelyet
elektronikus vagy
kézzel
írt
változatban
(folyamatosan
vezetendő)
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• kliensforgalom
havi összesítésére
ún. FJ tábla elektronikus
statisztikai
rendszer,
amely
tartalmazza a főbb
probléma
típusokat, a nemek
arányát, az új és
régi
esetek
megoszlását,
az
önkéntesen
segítséget
kérők
számát
• esetmunka havi
összesítésre
ún.
ZSF
tábla
elektronikus
statisztikai
rendszer,
amely
tartalmazza
az
esetkezelések
jellege
szerinti
megoszlást
és
szociális munkás
tevékenységeinek
számáról
ad
információkat
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3.sz. táblázat: Iskolai szociális munkás kompetencia dimenziói (nem teljes, csak példálózó felsorolás)
jogi, szociális
dimenzió

jogi

szociális – társadalom
ismereti dimenzió

pszichológiai, szociálpszichológiai
dimenzió

gyermekjogok, gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi
támogatási formák, a szociális, valamint a gyermekjóléti- és védelmi ellátás
rendszere;
jóvátételi illetve közvetítői konfliktusrendezési módszertan ismerete stb.
társadalmi veszélyeztető tényezők,
társadalom szerkezetére vonatkozó ismertek, a társadalmi egyenlőtlenségek jellemzői
és változásai; a magyarországi szegénység fő jellemzői, a szegénységet okozó
tényezők, etnikai problémák Magyarországon, a roma lakosság életkörülményei,
életmódja;
a család szerepe, funkciója és helye a társadalomban;
deviancia szociológiai ismeretek,
közösségi erőforrások mobilizálásának természete, közösségi szociális munka
módszertan; iskolai egészségfejlesztés eszközrendszerének ismerete
stb
a gyermekek különböző adottságainak és képességeinek fejlődése, és azok zavarai;
család szocializációban betöltött szerepe és az ehhez kapcsolódó problémák;
a család funkciói, diszfunkciói, valamint szerepek a családban, problémák a családok
működésében; családi fejlődési szakaszok nehézségei,
a deviáns viselkedések típusai, azok szociálpszichológiai jellemzői, és hatásuk a
család működésére.
a gyermek veszélyeztetettség, elhanyagolás, bántalmazás észlelésének kérdései,
figyelmeztető
egyéni konzultációs technikák, esetkezelés módszertana; szociális csoportmunka
illetve szociális készségfejlesztés módszertana
krízishelyzet sajátosságai, a krízisintervenció módszertana
stb.
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Máté Zsolt – Gergál Tímea: A Pécsi modell története 2006-2012
Iskolai Szociális Munkás Hálózat
Az Iskolai Szociális Munkás Hálózat program a 2006/2007-es tanévben indult három pécsi
középiskolában, majd további három közoktatási intézménnyel bővült a 2008/2009-es tanévtől:
egy 8 osztályos gimnázium, egy általános iskola és egy szakiskola csatlakozott a programhoz.
2010-től 2012-ig további 6 fővárosi szakiskolában és szakközépiskolában indult el az iskolai
szociális munka szolgáltatás. Büszkén mondhatjuk, hogy a 6 tanéven át tartó program máig az
egyik legismertebb, legjobban dokumentált ilyen típusú projekt Magyarországon, amely
sajátosságai miatt a hazai iskolai szociális munka területén külön modellé is vált,
tevékenységeinket számtalan konferencián és szakmai fórumon is bemutathattuk. A
tanulmányutak és természetesen hosszabb-rövidebb felsőoktatási szakmai gyakorlatok a program
megismerését szolgálták, de a laikus olvasó akár wikipédián 1 is tájékozódhatott az iskolai
szociális munka Pécsi modelljéről.2
A modellben született szakmai segédletek egy része (forgalmi adatok rögzítését segítő tábla,
munkaköri leírások, szerződések) máig ingyenesen letölthetők az Iskolai Szociális Munkások
Egyesülete honlapjáról. 3
A program létrejöttében több meghatározó gyakorlati és elméleti tényező játszott szerepet. Az
egyik az, hogy az INDIT Közalapítvány „Füge” Drogprevenciós csoportja, illetve egyéb
projektjei révén (pl.: BuliSegély Szolgálat) 2001-től számos baranyai közoktatási intézményben
több ezer ott tanuló diák, illetve pedagógus körében végzett egészségfejlesztő tevékenységet. A
nevezett programokban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nem képzelhető el igazán
hatékony komplex iskolai egészségfejlesztési program az iskolai közösségben egész évben jelen
lévő professzionális segítő nélkül, aki nem pusztán koordináló feladatokat lát el (pl.: drogügyi
kérdésekben), hanem gyermekjóléti és családtámogatási funkciókat is képes betölteni, egyúttal
az egész iskolaközösség facilitálója is.
A másik – a program szempontjából lényeges – alapvetés az, hogy az 1990-es évek derekától
mind több tanulmány hívta fel az iskolai egészségmegőrzés fontosságára a figyelmet, sőt többek
szerint az elsődleges megelőzési programok mellett a másodlagos megelőzési szempontok
előtérbe helyezése is indokolt lett. Buda Béla 1995-ben publikált írásában így fogalmaz: „Mivel
a felnőtt társadalomban az egészségkárosodások és magatartászavarok gyakorisága igen nagy, és
ezekben döntő szerepet játszik az egyén hibás viselkedése, amely felnőttkorban már nehezen
korrigálható, és ugyanakkor már az ártalmak sem szüntethetők meg, a figyelem a megelőzés felé
fordult, mégpedig a gyermekkor fogékony éveiben, amikor a személyiség formálódik (Buda
1995).
Fontos kiindulópontnak tekinthető az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – napjainkra egyre
szélesebb körben ismerté vált és elfogadott – definíciója is, amely az egészséget nem pusztán a
https://en.wikipedia.org/wiki/The_P%C3%A9cs_Model_of_School_Social_Work, utolsó letöltés dátuma
2018.08.18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_iskolai_szoci%C3%A1lis_munka_p%C3%A9csi_modellje, utolsó letöltés dátuma
2018.08.18.
2
A programról elsősorban Az iskolai szociális munka kézikönyvében olvashatunk (Szemelyácz-Máté, 2009), de
szerepelt külföldi és hazai tudósításokban (International Network for School Social Work, Electronic Newsletter
January 2010, School social work in Hungary – The Pécs Model; Köznevelés 2010, 11 szám 14-16. o.)
3
http://www.isme.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=8&Itemid=18 , utolsó letöltés dátuma
2018.08.18.
1
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betegség hiányának, hanem a testi, lelki és szociális jólléti egyensúly állapotának tekinti (Ajkai
1996).
Ebből következően a prevenció hagyományos értelmezése, mely a betegség problémamegelőzését tűzte célul, egyre inkább visszaszorul, a fogalmat tág (holisztikus),
egészségfejlesztési keretben értelmezzük, vagyis a különböző egészséget veszélyeztető
magatartásformák közös gyökerűnek tekinthetők. Ilyen értelemben a prevenció, az
egészségfejlesztés célja például a droghasználattal kapcsolatban az ahhoz vezető kockázati
tényezők szerepének csökkentése, és a drogfogyasztás előfordulását mérséklő védő tényezők
felerősítése lehet.
Rácz József Kamier, illetve Rutter nyomán a legfontosabb protektív faktorok közé sorolja az
önértékelést, a személyes felelősség érzését, és annak a meggyőződésnek a meglétét, hogy a
fiatal képes akarata, vágyai megvalósítására. Ezek kialakulásában többek között a következő
tényezők állnak előtérben:
 iskolai sikerek,
 a személyes élet fordulópontjainak pozitív felhasználása: fontos, hogy a serdülő az
újdonságokat, a fordulópontokat (pl.: iskolaváltás, új szabadidős tevékenység) sikeresen
oldja meg szülei és a vele kapcsolatban álló más támogató személyek segítségével;
 biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszer, amely kapcsán kiemelkedő
szerepe van a segítséget és érzelmi támaszt nyújtó szülőknek, tanároknak,
felnőtt segítőnek (Rácz 2001: 57-62).
A program arra az elképzelésre épül, hogy az említett protektív tényezők optimális „biztosítását”
(elérhetőség, kedvező feltételek) – az iskolán mint prevenciós színtéren belül - egy
multidiszciplináris iskolai „tantestület” (iskolai közösség), egyfajta „iskolai egészségfejlesztő
munkaközösség” képes ellátni, ahol a pedagógusok és egészségügyi szakemberek (orvosok,
védőnők) mellett kiemelt szerepet tölt be az iskolai szociális munka. Tehát felmerül egyfajta
igény egy olyan professzionális segítő rendszeres jelenlétére, amely átfogó jogi
(gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális
intézményrendszer stb.), szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások
mobilizálásának természete stb.) és pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési
szakaszok nehézségei, konzultációs technikák, gyermekek veszélyeztetésnek, elhanyagolásnak,
bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.) ismeretekkel rendelkezik. Fentiek készség szintjén
lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje,
illetve – szükség esetén egyéb segítő intézmény, szakember révén – kezelje. Látható, hogy ezek
a tudások a szociális munkás professzió egyik lényegi elemét, az ún. multidiszciplináris tudást
feltételezik, így szakmaközi szakma lévén „költséghatékony” szaktudást jelenítenek meg az
iskolában. Ez alatt azt értjük, hogy megfelelő ismerettel rendelkezik a jogi és társadalmi
kontextusokról, ugyanakkor tanácsadói (konzultációs munka, segítő beszélgetés) tevékenységre
is képes, amellyel az egyszerűbb, hosszabb terápiát nem igénylő pszichológiai problémákat is
kezelni tudja, míg a valóban terápiás beavatkozásokat igénylő eseteket a megfelelő
szakintézménybe delegálja. A társadalmi, szociológiai, illetve szociálpolitikai és jogi ismeretei
által pedig közvetlen segítséget tud nyújtani abban, hogy a problémák megoldásában a személy
környezetének támogató erőforrásait is aktivizálni tudja (pl. családi támogatási formák
igénybevétele, egyéb civil, illetve közösségi segítségek elérése).
Makroszinten vizsgálva a kérdést napjainkban egyre elfogadottabb nézet, hogy a tanító, oktató
iskola modellje megmaradt tartalmában, de lassan módosul a gyakorlatban. (Buda 2000, Gyenge
2000)
Napjainkban – a gyermekkor és fiatalkor egyes szakaszaiban – lényegesen többet kell vállalnia,
megtanítania az iskolának, mint korábban. A tanulási és az oktatási követelményeknek való
megfelelés növekvő súlya figyelhető meg a gyermek és a fiatal lelki egyensúlyát vizsgálva –
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állapítja meg Buda Béla tanulmányában – az iskola maga is stresszforrás, potenciálisan lelki
károsító tényező, a gyermek lelki fejlesztése tehát magában kell foglalja az iskolai helyzettel
való megbirkózás segítését is. Nemcsak az iskola és a társadalom viszonya változik, az
individualizációval elkezdődött az iskolai kortárscsoport szocializációs szerepének növekedése
és a család nevelő hatásának csökkenése. Az iskola maradt szinte az egyetlen intézmény, ahol a
gyerekre irányuló hatások szabályozhatóak. (Buda 2000:17).
A program szemléleti kerete kapcsán az iskolai szociális munka 1960-as évek végén az Amerikai
Egyesült Államokban kialakuló, Alderson által tipizált modelleket kell megemlíteni mint
gyökereket:






Hagyományos klinikai modell: alapvető feltételezése, hogy a gyermek, illetve családja
diszfunkcionális, illetve problémás, ezért az iskolai szociális munkás esetkezelést végez
velük. Célja egy ösztönző, támogató együttműködés kialakítása. Az iskolával mint
környezettel kevésbé foglalkozik.
Iskola változtató modell: célja, hogy azonosítsa és megváltoztassa a diszfunkcionális
iskolai normákat és körülményeket.
Közösségi iskolai modell: a hátrányos helyzetű közösségeket tekinti célpontnak, melyek
szerinte félreértik az iskolát és nem bíznak benne.
Társadalmi kölcsönhatás modell: főként az egyének és csoportok tetteinek kölcsönhatására
figyel, a beavatkozás célpontjai elsősorban a felek – tanulók, tanulócsoportok, családok, az
iskola és a közösség – közötti kölcsönhatások fajtája és minősége.

Ezen modellek egyfajta fejlődésének, ötvöződésének tekinthető a 1980-as években
Németországban kialakuló ún. gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka. Az iskolai
szociális munkás saját módszerein keresztül – egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka,
közösségi munka – próbál meg preventív jelleggel a gyermek problémáira megoldást találni.
Az iskolai szociális munka önálló intézményként, autonóm módon cselekszik, nincs az iskola
vezetésnek alárendelve, de nem is szól bele az iskola berendezkedésébe, rendszerint független
fenntartó finanszírozza. A családdal való szoros kapcsolattartás jellemzi gyakori
családlátogatással.
Ez a szemléleti keret már alapvetően hatott a Pécsi modell kialakítására, ahogy az 1990-es
évek derekán létrejövő, elsősorban Florance Costin nevéhez kötődő ökológiai modell is. E
modell célkitűzése, hogy a diákokat segítsék a szociális kompetencia kialakításában, az iskolát
pedig érzékennyé tegyék a gyermek szükségletei iránt. A szociális munkás ebben a modellben
a gyermekkel, a családdal és az iskolával egyaránt kapcsolatban áll, az egészre koncentrál,
egyszerre veszi tekintetbe a környezet és a személyiség komplexitását. Alapvetően tehát az
egészségre összpontosít, a rendelkezésre álló progresszív erőforrások felkutatására és
alkalmazására törekszik annak érdekében, hogy a környezeti akadályok pozitív irányú
átalakítását elősegítse (Costin, idézi Balikó 2000).
A modern ökológiai szemlélet magába integrálja az itt már említett védő- és kockázati
tényezők elméletet, illetve a reziliencia (rugalmas ellenállási képesség) jelenség kapcsán az
elmúlt két évtizedben született kutatásokat, tudományos eredményeket is. A reziliencia az
alkalmazkodás sikeres módja. A stresszre adott adaptív válaszokat foglalja magába, a
környezeti erőforrások kiaknázására való képességet jelenti (Wang – Haertel – Walberg 1999,
idézi Gleason – Erin T 2007). A reziliencia kifejezés az egyén, a család és a környezet olyan
jellemzőire vonatkozik, amelyek lehetővé teszik a gyermek számára, hogy megbirkózzon a
bizonytalan helyzetekkel (Fergus-Zimmerman 2005, idézi Gleason- Erin T 2007). Az iskolai
reziliencia elmélete szerint a család, az iskola, a kortárscsoport és a tágabb közösség egymást
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átfedő közegei összefüggenek egymással, és mind befolyásolják a tanulást (Gleason – Erin T
2007).
Az elméleti bevezető zárásaként kijelenthető, hogy a társadalmi integritást befolyásoló – egyúttal
annak állapotára utaló – tényező, hogy milyen mértékben vannak jelen a különböző devianciák
(pl.: kriminalitás, kábítószer-használat), valamint az azok által termelt kihívásokra milyen
válaszokat nyújt maga a társadalom.
A pozitív életstílus kialakulását (beleértve a devianciáktól mentes életvezetést) a kockázati
tényezők mérséklésével és a védő tényezők felerősítésével támogathatjuk. Úgy tűnik, hogy
Magyarországon a fiatalokat érintő számos kockázati tényezővel szemben szinte alig lelhető fel
védő tényező. Ezért a program elsődleges, közvetlen célkitűzése volt, hogy kiemelt védő
tényezőként, iskolai szociális munkásokat – mint professzionális segítőket – alkalmazzon pécsi
közoktatási intézményekben.
A program létrejöttében fontos szerepe volt annak az elképzelésnek, hogy a prevenció
tekintetében (ideértve a másodlagos és harmadlagos prevenciót és bizonyos értelemben a
szelektív és indikált prevenciót is) jelentős lépés lenne, ha gyermekvédelmi rendszer mellett
egyre több iskola is felismerné, hogy szocializációs szerepét az egyre bővülő szociális és
mentális problémákkal szemben egyedül már nem képes ellátni, és nyitott lenne a szociális
szakértelem széleskörű beengedésére.
A Pécsi modell kialakulásának lényeges állomása volt, hogy az INDIT Közalapítvány
munkacsoportja megismert Pécsett és Baranyában már jól működő iskolai szociális munka
szolgáltatásokat (bevált gyakorlatok megléte), sőt 2003-ban a prevenciós teamhez csatlakozott
iskolai szociális munkás, illetve más gyermekvédelem területén dolgozó szakember is. Ezt
követően egyre több pécsi szakmai fórumon vetődik fel az iskolai szociális munka
alkalmazásának szükségessége: KEF, Gyermekvédelmi Szakmai Műhely, Szociálpolitikai
Kerekasztal.
Szintén jelentős szerepet játszott a program létrejöttében a 2004-ben elkészült, a pécsi iskolákban
folyó gyermekvédelmi tevékenységet, illetve az iskolai szociális munka helyi lehetőségeit
vizsgáló Tihanyi – Gergál-féle kutatás. A kutatás szerint a megkérdezett pedagógusok 60%-a
szükségesnek érzi egy szociális szakember jelenlétét az iskolában, sőt nagyrészük (74%), ha
tehetné, heti rendszerességgel konzultálna is vele. A vizsgálat továbbá azt is kimutatta, hogy a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök örülnének annak, ha ezt a munkakört szakmai
felkészültséggel rendelkező szociális munkások töltenék be, sőt 50%-uk a szociális szakemberek
javára
le
is
mondana
e
tevékenységéről
(Tihanyi
2004:53).
Mindezek nyomán az INDIT Közalapítvány élére állt az iskolai szociális munka elterjesztését
célzó kezdeményezéseknek. A cél elérése érdekében a szociálpolitikai tervezési folyamatokban
is megjelenítettük az iskolai szociális munka általános bevezetésének szükségességét.
Ezen szociális tervezési folyamat eredményeként több jelentős pécsi stratégiai dokumentumba
emelődött be az iskolai szociális munka:
 Pécs Megyei Jogú Város Stratégiája a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében,
2005 IX.2.2 fejezet: középtávú cél: mind több közoktatási intézményben a drogügyi
koordinátori feladatokat iskolai szociális munkások lássák el.
 Pécs
Megyei
Jogú
Város
Ifjúságpolitikai
Koncepciója,
2005-2010
8 fejezet: Elő kell mozdítani a közoktatási intézményekben elérhető professzionális
segítők (iskolai szociális munkás), támogató programok megjelenését.
 Pécs Megyei Jogú Város Szociálpolitikai Stratégiai Fejlesztési Programja, 2007
2.2 fejezet: Stratégiai cél: „Iskolai szociális munkás hálózat megerősítése és
Fejlesztése.” Határidő 2009. szeptember 1.
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Az INDIT Közalapítvány munkatársainak aktív, szociálpolitikai, tervezési-, fejlesztési- és
tanácsadói tevékenysége – többek között a szakminiszterrel folytatott megbeszélések –jelentették
a Pécsi modell program (Iskolai Szociális Munkás Hálózat kialakítása és működtetése Pécsett)
közvetlen előzményét:




2005. február: a szakminiszter felkéri az INDIT Közalapítványt az iskolai szociális
munka alkalmazását vizsgáló modell-kísérlet kidolgozására.
2005. szeptember: az elkészített munkaanyagot a minisztérium véleményezteti.
2006. január: a szakértők a modell-kísérlet munkaanyagát megfelelőnek találják és pilot
programként egyedi támogatásra javasolják.

A modell-kísérlet munkaanyagának kidolgozásakor meghatározó kérdés volt, hogy ki legyen a
szociális munkás alkalmazója, ki legyen a program „fenntartója”. Szakmai, módszertani
megfontolások és hatékonysági tényezők miatt végül a Magyarországon eddig nem alkalmazott
modell (ún. Pécsi modell) szerint indult el a program: az iskolai szociális munkás fenntartója egy
az iskolától független civil szervezet lett, amely az iskolai szociális munkásokat hálózatba fogta
össze, közös teamekkel, szupervízióval támogatta szakmai munkájukat, azaz szervezeti
infrastruktúrában működtette. A szociális munkások egy iskolában dolgoztak főállásban, az
iskolában töltötték munkaidejük jelentős részét, csak családlátogatás vagy esetmenedzselési,
kísérési feladatok, valamint stáb megbeszélések kapcsán voltak távol. Az iskolában saját iroda
állt rendelkezésükre (számítógép, közvetlen telefonálási lehetőség). Mindez azt a célt szolgálta,
hogy az iskolai szociális munkás az adott iskola közösségének résztvevője legyen, akit mindenki
úgy ismert, mint az iskola saját segítőjét. Az iskolai szociális munkás egyrészt az iskola teamjét
erősítette – az iskolai közösség tagjaként –, de más szemlélettel tudta támogatni az intézményt.
Ugyanakkor szociális szakmai identitása, „szakmai kultúrája” és autonómiája egyfajta
függetlenséget jelentett az oktatási intézményben – egyszerre tudott az iskolaközösség tagja és
segítője is lenni. A szolgáltatás igénybevevői számára tehát fontos, hogy az iskolai szociális
munkás az adott oktatási intézményben független személy legyen. Ez nemcsak az egyéni
munkában, hanem az általános egészségfejlesztő programok lebonyolításában (prevenciós
csoport foglalkozások, tematikus beszélgetések stb.) is lényeges tényező, hiszen számos
vizsgálat szerint a diákok bizalma igen csekély az őket tanító tanárokban akkor, ha számukra
kínos, önfeltárulkozást igénylő témakörökről van szó (Felvinczi 2007:38).
Mindamellett az iskolaközösség tagjainak az is fontos, hogy olyan valaki segítségét vegyék
igénybe, aki benne él a mindennapjaikban, aki „ismeri a terepet”, aki hamar elérhető. Ez a
munka – már tervezéskor látható módon – meglehetősen megterhelő, és különösen a
kezdetekben „magányos” munkatevékenységet jelent, ami miatt elengedhetetlen, hogy a
szociális munkásnak megfelelő hátországaként szolgáljon az őt támogató team (esetmegbeszélő,
szupervízió, konzultáció).
Az Iskolai Szociális Munkás Hálózat kialakításának előzményének tekinthető, hogy az INDIT
Közalapítvány Deviancia Prevenció és Képzési Központjában a városban már működő három
iskolai szociális munkás részvételével esetmegbeszélő team jött létre. Ez a szociális munkások
saját kezdeményezésére alakult meg, ugyanis számukra munkájuk során az egyik legfontosabb
nehézség az volt, hogy híján voltak esetmegbeszélő teamnek. Ez a csoport viszont remek
lehetőséget adott arra, hogy szakmai-módszertani segítséget nyújtsanak egymásnak.
A program megvalósítása 2006 májusában kezdődött el. Ekkor első lépésként partneriskolák
megkeresésére került sor. Ez a vártnál könnyebben ment, hiszen valamennyi felkeresett
közoktatási intézmény nyitott volt a program befogadására, de végül finanszírozási okokból csak
háromban indulhatott el a program. A befogadó iskolákkal való megállapodás kulcskérdése volt,
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hogy az iskolai szociális munkás számára biztosítsanak-e külön irodahelyiséget. Az esetleges
felújítási, átalakítási költséget az INDIT Közalapítvány vállalta.
A program három különböző típusú iskolában indult el: egy szakiskolában, egy
szakközépiskolában és egy gimnáziumban azzal a szándékkal, hogy megfigyelhető legyen az
eltérő iskolatípusokban az, hogy milyen jellegzetességek mentén tud megvalósulni az iskolai
szociális munka.
A szeptemberi iskolakezdésre megtörtént az adott iskolai szociális munkások kiválasztása, majd
rövid felkészítő- és ráhangoló képzés után (mely célja többek között egységes szemlélet és
adminisztráció kialakítása volt) az iskolákban megkezdődött a munkájuk, melynek keretet adott
az iskolákkal kötött együttműködési megállapodás, az iskolai szociális munkások munkaköri
leírása, valamint a modell-kísérlet előrehaladási terve. A projekt indulásakor a szociális
munkások elkészítették az adott iskolák „szociális térképét”, szülői értekezleteken, tantestületi
értekezleteken vettek részt, illetve osztályfőnöki órákon a diákokat is informálták munkájuk
mibenlétéről.
A program keretében az iskolai szociális munkások által nyújtott szolgáltatások
Egyéni esetkezelés és tanácsadás:








tanácsadás tanulóknak, az iskolai és más élethelyzetek nehézségeiben;
tanácsadás tanár-diák konfliktusban;
tanácsadás pályaválasztásnál, iskola befejezésénél;
ügyintézés, szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség, pályázati tanácsadás;
tanácsadás szülőnek gyermeke iskolai nehézségeinek megoldásában, illetve nevelésiéletkérdésekben;
diákok-szülők delegálása különböző szakszolgálatokhoz (speciális tanácsadóhelyek,
ifjúsági irodák, gyámügy, munkaügyi hivatal, drogambulancia stb.);
tanácsadás és közvetítés szülő-gyerek kapcsolatban.

Családokkal végzett szociális munka:




tanácsadás családoknak iskolai és más életkérdésekben;
részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken;
szülői értekezleten való részvétel.

Szociális csoportmunka:





szociális csoportmunka vegyes, illetve specifikus csoportokban;
osztályközösségek támogatása csoport-módszerekkel;
diákszemináriumok különböző témákban;
pályaorientációs csoportok.

Közösségi szociális munka:




diákönkormányzattal való együttműködés;
együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával;
együttműködés a szülői munkaközösségekkel;
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különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák
teázó, filmklub);
 programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás támogatására;
 részvétel az iskolai túrákon, osztálykirándulásokon, projektekben és pedagógiai napokon;
 információs rendezvények megvalósítása tanároknak.
A fenti szolgáltatási paletta kialakításakor elsősorban az volt a szempont, hogy a célcsoportok
könnyen és gyorsan elérhető, szakszerű és adekvát segítő tevékenységeket vehessenek igénybe,
amelyek választ és segítséget tudnak nyújtani az ifjúság körében kialakult kedvezőtlen
folyamatok hátterében meghúzódó problémákra és azok kezelésére.
A program során az iskolai szociális munka célcsoportjai: tanulók, a tanulók családjai, illetve
általánosságban mindenki, aki az iskolával, vagyis az iskoláskorú gyermekkel kapcsolatban áll.
A pécsi modell keretében a szociális munkamódszerek közül az alábbi – klasszikus tipizálás
szerinti – metódusokat alkalmazzák a munkatársak:
 egyéni esetkezelés (konzultáció, tanácsadás);
 csoportmunka (cél lehet a csoporttagok oktatása, társas kapcsolataik építésének vagy
fejlődésének elősegítése, ill. prevenciós tevékenység);
 közösségi szociális munka (az iskolaközösség egészének erősítése, megtartó erejének
növelése).
Az itt felsorolt módszerek közül az iskolai szociális munkás az iskola sajátosságait figyelembe
vevő egyedi koncepciót dolgoz ki, tekintettel az alábbi tényezőkre: az iskola és a környezet
sajátságos problémahelyzetei, a tárgyi és személyes erőforrások, szociálpedagógiai tapasztalatok.
A program szándékai szerint modell-kísérlet kívánt lenni. A program a kezdetektől igyekezett
nagy hangsúlyt fektetni a munkavégzés adatainak egységes módon történő gyűjtésére, illetve a
projektfolyamat dokumentálására, vizsgálatára (ezek az információk akár egy későbbi átfogóbb
elemzéshez is rendelkezésre állnak). Az értékelésre való koncentrálás viszonylag nagy
adminisztrációs terhet jelent az iskolai szociális munkásoknak, de az iskolák vezetése,
közössége, illetve az általában vett szakmai érdeklődés felé is fontos információkat, adott
esetben éppen a program elismerését, meggyökeresedését szolgáló adatokat volt képes
biztosítani. A program első évének számszerűsített eredményeiről a 2. számú ábra diagramja
nyújt tájékoztatást.

Iskolai szociális munkások tevékenysége
2006 -2008
878; 18%
Egyéni esetkezelés és
tanácsadás
217; 5%

Családokkal végzett
szociális munka

143; 3%

Szociális csoportmunka
Közösségi szociális
munka
3544; 74%

2. ábra
168

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

A diagramban látható jelentős eltérés a közösségi munkában a tervezett és megvalósult
programok között részben azzal magyarázható, hogy a szakközépiskolában 95%-ban fiúk
tanulnak, ez pedig évek óta kedvezőtlen hatással van az iskola közösségi életére. A kamasz fiúk
vélhetően olyan programokon szívesebben vettek részt, ahol ellenkező nemű kortársaik is
képviseltetik magukat (emiatt itt szociális munkás igyekezett az Iskolai Szociális Munkás
Hálózat többi partneriskolájával közös programokat szervezni). A szociális munkásoknak a
partneriskolákban történő munkájának elindítása nem ment zökkenőmentesen. Az iskola
miliőjében megjelenő, új – a pedagógusok nagy része számára ismeretlen – szakma intézményi
munkafolyamatokba történő integrálása érdekében a tervezetnél magasabb számban volt szükség
stábmegbeszélések tartására.
Fontos megemlíteni, hogy a program eredményeinek mérhetővé tétele sok tekintetben
meglehetősen nehéz. A hatékonyságot az egyéni esetkezelések nyomon követésével, a
szolgáltatások kihasználtságával, esetszámmal igyekeztek vizsgálni a szociális munkások.
További indikátor lehetett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz delegált kliensek száma:
a számban enyhe növekedés, az esetek jellegében elmozdulás az ún. „súlyosabb” esetek
arányának növekedése irányába az említett szociális és gyermekjóléti alapellátásokhoz irányított
ügyekben, ezzel egyidejűleg csökkent a rövidtávon kezelhető, illetve „enyhébb” delegált esetek
aránya (a korai kezelésbe vételnek, illetve a megelőzési munkának köszönhetően).
Az osztályközösségek (iskolaközösség) megtartó ereje növekedett (szociometria), valamint
csökkent az iskolákból fegyelmi eljárás során eltávolított diákok száma. Mindezek azonban
igazából hosszabb távon nyújthatnak releváns információkat. Érdekes tapasztalat volt, hogy a
diákok egy saját szervezésű kutatás kapcsán maguk vizsgálták, hogy a diákok kihez fordulnának
segítségért probléma esetén. Az adatok szerint a gyakorló gimnáziumban a megkérdezettek 87%a az iskolai szociális munkást keresné fel (!), míg az osztályfőnököt alig 20%, más szaktanárt
18% (Freilics-Lovász-Pozsonyi 2006). Az értékelésben fontos szerepe van annak, hogy az
érdekeltek (diákok, tanárok, szülők) mennyire elégedettek, milyen módon veszik igénybe az
iskolai szociális munkás szolgáltatásait, mennyire számolnak vele az „iskolai történések
működtetésében”.
A Pécsi modell tapasztalatai szerint leginkább egyéni esetkezelésekre került sor (az első 2 évben
ez a szolgáltatások 74%-a), míg egész családdal, illetve több családtaggal folytatott konzultáció
viszonylag kisebb arányban történt – ezek főként családlátogatások keretében zajlottak. A
szociális munkások közösségi tevékenységének relatíve magas, illetve a csoportfoglalkozások
alacsonyabb aránya egyrészt annak tulajdonítható, hogy az iskolai közösség építésére, az iskolai
légkör javítására irányuló tevékenységeket szívesen fogadták az iskolák, és az iskolai szociális
munkásokkal szembeni bizalmi kapcsolatot, az ismertségüket, elfogadottságukat is ezáltal
lehetett növelni, másrészt 2007-től a közoktatási törvény módosítása miatt az osztályfőnökök
csak akkor kaptak óradíjat az osztályfőnöki órájuk után, ha azt valóban meg is tartották. Ez
utóbbi miatt az osztályfőnök, illetve bármely más tanár már nem olyan szívesen „adta oda” saját
óráját egy prevenciós/edukációs foglakozásra. Mindazonáltal volt olyan iskola, ahol a pedagógiai
koncepció hivatalos eleme, hogy minden osztály évi öt osztályfőnöki órát arra használhat, hogy
az iskolai szociális munkás csoportfoglalkozásokat, egészségfejlesztő programokat tartson
számunkra.
Már az első évben sok tanár kereste meg az iskolai szociális munkásokat, ha egy diákkal
kapcsolatban kérdése, problémája volt, több osztályfőnök folyamatosan konzultált velük,
megkeresték csoportok kapcsán, szociometria készíttetése miatt. Kirándulásokra hívták, családi
napokra, összejövetelekre. Ez is arra utal, hogy a szociális munkások az iskolai közösség részévé
váltak. Emellett a diákok gyakran önként keresték meg a szociális munkásokat, így nem csupán
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úgy találkoztak velük, hogy a pedagógusok delegálták a segítőket hozzájuk, sőt a 2008/2009-es
tanév első félévében a szakközépiskolában az új esetek 87%-a (52 fő) önkéntesen felmerülő volt.
A magas önkéntes kliensek arányában talán az is szerepet játszott, hogy már akkor segítségért
fordult a diák, amikor a pedagógus még nem is észlelte a problémát, vagy azt még nem tartotta
olyan súlyú gondnak, ami miatt a tanulót a szociális munkáshoz kellett volna irányítania.
Érdekes, hogy a gimnáziumban maguk a diákok kezdeményezték egy nyitott csoport
megalakítását stressz-kezelési problémák miatt. Fontos megjegyeznünk, hogy szintén
gimnáziumban fogalmazódott meg az az „elvárás”, hogy az iskolai szociális munkás ne az iskola
alkalmazottja, hanem egy „külsős” – általában véve a titoktartást erősen értéknek tekintő –,
hatóságoktól is teljes mértékben független személy legyen. Ez egyrészt igazolni látszik a modell
előzetes feltevését, másrészt pedig a fiataloknak általában nyújtandó programok tervezésekor is
megfontolandó tényező. A szülők részéről szintén pozitív fogadtatásról beszélhetünk: a szociális
munkást telefonon, személyesen az iskolában, akár előzetes megbeszélés nélkül is felkeresték,
illetve szülői értekezletek, fogadó órák alkalmával kértek tőle segítséget.
A program tapasztalatai szerint a probléma jellege szerinti megoszlás igen sokféle lehet, de a
főbb problémákat a hiányzások, a családi-, kapcsolati problémák, a túlterheltség, a
drogfogyasztás, a beilleszkedési nehézségek és az anyagi problémák jelentik. A gimnáziumban a
legnagyobb problémát a szociális, anyagi nehézségek jelentették. Ennek értelmezéséhez azonban
tudni kell, hogy a többi iskolával ellentétben itt a könyvtámogatásokat, az ösztöndíj- és egyéb
támogató pályázatokkal kapcsolatos ügyintézéseket is egyedül az iskolai szociális munkás
végezte, tehát ugyan nem volt túl sok anyagi problémával küzdő családban élő diák a
gimnáziumban, azok mégis valamennyien az iskolai szociális munkással kerültek kapcsolatba
ezen hátrányuk mérséklése érdekében. Szintén figyelemreméltó megfigyelés, hogy a
szakiskolában és szakközépiskolában a szociális munkások egyfajta iskolai információstanácsadó pontként is működtek, akikhez szinte bármilyen, az ifjúságot érintő kérdésben
szívesen fordultak a diákok, a „hogyan kell udvarolni” problémától egészen a pályaválasztási
kérdésekig.
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5. ábra
A továbbiakban iskolai szociális munkás tevékenység vizsgálata kapcsán a Pécsi modell projekt
néhány fontosabb tapasztalatára hívjuk fel a figyelmet.
A program az első év után kezdett „beérni”, azaz egyre többen ismerték az iskolai szociális
munkások szolgáltatási palettáját, és egyre többen vették igénybe azokat, tehát az iskola
közössége mai kifejezéssel élve „felhasználója” lett az iskolai szociális munkának.
A fenti ábrán tendenciaként megfigyelhető az is, hogy a szolgáltatások mindhárom iskolában a
vizsgált időszak januári hónapjában meredeken megemelkedtek és a következő négy hónapban
magas szinten is maradtak. Ennek több tényező állhatott a hátterében: egyrészt az iskolai
hiányzások ekkor érik el azt a szintet, amikor már mindenképpen reagál az iskola (hatósági
feljelentések, szociális munkáshoz való delegálás), másrészt a félévzárás, a félévi bizonyítvány,
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az eredmények miatt egyre nagyobbá váló stressz és túlterheltség, illetve az ebből származó
gondok aránya is szerepet játszhatott. Emellett a diákok a karácsonyi szünetben sokszor
problematikus családi történéseket, konfliktusokat éltek át, amelyek aztán valamilyen formában
az iskolában is lecsapódtak, például magatartási problémákat, illetve tanulmányi teljesítményromlást okozva. A programfolyamat értékelése kapcsán megemlítendő, hogy az iskolák számára
a szociális munkások folyamatos visszacsatolást nyújtottak az iskoláról egyrészt a havi forgalmi
jelentések révén, másrészt a félévkor megtartott értékelő értekezlet segítségével, ahol mindegyik
programban résztvevő partneriskola vezetője és a projekt lebonyolításában érdekelt valamennyi
személy részt vett.
Az előzőeken túl ki kell emelni, hogy a program lebonyolítása során hangsúlyt kapott a projekt
nyilvánossága, illetve minél nagyobb ismertség elérése (egyfajta közösségi szociális munka).
Ennek részeként rendszeresen szerveztünk a projekt hatékonyságát elősegítő fórumokat Pécs,
illetve a pécsi kistérség szociális és gyermekjóléti alapellátásában dolgozó segítő
foglalkozásúakkal és a Pécsi Fiatalkorúak Pártfogó Felügyeletével. A programban dolgozók
kerekasztal-beszélgetéseken vettek részt a Pécsi Gyermekvédelmi Szakmai Műhely
rendezvényein. Ezenkívül rádiós és televíziós magazinműsorokban, szakmai tanácskozásokon,
konferenciákon ismertették a programban szerzett tapasztalatokat.
A program a 2006/2007-es tanévben indult három pécsi középiskolában, majd további három
közoktatási intézménnyel bővült a 2008/2009-es tanévtől: egy 8 osztályos gimnázium, egy
általános iskola és egy szakiskola csatlakozott a programhoz, így az INDIT Közalapítvány
Iskolai Szociális Munkás Hálózata 2009-ben már hat iskolában alkalmazott főállású iskolai
szociális munkásokat.
A korábban létrejött Pécsi Iskolai Szociális Munkás Hálózat tapasztalatait képzésekkel, pécsi
„intézménylátogatással” adtuk tovább a 2010-ben induló budapesti program munkatársainak. Az
indulás után is folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk főként telefonon, de
időközönként személyesen is.
Amellett, hogy a pécsi hálózatnak nem volt „intézményesült” előzménye a két program
indulásában, fellelhető egy további jelentős különbség:
Pécsett még a pályázat megkezdése előtt partneriskolákat kerestünk. Összesen 10 közoktatási
intézmény vezetését kerestük fel és elmondtuk, hogy egy főállású iskolai szociális munkást
szeretnénk foglalkoztatni, aki az adott intézményben dolgozna. Az iskolákat előre
megismertettük a munka főbb tartalmával (a szolgáltatási palettával), és a munka beindításához
egy külön konzultációs szobát kértünk, amelynek esetleges felújítási és berendezés költségét
magunkra vállaltuk. Valamennyi iskolának hagytunk időt a jövendőbeli partnerség
átgondolására. Végül – nagy örömünkre – mindegyik megkeresett iskola együttműködési
szándékát nyilvánította ki, így 10 iskolából választhattuk ki azt a hármat, ahol 2006 őszén
megkezdtük a programot.
Ezzel szemben Budapesten a fővárosi önkormányzati illetékes szakbizottsága jelölte ki a leendő
partnerintézményeket, emiatt az iskolák egy része nem lehetőségnek, hanem sokkal inkább
kényszernek élte meg a pályázatot. Ez a későbbi gyakorlati munkára is negatív hatású volt. Bár
mindent megtettünk azért, hogy a „kényszerű együttműködés” stigmáját lemossuk a programról,
néhány iskolában ez nem sikerült. Ezekben az iskolákban a vezetés vagy annak egy része
mindvégig bizalmatlan és ellenálló volt a programmal szemben. Olyannyira, hogy a hatból egy
helyen csak az iskola igazgatójának nyugdíjazása után bekövetkezett új szemléletváltás, egy
másik helyen pedig új partnerintézmény keresése hozott változást. Tapasztalataink szerint az
iskolai vezetőség a program kivitelezésére nézve meghatározó: ha bizalmatlan, illetve erővel,
akarata ellenére ráerőltetettnek éli meg a „közös pályázatot”, akkor az a program lebonyolítását
lényegében ellehetetlenítheti. Egy szolgáltatás elfogadtatása különösen sok energia befektetést
igényel egy olyan szakterület esetében, amely a társadalom nagy része számára szinte teljesen
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ismeretlen. Tapasztalatunk szerint a program úgynevezett „beérése”, azaz, hogy az iskola
valamennyi polgára (felnőttek, diákok, szülők, pedagógusok, kisegítő személyzet) számára
érthetővé váljék, hogy az iskolai szociális munkás miben tud segíteni, hol vannak a kompetencia
határai stb. akár 2 tanév is lehet. Ezért javasoltuk az illetékeseknek, hogy kezdetben kisebb
volumenű és mindenképpen partneri, önkéntes együttműködésen alapuló iskolai szociális
munkás hálózatok induljanak, hiszen ezeknek nagyobb esélyük van a programok optimális
lebonyolítására, melyek sikerességük miatt növelhetik az iskolai szociális munka ismertségét,
illetve presztízsét.
A pécsi modell programban résztvevő iskola típusok:
 általános iskola
 nyolcosztályos osztályos általános gimnázium
 szakiskola
 szakközépiskola
 gyakorló gimnázium
A program 12 iskolájában iskolánként alkalmaztunk egy szakembert, azaz összesen 12 főállású
iskolai szociális munkást, akiknek saját konzultációs szoba is rendelkezésükre állt. A fővárosban
és Pécsett is 6-6 fős teamekben ún. iskolai szociális munkás hálózatokban dolgoztak, amelyeket
egy-egy félállású koordinátor vezetett. A legkisebb iskolában nagyjából 350 fő, a legnagyobb
intézményben több, nagyjából 1200 fő tanult. Az iskolák egy részében a védőnő mellett iskolai
pszichológus is dolgozott, akikkel az adott oktatási intézményben iskolai mentálhigiénés
munkacsoportot hoztak létre.
A Pécsi modell sajátosságai:








A munkáltató – mind az iskolától, mind a gyermekjóléti rendszertől – független civil
szervezet (függetlenség). Előnye: a szakmai munkát nem befolyásolják terhelő alá- és
fölérendeltségi viszonyok.
Az iskolai szociális munkások hálózatban működnek, amely szakmai kontrollt és támaszt
biztosít (esetmegbeszélés, egységes adminisztráció, munkanapló, forgalmi jelentés,
szociális adatlap, egyéni problémakezelési tervek). Az iskolákban folyó hatékony segítő
tevékenység érdekében heti rendszerességgel esetmegbeszélő stábokat tartottak,
amelynek célja a szakmai támogatás, emellett ún. bővített, illetve nyitott esetmegbeszélő
csoportokat is szerveztek havi rendszerességgel (hálózat).
Az iskolai szociális munkások egy iskolában dolgoztak főállásban, ott töltötték
munkaidejük jelentős részét, csak családlátogatás vagy esetmenedzselési, kísérési
feladatok, valamint stábmegbeszélések kapcsán voltak távol. Az iskolában saját iroda állt
rendelkezésükre (számítógép, közvetlen telefonálási lehetőség). Ezzel a diákok számára
egyfajta könnyen elérhető, segítséget és érzelmi támaszt nyújtó felnőtt segítő tud lenni
(elérés).
Az egységes szemlélet ugyanakkor nem zárta ki, hogy az egyes iskolákban más-más
munkamódszer kapjon prioritást (pl.: gyakorló gimnázium – csoport munka, műszaki
szakközépiskola – közösségi munka, szakiskola – egyéni esetkezelés) (rugalmasság).
Szintén a modell jellemzője, hogy erős együttműködéseket alakított ki, az iskolai
színtéren kívüli ifjúságsegítő programokkal, sőt több ilyen programot az INDIT
Közalapítvány rendszerén belül működtetett: Alternatíva Ifjúsági Iroda (Magyarország
első, máig működő ún. Pláza programja), Utcai Szociális Szolgálat, BuliSegély Szolgálat.
A különféle programok integrált működése tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy a
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szervezet akár az iskolából hosszabb-rövidebb ideig kieső, illetve ott el nem érhető
fiatalok számára is képes legyen segítséget nyújtani (együttműködés).
Egyéni szakmai konzultáció mindegyik iskolában minimum havi rendszerességgel, amely
célja a szociális munkások személyre szabott szakmai támogatása (konzultáció).
A szociális munkások a befogadó iskolában igyekeztek egy egészségfejlesztési
munkaközösség (iskolai védőnő, iskolaorvos, iskolapszichológus, rendezvényszervező,
ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök stb.) tagjaként dolgozni, illetve ilyen teameket
facilitálni (csapat).
A program lebonyolítása során kiemelt szerepet kapott a hatékonyságmérésre való
törekvés (adminisztráció, nyilvánosság) (hatékonyság).
Programszemléleti kerete: gyermekekre orientálódó iskolai szociális munka, illetve a
modern ökológiai modellekből építkezik. Az iskolai szociális munkás saját módszerein
keresztül – egyéni esetkezelés, szociális csoport munka, közösségi munka – próbál meg
preventív jelleggel a gyermek problémáira megoldást találni. Az iskolai szociális munka
önálló intézmény, autonóm módon cselekszik, nincs az iskola vezetésének alárendelve,
független fenntartó finanszírozza, ugyanakkor szupervíziós és esetmegbeszélő teamek
segítségére támaszkodhat. A gyermekkel, a családdal és az iskolával egyaránt
kapcsolatban áll, az egészre koncentrál, egyszerre van tekintettel a környezetre és a
személyiség komplexitására. A szociális munkás munkája során a kliensei erősségére
koncentrál, a védőtényezők megerősítésére törekszik, ugyanakkor számol a problémák
komplexitásával, és az azok kezelésére hivatott szakmák sokszínűségével. A
megoldásokat multidiszciplináris team segítségével keresi (tudományosság).
(Gergál – Máté, 2009, 96-97 o.)

A Pécsi modell végül az egyre apadó pályázati források miatt 2012-ben megszűnt. Volt olyan
„tehetősebb” iskola, ahol a köznevelési intézmény tovább foglalkoztatta az iskolai szociális
munkást. Mindezek arra utalnak, hogy a külön címkézett támogatások (akár iskoláknak
közvetlenül), pályázati források, illetve úgynevezett kvázi normatív finanszírozási megoldások
szinte minden esetben szükségesek a pécsi modell fennmaradásához. Ez utóbbi azt jelenti, hogy
ha hosszabb távra, 3-5 évre szól a pályázat elnyerése, ez idő alatt a nyertes/befogadott pályázatok
lényegében normatív támogatásként számíthatnak a forrásokra. (Ilyen volt korábban a támogató
szolgálatok rendszere is.)
Napjainkban az iskolai szociális munka Pécsi modelljében dolgozó szakemberekből ketten
végeznek továbbra is iskolai segítő tevékenységet – iskolai szociális munkásként dolgoznak,
mindketten az úgynevezett belső modell szerint. Ők és még közülük néhányan az iskolai
szociális munka területén belül módszertani és szakmatartalmi kérdésekkel is foglalkoznak,
elsősorban iskolai színterű prevenciós programok fejlesztésében és megvalósításában vesznek
részt:
 MIND-projekt: kortársbántalmazás és iskolai erőszak megelőzésére irányuló program4
 FÜGE: Komplex egészségfejlesztési szemléletű devianciaprevenciós program
(drogprevenciós foglalkozás)5
 CSAT Projekt – párkapcsolati erőszak prevencióját megcélzó középiskolásoknak szóló
program6
 Alter Kortárs Műhely - kortárssegítő program7
4

http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/0a/c3000/MIND-PROJEKT.pdf , letöltés dátuma: 2018.08.18
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-11/programdokumentacio.pdf, letöltés dátuma:
2018.08.18
6
http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/0a/c3000/CSAT-PROJEKT.pdf, letöltés dátuma: 2018.08.18
5
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Nagy István – Szabóné Szalay Csilla: Óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység a
Család- és Gyermekjóléti Központnál82
Előzmények
Az elmúlt évszázadban Európa országaiban – így Magyarországon is - számos változás
következett be az oktatás-nevelés, a szociális viszonyok, a családok szerkezete- és működése
terén. A technikai és gazdasági fejlődés felgyorsulását követve, a fogyasztói társadalom
kívánalmainak megfelelve, a munkahelyen és a köznevelési intézményekben elvárt magasabb
követelmények és nagyobb teljesítmény elérése miatt a szülőknek és a gyermekeknek is az új
elvárásoknak és kihívásoknak kell megfelelniük. A hagyományos családmodell megváltozása,
a szülők leterheltsége, a hagyományos szülői szerepek funkcionális változása mélyen kihat a
gyermekek fejlődésére, magatartására és a köznevelési intézményekben való viselkedésére.
Mindemellett a gyermekekkel szemben támasztott követelmények is megnövekedtek.
Ezzel párhuzamosan az iskolákban és óvodákban drasztikusan megnövekedett a szociális,
mentális, fejlődési, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek száma. A
köznevelési intézményekben dolgozó – igencsak leterhelt - pedagógusok pedig azzal
szembesültek, hogy nincs idejük, eszközük, képzettségük, szakmai tudásuk és gyakorlatuk az
iskolában megjelenő társadalmi problémák kezelésére. A súlyos és halmozott problémákkal
küzdő gyermekek megnehezítik a köznevelési intézményben folyó pedagógiai munkát, a többi
gyermek fejlesztésének, oktatásának biztosítását.
A köznevelési intézményekben elérhető szociális szakember gondolata nem újkeletű. Az
Amerikai Egyesült Államokban már az 1900-as években megjelentek az iskolai szociális
munkások, míg Európa országaiban (Németországban és az Egyesült Királyságban) az 19801990-es években volt e szociális szolgáltatás működtetésére kezdeményezés.
Magyarországon az 1990-es évektől több modellkísérlet született és került kipróbálásra az
iskolai szociális munka működtetésére. 2003-2004-től a Módszertani Gyermekjóléti
Szolgálatok Egyesülete intenzíven kezdett foglalkozni e témával. Több egyeztetetés indult az
illetékes szaktárcákkal. Több kutatás, szakmai egyeztetés és modellek kidolgáza után 2018.
januárjában módosult az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról, valamint a hozzá tartozó 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, mely zöld utat
engedett az ország valamennyi óvodai és iskolai intézményében a szociális segítők eléréséhez.
A jogszabály a meglévő gyermekjóléti központokat jelölte ki az óvodai és iskolai szociális
segítők anyaintézményeként. A segítői tevékenységet 2018. szeptember 1-től kezdhetik meg a
szociális segítők a köznevelési intézményekben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új
szolgáltatás bevezetéséhez szakmai ajánlást dolgozott ki szakemberek segítségével, mely „Az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez” címet viseli. A működtetéséhez
segítséget nyújtó módszertani, szakmai irányelv kidolgozás alatt áll.
Miért a Család- és Gyermekjóléti Központ feladata?
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy ítélte meg, hogy a köznevelési intézményekben
megjelenő problémák megoldására valamennyi köznevelési intézményben elérhetőnek kell
lenni olyan szociális szakembernek, akinek a tudása és képessége alkalmassá teszi arra, hogy
A szerzők a pécsi ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT
munkatársai. Nagy István – igazgató, dr. Szabóné Szalay Csilla –óvodai és iskolai szociális segítő munkatársak
szakmai koordinátora. Az intézmény elérhetősége: http://www.ecsgyk.hu/kapcsolat/
82
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a köznevelési intézményekben rejlő lehetőségeket és szaktudást összehangolja, illetve
mindezt koordinálja és kiegészítse saját komplex tudásával, valamint „anyaintézménye” a
Család- és Gyermekjóléti Központ valamennyi szolgáltatásával. Ezért az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2018. szeptember 1-vel a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2018. februári
módosításával kötelezően ellátandó feladatként az óvodai és iskolai szociális segítői feladatot
a Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatellátásához csatolta. A sokak által várt
jogszabály módosítását egy EFOP 3.2.9-16-2016 „az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése” című projekt előzte meg, mely által az országban 54 Család- és
Gyermekjóléti Központ megpályázta és megnyerte, majd közülük 53 Központ útjára is
indította az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység szakmai alapjait integráló
programot és a benne rejlő lehetőségek kipróbálását 18 hónapon keresztül. Az első pályázók
2017. júniusában, míg az utolsó nyertes pályázó 2018. februárjában kezdte meg a
tapasztalatszerzési folyamatot. A pályázat célja az volt, hogy olyan együttműködési és
szakmai minta, valamint szolgáltatási paletta kialakítása valósuljon meg, mely az óvodák és
iskolák számára is el- és befogadható, és valós segítséget nyújt a köznevelési intézményekben
tanuló gyermekek és családjaik, valamint az ott dolgozó szakemberek számára. A
tevékenység kialakítása során törekedni kell arra, hogy a szükségletekre azonnali reakciót és
interakciót biztosítson oly módon, hogy az valós megoldási stratégiaként szolgáljon. Mindez
a köznevelési intézmények helyszínén teljesítendő, felhasználva a Család- és Gyermekjóléti
Központok jelzőrendszeri, infrastrukturális és széles humán- és szolgáltatási lehetőségeit.
A Központ széles körű szolgáltatási palettája és a Központban dolgozó szakemberek speciális
és széles spektrumú tudása és képzettsége – s ezek felhasználása - lehetővé teszi, hogy a
köznevelési intézményekben hatékony és azonnali segítséget tudjanak nyújtani az óvodai és
iskolai szociális segítők. Továbbá fontos, hogy a segítő szakemberek a Központ valamennyi
szolgáltatását és eszközrendszerét használni tudják specifikus megoldások érdekében.
Az óvodai és iskolai szociális segítők beilleszkedése az „anyaintézménybe”, azaz a
Család- és Gyermekjóléti Központba
Az óvodai és iskolai szociális segítőknek nincs könnyű dolguk, amikor arról van szó, hogy
munkavégzésük során hová tartoznak. Tudatosítaniuk kell azt a tényt magukban és
munkatársaikban, valamint a köznevelési intézmények vezetőiben és dolgozóiban is, hogy hol
vannak „otthon” tevékenységük során, ki a munkáltatójuk, és meddig terjed a szakmai
kompetenciahatáruk. Egyrészt meg kell találni helyüket és szakmai identitásukat a Család- és
Gyermekjóléti Központ szervezeti felépítésében (a speciális feladatellátást végző központhoz
tartoznak a jogszabályi rendelkezés szerint) és munkaközösségében, másrészt ugyanúgy be
kell illeszkedniük a köznevelési intézmény kollektívájába és működési rendjébe is. A
munkavégzésük helye az óvodák és az iskolák színterei, melyek sokszor távol vannak a
Központ és a szakmai irányítás védett környezetétől. Munkájukat önállóan végzik (bár sok
esetben – nagyobb létszám esetén – ugyanúgy team segíti őket). Ezen a tényen alapul az az
elvárás, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő gyakorlott, szakmai identitásában
magabiztos legyen, valamint széles szaktudással rendelkezzen. A szociális segítőnek
határozottan kell képviselnie az óvodákban és iskolákban saját kompetenciáit, szakmai
önállóságát és azt a széles tudásspektrumot, amellyel be tudja bizonyítani a köznevelési
intézmény vezetőinek és pedagógusainak (de ha úgy tetszik a fenntartóknak és a jogalkotónak
is), hogy van értelme, haszna és létjogosultsága az óvodai és iskolai szociális segítők
működésének. Éppen ezért ajánlott, hogy csak olyan munkatársak dolgozzanak ebben a
munkakörben, akik jól ismerik az „anyaintézmény” működési és felépítési struktúráját, az
intézmény szakmai elveit és elvárásait, a központ valamennyi alap- és speciális szolgáltatását,
illetve az észlelő- és jelzőrendszeri tagok széles körét, feladatait, kötelezettségeit.
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Mint minden új szolgáltatás bevezetéséhez, a fent említett folyamathoz is idő és alapos
megfontoltság szükséges, így a humánerőforrás megteremtése csak az első lépés. A
munkatársak mentorálása (tanítása), terepmunkán való tapasztalatszerzésük, s az óvodákba és
iskolákba való beilleszkedésük időigényes. Emellett nem várható el a Központoktól, hogy
azonnal elérjék valamennyi köznevelési intézményt. Az intézmények kiválasztása során –
ahol a szociális segítők megkezdhetik a szakmai munkájukat - figyelembe kell venni néhány
szempontot. A szakmai tapasztalat az, hogy minél korábbi életkorban felfedezésre kerül a
probléma egy gyermeknél, annál könnyebb annak kezelése és annál hatékonyabb a
beavatkozás. Ennek megfelelően első körben az óvodákat és az általános iskolákat célszerű
bevonni az ellátási körbe. Fontos továbbá, hogy a pedagógiai munka zökkenőmentes
kiegészítése a szociális segítők szaktudásával és támogatásával azon intézményekben minél
előbb biztosítandó, amelyek nagyon nehéz szociális, szocializációs és családi háttérrel küzdő
gyermekek nevelését és oktatását látják el.
Érdemes azt is kihangsúlyozni, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő az észlelő- és
jelzőrendszer tagja, s ezt a rendszert család- és gyermekjóléti szolgálatok működtetik,
valamint a család-és gyermekjóléti központok koordinálják. Ezért is kulcsfontosságú, hogy az
óvodai és iskolai szociális segítő rendkívül jól beilleszkedjen a szolgálatok és a központ
mindennapi munkájába, illetve ismerje annak működését és a kapcsolódási pontokat. Az
óvodai és iskolai szociális segítőnek fel kell ismernie azokat a problémákat a gyermek
viselkedésében és a család működésében, melyek haladéktalanul jelezendők az illetékes
család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ felé. Ez azt feltételezi, hogy a segítőnek
olyan tudásnak is a birtokában kell lennie, mely meghatározza, milyen esetben (kinek és
milyen módon) kell jelzést küldeni vagy klienst delegálni.
A jogalkotó arról rendelkezett, hogy 1000 gyermekenként 1 fő szociális segítő biztosítsa a
köznevelési intézményekben az ellátást, azonban az nem került meghatározásra, hogy egy
szociális segítő maximálisan hány intézményt láthat el egyszerre. Ez azért fontos kérdés, mert
a feladatellátás hatékonysága és akár létjogosultsága kérdőjeleződhet meg akkor, ha a
szociális segítő a kis létszámú intézmények miatt (például egy egyszerre 4-5 településen
működő intézmény esetében) több telephelyet lát el. Ez a probléma főleg a járások kis
településein lévő, alacsony létszámú köznevelési intézmények esetében jelenik meg, hiszen a
szociális segítő ebben az esetben a munkaidejének jelentős részét utazással, s nem a
feladatellátással tölti. A hatékony működés érdekében ezen területre célszerű olyan
munkatársakat keresni, akik személygépkocsival rendelkeznek, és így viszonylag rövid idő
alatt képesek ingázni a települések között. Azt is figyelembe kell venni, hogy csak akkor
tudják a köznevelési intézményekben elfogadni az új szolgáltatás működését, ha van
személyes találkozás és valódi jelenlét – ezért rendkívül fontos, hogy rendszeres
időközönként a szociális segítő személyesen is részt vegyen az adott köznevelési
intézmények tevékenységében.
A Központ működési rendjéhez kíván igazodni az az igény (a Szakmai ajánlás is
tartalmazza), hogy az óvodai és iskolai szociális segítők teamje (ahol többen alkotják a
munkaközösséget) hetente egyszer esetmegbeszélő találkozáson vesznek részt.
Emellett javasolt a szociális segítők számára elérhetővé tenni a szupervízió lehetőségét
egyéni és csoportos formában egyaránt. A szupervízió fontos szerepet kap az első időszakban
a csapatépítésben és az új feladat bevezetésével járó feszültségek oldásában.
Minden esetben javasolt, hogy adott esetmegbeszélésekre és esetkonferenciákra, mely
szervezése óvodás vagy iskolás gyermek ügyében történik, az illetékes óvodai és iskolai
szociális segítőt meg kell hívni, még akkor is, ha korábban nem állt kapcsolatban a
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gyermekkel vagy annak családjával. Az óvodai és iskolai szociális segítő kapocs a család- és
gyermekjóléti szolgálat/központ és a köznevelési intézmények között, így jelenlétével,
munkájával segíti a kommunikációt és a szakmai együttműködést a gyermek és a családja
érdekében a két intézmény között. Az óvodai és iskolai szociális segítő szakmai tudásával és
aktív részvételével elősegíti az esetmegbeszélők és az esetkonferenciák hatékonyságát.
Amennyiben egyéb elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni, írásban ad tájékoztatást az adott
gyermekkel kapcsolatban.
A központ feladatai között szerepel, hogy minden év február 28-ig meg kell szerveznie az
észlelő- és jelzőrendszeri tagok számára az éves szakmai tanácskozást. Fontos (főleg a
szolgáltatás bevezetésének időszakában), hogy ezen eseményen az egyik téma az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenység legyen. E rendezvény keretében a jelzőrendszeri tagok
széles köre teljes körű tájékoztatást kap a jelenleg működő szolgáltatás szakmai
tapasztalatairól. Az éves szakmai tanácskozáson bemutatásra kerülhetnek az óvodai és iskolai
szociális segítők is.
A Szakmai ajánlás szerint az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársak munkaideje 7.0019.00 óra közötti időkeretben, részben kötött munkaidőkerettel, napi 8 órás munkavégzéssel
jár. Ezzel a munkaidőkerettel igazodnak a köznevelési intézmények működési rendjéhez, és
az esetleges tömegközlekedés menetrendjéhez is. Az óvodai és iskolai szociális segítők a
szülőket elsősorban a kora reggeli órákban vagy a munkaidőn túli időszakban érik el, a
gyermekek viszont a nevelési/tanítási időszakban vannak jelen az intézményekben. Továbbá
számos esetben megtörténhet, hogy a segítőknek 16 óra után is rendelkezésre állnia: ilyen
lehet a szülői értekezlet, a fogadóóra, a szülői klub, a szülői munkaközösséggel történő
megbeszélés, vagy a kollégiumban lakókkal való személyes találkozás. Az új feladat
elfogadtatása és hatékonyságának növelése érdekében nagyon fontos, hogy a szociális segítő
nemcsak a gyermekek, hanem a szülők számára is személyesen elérhető legyen.
Beilleszkedés a köznevelési intézményekbe
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése során nagy hangsúlyt kell
fektetni az előkészítő munkára. Két olyan ágazat szoros és hosszútávú együttműködését kell
létrehozni, mely különböző szervezeti struktúrával, szemlélettel és szakmai nyelvezettel bír.
A szervezeti felépítésbe az óvodai és iskolai szociális segítőt be kell illeszteni mindkét
intézményrendszer esetében, így szükséges, hogy a két terület szemlélete és szakmai
nyelvezete minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Az együttműködés alapja az, hogy a jövő
generációját segítse az egészséges, művelt, a társadalomba könnyen beilleszkedő,
kiegyensúlyozott felnőtté válás folyamatában. További célként fogalmazódik meg, hogy a
felmerülő problémákra és szükségletekre együtt adekvát válaszokat és szolgáltatási palettát
dolgozzanak ki a szakemberek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az előkészítés során a
Központ és a köznevelési intézmény vezetője felmérje az adott intézmény szükségleteit,
pillanatnyilag fennálló és hiányzó szolgáltatási lehetőségeit. A szükségleteknek megfelelően
olyan szolgáltatási paletta kialakítását kell létrehozni, mely mindkét intézmény számára
megvalósítható és elfogadható. A Gyermekjóléti Központok mindezt egy írásban történő
szükségletfelmérő kérdőív83 felvételével, és a köznevelési intézmény vezetőjével folytatott
interjú alapján valósíthatják meg. A személyes találkozások során egyeztetni lehet a
köznevelési intézmény vezetőjével az infrastruktúra biztosításának módjáról és lehetőségeiről
is (pl.: irodahelység, bútorzat, internet és telefonhasználat, nyomtatási lehetőség). Meg kell
A szükségletfelmérő kérdőív minta megtalálható „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
bevezetéséhez” című Szakmai ajánlás mellékletében
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állapodni az óvodai és iskolai szociális segítő szakember köznevelési intézményben történő
működéséről (például az intézményben történő munkavégzés feltételeiről, esetleges
óralátogatás, ügyfélfogadás biztosításáról, adatszolgáltatásról, nevelőtestületi értekezleteken,
szülői értekezleteken való részvételről). Amennyiben minden lényeges pontban megállapodás
születik, az együttműködési megállapodás84 aláírását követően megkezdődhet a gyakorlati
munka.
A szociális segítők az első tantestületi/nevelőtestületi értekezleteken az intézményvezetőkkel,
mentortanárokkal, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel, valamint az intézményi
pszichológusokkal együtt tudják megalkotni a tanévre/nevelési évre vonatkozó programokat.
Ekkor egyeztetésre kerülnek azok a lehetőségek, programok, feladatok, melyek
megvalósításában, lebonyolításában a szociális segítő részt tud vállalni az intézményen belül.
A szociális segítők akkor tudnak jól dolgozni az óvodákban és iskolákban, ha programjaik és
szolgáltatásaik beépülnek a köznevelési intézmények éves munkaterveibe. A
nevelőtestületi/tantestületi értekezlet jó színtere annak, hogy egymás szakmai alapvetéseit
megismerjék, kialakítsák a közös kommunikációs csatornákat – valamint egy közös nyelvet –
, és érzékenyítsék a pedagógusokat a felmerülő, megoldandó problémákkal kapcsolatosan.
Fontos megemlíteni, hogy a későbbi munkavégzés során is nagy hangsúlyt kell fektetni arra,
hogy a nevelőtestületi/tantestületi üléseken a pedagógusok és az intézményvezetők is
tájékoztatást és visszacsatolást kapjanak az elvégzett munkáról és annak eredményéről, hiszen
a két szakma közelítése és kölcsönös megértése széles körben itt érhető el a
leghatékonyabban.
További fontos színtere a szociális segítő kezdeti bevonásának az óvodákban és az iskolákban
megtartott szülői értekezletek. Ezen alkalmakkor a segítők lehetőséget kapnak a
bemutatkozásra és arra, hogy a feladatellátásukról, az elérhetőségükről és az ügyfélfogadási
rendjükről tájékoztassák a szülőket.
A szociális segítők valamennyi intézményben a gyermeklétszám függvényében vannak (és
lesznek a jövőben is) jelen. Minden oktatási-nevelési intézményben kihirdetésre kerül a
szociális segítők ügyfélfogadási ideje és helyszíne, s emellett célszerű, hogy a munkaidejük
alatt mobiltelefonon folyamatosan elérhetőek legyenek, illetve rendkívüli esetben,
krízishelyzetben (külön kérésre) ügyfélfogadási időn túl is megjelenjenek az intézményekben.
Hasznos, ha egy olyan tájékoztató füzetet biztosítanak a szociális segítők a gyermekek és
szüleik, valamint a pedagógusok számára, mely tartalmazza mindazon problémákat, melyek
kapcsán a szociális segítő felkereshető, és tartalmazza azokat a szolgáltatásokat is, melyeket
biztosítani tud. Továbbá itt is feltüntetendő az óvodai és iskolai szociális segítő neve mellett
annak íméles és telefonos elérhetősége, illetve személyes ügyfélfogadási rendje.
A köznevelési intézményben a szociális segítő tevékenysége megkezdését követően hasznos,
ha minden kisebb tényezőre is figyel, ami elősegítheti az együttműködést, támogatottságot az
óvodák és iskolák falain belül. Sokszor apróságokról van szó, de sokat segít a szakember
intézménye és a munka megítélésében, ha odafigyel a részletekre (például a tájékoztatás
egyéb formáira). A szociális segítőnek célszerű a munkája megkezdésekor értesülnie arról,
hogy tevékenységéről kinek és milyen rendszerességgel kell a köznevelési intézményben
tájékoztatást nyújtania. Sokszor szokásjog szerint működnek ezek az elvárások, így már az
elején tisztázni kell az információk haladási irányát. Például sok iskolában elegendő az
intézményvezetőt tájékoztatni a munka előrehaladásáról, de van, ahol külön kell tájékoztatni
az alsós és a felsős vezetőt. Ezen folyamatok helyes véghezvitelének lehet az a
következménye, hogy a vezetők (kellő információval bírva a munka tartalmáról és
Az Együttműködési megállapodásra minta megtalálható „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
bevezetéséhez” című szakmai ajánlás mellékletében
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hatékonyságáról) a nevelőtestület felé is nyitottabban közvetítik a segítők jelenlétét és
szolgáltatásaikat. Sok esetben a vezetőn múlik, hogy a szociális segítők egy tantestületbe
milyen megítéléssel érkeznek, s hogy kialakulhat-e partneri viszony a pedagógusokkal.
Szintén apróságnak tűnő, de annál fontosabb feladata a szociális segítőnek - a beilleszkedés
és az együttműködés kialakításához és megtartásához - hogy függetlenül attól, van-e saját
irodája az adott iskolában, minden esetben valamennyi időt tartózkodjon a nevelőtestületi
irodában. Azzal, hogy ott van, bekapcsolódik a beszélgetésekbe, nyitottá válik a felmerülő
problémákra, mely a bizalmi légkör kialakítását segíti elő. Ezáltal könnyebbé válik a jó
kommunikáció kialakítása, az információk áramoltatása és a kompetenciahatárok egyeztetése
is.
Fontos és esetlegesen problémás kérdés lehet a kompetenciahatárok meghatározása, hiszen
egy új szolgáltatás bevezetése során elkerülhetetlen ezen témakör tisztázása. Az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenységről szóló teljes körű tájékoztatásnyújtás esetén is
felmerülhetnek olyan elvárások, melyeknek az óvodai és iskolai szociális segítő szakember
nem tud megfelelni (pl. tanórai helyettesítésre való felkérés), viszont nagyon fontos egy ilyen
szituációban is a kommunikáció minősége, a szakmaiság meghatározása és határozott
képviselete. Ezért ennek a problémának például az lehet a megoldása, hogy ha a szociális
segítő éppen ráér bemenni az osztályközösségbe a kérdéses időben, akkor elvállalhatja az óra
foglalkozással történő kitöltését, azonban egyeztetni szükséges arról az illetékes
szakemberrel, hogy azt milyen - a segítő kompetenciájába illő - tevékenységgel kívánja
megvalósítani (pl.: közösségfejlesztő foglalkozás).
Hasonlóan fontos, hogy a pedagógus kollégákat tájékoztassa a szociális segítő arról, hogy
miért fontos a szociális szakember munkája során a nyugodt feltételek biztosítása, például ha
személyes beszélgetést folytat egy gyermekkel vagy szülővel. Tapasztalható a munka során,
hogy a legnagyobb krízis közben is a szociális segítőre nyitják az ajtót, bejönnek az irodába
az egyéni tanácsadás ideje alatt. A pedagógusok érzékenyítése a segítői szakma szabályaival
kapcsolatosan e tekintetben sem elhanyagolható.
A Család- és Gyermekjóléti Központ folyamatos szakmaközi egyeztetéseket tart olyan
szakemberekkel, akikkel az együttműködés elengedhetetlen az óvodai és iskolai szociális
segítés szempontjából. Ennek megfelelően célszerű egyeztető fórumot szervezni az óvodai és
iskolai pszichológusokkal együtt. A megbeszélés alkalmával a pszichológusok tájékoztatást
kaphatnak az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről és közös gondolkodás indulhat
meg arról, hogy a két szakma mely feladatok és szolgáltatások mentén tud együttműködni,
egymás munkáját segíteni. Fontos kérdésként merülhet fel ilyen esetben a
kompetenciahatárok tisztázása, hiszen gyakran ugyanolyan fogalomrendszert használ mindkét
szakterület, de azt más megközelítésben, más szempontok alapján értelmezi és alkalmazza. A
gyakorlatban a szociális segítő a pszichológussal nagyon szoros együttműködésben végzi
tevékenységét az óvodában és az iskolában egyaránt, hiszen gymás tudását és kompetenciáit
kiegészítve sokszínű és hatékony szolgáltatási lehetőségeket tudnak kínálni a köznevelési
intézmények számára. Ilyen lehet például a közösségfejlesztő és készségfejlesztő
csoportfoglalkozások, esetleg az óvodákban működő mesecsoport megvalósítása is.
Hasonló módon szakmaközi egyeztetések indultak meg az óvodai és iskolai szociális segítők
és az óvodákban és iskolákban tevékenykedő védőnők között is. A szociális segítő egyik
fontos feladata lehet a gyermekek egészségtudatos magatartásának kialakítása, az egészséges
mentálhigiéné megőrzése, s mindennek a védőnővel való szoros együttműködésben érdemes
megvalósulnia. Így nagyon fontos egyeztetni a védőnőkkel az együttműködés lehetőségeit
illetően az óvodák és az iskolák színterein.
Amennyiben a különböző előzetes egyeztetések már lezajlottak azon szakemberekkel, akik az
óvodai és iskolai szakmai munkát segítik, megvalósulhat az ideális team munka
megszervezése az adott köznevelési intézményben. Ennek a teamnek az összefogása és
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koordinálása a szociális szakember számára fontos feladat. A megvalósítandó cél az lenne
valamennyi köznevelési intézményben, hogy az ott dolgozó segítő szakemberek egymás
kompetenciáit, szaktudását, készségeit kiegészítve, hatékonyan tudjanak együtt
tevékenykedni. Eközben az óvodák és iskolák nevelési és oktatási munkáját segítve, valamint
az ott nevelkedő gyermekek problémáit minél korábbi stádiumban észlelve, azokra reagálva
azonnali segítségnyújtást kínáljanak. Erre a munkamódszerre mintaként szolgálhat a Pécs
városában található Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskolában már évek óta működő „Mentálhigiénés team”-je. A team tagjai
az iskolapszichológusok, a gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, a védőnő és az
iskolai szociális segítő, akik hetente egy alkalommal találkoznak egyeztetés és
esetmegbeszélés céljából. A teamet az óvodai és iskolai szociális segítő koordinálja. Azon
intézményekben is meg lehet találni azokat a szakembereket, akikkel szoros
együttműködésben lehet tevékenykedni, ahol nincs akkora segítői humánerőforrás. Ezekben a
közenevelési intézményekben szoros munkakapcsolat alakulhat ki az iskolapszichológussal, a
mentortanárral, a gyermekvédelmi felelőssel és az iskolai védőnővel, iskolaorvossal.
Az óvodai és iskolai szociális segítő – mint már korábban említésre került – az észlelő- és
jelzőrendszer tagjaként működik a köznevelési intézményekben. A gyakorlatban az
tapasztalható, hogy a köznevelési intézményekből eltérő gyakorisággal és a problémákra
eltérő érzékenységgel reagálva érkeznek jelzések a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok és
Központok felé. Az is tapasztalható, hogy gyakorlatilag csak a köznevelési intézmény
vezetőjének engedélyével jöhet ki jelzés az intézményből, s ezért sajnálatos módon vannak
olyan intézmények, ahonnan ritkán érkeznek jelzések, pedig tudható, hogy vannak problémák
az ott nevelkedő/tanuló gyermekek esetében. Így valószínűleg minden szociális segítő fog
olyan helyzetbe kerülni, amikor ő maga küldene jelzést az illetékes Szolgálat, vagy Központ
felé, de arra az intézmény vezetője nem ad engedélyt. Ebben az esetben az észlelő- és
jelzőrendszerre vonatkozó Protokoll szabályai szerint kell eljárni. Az óvodai és iskolai
szociális segítő megküldi a jelzését az illetékes Szolgálat vagy Központ felé, ezzel
párhuzamosan pedig tájékoztatja a köznevelési intézmény vezetőjét a jelzés megküldéséről.
Ügyelni kell azonban arra, hogy minden esetben a jelzés megtétele előtt egyeztetés történjen
szociális segítő és az intézményvezető között a jelzés megtételének szükségességéről.
Miben más az óvoda színtere?
Az óvodába történő beilleszkedés egyik kulcseleme az óvodapedagógusokkal kialakított jó
kapcsolat. Az óvodákban nem a nevelőtestületi szobát kell látogatni, mert a szakembereket
nem ott találják meg a szociális segítők, hanem az óvodai csoportszobákban kell látogatást
tenni. Amennyiben a szociális segítő időt szán arra, hogy rendszeresen körbejárja az óvodai
csoportokat és megfigyeli a gyermekeket, illetve rövid beszélgetéséket folytat az ott dolgozó
óvodai pedagógusokkal, akkor nagyon hamar elfogadják jelenlétét, és kialakulhat a közös
gondolkodás egy-egy probléma kapcsán. Az óvodákban általában havonta egyszer van
nevelőtestületi értekezlet, amelyen érdemes a szociális segítőnek részt vennie. Ezen az
értekezleten van lehetőség programokról megállapodni, illetve beilleszkedni a már meglévő
munkafolyamatokba.
Az óvodai és iskolai szociális segítőnek javasolt személyesen részt vennie az óvodai és iskolai
beiratkozásokon. Ez jó alkalom arra, hogy a szülők tájékoztatást kapjanak arról, hogy az
intézményben - ahová gyermeküket beíratják – probléma esetén a szociális segítő elérhető. A
segítő a beíratáskor olyan helyzetekben szolgálhat tanácsokkal a szülők számára, amikor a
gyermek családjában a szülői felügyeleti jog nem rendezett, vagy a gyermeknél magatartási,
tanulási nehézség merül fel és a szülő nem együttműködő a szükséges diagnosztikai eljárások
végigvitelében, esetleg a fejlesztés kérdésében.
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Feladat/Kérdés:
1. Ki a munkáltató/foglalkoztató az óvodai és iskolai segítő szakember esetében?
2. Milyen szociális szolgáltatási feladatot lát el az óvodai és iskolai segítő a
köznevelési intézményekben?
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Bányai Emőke: Az iskolai szociális munka szülőkkel, családokkal kapcsolatos feladatai, a
szülők bevonása gyerekük iskolai életébe 85
(Parents Involvement)
Szakirodalmi áttekintés
ELÖLJÁRÓBAN
Az iskolai és óvodai szociális segítő munkakör széles körű megjelenésével 2018
szeptemberétől egy újfajta képzési igény jelenik meg Magyarországon. Az említett
munkaköröket betöltőknek definiálniuk kell szakmai szerepüket, amelyhez rendelkezésükre
áll a korábban megjelent szakirodalom, az útmutatónak szánt minisztériumi szakmai ajánlás,
de a konkrét tartalmakat az újonnan alkalmazott munkatársak fogják a helyi adottságoknak és
igényeknek megfelelően kialakítani.
Az iskolai szociális munka fejlett országokban több mint egy évszázadra visszatekintő
tevékenység, melynek gazdag módszertani irodalma van. Ebben a cikkben ebből szeretnék
áttekintést nyújtani, egyetlen aspektusra: a szülőkkel végzett munkára szűkítve a válogatást. A
szakirodalmi áttekintést egy viszonylag régi és Magyarországon ismert szerző, Florence
Costin definíciójának ismertetésével kezdem, mivel a rendszerszemléletű megközelítés még
mindig érvényes gondolati keretet jelent az iskolai szociális munka irodalmában. A tanulmány
további részében napjaink szakirodalmából válogatok – így jól érzékelhető lesz az a
szemléleti elmozdulás, ami az iskolai szociális munka területén, elsősorban az Egyesült
Államokban, illetve az Egyesült Királyságban történt.
Anthony Huffman tanulmánya arra hívja fel a figyelmünket, hogy a családformák
pluralizálódásával az iskolai szociális munkás családokkal kapcsolatos feladatai is
átalakulnak. Jeffrey McCabe azt a helyzetet elemzi részletesen, mikor az iskolában készül
gyermekvédelmi interjú. Milyen szempontokat kell figyelembe venni abban a helyzetben, ha
felmerül a gyanú, hogy a szülő vagy más családtag súlyosan veszélyezteti a gyereket? Itt az
eltérő törvényi keretek miatt nem is annyira a válaszok, sokkal inkább a kérdések lehetnek
elsősorban fontosak számunkra.
A fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élő szülők támogatása abban, hogy szülőként
egyenlő eséllyel vehessenek részt gyermekeik iskolai életében, szintén fontos szociálismunkafeladat, amire eddig inkább egyedi jelenségként tekintettünk, nem fogalmazódtak meg
általánosabb elvárások; Stalker, Brunner, Maguire és Mitchell tanulmánya segítségével
rápillanthatunk erre a területre.
Evidenciának tekinthető, hogy az iskolai szociális munkásnak fontos szerepe van az iskolai
zaklatás megelőzésében. A prevenciós programok egyedi helyzetre igazítása során
messzemenően figyelembe kell venni az iskola társadalmi környezetét, tájékoztatni kell a
szülőket, és együttműködésüket kell kérni. Ezekre az eddig kevésbé tárgyalt aspektusokra
hívja fel a figyelmet Brewer, Jr., Meckley-Brewer és Stinso tanulmánya.

A tanulmány jelen kötetben másodközlésként jelenik meg a szerző engedélyével, a szakirodalom a
Párbeszéd Szociális Munka folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3 tematikus számában jelent meg eredetileg. A
tanulmány
elektronikus
formában
elérhető:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb546074d1
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Egyre hangsúlyosabban jelenik meg az iskolai szociális munkás tevékenységében a különféle
együttműködések elősegítése annak érdekében, hogy gyerekek, tanárok, segítők, szülők
egymást jobban értve próbálják meg elérni közösen megfogalmazott céljaikat. Ebben a
folyamatban a szerepfelfogások gyakran eltérőek – ennek jellegzetes mintázatait vizsgálja
Susan I. Stone és Jessica Charles tanulmánya.
Az iskolában elkövetett súlyosabb fegyelmi vétségek büntetése sokszor az iskolából való
kitiltás vagy a gyerek eltanácsolása, amelynek nemcsak a gyerek, hanem a szülő, a család
számára is nemkívánatos hatásai lehetnek. A káros következmények elkerülése érdekében az
utóbbi időben gyakran alkalmaznak egy olyan, resztoratív elveken alapuló módszert, melyben
„kortársak bírósága” dönt arról, hogy egy fegyelemsértésnek milyen következményei
legyenek. Egy ilyen eljárás bevezetése komoly előkészítő munkát igényel mind az iskola
munkatársai, mind a gyerekek, mind a szülők vonatkozásában. Katie Cotter Stalker
tanulmánya ezt mutatja be.
FLORENCE

COSTIN

(1975)

–

A

iskolai

szociális

munka

definíciója

Costin iskolai szociális munka definíciójának újdonsága az 1970-es években az volt, hogy a
rendszerszemléletet az iskola viszonyrendszerére is kiterjesztette. Már az 1960-as évektől az
Egyesült Államokban a szociális munkások a tanulókkal kapcsolatos problémákra nem úgy
tekintettek, mint ami a gyerek vagy szülei tulajdonságaiból fakad, nem az ő rossz és
megjavítandó működésükön volt a hangsúly, mint korábban a klinikai modellben. Az iskola, a
gyerek, a szülők, a lakóközösség és más érintett szereplők között kialakuló problémákat úgy
kezdték értelmezni, hogy azokat a gyerekek és a családok jellemzői, valamint az iskolai és a
lakókörnyezeti feltételek együttesen állítják elő. Costin szerint sok iskolai szociális munkás
ragaszkodott a hagyományos klinikai modellhez, mely a gyerekek és a családok
megváltoztatását tartotta elsődlegesen fontosnak, de a gyerekek csavargása, az iskolából való
kimaradás, a tanulók alacsony teljesítménye meggyőzte őket is arról, hogy az iskolagyerekek-szülők viszonyrendszerében értelmezhető a probléma, ott kell valamit
megváltoztatni. Korábban az Egyesült Államokban leggyakrabban akkor fordultak a
pedagógusok iskolai szociális munkáshoz, ha egy gyerek visszahúzódó volt, agresszíven
viselkedett, nem talált barátokat, iskolafóbiás volt, nagyon boldogtalannak látszott vagy
bomlasztóan viselkedett. Ezeket a jelenségeket egyéni problémák tüneteinek tartották.
Ezzel szemben a gyerekeket, az iskolát és a lakóközösséget is figyelembe vevő megközelítés
az 1960-as évektől elkezdett inkább arra figyelni, hogy milyen hiányosságok vannak az
iskolában, ill. a lakóközösségben, milyen nehézségekkel küzdenek a problémásnak tekintett
gyerekek életük egy adott pontján, tehát a fókuszba inkább a közösség, mint az egyes gyerek
került. Ettől kezdve az iskolai szociális munkás nem az egyént tekintette a probléma
forrásának és nem is az iskolát, ami túl sok alacsony teljesítményű gyereket ’termel’ (ez volt
az ún. iskolaváltoztató modell). Ehelyett inkább azok az ismétlődő minták kerültek a
fókuszba, amiért a gyerekek egy része csavarog, kimarad az iskolából vagy rosszul teljesít,
mivel az iskola nem találta meg a megfelelő módot arra, hogy ennek a csoportnak az oktatási
szükségleteit kielégítse. Ez persze nem jelenti azt, hogy az egyes gyerek adottságait,
szükségleteit nem vette figyelembe, hanem úgy tekintettek ezekre, mint amik a többi, fent
említett tényezővel kölcsönhatásban álltak.
Az e modellt támogató elméletek között Constin (1975) kiemeli a szociális tanulás elméletét,
amely azt hangsúlyozza, hogy a gyerekek modellkövetéssel, utánzással tanulnak, a társadalmi
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szerepek követelményeket és előírásokat támasztanak az egyénnel szemben, és a kultúra nagy
hatással van az egyes gyerekre. Ez az elmélet hangsúlyozza, hogy a tanulás folyamatosan
történik az egyén életében.
A rendszerelmélet szintén alátámasztja ezt a megközelítést. Eszerint az egyes tényezők nem
külön-külön, hanem rendszert alkotva, egymással való összefüggésükben hatnak. A
rendszernek meghatározott struktúrája van, melyet a változó körülmények között is
fenntartunk. A rendszer koherens módon működik: bármely részének változása kihat az
egészre.
Az iskola rendszerként működik, amelynek részei a gyerekek, az iskola munkatársai, a szülők,
a lakóhelyi közösség képviselői; a köztük levő kapcsolatok adják a kohézióját. Az egyes
gyerekek viselkedését a rendszer egészének kontextusában kell értelmezni. Az iskolát külső
rendszerek veszik körül, melyek pl. szabályozások vagy a rendelkezésre álló források
szempontjából érintik az iskola életét. Szintén fontos, hogy milyen összetételű népesség lakik
az iskola környezetében, milyen ennek a közösségnek a kultúrája, hatalmi struktúrája stb.
Ezek a tényezők az iskolával szembeni nyílt vagy rejtett elvárásokat is meghatározzák, és az
eredményességet is befolyásolják. Az iskola – mint minden rendszer – alrendszerekből áll,
melyek olykor hierarchikusan kapcsolódnak egymáshoz.
A felmérés (assessment) ebben a modellben nemcsak a gyerek vagy a család vonásaira terjed
ki, hanem arra is, hogy a gyerek egyéni adottságai, családi háttere milyen kölcsönhatásban áll
az iskola és a lakóközösség lehetőségeivel, kihívásaival. Egy ilyen felmérésben a közösség
demográfiai jellemzői, a helyi források (szakrendelések, könyvtár, nyári programok)
szerepelnek, illetve bármi olyan tényező, mely fontos az adott közösség számára. Fontos
megismerni, hogy az egyes szereplők mit tekintenek problémának, az oktatási folyamat
melyik eleme okoz feszültséget, stresszt; és melyek a jó érzéseket okozó aspektusai. Emellett
hangsúlyos feladat megérteni, hogy az iskola mit vár a szülőktől, milyen segítő szolgáltatások
működnek helyben. A felmérés során fontos beazonosítani a leggyakrabban előforduló
problémahelyzeteket és azt, hogy ez a gyerekek egyéni életciklusának és iskolai
pályafutásának mely pontjain jelennek meg. Ha az iskolába frissen belépő gyerekek különféle
okoknál fogva nincsenek készen arra, hogy becsatlakozzanak az iskola életébe, a szülők nem
értik, hogy mit kéne tenniük, az biztosan egy olyan helyzet, amellyel az iskolai szociális
munkásnak foglalkoznia kell. Az iskolai szociális munkában hagyományosan az iskola
munkatársai, a szülők, gyermekvédelmi szervezetek együttesen alakítják ki az
együttműködési tervet. Ezt minden esetben felmérés és számos konzultáció előzi meg az
érintettekkel.
Azt gondolom, hogy ez a megközelítés nem vesztette érvényét: a rendszerszemléletű
megközelítés ma is hasznos szemléleti fogódzókat ad a mindennapi munka során, hozzásegít
ahhoz, hogy a különféle helyzetekben szerzett tapasztalatokat átfogó keretben értelmezhessük
és ennek megfelelően tervezzük a beavatkozásokat.
Az 1970-es évek óta azonban a fejlett országokban olyan társadalmi jelenségek játszódtak le,
melyek szükségessé teszik, hogy az iskolai szociális munka (mint szakma) újradefiniálja
magát. Melyek ezek a változások?
ANTHONY M. HUFFMAN (2013) – Az iskolai szociális munka szerepének változása a
családformák átalakulásával kapcsolatban
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Anthony Huffman szerint a családok átalakulása olyan folyamatokat indított el, melyben
gyerekek tömegei kerültek olyan a helyzetbe, melyben családjuk sérülékenysége miatt
erősebb külső támogatásra van szükségük; így az iskolai szociális munka egyik fő feladata
ezeknek a családoknak a megerősítése. Huffman helyzetleírása meglehetősen sarkos, azokra a
hiányokra hívja fel a figyelmet, melyekkel az egyszülős családok szinte törvényszerűen
küzdenek. Azok a jelenségek, melyeket leír, hazánkban is megfigyelhetőek, így az általa
megfogalmazottakra véleményem szerint mindenképpen érdemes odafigyelnünk.
A válások számának és az együttélések, az egyszülős családok arányának emelkedésével nőtt
azoknak a gyerekeknek a száma, akik kevésbé stabil családokból, kevesebb családi
támogatással érkeznek az oktatási rendszerbe. Huffman szerint a szülők családi helyzete és a
gyerek iskolába járása, fegyelmezettsége, iskolai teljesítménye között statisztikailag erős
összefüggés mutatkozik: az egyszülős családok esetében magasabb arányban van probléma az
említett területeken, a családi stabilitás hiánya előre jelzi a veszélyeztetettséget. Az ilyen
családoknak külön segítségre van szükségük, melyet az iskolai szociális munkások adhatnak a
szülőknek nyújtott segítséggel.
Hosszú távon is segítséget jelent, ha az iskolai szociális munkás időben felismeri, hogy egy
gyerek veszélyben van és segítségnyújtóan beavatkozik a folyamatba. Az iskolai
sikerességnek hosszú távú hatásai vannak: a jövőben biztosabb állást, magasabb jövedelmet
remélhetnek azok, akik ma az iskolában jól teljesítenek. Az iskolából kimaradók többsége
szegény családban él, és közülük sokan lesznek munkanélküliek. Ezzel együtt az érettségit
vagy szakmát nem szerzett 15–24 éves fiatalok 7 százaléka kimarad az iskolából az Egyesült
Államokban. Az elmúlt évtizedekben több figyelem irányult azokra a gyerekekre, akiknél a
kimaradás veszélye fenyeget: akik több évfolyammal lemaradtak azonos korú társaik mögött,
gyengék voltak a tanulmányi eredményeik, és gyakran hiányoztak az iskolából vagy tanév
közben váltottak iskolát.
Huffman kiemeli, hogy a megfelelő beavatkozások érdekében pontosan meg kell határozni,
melyek a veszélyt jelző indikátorok. Korábban a gyenge anyanyelvi és a matematikai
eredményeket, a család rossz társadalmi-gazdasági helyzetét tekintették ilyen mutatónak. Ha
egy gyerek elkezdett rosszul teljesíteni ezekből a tárgyakból, értekezletet tartottak, és tervet
készítettek arra nézve, hogyan segítsék. Azokban az iskolákban, ahová sok veszélyeztetett
gyerek járt, plusz pedagógusokat, segítőket alkalmaztak.
A családok azonban az utóbbi időszakban átalakultak, sok – a nukleáris családtól eltérő
szerkezetű – családnak több támogatásra van szüksége. Emiatt több szociális munkást
alkalmaznak az iskolában, több iskolapszichológust, illetve pedagógiai munkát támogató
tanácsadót. A családformák pluralizálódása tömeges jelenség, az iskolák többsége azonban
nincs felkészülve erre a kihívásra.
Az egyszülős családok aránya az összes családon belül egyre magasabb – egy részük nem is
volt házas, más részük elvált, külön él a párjától vagy megözvegyült, és sok családban az
egyik szülő a munkája miatt él távol a családjától. A gyerekekről sokszor nagyszülők vagy
bébiszitterek gondoskodnak. A válások magas aránya, az egyedülálló nők gyerekvállalása, az
általuk történő örökbefogadások mind lehetséges magyarázatai ennek a jelenségnek.
Az egyszülős családok szegénységi kockázata lényegesen magasabb. Azoknál a gyerekeknél,
akik átélik a szülők válását, különélését, sokkal magasabb a tanulási problémák aránya is.
Alacsonyabb az önértékelésük, gyakrabban van probléma a viselkedésükkel. A hosszú távú
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hatások között megemlítendő, hogy az egyszülős családokban élő gyerekek alacsonyabb
végzettséggel fejezik be az iskolát, ami növeli a felnőttkori szegénység kockázatát.
A kevesebb szülői erőforrás miatt ezek a gyerekek sokszor hiányoznak az iskolából,
viselkedésükre kevésbé figyel oda a szülő; magasabb arányban fordulnak elő náluk olyan
problémák, mint a figyelemhiány, dührohamok, hazudozás, lopás.
A szülők közötti konfliktusok esetén gyakrabban fordulnak elő a gyereknél mentális
problémák: agresszió, szorongás, depresszió, öngyilkosság. Az iskolák azok a
lakóközösségben folyamatosan jelenlévő intézmények, ahol mentálhigiénés segítséget lehet
felajánlani a gyermekvédelmi rendszer keretén belül.
A nukleáris (szülőkből és gyerekekből álló) család többé már nem normatív családforma. A
tanároknak tudniuk kell, hogy sok gyerek él egyszülős családban, nem vér szerinti szülővel és
testvérekkel. Sokszor az iskolai szociális munkás szerepe az, hogy segít a szülőnek, hogy
hatékonyan tudjon kommunikálni a gyerekével, megtanítja a társadalom által elfogadott
fegyelmezési technikák alkalmazására. Néha a szülők közötti konfliktus megjelenik az
iskolában is, ilyen esetben is fontos közvetítő az iskolai szociális munkás, mediáló szerepe
lehet.
Sokszor a tanárok nem értik meg az elfogadhatatlan viselkedés okát, nem ismerik fel ennek
családi hátterét. A pedagógusok többsége nincs felkészülve azoknak a problémáknak a
kezelésére, melyeket sokféle családi probléma, például különélés, válás, újraházasodás
okozhat. Továbbá, számos nehézség azzal állhat összefüggésben, hogy a gyereket nem a vér
szerinti szülei nevelik. A tanároknak és az iskola vezetőinek fel kell ismerniük ezeket a
helyzeteket, és forrásokat keresniük ahhoz, hogy megfelelő segítséget biztosíthassanak
ezeknek a gyerekeknek abban is, hogy a többiekkel azonos esélyekkel rendelkezzenek iskolai
pályafutásuk
során.
Az Egyesült Államokban 2012 óta a következő szolgáltatásokat nyújthatják szociális
munkások az iskolákban86: tanácsadás, krízisintervenció; esetmenedzsment (olyan
szolgáltatások összehangolása vagy hozzáférés biztosítása, melyek a gyerekek sikeresebb
iskolai részvételét, jobb teljesítményét támogatják); segítségnyújtás tanároknak olyan
beavatkozások megtervezésében, melyek a gyerekek viselkedését pozitívan befolyásolhatják.
A szociális munkás családokkal, gyerekekkel és a helyi lakóközösség tagjaival dolgozik a
gyerekek iskolalátogatásának elősegítése érdekében, közreműködik olyan akadályok
elhárításában, mint például a hajléktalanság, közlekedési nehézségek, betegség, fóbia, a
szülők iskolával kapcsolatos negatív attitűdjei. A szociális munkás a családlátogatások során
otthoni környezetben találkozik azokkal, akiknek szociálismunka-szolgáltatásokra van
szükségük, illetve közvetít az egyes jóléti ellátások, gyermekvédelmi és helyi szolgáltatások
igénybevételének elősegítése érdekében.
Az iskola munkatársai mindennapos tevékenységük során találkoznak a gyerekekkel és
sokszor a szülőkkel is, és a gyermek veszélyeztetettségének gyanúja esetén kötelességük
jelzést tenni a gyermekvédelemnek. Jeffrey McCabe (2018) szerint azonban keveset tudunk
arról, hogy milyen módon készülnek az iskolában azok az interjúk, melyek a gyermekvédelmi
felmérés részeként készülnek, hogyan működnek együtt ilyen helyzetekben az iskola és a
gyermekvédelem munkatársai. Tanulmányában ezt a kérdéskört járja körül.
Library of Congress. 2012. Bill text: 112th Congress (2011–2012) H.R.1138.IH. http://thomas.loc.gov/cgibin/query/z?c112:H.R.1138.IH< (utolsó megnyitás: 2018. augusztus 13.).
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A gyermekvédelem munkatársai az Egyesült Államokban szülői engedély nélkül is
kapcsolatba léphetnek a gyerekkel, ha elhanyagolás vagy bántalmazás gyanúja merült fel. Ez
az alapelv egységes, viszont sok részletet tekintve eltér az egyes államokban az erre a
helyzetre vonatkozó szabályozás. Van, ahol a gyerekkel csak akkor készülhet a szülő
tudomása nélkül a lehetséges bántalmazás kivizsgálása céljából interjú, ha a gyerek hazatérve
veszélynek lenne kitéve, vagy ha saját maga kéri, hogy a szülő tudomása nélkül hallgassák
meg. Eltérések vannak abban is, hogy meg kell-e próbálni a szülő beleegyezését még az
interjú előtt megszerezni; amennyiben ez nem lehetséges, akkor egy elfogulatlan, nem
érdekelt felnőttnek is jelen kell lennie az interjún, és hatósági felhatalmazás is szükséges
annak lefolytatásához. Az iskola munkatársai nem feltétlenül vesznek részt az interjún, ha
igen, akkor inkább azért, hogy a gyerek számára ismerős, támogató környezetet biztosítsanak.
Az iskola mint helyszín azért fontos, mert itt kisebb befolyással lehet a gyerekre a lehetséges
elkövető – aki bizonyos esetekben a szülő. Az iskola ezekben az esetekben csak közvetítő
szerepet játszik. A jelenlegi, magyarországi helyzet szempontjából nagyjából mindegy, hogy
melyik állam hogyan döntött, sokkal inkább azok a szempontok lehetnek fontosak számunkra,
amelyeket mérlegeltek, ezért inkább ezeket emelem ki.
McCabe tanulmányában dokumentumelemzéssel vizsgálja, hogy az egyes államokban hogyan
szabályozzák az iskolában készülő gyermekvédelmi interjúval kapcsolatos kérdéseket: kell-e
hozzá külső engedély, lehet-e rögzíteni az interjúkat, mennyiben tér el az állami, illetve a
magániskolák szabályozása ezen a téren, a szülőket hogyan kell tájékoztatni az interjú
elkészültéről. A gyerekkel minden esetben közölni kell, hogy önkéntesen vesz részt az
interjún, és bármikor jelezheti, ha be akarja fejezni. 14 éves kortól a gyerek beleegyezése is
szükséges, enélkül nem kerülhet sor az iskolában az interjúra.
Néhány államban a gyerek elutasíthatja, hogy az iskola munkatársai közül bárki jelen legyen
az interjún; a beleegyezését minden esetben kérni kell. Van, ahol az iskola érintett
munkatársaival külön erre az esetre szóló titoktartási nyilatkozatot íratnak alá, és felhívják a
figyelmüket, hogy adott esetben tanúskodniuk kell a bíróságon. Néhány államban teljes
mértékben a vizsgálatot lefolytató szervezet van felhatalmazva a körülmények
meghatározására, és az is előfordulhat, hogy a titoktartás biztosítása érdekében az iskola
munkatársai közül senkit nem engednek be az interjúra. A kivizsgálást lefolytató személynek
azonban legkésőbb az interjú után kapcsolatba kell lépnie az iskola erre kijelölt
munkatársával, hogy a szükséges lépésekről tájékoztassa.
Az iskola vezetőjének írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az
interjúra az iskola területén kerüljön sor. Ugyanígy az interjút készítő személynek is igazolnia
kell az iskola vezetője előtt, hogy felhatalmazása van az eset kivizsgálására. A
magániskoláknak joguk van megtagadni, hogy területükön ilyen interjú készüljön, de ha
beleegyeznek, akkor nem kell hozzá szülői jóváhagyás. Ha az iskola ragaszkodik ahhoz, hogy
egy munkatársa jelen legyen az interjún, akkor a kivizsgálást végző személynek értesítenie
kell erről a tényről munkahelyi felettesét.
A gyermekvédelmi intézmények abban az esetben indítanak vizsgálatot, ha olyan bejelentés
érkezik, mely elégségesen alátámasztja az elhanyagolás vagy bántalmazás gyanúját. Mivel
mindenki tehet ilyen bejelentést, az első lépés a nem hiteles információk kiszűrése. Ha
vizsgálat indul, akkor ez ellen a szülők panaszt emelhetnek.
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A következő kérdéseket kell McCabe szerint az ilyen esetekben elsősorban mérlegelni: 1.
Hogyan kerülnek kapcsolatba az iskolával a gyermekvédelem munkatársai, hogy az első
interjút elkészítsék? 2. Milyen beleegyezések szükségesek ahhoz, hogy egy gyerekkel az
iskolában interjú készülhessen? 3. Ki lehet jelen ezen az interjún? Milyen együttműködésnek
kell lennie ebben a helyzetben az iskola munkatársai és a gyermekvédelem között?
Az interjút sok államban lehetőleg video-, de legalább hangfelvételen rögzíteni kell.
Dokumentálni kell azt is, hogy miért kellett az iskolában elkészíteni az interjút. Amennyiben a
veszélyeztetés gyanúja nem igazolódik az interjú alapján, a gyereknek vissza kell térnie az
osztályba. Amikor egy veszélyeztetési eset lezárul, az iskolának az erre vonatkozó iratanyagot
meg kell semmisítenie. Az iskolában dolgozó segítő szakemberek felkészítést kapnak, hogyan
viselkedjenek, mit tegyenek ilyen helyzetben, ugyanakkor a pedagógusok nem rendelkeznek
ilyen jellegű felkészültséggel – ebben az iskolai szociális munkások feladata segítséget
nyújtani pedagógus kollégáiknak.
KIRSTEN OGILVIE STALKER – RICHARD BRUNNER – ROSEANN MAGUIRE –
JUNE MITCHELL (2011): A tartós betegséggel élő és fogyatékos szülők részvétele
gyermekeik iskoláztatásában
Az Egyesült Királyságban az állam támogatja a szülők részvételét gyermekük oktatásában,
ugyanakkor a szerzők szerint fontos hiány, hogy a tartós betegséggel, fogyatékossággal élő
szülők nem minden esetben kapnak külön segítséget ehhez. Az ottani esélyegyenlőségi
törvény szerint proaktívan segíteni kell a fogyatékos emberek társadalmi részvételét; a kérdés
az, hogy miként lehet az előttük álló akadályokat ezen a területen is minél inkább lebontani. A
tanulmány kifejezetten a fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élő szülők nehézségeire
koncentrál, segíteni kívánja annak megértését, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a
gyerekeik iskolai életében történő részvétel során.
Az iskolai szociális munkások speciális feladata a tartós betegséggel, fogyatékossággal élő
szülők támogatása abban, hogy részt vehessenek ugyanazokban a tevékenységekben
gyerekeik oktatásával kapcsolatban, mint nem sérült szülőtársaik. Viszonylag sok kutatás
foglalkozik a hátrányos helyzet, az etnikai háttér és a szülők iskolai részvételének
összefüggéseivel, ugyanakkor alig vizsgálták a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő
szülők helyzetét ebből a szempontból, holott ez a szülők 11 százalékát érinti az Egyesült
Királyságban.
A szerzők szerint a szülő aktív részvétele gyerekük iskoláztatásában összefüggést mutat a
jobb iskolai eredményekkel, előnyös mind a szülő, mind a gyerek, mind az iskola számára.
Statisztikai szempontból a 7 és 16 éves kor közötti gyerekeknél a szülők iskolázottsága, a
család helyzete, nagysága határozzák meg legerősebben a gyerek iskolai eredményességét,
nyelvi és számtani készségeit. Más szerzők szerint csak az otthoni tanulásnak van ilyen
hatása, az iskolai programokban való szülői részvétel inkább a gyerek társas skilljének
kibontakozását segíti.
Fontos, hogy az iskolák segítsenek a szülőknek abban, hogy miként tudják a legjobban
támogatni gyerekeik otthoni tanulását. Az anyák pszichoszociális egészsége erősen
befolyásolja a gyerek iskolai teljesítményét, az anyai depresszió például akadálya lehet a
szülő iskolai részvételének. A fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élő szülők azonban
gyakran jelzik az oktatási hatóságoknak, hogy szeretnének részt venni gyerekeik iskolai
életében.
190

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

A fogyatékosságot korábban egyéni rendellenességnek tartották, ezzel szemben a
fogyatékosságtudomány a társadalmi, környezeti akadályokat hangsúlyozta; ebben a
tanulmányban a szerzők a kettő kölcsönhatására irányítják a figyelmet. A fogyatékos szülőkre
eddig kevés figyelem irányult, mivel úgy tekintették őket, mint akikről gondoskodni kell, nem
úgy, mint akik gondoskodnak másokról, például a gyerekeikről.
A tanulmány áttekinti az Egyesült Királyság szakpolitikáit, az eddigi kutatási eredményeket a
fogyatékos szülők iskolai részvétele szempontjából. A bemutatott kutatás feltárja, milyen
tapasztalatokat szereznek gyerekük oktatásával kapcsolatban, elsősorban a jó gyakorlatokat
fókuszba helyezve; kiemeli az akadályok elhárítását és a részvételt segítő folyamatokat. A
megkérdezett szülőket civil szervezetek ügyfelei közül toborozták; elsősorban olyanokat
kerestek, akiknek már volt tapasztalatuk valami jó gyakorlattal kapcsolatosan, így a minta
nyilvánvalóan nem reprezentálta a fogyatékossággal élő szülők alapsokaságát.
A megkérdezett szülők között volt mozgáskorlátozott, érzékszervi fogyatékos, értelmileg
akadályozott és egyéb mentális problémával élő személy (utóbbiakat volt a legnehezebb
bevonni a kutatásba). A végső mintába 23 szülő került, többnyire anyák, csak négy apa és egy
olyan nagymama, aki unokájának elsődleges gondozója volt. Két szülő mindkét
fogyatékossági csoportba is besorolható volt. Ez a tanulmány elsősorban a szülői
tapasztalatokra fókuszált, de néhány olyan tanárral, pedagógiai asszisztenssel, gyermekjogi
képviselővel is készült interjú, akik nagyon sokat segítettek fogyatékossággal élő szülőknek a
gyerekük iskolai részvételében.
A tanulmány készítése során fogyatékossággal élő szülőket kérdeztek meg azokról a
nehézségekről, amelyeket átélnek, nem csak a gyerekeik oktatásával kapcsolatban. A szülők
megfogalmazták, hogy iskolai részvételüket gyakran nehezíti az iskola nem teljes körű
akadálymentesítése; az, hogy szülői értekezleteken való részvételükhöz külön segítségre lenne
szükségük. Olykor nehézséget jelent az iskola egyes munkatársainak előítéletessége, valamint
az, ha a gyerek iskolai elhelyezése során a szülő fogyatékosságát nem veszik figyelembe.
Néhány szülő beszámolt arról, hogy szociális szervezetek és az iskola együttműködése
segítette részvételét gyermeke iskolai életében.
A szülői részvételnek három szintjét különböztették meg: az első volt a házi feladat
elkészítésében való segítségnyújtás, a második az iskola életében, eseményeiben való
részvétel, a harmadik a különféle iskolai testületekben vállalt szerep.
A jó gyakorlatok között szerepelt például olyan eset, mikor a gyengénlátó apának olyan
formátumban küldték el a fia házi feladatát, hogy segíteni tudja a gyereket az otthoni
tanulásban. Egy másik iskolában megfelelő körülményeket alakítottak ki ahhoz, hogy egy
kerekes székes szülő részt tudjon venni a gyerekek kézműves-tevékenységében. Egy
gyengénlátó apa az iskolaszék tevékenységében vett részt az igazgató ösztönzésére. Néhány
fogyatékos szülő önbizalmát kifejezetten emelte az iskolai eseményeken való segítő részvétel,
habár ez sokkal nehezebb volt számukra, mint ép szülőtársaiknak. Olykor a szülőt kérték meg,
hogy a gyermekét leginkább ismerő felnőttként ő adjon tanácsot a pedagógusoknak a gyermek
szokásaival kapcsolatban.
A szülői részvétel korlátainak lebontása érdekében fontos a mindenki számára érthető,
informális kommunikáció. Egy gyengénlátó anyának az segített, hogy az óvodát még a nyitás
előtt végigjárhatta és megismerhette a teret, mikor még nem voltak benn a gyerekek. Olykor a
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minden szülő részvételét elősegítő gyakorlatok bizonyultak különösen nagy segítségnek a
fogyatékos szülők számára. A mentális zavarokkal élő, otthonról nehezen kimozduló szülők
számára például jó alkalom a kapcsolatteremtésre a családlátogatás. Azoknak a szülőknek,
akiknek rossz emlékeik vannak saját iskolai múltjukról, különösen sokat segít, ha a pedagógus
vagy az iskola egy másik munkatársa könnyen elérhető számukra – például iskolakezdés előtt
vagy a tanítás befejezése után tudnak vele néhány percet beszélni.
Néhány szülőnek nehézséget okozott, hogy beszéljen az iskolában a saját fogyatékosságáról:
tartott attól, hogy emiatt másképp fogják kezelni a gyereket. Fontos, hogy a szülő saját maga
határozhassa meg, milyen segítségre van szüksége az iskola részéről, ne az iskolai dolgozók
előfeltevéseire alapuljon a felajánlott segítség. Különféle álláspontok fogalmazódtak meg
azzal kapcsolatosan, hogy az iskolában dolgozó munkatársak közül kinek kell tudnia a szülő
fogyatékosságáról, speciális kommunikációs igényéről: mindenkinek vagy csak a közvetlenül
érintett munkatársaknak, esetleg egy speciális koordinátornak. A befogadás etikája szerint
mindenki feladata az esélyegyenlőség szolgálata, ugyanakkor a szülő joga, hogy eldöntse,
kivel osztható meg a rá vonatkozó személyes információ.
STEVEN LAWRENCE, Jr. – HANNAH MECKLEY-BREWER – PHILIP M. STINO
(2017): Az iskolai zaklatás előrejelzése és megelőzése
Iskolai zaklatásnak (bullying) tekinthetünk bármilyen agresszív, zaklató viselkedést, ami
időről időre ismétlődik, lehet az szóbeli, érzelmi vagy fizikai természetű, és
összekapcsolódhat vélt vagy valódi hatalmi alá-, illetve fölérendeltséggel. Az áldozatok
próbálnak távol maradni, nem elköteleződni, ami könnyen azzal végződhet, hogy kimaradnak
az iskolából. Más gyerekek éppen az iskolai zaklatás miatt félnek iskolába menni, holott
joguk lenne jól és biztonságban érezni magukat. A zaklatást átélő gyerekeknek gyakran
alacsony az önbizalmuk és nem bíznak másokban. Az iskolai zaklatás szorongást, depressziót
válthat ki, legrosszabb esetben öngyilkossághoz is vezethet.
Nincs egyetlen hatékony stratégia az iskolai zaklatás megelőzésére, viszont az egész
iskolának közre kell működnie benne. Az iskolai zaklatás valamilyen formája a gyerekek 20
százalékát érinti. A bűnelkövetési statisztikák csökkentek ugyan, de az iskolai zaklatás szintje
nem változott. Ezért fontos beazonosítani a veszélyeztetett csoportokat és a megelőzésbe a
szülőket is bevonni.
A prevenciós programok megtervezésénél fontos tudni, hogy van-e jelentősége az adott
iskolában annak, hogy milyen messziről utazik a gyerek az iskolába, részt vesz-e iskola utáni
programokon, milyen biztonsági intézkedések vannak az iskolában, hogyan érzékelik a
gyerekek az iskolai szabályokat, milyen gyakran fordulnak elő az iskola környékén
bűncselekmények, mennyire van jelen a drog, vannak-e bandák a környéken. Ezeknek a
tényezőknek a felmérésében az iskolai szociális munkás kulcsszerepet játszik.
A legerősebb előjele az iskolai bántalmazásnak az osztályban való elkülönülés, valamint az,
hogy a gyerek már sok veszekedésben vagy verekedésben vett részt. Ugyanígy a gyűlöletet
kifejező szavak vagy jelképek is előre mutathatják a bántalmazás valószínűségét. Így az
elkülönülő gyerekek bevonása, a gyűlölet bármilyen formájára való megfelelő reakció, az
iskolai zaklatást megelőző programok, a biztonságos iskolai légkör megteremtése az iskola
valamennyi munkatársának közös felelőssége. Ugyanilyen fontos a szülők tájékoztatása,
támogatásának megnyerése, ami ismét hangsúlyos feladata az iskolai szociális munkásnak.
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SUSAN I. STONE – JESSICA CHARLES (2018): Az iskolai szociális munka hangsúlyai az
interprofesszionális és a szülőkkel történő együttműködésben
Az interprofesszionális együttműködés a szociális munkás egyik legfontosabb skillje, ami az
iskolai szociális munkában is központi jelentőségű; ugyanígy a szülőkkel való
kapcsolatteremtés, valamint a szülők és szakemberek közötti együttműködés kialakításának
segítése is. Klasszikus iskolai szociálismunkás-feladat a folyamatok összehangolása, a
hagyományos szakmai határok áthidalása, az egyes szakmák által kitűzött célok közös
tevékenységgé alakítása, a szolgáltatások integrációja – és mindennek a szülőkkel történő
megismertetése, támogatásuk megszerzése. Kérdés azonban, hogy mi az, amit az egyes
szociális munkások fontosnak tartanak, szerintük melyik-milyen szerepet játszik a segítés
folyamatában?
A szerzők egy valóságos elemekből konstruált, képzeletbeli esetről kérdeztek meg iskolai
szociális munkásokat írásban. A megkérdezettek egy közeli egyetem MA-szinten, iskolai
szociális munka szakon végzett hallgatói voltak; összesen 70 válasz érkezett. A szerzők azt
kérdezték az iskolai szociális munkásoktól, hogy miként támogatnák a fiktív esetleírásban
szereplő fiút – ezzel elsősorban azt szerették volna megtudni, hogy a válaszadók hova teszik a
hangsúlyt, összetett feladatrepertoárjukból miket emelnek ki. Kérdésük arra irányult, hogy
meg lehet-e különböztetni jól eltérő különbségeket a válaszolók szerepfelfogásában, meg
lehet-e ragadni azokban elkülönülő mintázatokat.
A fiktív esetben egy 9 éves, spanyol ajkú fiúval kapcsolatban kérte az osztályt tanító
pedagógus az iskolai szociális munkás segítségét. A család nemrég érkezett az Egyesült
Államokba, a gyerek visszahúzódó, lassan tanul angolul, nem vesz részt az osztály életében,
órák alatt a fejét a padra hajtja. Édesanyja kíséri minden reggel az iskolába. Az anya nem
engedi a gyereket ki az utcára a társaival játszani, mert fél a helyi fekete bőrű gyerekektől. Ha
a fiú más spanyol ajkú gyerekekkel vagy felnőttel van együtt, abban a helyzetben bőbeszédű,
humoros. Az iskolai szociális munkás osztálytermi megfigyelést végzett, ekkor egy olyan
jelenet játszódott le, hogy a fiú társai poénkodtak azon, hogy nem tud semmit; de nem volt
világos, hogy a fiú érti-e, hogy róla van szó. A tanár átsiklott ezen a problémán, nem
foglalkozott az esettel, folytatta az elkezdett matematika példa megoldását.
A megkérdezett iskolai szociális munkások mindegyike említett három, más szakmához
tartozó kollégát, és összesen kilenc felnőttet, akit be kellene vonni az esetbe. A szakemberek
közül legtöbben az osztályt tanító pedagógust, az igazgatót, az iskolapszichológust nevezték
meg, de sokan gyógypedagógust, nyelvtanárt, logopédust is megkerestek volna. A családdal
minden válaszadó felvette volna a kapcsolatot.
A válaszok elemzése alapján az iskolai szociális munkában a következő szerepfelfogások
jelentek meg: 1. A kezdeményező/koordinátor a családot, a tanárt, a gyereket összekötné az
iskolában, ill. helyben elérhető forrásokkal; elsősorban a felnőttekkel kezdeményezne
beszélgetést a gyerek szükségleteinek feltérképezése érdekében. Nem feltétlenül létesítene
közvetlen kapcsolatot a gyerekkel és nem követné az eseményeket, inkább a források elérése,
a szálak összekötése lenne az elsődleges számára. 2. A feltérképezőnél a különféle forrásokból
szerezhető információk összegyűjtésén volt a hangsúly; ezeket a válaszadó megosztotta volna
az érintett felnőttekkel, és velük együtt tervet készített volna a gyerek segítésére. Sokszor ez a
szerep átváltott a kezdeményező szerepbe. 3. A beavatkozó közvetlen kapcsolatot vett volna
fel a gyerekkel és meghatározott tevékenységekbe vonta volna be, mások a pedagógussal
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vagy a gyerek családjával építettek volna ki kapcsolatot a gyerek segítése érdekében. 4.
A szóvivő felhívná az illetékesek (pl. az igazgató) figyelmét a gyerek helyzetére. 5.
Az együttműködő a tanár és a többi szereplő kapcsolatával foglalkozna leginkább.
A válaszok jól mutatták, hogy a válaszadók mennyire másképpen konstruálták meg az esetet,
mennyire különböző feladatokat tartottak a legfontosabbnak. A szerzők ebből azt a
következtetést vonták le, hogy az egyik legfontosabb feladata az iskolai szociális munkásnak
az, hogy segítsen az érintetteknek – például esetkonferencia formájában – olyan közös
gondolati keretet kialakítani, melyben céljaikat egymáshoz illeszkedve határozhatják meg;
tevékenységük eredményeit ennek függvényében értékelhetik a későbbiekben.
KATIE

COTTER

STALKER

(2018):

Kortárs

bíróságok (Teen

court

modell)

Az iskolából való kitiltás olyan büntetés, melyet nagy valószínűséggel követ valamilyen
fiatalkorú bűncselekmény, ill. később a bebörtönzés, ahogy az angol nyelvű szakirodalom
említi, school-to-prison pipeline (STPP). Nagy kihívás a szociális munkásoknak, hogy olyan
arányos fegyelmezési technikákat találjanak ki, melyek nem idegenítik el az iskolától az
iskolai fegyelmet súlyosan megsértő gyereket. Gyakori fegyelmezési módszer, hogy a
gyereket rövidebb-hosszabb időre kitiltják az iskolából. Fekete bőrű vagy amerikai őslakos
(indián) gyerekek nagyobb arányban kapnak ilyen büntetést, magasabb az arányuk a fiatalkori
bűnelkövetésben is, ami az életük során további hátrányokat okoz: megbélyegzettséget,
stigmát jelent, az életesélyek jelentős csökkenését, a felnőttektől való eltávolodást. Ezért
fontos, hogy a tanárok ismerjék a különféle kultúrákból származó gyerekek értékrendszerét,
elköteleződjenek mellettük – ebben a szociális munkásnak fontos feladatai lehetnek.
A teen court modell alternatívája lehet az iskolából való kitiltásnak vagy eltanácsolásnak. Az
eljárást fiatalkorú bűnelkövetőknél szokták alkalmazni első bűncselekmény esetén; bíróság
rendelheti el a részvételt, elterelésként. A teen court modell előnye, hogy nem az
igazságszolgáltatás procedúrája szerint zajlik a folyamat, hanem egy kortársakból álló kvázi
bíróság tárgyalja az ügyet. Néhány modellben a bíró felnőtt, másokban szintén tizenéves.
Minden esetben a tizenéves ’esküdtek’ hozzák meg a döntést, tekintettel a szabott
következményekre, ill. szankcióra, mely lehet közösségi szolgálat is, pl. ugyanilyen ügyekben
esküdtként részt kell venni vagy bocsánatkérő levelet kell írni stb. Ha a fiatal nem teljesíti,
amit ilyen módon előírtak számára, akkor visszakerül az ügy a szokásos vágányra, az
igazságszolgáltatáshoz.
A teen court modell a helyreállító igazságszolgáltatás modelljeit is felhasználja: azt
hangsúlyozza, hogy a törvényszegő viselkedés veszélyeztet más embereket, emberi
kapcsolatokat. Gyakran alkalmaznak olyan eljárásokat, melyek során az elkövetőnek
beszélnie kell a sértettel vagy azzal, akinek kárt okozott, meg kell javítania, amit elrontott,
vagy meg kell fizetnie a kárt stb.
Az ezzel kapcsolatos kutatások elsősorban arra fókuszálnak, hogy elkerülhető-e ilyen módon
a bűnismétlés. A szerző szerint az eddigi eredmények biztatóak: a hagyományos
igazságszolgáltatási eljárásokkal szemben a teen court modellben részt vevőknél kisebb
arányban találtak bűnelkövető barátokat, agressziót, internalizáló tüneteket.
Ezek a programok inkább helyi, közösségi szinten működnek, kevésbé az iskolákban. Egy
részüket csak igazságszolgáltatási szervek kezdeményezhetik, a büntetőeljárás
alternatívájaként. Más programok iskoláktól is fogadnak eseteket. Előzőekben iskolán kívüli
problémákkal, utóbbiban inkább iskolaiakkal foglalkoznak, de ezek között előfordulnak
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olyanok is, melyek az igazságszolgáltatásban folytatódnának a teen court modell alkalmazása
nélkül. Mindegyik modellben a hagyományos büntetésekkel szemben alternatív megoldásokat
keresnek. A lakóközösségben elérhető és az iskolai eljárások közötti együttműködésben
további lehetőségek rejlenek.
Van néhány olyan alapfeltétel, amelynek a teen court modell alkalmazása során teljesülnie
kell, ezek a következők: 1. titoktartás (nem lesz pletyka abból, ami itt elhangzik); 2. az
elkövetett cselekmény beismerése (ez nem olyan bíróság, mely megállapítja, hogy az elkövető
ártatlan-e vagy bűnös); 3. a szülők engedélye (néhány programban megkövetelik a szülő
részvételét is); 4. szakmai hozzáértés és a résztvevők előzetes felkészítése; 5. tanúkat nem
hallgatnak meg; 6. konstruktív módon határozzák meg a következményeket, melyekből
tanulhat az elkövető, reflektálhat arra, amit tett; 7. reális időkeretet határoznak meg; 8. a
következményeknek, az elvárásoknak teljesíthetőeknek kell lenniük; 9. a teljesítést ellenőrzik;
10. az iskola vezetése támogatja a programot, küld eseteket és elfogadja a kortárs bíróság által
meghatározott következményeket. Az iskolának e feltételek betartásával joga van kialakítani a
saját kortársbíróság-modelljét, ami a legjobban illik az oda járó gyerekek sajátosságaihoz.
Az iskolai szociális munkás szerepe a kortársbíróság-modell és az iskola közötti kapcsolatban
rendkívül sokrétű. Egyrészt megismertetheti a különféle, a közelben elérhető modelleket az
iskola munkatársaival, beszélgetést kezdeményezhet arról, hogy ezek közül melyik felelne
meg leginkább az adott környezetben; az iskola kapcsolódhat egy már működő teamhez vagy
kialakíthat saját programot. Az iskolavezetés elköteleződése döntő fontosságú, így a folyamat
kezdetén nyíltan kell beszélni arról, hogy ki mit vár tőle, milyen fenntartásai vannak stb.
Ha az iskola úgy dönt, hogy bevezetik a kortársbíróság-modellt, az iskolai szociális
munkásnak kulcsszerepe lehet olyan beszélgetések lefolytatásában, melyek során az alapvető
szabályokban megegyeznek, pl. ki küldhet esetet, milyen természetűek lehetnek a szankciók
vagy következmények, ki fogja irányítani a felkészülés folyamatát, kiválasztani és felkészíteni
a gyerek ’ügyészeket’. Szintén feladata az iskolai szociális munkásnak a kialakuló
együttműködés vagy az új program értékelése. Fontos, hogy a program az egyedi
körülményekhez alkalmazkodjon, de emiatt a hatékonyságát is rendszeresen ellenőrizni kell.
A szociális munkás szerepe, hogy a resztoratív igazságszolgáltatás kultúráját meghonosítsa az
iskolában. Különösen fontos lehet ez olyan iskolákban, melyeket magasabb arányban
látogatnak színes bőrű, hátrányos helyzetű diákok – őket általában többször zárják ki vagy
tanácsolják el az iskolából; a kortársbíróság-modell ritkábban van jelen azokban az
iskolákban, ahol ők magasabb arányban vannak jelen.
Mielőtt a program bevezetésre kerül, a résztvevőket meg kell ismertetni a resztoratív
igazságszolgáltatás alapelveivel, azzal, hogy ennek lényege a jóvátétel, a kapcsolatok
helyreállítása; nem elég csak a hagyományos bírósági szerepeket gyerekekre osztani. Az
iskola munkatársaival végig kell gondolni, hogyan akadályozható meg, hogy gyerekeket
megbélyegezzenek, megszégyenítsenek a folyamat során. Emiatt például nem elkövetőről,
hanem résztvevőről beszélnek.
A szülők informálása, támogatásuk megnyerése szintén nagyon fontos feladat. A resztoratív
igazságszolgáltatás lényegének megértése és elfogadása itt is alapvető, különben a sértett
gyerek szüleinek igazságkeresése alááshatja a kortárs bíróságok munkájának hatékonyságát.
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Feladat/Kérdés:
1. Milyen feltételei és jellemzői vannak a teen court modellnek?
2. Milyen szerepek jelennek meg a szociális munkások szülőkkel történő
interprofesszionális együttműködések során?
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A GYAKORLATBAN
Schäfferné Horváth Eszter: Szociális munka és gyermekvédelem Pécs Megyei Jogú Város
Kisgyermek Szociális Intézményében
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények 87 Igazgatósága, a
hároméves kor alatti kisgyermekek napközbeni ellátását 11 tagbölcsődéjében biztosítja.
A Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéi családias környezetben - a vonatkozó
gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembevételével - magas színvonalú ellátást
biztosítanak jelenleg 736 férőhelyen.
A bölcsődei ellátás modern felfogásban értelmeződik, vagyis a szolgáltatás funkciója
már nemcsak a szülők munkavégzésének támogatása, hanem:
 a gyermekek egészséges fejlődésének segítése,
 jóllétének biztosítása,
 a szocializációra és a közösségi létre való felkészítés,
 az esélykiegyenlítés, és esetenként a környezeti kockázati tényezők
felismerésére és kezelésére is kiterjed.
A felsorolt feladatok mindegyikét kiemelt fontossággal kezelik a pécsi bölcsődék.
A bölcsődei ellátásban dolgozó szakemberek a 0-3 éves korosztályra vonatkozó sokrétű
szakértelemmel rendelkeznek a kisgyermekek nevelésében-gondozásában.
A pécsi
bölcsődékben a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét figyelembe véve
segítik a gyermek fejlődését.
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények a bölcsődei ellátás mellet
Biztos Kezdet Gyerekházat 88 is működtet. A Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban
Pécs város keleti városrészében élő 0-5 éves korú gyermekeket nevelő családok számára kínál
változatos elfoglaltságokat a mindennapokban, a bölcsődei intézménnyel egy épületben, és
szoros együttműködésben.
A gyerekház területe egy olyan közösségi színtér, ahol a kisgyermekes családok a
gyermekek
fejlődését
támogató
környezetben
találkozhatnak,
megbeszélhetik
gyermeknevelési, ill. egyéb problémáikat, szükség esetén szakember bevonásával.
Alapvető feladat a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítése,
egészségének védelme, segítségnyújtás a képességeik és készségeik kibontakoztatásához.
Ennek érdekében napi rendszerességgel kínál a gyermekek fejlettségéhez, életkorához
igazodva és a szülők aktív részvételével mozgásos, énekes, mondókás, kézműves
foglakozásokat. A napi foglakozásokon kívül számos, színes közösségi programot szervez a
családok számára: többek közt bábszínház-látogatást, erdei kirándulásokat, jeles napokhoz
kötődő programokat.
A hagyományok, ünnepek fontos szerepet töltenek be az egyén és a közösség életében,
közösségépítő szerepük lényeges, ezért a gyerekházban is fontosnak tartjuk ezen alkalmak
megünneplését.
A szerző Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények bölcsődéiben szociális munkás,
továbbá a Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője. Az összefoglaló forrásai között találhatjuk a
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális Intézmények online felületén található szakmai anyagok
tartalmát.
Az intézményről bővebb információk találhatóak a következő online elérhetőségen:
http://www.kszipecs.hu/index.php/component/content/category/2-kszi
88
A Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekházról bővebb információk találhatóak a következő online elérhetőségen:
http://www.kszipecs.hu/index.php/biztos-kezdet-gyerekhaz01
87
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A Gyermekház igyekszik a kisgyermekek életkorának megfelelő élvezetes, élményt
nyújtó programot kínálni. Hasonló figyelmet fordít a család mint kisközösség erősítésére,
támogatására. A mindennapokban a közös foglalkozások, játéktevékenységek során (a szülők
számára) korszerű gyereknevelési alapelvek közvetítése történik a tapasztalati tanulás,
személyes mintanyújtás lehetőségének kihasználásával. Havonta egy alkalommal a szülők
igényeihez igazodva, szakember (pszichológus, gyógypedagógus, védőnő) bevonásával
szülőcsoportos beszélgetésekre kerül sor.
A szülők munkaerőpiaci helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekházban
dolgozó szakemberek, és tájékoztatást nyújtanak nekik a képzési, átképzési és
álláslehetőségekről, valamint segítséget adnak önéletrajz megírásához, továbbításához, ill. a
számítógépes ismeretek bővítéséhez.
A gyerekház által nyújtott szolgáltatásokat és az étkezést a családok ingyenesen vehetik
igénybe.
Gyermekvédelmi feladatok
A gyermekjóléti alapellátás és a jelzőrendszer részeként célunk, hogy segítséget nyújtsunk
a családoknak (szociális és pedagógiai területen) gyermekük nevelésében; a hátrányos
helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek családjainak esetében pedig a problémát kiváltó
okok feltárásához, azok megszüntetéshez járulunk hozzá.
Intézményünk kiemelkedően fontosnak tartja a bölcsődei gyermekvédelem területén a
prevenciós feladatok megvalósítását, így a bölcsődevezetők jelentős segítséget kapnak
ezirányú feladataik ellátásához és a kisgyermeknevelők érzékenyítéséhez, szakmai tudásuk és
eszköztáruk bővítéséhez.
A bölcsődei alapelvek biztosította szemlélet és a szakmai programok megvalósítása
önmagában preventív hatású gyermekvédelmi és családtámogatási szempontból is. Azonban
a gyermekvédelmi esetek különös odafigyelést, több szakmai feladatot, esetleg más
módszereket követelnek meg intézményünk szakdolgozóitól.
Intézményünkben speciálisan képzett – gyermekvédelmi területen tapasztalt –
kisgyermeknevelő segíti a bölcsődevezetők, kisgyermeknevelők gyermekvédelmi feladatainak
támogatását, az intézmény saját gyermekvédelmi protokollja alapján.
A feltárt problémáknak megfelelően együttműködünk a családokkal és az Esztergár Lajos
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal, szükség esetén a Kormányhivatal Szociális
és Gyámügyi munkatársaival.
Intézményünk bölcsődéi és szakemberei elkötelezettek a szociokulturális hátrányokkal
küzdő és hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei ellátása mellett is. Szemléletünk szerint a
társadalmi kirekesztődés megelőzésének lehetősége is a koragyermekkori integrált, komplex
családtámogatásban rejlik, ami a bőlcsödében sem csak a gyermek nevelését-gondozását
jelenti.
A nagyfokú szegénység és a pszicho-szociális depriváció olyan mértékű, komplex
elmaradást okoz a gyermekek, családok életében, amely generációkon keresztül húzódó,
visszafordíthatatlan folyamattá alakulhat. A „genetikai adottságok” mellett a környezeti
hatások ereje is jelentős a gyermek életében – a méhen belüli és a koragyerekkori élet
minősége a személyiség egészének fejlődését meghatározza, így a hátrányos helyzet,
veszélyeztetettség és annak hatása mélyen kihat a gyermek fejlődésére, és alapjaiban
határozza meg az alábbiakat.
 Az idegrendszeri fejlődés alapjait, későbbi fejleszthetőségét,
 a szülő-gyermek kapcsolati mintát, amely egy életen keresztül alapja lesz
minden szociális viszonyrendszerünknek,
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 az értékrendünk alapjait, amelyek a későbbi iskolai, serdülőkori, sőt felnőttkori
beilleszkedési, magatartási-, tanulási problémák gyökerei is egyben.
A koragyermekkori esélyteremtésben kiemelkedő szerepe van intézményünk bölcsődéinek
és a Biztos Kezdet Gyerekháznak. A bölcsődei nevelés-gondozásban való részvétel már
önmagában is komoly segítséget jelent az érintett családoknak és gyermekeiknek, hiszen a
gyermeki szükségletek teljeskörűen és magas szinten kerülnek kielégítésre.
Intézményünk bölcsődei szakemberei folyamatos szakmai felkészítést kapnak a
hátrányokkal küzdő családok szakszerű támogatásához. A bölcsődei nevelés-gondozás
ezekben az esetekben a családdal való szoros együttműködés mellett szakmai – intézményen
belüli és szakmaközi – összefogás és team munka eredménye által valósulhat meg.
Intézményi gyermekvédelmi felelős kisgyermeknevelő, szociális munkás
Az intézményben 1 fő intézményi gyermekvédelmi felelős szociális munkás szakember
lát el szakfeladatokat – a 11 bölcsődei intézményben havi szinten előre meghatározott
látogatási renddel.
Fő feladatok a kisgyermekellátásban, családtámogatásban:
 A bölcsődés gyermekek gyermekvédelmi szempontú nyomon követése,
 a szülői tájékoztatás és tanácsadás megvalósítása,
 szükség esetén a család delegálása a probléma súlyossága és típusa szerint
kompetens külső szakemberhez, intézményhez.
 Igény esetén részvétel a kényes nevelési kérdések tisztázására,
gyermeknevelési módszerek átadására, családi funkciók megerősítésére indított
szülőcsoportok vezetésében,
 részvétel szülői értekezleteken, „Bölcsődés leszek” szülőcsoportos
foglalkozásokon,
 kapcsolattartás a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátórendszer
intézményeivel, szakembereivel.
 Szükség esetén az intézmény gyermekvédelmi jelzési kötelezettségének
teljesítése, a jelzett esetek nyomon követése,
 a Biztos Kezdet Gyerekház és bölcsőde kapcsolatának folyamatos támogatása,
erősítése, valamint
 a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy védelembe vagy
nevelésbe vett gyermekek bölcsődei ellátásban való részvételének támogatása.
 A gyermeki jogok intézményen belüli érvényesülésének felügyelete.
Alkalmazott módszerek
 megfigyelés
 egyéni tanácsadás
 családi konzultáció
 szülőcsoport
 játszóház (mintanyújtás)
 tematizált hírlevél
 játék- és ruhabörze szervezése
Fő feladatok a kisgyermeknevelők szakmai támogatásában
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 Az intézmény szakembereinek belső képzése, szociális, gyermekvédelmi
szempontú ismeretek átadása – különös tekintettel a gyermekjóléti alapellátás
formáira, a gyermeki jogokra, a gyermekbántalmazás formáira, a
családtámogatási rendszerre, a (családi) rendszerszemlélettel kapcsolatos
tudásra, egyéni és csoportos szakmai támogatásra; az adott bölcsőde
igényeihez igazított, éves munkatervben rögzített módon megvalósítva.
Alkalmazott módszerek
o esetmegbeszélés
o tematizált szakmai műhely
o egyéni tanácsadás, szakmai konzultáció
o csoportfoglalkozás
o tréning
o előadás
o video-, filmvetítés, ezek elemzése
A munkakör célja a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek gyermekvédelmi
értelemben vett „nyomon követése”. A gyermek veszélyezettségének vélelme esetén az
intézményi jelzési kötelezettség teljesítése, a gyermekvédelmi esetek nyomon követése,
illetve kapcsolattartás a szociális és egészségügyi intézményrendszer szakembereivel.
Továbbá a kisgyermeknevelők szakmai támogatása a gyermekvédelmi esetek kezelésében, a
családdal való kapcsolattartás támogatása a gyermekek bölcsődei ellátásával kapcsolatban.
Feladata ezen felül még a Biztos Kezdet Gyerekház működésének módszertani támogatása, a
gyermekház szakemberei számára szakmai segítségnyújtás biztosítása, illetve a pécsi
gyermekház szakmai módszertani központtá válásának elősegítése. A szakember feladata a
Biztos Kezdet Gyerekház módszereinek bölcsődei gyakorlatba átültethető szakmai
tartalmainak (bölcsődékben történő) megerősítése a hátrányos helyzetű, sokproblémás
családok támogatásában.
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Sólyom Brigitta: Esetleírás az óvodai szociális segítő tevékenység gyakorlatából
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet végzek Pécsen az Esztergár Lajos Család és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársaként. Egy általános iskola és két óvoda
segítője vagyok. Az esetleírás célja a köznevelési intézményekben dolgozó szociális
munkások, óvodai és iskolai szociális segítők feladatainak és gyakorlatának bemutatása.
2018. szeptember 10-én az egyik óvodában végeztem a szociális segítői feladataimat. Délután
13 órakor érkeztem az adott intézménybe, ebben az időszakban a gyermekek már a délutáni
pihenőidőt töltik. Ez a napszak éppen megfelelő arra, hogy kicsit nyugodtabb körülmények
között lehessen az óvodapedagógusokkal beszélgetni. Ilyenkor végigjárom a csoportokat és
megbeszéljük, van-e valamilyen aktuális probléma, esetleg felmerült-e bármilyen kérdés. Az
aktuális napon is így történt. Már az érkezésemkor szólt az egyik óvodapedagógus, hogy
menjek a csoportjukba, mert probléma adódott az egyik kisfiúval, így soron kívül érkeztem a
kiscsoportba. Mindkét óvodapedagógus és az óvodai dajka is jelen volt a megbeszélésen.
Elmondták, hogy K. Bálint 89 gyermek arcán és testén több sérülést vettek észre, felmerült
bennük a fizikai bántalmazás gyanúja. A kisfiú éppen aludt, megmutatták nekem a sérülések
nyomát. A gyermek arcának egyik oldalán karmolásnyomok, a másikon pedig kék folt volt
látható véraláfutással. A bal fülében bevérzés, a háta alján pedig egy nagy kék folt volt
látható. A hároméves gyermek nem tudta elmondani azt, hogy hogyan keletkeztek a sérülései,
illetve a nevelők beszámoltak arról, hogy reggel az édesapa élettársa hozta a gyermeket az
intézménybe. Bálint gyorsan beszaladt a csoportba, ezért nem észlelték rajta azonnal a
sérüléseket. Elmondtam nekik, hogy ez a család volt már korábban is a Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ látókörében, s a gyermekbántalmazás már akkor is felmerült. Mivel
előtte családsegítőként dolgoztam, már ismertem a családot. Megbeszéltük, hogy felhívom a
Gyermekjóléti Szolgálatot és Központot és érdeklődök, hogy jelenleg gondozás alatt áll-e a
család, majd a kapott információknak megfelelően megírom a jelzést.
Felhívtam a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjét, aki elmondta,
hogy jelenleg alapellátás keretében nyújtanak az édesapa számára szociális segítő
tevékenységet. Így tudtam, hogy hová kell címeznem a jelzést, amit rögtön elkészítettem az
óvoda vezetőjével egyeztetve. A családdal kapcsolatban a következő információkat kaptam:
2016 januárjában a szülők az akkor 4 hónapos gyermekkel önként keresték meg a
Gyermekjóléti Szolgálatot, szociális ellátások elérésében kértek segítséget. A családgondozás
során kiderült, hogy a szülők párkapcsolati problémákkal is küzdenek. Külön beszélgetés
alkalmával az édesanya elmondta, hogy az apa sokszor agresszív, valamint türelmetlen a síró
gyermekkel. Előfordult, hogy befogta az orrát, hogy abbahagyja a sírást. Ezen információk
birtokában a Szolgálat esetkonferenciát hívott össze, ahol az a megállapodás született, hogy a
Gyermekjóléti Központ védelembe vételre tesz javaslatot a Járási Hivatal Gyámügyi
Osztályán. 2016 májusában sor került a gyermek védelembe vételére. A szülők között egyre
romlott a kapcsolat, majd az édesanya ősszel Budapestre költözött az akkor egyéves
gyermekkel. Az eset átadásra került az illetékes gyermekjóléti központ felé, és a felülvizsgálat
során a megváltozott körülmények miatt a védelembevétel megszűnt. 2018 májusában az
édesanya megkérte az apát, hogy néhány hónapig vigyázzon a gyermekre, mert új
párkapcsolatában az élettársa nem szívesen látja az előző kapcsolatból született gyermekét.
Így került a gyermek ismét az édesapa gondozásába. Mint kiderült, a szülők nem foglalták
írásba a köztük létrejött megállapodást.
Közben arra is fény derült, hogy a gyermek egész nyáron óvodába járt. Személyesen, még az
alvásidő alatt megkerestem azt az óvónőt (aki hosszabb időt töltött a gyermekkel), hogy
89

Adatvédelmi okokból a nevet megváltoztattam.
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meghallgassam a tapasztalatait. Elmondta, hogy általában korán reggel behozták Bálintot az
óvodába és legtöbbször 5 óra körül utolsó volt, akit hazavittek. Ágyneműje, ruhái nagyon
hiányosak voltak, az édesapa többszöri felszólítás után sem vitte be a szükséges ruházatot, így
próbálta az óvoda pótolni a gyermek számára elengedhetetlen dolgokat. Az óvodapedagógus
elmondta továbbá, hogy a gyermek rendkívül gondozatlan volt, ezért minden nap a délutáni
alvásidő előtt megfürdette.
Ezután felhívtam az óvodai védőnőt, tájékoztattam arról, hogy mit tapasztaltam az óvodában.
Megkértem, hogy nézze meg a gyermeket, amit másnap meg is tett. Ezt követően soron kívül
megtette a jelzését a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé. Jelzésében leírta, hogy
a sérülések egyértelműen bántalmazásra utalnak.
Az óvodapedagógusokkal történt egyeztetés során megállapodtunk abban, hogy megvárom az
édesapát, míg megérkezik Bálintért az óvodába, és tájékoztatom a jelzés elküldésének
tényéről. Közben lehetőségem nyílt arra, hogy megfigyeljem a gyermeket a csoportban. Bálint
nagyon visszahúzódó, bizalmatlan volt, nem kereste a szemkontaktust. Az egyik
óvodapedagógushoz ragaszkodott, nem akart elmozdulni mellőle.
Az édesapa megérkezett Bálintért, ismét az ügyeleti idő végén, öt óra előtt néhány perccel.
Bemutatkoztam és tájékoztattam arról, hogy milyen sérüléseket láttunk a gyermeken. Az apa
nem tudott magyarázatot adni a sérülésekre, állítólag ezeket észre sem vette. Kértem arra,
hogy vigye a gyermeket látleletet vetetni, amire később a családsegítő is megkérte, de ezt nem
teljesítette. Elmondtam, hogy jelzéssel fogunk élni a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
Az apa tájékoztatása után az elkészített írásos jelzést elküldtem a szakmai vezetőmnek
jóváhagyásra. Másnap reggel a Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője megkapta a jelzést és
elkezdte az esetkonferencia szervezését.
Kilenc nap múlva került sor az esetkonferenciára. Mivel az óvodapedagógusok nem tudtak
részt venni egyéb elfoglaltságaik miatt, ezért óvodai szociális segítőként én képviseltem az
óvodát. Az esetkonferencián mindkét szülő megjelent. Bemutatták a gyermekelhelyezéskor
született határozatot, amelyből kiderült, hogy az anyának kizárólagos szülői felügyeleti joga
van, az apa jogai kapcsolattartása vannak szabályozva. Elmondtuk a szülőknek, hogy a
gyermek ezek szerint nem is tartózkodhatna az édesapánál életvitelszerűen. Ha a gyermek
mégis az apa felügyelete alatt marad, akkor a Gyermekjóléti Központ ismét a gyermek
védelembe vételére tesz javaslatot. Az édesanya úgy nyilatkozott, hogy elviszi a gyermeket
néhány napon belül, s ez így is történt. A Gyermekjóléti Szolgálat jelzéssel élt az édesanya
tartózkodási helye szerint illetékes Gyermekjóléti Szolgát felé annak érdekében, hogy segítsék
az édesanyát és kísérjék figyelemmel a gyermek körülményeit.
Következtetések
Az óvodai és iskolai szociális segítők jelenléte elengedhetetlen annak érdekében, hogy
gyorsan és hatékonyan áramoljanak az információk a köznevelési intézmények, a
Gyermekjóléti Szolgálatok és Központok között. Ebben az esetben az óvoda is megírta volna
a jelzését, de a szociális segítő jelenléte, jelzése gyorsabban célba ért. Ezenkívül a szociális
segítő több információhoz juthat hozzá, mint amennyit a jelzésekben leírnak a különböző
intézmények (jelzőrendszer tagjai). A szociális segítőnek szélesebb rálátása van a gyermekre
és annak családjára. Mivel az óvodapedagógusok napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, így
számukra nagy segítséget jelent, hogy a szociális segítő felvállalja a közvetítő szerepet,
valamint közli a szülőkkel a felmerült problémákat, a jelzés elküldésének tényét. A szociális
segítő arról is tudja tájékoztatni a szülőket, hogy milyen további lépésekre számíthatnak.
Továbbá kiemelendő az interprofesszionális együttműködés szükségessége a társszakmákkal,
hiszen például a nevelési intézményekben dolgozó védőnők sok ponton egészítik ki,
támogatják az óvodai és iskolai szociális segítők munkáját.
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Sólyom Brigitta: Esetleírás a pályaorientációs tevékenységről az általános iskolában
Óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozom 2017 szeptembere óta. Két óvodában és egy
általános iskolában tevékenykedem. Munkám kezdete óta kiemelt figyelmet fordítok a
nyolcadikos tanulók pályaválasztására. Az első lépés az volt, hogy a szeptemberi szülői
értekezletek alkalmával mindegyik nyolcadik osztályban tájékoztattam a szülőket arról, hogy
osztályfőnöki óra keretében kérdőívet fognak a tanulók kitölteni, amelyben arról kell
nyilatkozniuk, hogy tudják-e már melyik iskolában vagy iskolatípusban szeretnének
továbbtanulni, mely szakmák, szakmacsoportok iránt érdeklődnek. Tudják-e melyek a
hiányszakmák, és milyen előnnyel jár az, ha ilyen szakmát választanak? Ez fontos, hiszen
később egy tanórai foglalkozás keretében a kapott válaszok tudatában fognak további
tájékoztatást kapni a növendékek, például arra vonatkozóan, hogy milyen online felületeket
tudnak használni pályaválasztási segítségként. A kérdőívek kiértékelése után pedig lehetősége
lesz a tanulóknak egyéni pályaválasztási tanácsadásban is részesülni.
Második lépésben (a következő héten) már kitöltésre került az egyik osztályban a kérdőív.
Miután megvoltak a kiértékelések eredményei, leültünk az osztályfőnökkel és megbeszéltük,
hogy mely gyermeknél szükségszerű vagy ajánlott az egyéni tanácsadás. Így került sor az S.
Benedekkel90 történő egyeztetésre. Benedek a kérdőív kitöltése során arról nyilatkozott, hogy
még nem tudja melyik intézményben szeretne továbbtanulni. Megjelölt néhány szakmát,
melyek érdeklik: az informatikus, a szakács, valamint a fodrász.
Első találkozás
Az ismerkedés után elmondtam Benedeknek, hogy a tanácsadási folyamat során mi várható.
Megbeszéltük a közös célunkat, mely egy olyan szakma megtalálását jelenti, ami Benedeket
igazán érdekli. Első lépésként felvettünk egy foglalkozási családfát. A családban egyetlen
olyan szakma sem volt, ami a tanuló számára érdekes lett volna. Később beszéltünk arról,
hogy milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyon bizonytalannak tűnt.
Elmondta, hogy a szülei azt szeretnék, ha informatikus lenne, mert az egy piacképes szakma,
de nem biztos benne, hogy ez lenne a megfelelő választás számára. Nem szereti a
matematikát, sajátos nevelési igényű gyermek, aki kisebb tanulási nehézséggel is küzd. Arról
kérdeztem, hogy miért gondolja még azt, hogy nem szeretne informatikus lenni. Elmondta,
hogy nem szeret órákat a gép előtt tölteni, inkább emberekkel szeret foglalkozni.
Először egy tantárgyi érdeklődés kérdőívet töltöttünk ki együtt, a Nemzeti Pályaorientációs
Portálon. Az eredmény a következő lett: tárgyak és alkotás iránti érdeklődés. Ez azt jelenti,
fontos a számára az, hogy a tevékenységének kézzel fogható eredménye legyen, szívesen
használ különböző eszközöket a munkája során. Kiemelt szerepe van az esetében annak, hogy
a saját személyiségét valamilyen formában ki tudja fejezni. Különböző pályaköröket nevezett
meg számára a portál, mint például: a művészet, a természet, a környezet, a kézművesség.
Kicsit beszélgettünk a portálon kapott eredményről. Elmondta, hogy rajzból és technikából
általában jó jegyeket szokott kapni, de nem szeret különösebben rajzolni. Inkább alkotni
szeret, kézműveskedni. Megállapodtunk abban, hogy házi feladatként összeírja, hogy milyen
tevékenységeket szeret szabadidejében végezni. Kértem, hogy próbáljon minél többet
összeszedni, azok is számítanak, amelyeket szeret, de ritkábban van alkalma végezni.
Második találkozás

90

Az adatvédelem miatt a nevet megváltoztattam.
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A következő alkalomra hozta a házi feladatát. Elég sok tevékenységet felsorolt, többek között:
olvasás, facebook-ozás, korcsolyázás, focizás a barátokkal, sütés-főzés, fodrászkodás.
Mindezen tevékenységekről beszélgettünk, főleg a sütés-főzés volt érdekes, a fiúk nem
mindig szeretik. Azt mondta, hogy szeret kipróbálni új dolgokat ezen a területen. A
fodrászattal kapcsolatban pedig azt mesélte, hogy egyik barátjának van egy húga, akinek szép
hosszú haja van. Ha átmegy hozzájuk, akkor mindig készít neki valamilyen frizurát. Ezt
nagyon élvezi. Gondolt is arra, hogy fodrász lesz, de elvetette ezt az ötletet, mert a családja
azt mondta neki, hogy ez lányos szakma, és nem neki való.
Ezt követően kitöltöttünk együtt egy Holland-féle érdeklődés kérdőívet, ahol az eredmény
szerint szociábilis típus. Szeret emberekkel foglalkozni, szívesen hallgat meg másokat.
Elmondta, hogy több barátja is hozzá szokott fordulni, ha valamilyen problémája van. A
Foglalkozás Érdeklődés Kérdőívet is ekkor töltöttük ki, mely alapján Benedek kreatív típus,
és az emberközpontúság fontos számára. Ezen a napon még nem említettem a tanulónak, de
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fodrász szakma megfelelő lenne a számára. Ez az a szakma,
amiben kamatoztathatja a kreativitását, valamint lehetőséget ad neki arra, hogy emberekkel
foglalkozzon. Otthonra kapott még egy kérdőívet, az ún. Munka Érdeklődés Kérdőívet.
Harmadik találkozás
Közösen kiértékeltük a Munka Érdeklődés Kérdőívet, ahol az eredmény szerint szociális és
újító érdeklődésű személy, örömmel segít másokon, szereti a társaságot. Az újító személyek
szívesen vizsgálnak meg mélyebben dolgokat és kísérleteznek annak érdekében, hogy
megoldjanak problémákat. Szeretik a váratlan, kihívást jelentő szituációkat, gyorsan
alkalmazkodnak a változásokhoz. Elmondtam Benedeknek, hogy az eddigi eredmények
alapján a fodrász szakma nagyon illeszkedne az érdeklődéséhez. Ezt követően a Nemzeti
Pályaorientációs Portálon megnéztük a fodrászat szakma bemutatófilmjét. Beszélgettünk
arról, hogy a szülei mit szólnának ahhoz, ha mégis úgy döntene, hogy ezt a szakmát szeretné
választani. Kértem arra, hogy az utolsó alkalomra mindenképpen valamelyik szülője is kísérje
el.
Negyedik találkozás
Az utolsó találkozás alkalmával az édesanya is megjelent. Elmondtam neki, hogy a kérdőívek
milyen eredményeket hoztak, melyet nyomtatott formában meg is kaptak. Az édesanya
elmondta, hogy az előző alkalom óta otthon sokat beszélgettek a fiával. Ha tényleg a
fodrászatot szeretné a gyermeke, akkor támogatni fogja abban, hogy fodrász legyen. Benedek
nagyon boldog volt, a tanácsadói folyamatot pedig lezártuk.
Prológus
Benedek a pályaválasztáskor elsőként egy középiskolában a fodrász szakot jelölte meg, ahova
felvételt is nyert. Azóta már megkezdte tanulmányait az adott iskolában, az osztályában
egyedüli fiúként. Az édesanya visszajelzése szerint Benedek nagyon jól érzi magát az
iskolában, de a legjobban a gyakorlatokat szereti.
Következtetések
A pályaválasztás egy rendkívüli jelentőséggel bíró folyamat. Az első pálya melletti
elköteleződés éppen a serdülőkorra tevődik, ám ez egy nehéz életkori szakasz. Sok esetben a
fiatalok még nem rendelkeznek olyan önismerettel, pályaismerettel és munkaerőpiaci
ismerettel, amely segítene számukra abban, hogy felelős döntést hozzanak. Az általános
iskolákban sok program van, ami segíti a gyermekek pályaválasztását, sőt egy nevelés nélküli
munkanapot is fel tudnak használni annak érekében, hogy a tanulóknak bővüljön a
pályaismerete. Ezenkívül az osztályfőnökök is segíteni tudnak a gyerekeknek a döntésben.
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Sajnos nekik nincs elegendő idejük arra, hogy több alkalommal leüljenek külön egy-egy
gyermekkel, éppen ezért elengedhetetlen az, hogy az iskolában jelen legyen egy olyan segítő
szakember, aki igény esetén pályaválasztási tanácsadást tud nyújtani a fiatal számára. Úgy
gondolom, hogy az iskolákban az egyéni tanácsadásra kellene helyezni a hangsúlyt, mert ez
egy hiányterületet fedne le az oktatási intézményekben. Napjainkban az információs
társadalom tagjaiként a fiatalok nagyon jól tudják használni az internet adta lehetőségeket, így
otthon is lehetőségük lenne a különböző kérdőíveket kitölteni a Nemzeti Pályaorientációs
Portálon, ha ismernék az online felületet. Már az is nagy segítség a pályaválasztás előtt álló
tanulók számára, ha a segítők tájékoztatást nyújtanak a különböző pályaválasztást segítő
portálokról, vagy az egyéni tanácsadás során használt kérdőíveket átadják a végzős
tanulóknak.
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Propszt Emma: Az iskola mint protektív tényező - esetleírás
2006 óta dolgozom iskolai szociális munkásként egy pécsi szakgimnáziumban. Iskolánk
vezetősége és dolgozói tanulóközpontúak, nyitottak és empatikusak. Az évek során sokféle
nehézséggel találkoztam, sok szakemberrel, intézménnyel kellett együttműködnöm.
Tapasztalatként megfogalmazhatom, hogy bármilyen probléma merül is fel, szükség van arra,
hogy a család együttműködő legyen, anélkül nagyon nehéz a fiatalokkal eredményesen
dolgozni. Az eset, amit választottam, egy olyan fiúról szól, akinek a története több dilemmát
felvetett bennem a vele való munka során, akár az iskola, akár a saját szerepem kapcsán,
illetve a kompetenciahatárok tekintetében. Ilyenek például: Pótolhatja-e az iskola a családi
hátteret? Mit jelent, hogy elérhető felnőtt? Hol vannak a határok ebben az elérhetőségben
krízis esetén?
Krisztián 2014 szeptemberében kezdte meg a tanulmányait iskolánkban. Fél év magántanulói
jogviszony után, és mert nem jött el az év végi osztályozó vizsgákra, a következő tanévben
újrajárta a kilencedik évfolyamot. Az első jelzés vele kapcsolatban egy fogászati szűréskor
érkezett: a fogorvos szólt a kísérőtanárnak, hogy Krisztián fejtetves. Iskolánk védőnője is
megvizsgálta a tanulót, majd ellátta a megfelelő információval, és hazaküldte. Abban a
néhány hétben, amíg Krisztián újra közösségbe jöhetett, a védőnővel és az osztályfőnökkel
azon dolgoztunk, hogy biztonságos, támogató légkör fogadja majd a tanulót, mind
osztálytársai, mind a tanárai részéről. Felvettük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal,
majd a családgondozóval és az osztályfőnökkel közösen családlátogatáson vettünk részt.
Krisztián akkoriban szorongó, ápolatlan, sovány fiú volt, aki nem tartotta a szemkontaktust,
arca és – az orvosi vizsgálatok során kiderült – a teste is gyulladt aknékkal volt tele. Első
látásra nagyon magányosnak, elhagyatottnak, elhanyagoltnak tűnt. Most is úgy gondolom,
hogy sokunkból azt az érzést váltotta ki, hogy segítségre szorul. Az iskola szempontjából
elsődleges cél volt, hogy Krisztián érettségihez és szakmához jusson, és az itt töltött évek alatt
érettebb személyiséggé váljon, legyenek céljai, önbizalma erősödjön. A család egy Pécs
közeli faluban él, kétszintes sorházban. A látogatáskor rend és tisztaság fogadott bennünket.
Az édesanya, Krisztián húga és nővére, valamint annak gyermeke voltak otthon. Krisztián
nővére még fiatalkorú, úgyhogy gyermekének gyámja az édesanya volt. Az édesanyának az
élettársa dolgozott, így vele nem találkoztunk. Mint kiderült, a két nagyobb gyermek édesapja
egy másik, közeli faluban él, de nem tartják a kapcsolatot. Az édesapa börtönviselt és
alkoholista. A látogatás végén több dologban is megegyeztünk az anyával, amikről úgy
gondoltuk, hogy elengedhetetlen feltételei annak, hogy ez a tanév sikeres legyen Krisztián
számára.
Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi szempontból, az osztályfőnöke a közösség és a
tanulás szempontjából kezdett el vele foglalkozni, én pedig azon dolgoztam, hogy segítő
kapcsolat épüljön ki közöttünk. Hamar kiderült, hogy az édesanya semmiben nem
együttműködő. Az orvosi vizsgálatokra nem kért időpontot, nem is kísérte el gyermekét, nem
jött el a szülői értekezletekre, fogadóórákra, nem érdeklődött gyermeke tanulmányai felől,
nem fizette az osztálypénzt. Mivel ezek a vizsgálatok fontosak voltak, viszont Krisztián akkor
sem jelent meg rajtuk, ha megvolt a beutaló és az időpont, egy idő után én kísértem el őt. Úgy
gondoltam, ez is jó alkalom arra, hogy beszélgessünk.
Az első félévben nagyon szoros együttműködés alakult ki az iskolaorvos, a védőnő, az
osztályfőnök, a családgondozó és köztem. Sajnos Krisztián sokat hiányzott, bár erről
igazolásai mindig voltak, azonban zárkózottságán, a tanuláshoz való hozzáállásán nem
sikerült változtatnia, a szakorvosok által felírt kezeléseket nem vette igénybe, a gyógyszereket
nem váltották ki. A szülő nem volt ott, mint támogató háttér, az iskola pedig nem tudott ilyen
szerepet felvállalni. Jelzési kötelezettségünknek eleget téve további írásbeli jelzéseket tettünk
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(az ifjúsági védőnő is), januárban pedig kértük a gyermek védelembe vételét, ugyanis a fiú
állapota tovább romlott. Elkezdett dohányozni, alkalomszerűen marihuánát és alkoholt
fogyasztani. Egy alkalommal a testnevelő tanár jelezte, hogy a tanuló alkarja falcolásokkal
van tele, amelyek viszonylag frissek. Ezután az eset után Krisztiánt pszichológushoz
delegáltuk. Az édesanya elfogadta, de nem támogatta fia terápiás kezelését, így az egyetlen
ellátási terület, ahol fogadták a tanulót, a Gyermekjóléti Szolgálat pszichológusa volt.
Kiderült, hogy Krisztián édesanyja újra állapotos, így a fiúra még kevesebb figyelem jutott. A
családgondozónak az anyuka elmondta, hogy úgy gondolja, a fia már felnőtt. 14 éves kora
után az ő szülei is felnőttként tekintettek rá, neki is egyedül kellett megoldania a nehézségeit.
Szerettük volna, ha a hétköznapokra a tanuló kollégiumba költözik, de ezt sem ő nem akarta,
sem az édesanya. Sajnos eközben úgy alakult, hogy néhány alkalom után a megkezdett segítő
kapcsolat megszűnt, mert a terapeuta munkahelyet változtatott. Szerencsére az új terapeutával
tovább tudtak együtt dolgozni, így kismértékű javulás mutatkozott a tanuló eredményeiben.
Ennek hatására év végén csak egy tantárgyból bukott meg, amit a nyári pótvizsgán sikerült
javítania, így tizedik évfolyamba léphetett.
A pszichológussal való kapcsolat a nyári szünet elérkeztével lezárult. A következő év elején
Krisztián újra, több alkalommal vagdosta alkarját. Terápiára nem akart visszamenni, így itt az
iskolában, velem tartotta a kapcsolatot heti rendszerességgel. Az első félévet nagy lendülettel
kezdte meg, azonban ez hamar alábbhagyott, és a félévi értesítőjébe négy elégtelen osztályzat
is került. Decemberben randevúzni kezdett egy szintén az iskolánkba járó lánnyal. Ettől
függetlenül úgy tűnt, hogy Krisztián saját magáért nem tesz semmit. Gyakran számolt be
otthoni konfliktusokról, ilyenkor felmerült az édesapához költözés lehetősége is. Ismét
próbálkoztunk a kollégiummal, amit a fiú most szeretett volna megpróbálni, de az édesanya
továbbra is elzárkózott tőle, így ez ebben a tanévben sem valósult meg. Krisztián
védelembevételére állapotától, helyzetétől és a jelzésektől függetlenül továbbra sem került
sor. A tanuló továbbra is ápolatlan, sovány és szorongó volt, ugyanakkor tanáraival gyakran
szemtelenkedett, főleg azokkal, akik próbálták őt felkarolni. Egészségi állapota stagnált,
minden kivizsgálás, kezelés abbamaradt. Ruházatát az irodámban található – adományokból
megtöltött – ruhásszekrényből frissítettük, ahonnan cipőt, pulóvereket, pólókat fogadott el. Az
édesanya az iskolával továbbra sem tartotta a kapcsolatot. A tanuló kirándulásait, egyéb
kulturális programjait az osztályközösség és iskolánk alapítványa segítette. Sajnos Krisztián
az év végén több tantárgyból is megbukott, így újra évismétlésre került sor. Időközben
betöltötte a 18. életévét, így a Gyermekjóléti Szolgálattal is megszűnt a kapcsolata.
Az új osztályba Krisztián viszonylag könnyen beilleszkedett. A nyár folyamán elköltözött
otthonról édesapjához. A családi pótlékot saját jogon kapta. Hamar kiderült, hogy az
édesapánál a lakhatási viszonyok rosszak, kapcsolatuk konfliktusos, anyagilag is nehéz
helyzetben vannak, előfordult, hogy az édesapa felvette a családi pótlékot, és nem adta oda a
tanulónak. Barátnőjével való kapcsolata sem volt kiegyensúlyozott, gyakran veszekedtek.
Előfordult egy alkalommal, hogy Krisztián annyira sokat ivott egy délután, hogy mentő vitte
el. Ebben a krízisidőszakban a tanulóval hetente többször is leültünk beszélgetni. A terápiától
továbbra is elzárkózott.
Krisztián a fűtési szezon előtt kollégiumba költözött. Nevelőtanára és a kollégium dolgozói
egyaránt azonnal felkarolták, diákmunkához segítették, támogatást szereztek az ingyenes
étkezéshez, biztosították, hogy a hétvégeken is benn tudjon maradni, és mosni is tudjon. Lassú
változás kezdett beállni a fiú magatartásában, ápoltságában, tanulmányi eredményében. A
tavaszi szünetben a Gyermekotthon segített neki a lakhatásban, mert az édesapához nem
szeretett volna, az édesanyához pedig nem tudott hazamenni. A tanévet minden nehézség
ellenére sikeresen zárta. A nyári szünet előtt felvettük a kapcsolatot nővérével, aki biztosított
bennünket arról, hogy Krisztián erre az időszakra hozzájuk költözhet.
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Az újabb krízis a következő tanévben a barátnővel való szakítás volt. Egyik este a facebook
messengerben képüzenetet kaptam a kislánytól, ami egy összevagdosott alkart ábrázolt.
Hívtam a nevelőt, hogy nézzék meg, mi történt. A kollégiumból mentővel beszállították a
pszichiátriára, ahol az éjszakára bent is tartották. Másnap, mielőtt kiengedték volna, felhívott
a kezelőorvosa. Elmondta, hogy úgy gondolja, nincs szükség további benntartózkodásra, nem
észlel szuicid hajlamot, inkább feszültség-levezetés volt ez az újabb falcolás. Krisztián a
kórházból egyenesen az irodámba jött. Megbeszéltük, hogy egy ideig gyakrabban találkozunk,
illetve jeleztem neki, hogy mindenképpen javaslom a terápiát, mert az állapota túlmutat az
iskolában és az általam kezelhető problémákon. Fel is vette a kapcsolatot a rendelőintézettel,
ahová a pszichiáter delegálta. Egy alkalommal részt is vett egy ülésen, ahol további
pszichiátriai kezelést nem javasoltak neki, pszichológushoz vagy hozzám delegálták.
Krisztián azóta is iskolánk tanulója és rendszeres kapcsolatban állunk. Új barátai lettek,
stabilabbnak tűnik. Ápoltabb, együttműködőbb, hétvégenként dolgozik. Alkoholt csak ritkán
fogyaszt. Amiben megegyezünk, azt meg is teszi. Képességeihez képest még mindig
rosszabbul teljesít, mégis van pozitív változás. Megfogalmaz rövid és hosszú távú célokat, és
az önértékelése jobb, magáról pozitívabban nyilatkozik.
Sajnos Krisztián esetében ez az állapot nem biztos, hogy állandósul. Az elmúlt években
minden nehéz helyzetet krízisként élt meg, és úgy is reagált rájuk. Amikor az édesanyánál élt,
a falcolás figyelemfelhívás, később egyfajta feszültségoldás lett.
Krisztián, ahogy az esettanulmány elején írtam, nagyon hamar mindenkiből azt az érzést
váltotta ki, hogy segítségre szorul. Ha őszinte akarok lenni, nekem is meg kellett tanulnom
meghúzni egy határt, és ezeket a határokat a kollégáknak is folyamatosan jeleznem kell:
vagyis azt, hogy a tanuló cselekedeteinek legyen következménye. Ne azért ne legyen
felelősségre vonva, mert sajnáljuk. Ne menjen át ez a törődés egy olyan pozitív
diszkriminációba, aminek hatására nem tud magáról valós képet kialakítani a diák, és emiatt
nem fejlődik. Ezeket a határokat időnként magamban is erősítenem kell.
Úgy gondolom, hogy iskolánk közössége megtartó erejű, a kollégák és a diákok nem
közösítik ki a nehéz sorsú vagy éppen kallódó diákokat, hanem a segítség felé terelik őket. A
legtöbb esetben azonban könnyebb dolgunk van, hiszen a tanuló mögött ott vannak a szülők,
akiknek ugyanaz a céljuk, mint nekünk. Krisztián esetében pedig ez a háttér nincs jelen. Azon
kell dolgozni, hogy elfogadja a dicséretet, megbecsülje önmagát és magáért tegyen meg
dolgokat (dolgozni, tanulni, becsületesnek lenni, beilleszkedni). Ez nagyon nagy kihívás, ha
egy gyermeknek az a – nyilván jogos – vágya, hogy szeressék, elismerjék, támogassák a
szülei.
Serdülőkorban a szülőkkel való kapcsolat jellege megváltozik és a kortársak felé tolódik el, de
ettől függetlenül a diáknak (még ha a tinédzser nem is mutatja), szüksége van a biztonságot
nyújtó szülői háttérre ebben az időszakban is. Krisztián viselkedése azonban túlmutatott ezen.
A serdülőkori problémaviselkedés-szindrómának két megnyilvánulási formája van: az
externalizált (kívülről látható, külső viselkedésben megnyilvánuló, pl. életvezetési problémák,
antiszociális, normasértő vagy agresszív-erőszakos kitörések), valamint az internalizált (belső
megnyilvánulási forma, pl. szorongás, visszahúzódás, alacsony önértékelés, depressziós
tünetegyüttes megjelenése). Elemei: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, korai és
kockázatos szexuális aktivitás, pszichés zavarok, agresszív, antiszociális viselkedés, iskolai
beilleszkedési és tanulási nehézségek. Az egészségmagatartást pedig a védő és kockázati
tényezők befolyásolják (Szekeres, 2017).
Ha Krisztián esetét nézzük, az iskolai környezet, a felnőtt segítői jelenlét protektív
tényezőként jelent meg, szemben a családi konfliktusokkal, a szülőkkel való rossz viszonnyal,
az édesapa deviáns életvitelével. Az iskola nem tudja pótolni a családot, de szoros
együttműködés révén tartós pozitív eredmény érhető el. Ha minden jól megy, Krisztián jövőre
érettségit és szakmát szerez.
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Felhasznált irodalom
Szekeres Veronika: A serdülőkor jelenségei: Egészség-magatartás, problémaviselkedés,
kortárshatások http://www.onlinepszichologia.hu/blog/blogpost/96 Letöltve: 2019. 01. 08.
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Gergál Tímea: Módszerek és gyakorlatok az iskolai szociális munkában
2000. január elsejétől dolgozom iskolai szociális munkásként, 2014 szeptemberéig a Gandhi
Gimnáziumban, majd a 2014-15-ös tanévtől a pécsi Gyárvárosi Általános Iskolában így
lehetőségem nyílt arra, hogy iskolai szociális munkás szemével a két intézmény típusból
fakadó módszertani különbségekre rálássak.
A középiskolában végzett iskolai szociális munka jellegét alapvetően határozza meg a
korosztály, amellyel dolgozik a szakember. A serdülőkort rendszerint úgy határozzuk meg,
mint átmenetet a gyermekkor és a felnőttkor között, amikor igen fontos, gyakran válságokkal,
krízisekkel járó átalakulások zajlanak több területen is a személyiségben. A serdülőkornak a
tudomány 3 szakaszát különbözteti meg: 11-13 éves kor között kiskamaszkorról, 14-18 éves
kor között kamaszkorról és azután ifjúkorról beszélhetünk.
A középiskolai tanulmányok a 14-18 évre tehetők, arra a kamaszkorra, amelyet Vekerdy a
következőképp jellemez: A kamaszkor egy második születés – lelki értelemben születik meg a
kamasz. Kialakul egy saját személyiség, beszédmód. A kamasz olyan, mint egy sündisznó.
Néha hihetetlen teljesítményre képes, máskor hanyag, lusta, hangulata hasonlóan hullámzó.
(Vekerdy, 2011) A fenti jellemzőkkel érkezik a diák egy számára új iskolai rendszerbe, nem
ritkán egy teljesen új városba, ahol ráadásul sokan kollégisták lesznek, mindez gyökeresen
átalakítja addigi életüket. Sokuknál ilyenkor hirtelen elkezdődik a leválás, illetve a szülőkkel
való kapcsolat átalakul. Az iskolai szociális munkásnak lehetősége van ezekbe a
folyamatokba bekapcsolódni, megsegíteni, illetve segítséget nyújtani a gyermeknek az iskola
falai között.
A középiskolában dolgozó iskolai szociális munkás munkamódszerei:
Egyéni esetkezelés és tanácsadás
 Információnyújtás (általánosan az iskoláskorú fiatalok életkori sajátosságaiból,
életviteléből adódó nehézségek kapcsán, továbbá speciálisan a gyermeki jogokról és a
gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás)
 Tanácsadás /direkt, edukatív/ (a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az
egészségügyi, a mentálhigiénés problémák és a káros szenvedélyek megelőzését célzó
tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése)
 Hivatalos ügyek intézése, szociális ügyintézés (a hivatalos ügyek intézésének segítése)
 Pszicho-szociális konzultáció
Esetmenedzsment
 Érdekvédelem, ennek kertében fegyelmi tárgyaláson való részvétel
 Esetmegbeszélés kezdeményezése, azokon történő részvétel, a jelzőrendszer tagjaival
történő együttműködés
 Delegálás, más, a gyermek szükségleteinek megfelelő szolgáltatás, ellátás
igénybevételének segítése
Szülőkkel, családokkal végzett szociális munka
 Konzultáció családoknak a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, illetve egyéb
problémák kapcsán, közvetítés a szülő-gyerek kapcsolatban
 Részvétel a szülő-tanár megbeszéléseken
 Szülői értekezleten való részvétel
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Szociális csoportmunka
 Közösségfejlesztő csoportmunka: a tematikus és szabadidős kortársközösségek
támogatására
 Pályaorientációs célú csoportmunka: a pályaválasztással és tehetséggondozással
kapcsolatos döntések támogatására
 Prevenciós, edukációs csoportmunka, a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésére; a hátrányos helyzetű, valamint a tanulmányiban elmaradt tanulók
felzárkóztatására
 Diákszemináriumok szervezése különböző témákban
Közösségi szociális munka
 Különböző kommunikációs lehetőségek bevezetése, szervezése diákok számára (diák
teázó, filmklub)
 Programok tervezése és szervezése a szabadidő eltöltésére, illetve egymás
támogatására
 Diákönkormányzattal való együttműködés
 Együttműködés a szülői munkaközösségekkel
 Együttműködés az adott városrész ifjúságsegítő csoportjával
 Információs rendezvények megvalósítása tanároknak (Máté-Uray, 2011)
Az egyéni esetkezelés, konzultáció, illetve a tanácsadás a kamaszkori lelki gátak oldása,
problémák megoldása, és a „csak beszélgessünk” helyzetet igénylik a kiskamaszok is.
Természetesen a delegálás minden iskolatípusnál szükséges, amikor az iskola szociális
kompetenciáit meghaladja a probléma. A kamaszkor sajátossága miatt a középiskolában
szinte elkerülhetetlen egy konzultációs szoba, ahol az egyéni segítő beszélgetések zajlanak,
ahol a bizalmi kapcsolat kialakulhat.
A családokkal végzet szociális munka fontos, de nehezebben kivitelezhető a középiskolákban,
ahol általában magas a kollégisták száma. A távolság, az utazás miatt csak indokolt esetben
tud családlátgatásra menni az iskolai szociális munkás, és a szülők is ritkábban utaznak be az
iskolába.
Team munka jelentősége:
„egy osztályban tanítók értekezlete”
A tanárokkal, kollégiumi nevelőkkel való közös munka, akár havi szintű találkozás is javasolt
az „egy osztályt tanító tanárok munkaközösségével”, illetve az osztályfőnöki
munkaközösségekkel. A munkám során többször hívtam össze olyen esetmegbeszéléseket,
értekezleteket, ahol lehetőség volt az összes szaktanárral megbeszélni a diák „működését”, s
feltérképezni egy úgynevezett szociális hálót a tantestület tagjai között, pl. kivel milyen a
nevelt kapcsolata, kitől fogad el segítséget stb.
iskolai mentálhigiénés munkacsoport
A segítői tevékenységet folytató team munkája nagyon fontos. Ennek részesei lehetnek az
iskolai szociális munkáson kívül az egészségügyi személyzet, a védőnő, az ápolónő, az
iskolaorvos, illetve az iskolai pszichológus. Javasolt, hogy hetente beszéljenek, különösen a
problémásnak tűnő gyerekekről. Könnyen belátható, hogy egy multidiszciplináris teamben (a
különféle szakterületek képviselői) lényeges többletsegítséget képesek adni egy-egy adott
problémakör kezeléshez. A pszichológus számára például segítséget jelenthet a család
szociális körülményeinek feltárása, és az esetleges családlátogatás tapasztalataival való
találkozás. Ugyanakkor, egy orvosi szűrővizsgálat során is felmerülhetnek olyan problémák,
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melyben az iskolai szociális munkás tud segíteni (drogproblémákra utaló jelek, hirtelen
súlyvesztés, sérülések a testen).
Fontos sajátossága lehet az iskolai mentálhigiénés munkacsoportnak, hogy a benne dolgozók
jelentős része részmunkaidős, csak néhány órát tölt az iskolában. Ebben az esetben a
munkacsoport tapasztalatait gyakran – a munkaidejének nagy részét az iskolában töltő –
iskolai szociális munkás közvetíti.
Egyes problématípusokról és munkamódszerekről
A szociális csoportmunkán belül külön figyelmet kell fordítani középiskolában a
prevenciós foglalkozásokra, ezen belül is a drogprevencióra. A középiskolai korosztály
általában már túl van a kipróbálási szakaszon, sokan már rendszeresen dohányzóként
érkeznek a középfokú intézménybe. Ezen foglalkozások beépíthetők az osztályfőnöki órákba,
illetve a tanítás utáni szabad sávba. A diákok számos tévhittel rendelkeznek a droghasználattal
kapcsolatosan, és kevés olyan fórum van számukra, ahol őszintén mernek beszélni a
szerfogyasztásról. Az iskolai munka során a fiatalok nevelésében egyre nagyobb szerepet kap
az egészségfejlesztés, ezen belül is a szerfüggőség megelőzése. Nemzetközi kutatási
eredmények is alátámasztják, hogy a magyar fiatalok az átlaghoz képest többet dohányoznak,
és több alkoholt fogyasztanak, illetve egyre több az illegális drogokat kipróbáló kamaszok
száma. Az iskolai szociális munkában tehát megkerülhetetlennek tűnik a drogprevenciós,
egészségfejlesztő megelőzési programok szervezése, illetve lebonyolítása. Itt fel kell hívnunk
arra a figyelmet, hogy a korszerű prevenciós programoknál a hiteles információ nyújtásán
kívül szerepet kell kapnia a szociális készségfejlesztésnek, a serdülőkori problémák különféle
dimenziói vonatkozásában meghatározó védő tényezők megerősítésének, a kockázati
tényezők visszaszorításának.
A stresszkezelési, indulatkezelési problémák, agresszív cselekedetek száma is jelentős
az oktatási intézményekben. A médiában is egyre többet hallani a tanár-diák, diák-diák közti
agresszív cselekedetekről. Mindezek megelőzhetők, illetve mérsékelhetők lennének, ha az
iskolai szociális munkástól megfelelő problémakezelő, megküzdési technikákat, módszereket
sajátítanának el a tanárok és a diákok egyaránt. A konfliktusok természetesen
elkerülhetetlenek az iskolai életben. Mindazonáltal, az iskolai szociális munkás(ok) által
lebonyolított foglalkozások során beszélgethetnek a konfliktusmegoldások lehetséges
módjairól, ezen kívül nagyobb önismeretre tehetnek szert, megerősíthetik szociális
kompetenciájukat, amelyet hasznosítani tudnak az élet bármely területén.
A középiskolai munkám során a hosszú távú, időszakosan órarendbe illesztett
csoportfoglalkozások nagy hangsúlyt kaptak: heti rendszerben dolgoztam a gyerekekkel
drámapedagógiai eszközökkel, személyiségfejlesztő, önismereti jellegű foglalkozás keretén
belül. A sok játékos elemmel, strukturált feladatmegoldással, egyéni és kiscsoportos feladatok
ötvözésével operáló foglakozásokat a diákok szerették, és a közösségre gyakorolt kedvező
hatása miatt az iskolai légkört, a tanuláshoz való pozitívabb hozzáállást is kedvezően
befolyásolta. A végzős évfolyamoknál ezek a csoportok fokozatosan átalakultak
pályaorientációs foglalkozásokká.
A közösségi szociális munkánál aktuálisan az iskolai közösségi szolgálatot emelem ki,
melyet az iskolai szociális munkás koordinálhat, illetve felkészítheti egy érzékenyítő
csoporttal a diákokat a terepen végzet szolgálatra. A jelenlegi előírás az érettségit adó
intézményekbe járó diákok számára 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzését teszi kötelezővé.
A „közösségi szolgálat” szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdekektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. A legtöbb esetben szociális
intézményekkel való kapcsolatfelvétellel zajlik a munka, de az is előfordul, hogy az iskolai
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szociális munkás csak az érzékenyítő csoportot koordinálja, a szerződéskötésekben pedig a
pedagógusok segítik a diákok munkáját. 91
Az egész iskolát megmozgató közösségi programok azért lehetnek különösen hasznosak, mert
azokra azon gyerekekhez is eljutnak, akik nem vették igénybe az iskolai szociális munkás
szolgáltatásait. Például, az ún. szenvedélyek napjára a szerfogyasztással, drogproblémákkal
kapcsolatosan egy egész iskolát megmozgató programsorozatot lehet szervezni a tanulók és a
tanárok számára. Tréningekkel, belső képzésekkel a pedagógusok munkáját is támogatni
lehet, például a pedagógiai értekezleten egy rövid ismertető jellegű előadással a szociális
ellátórendszerről, droggal kapcsolatos kérdésekről.
Iskolai szociális munkásként számos csoportfoglalkozást vezettem, melyben segítséget,
kiindulási alapot adnak a tematikák, ezért a következőkben az INDIT Közalapítvány „FÜGE”
Drogprevenciós Munkacsoport Iskolai drogprevenciós tevékenység módszertani füzetéből
emelek ki tematikát (egy lehetséges csoporthoz)
1. modul (időtartam:3x45 perc)
 Önismeret fejlesztése, kritikus helyzetben történő pozitív döntéshozatal fejlesztése
 Konfliktuskezelés és problémamegoldás fejlesztése
 Személyiségfejlesztő foglalkozások megküzdési stratégiák elsajátítására (stressz)
2. modul (időtartalom:3x45 perc)
 Tárgyi ismeretek közlése tanórai kereteken belül, interaktív módszerekkel
a.) drogok fajtái, hatásai (legális, illegális) – drog és kultúra
b.) illegális szerfogyasztás lehetséges jogi következményei
 szenvedélybetegség természete
szerfogyasztás tanulási folyamata, a kortárs csoportok szerepe
 Tájékoztatjuk őket a segítő- intézmények elérési lehetőségeiről, és fejlesztjük a
segítségkérés technikáit.
Összefoglalás, visszajelzés.
(Németh – Kálmándy-Pap, 2005, 10-11 p.)
Néhány etikai megfontolás
A felsorolt valamennyi szolgáltatást az iskola tanulói önkéntesen, illetve tanárok által
delegálással, illetve ingyen vehetik igénybe. Ezzel együtt fontos tájékoztatni mindenkit a
szolgáltatás visszautasításának lehetőségéről is, és általában a panasztétellel, panaszkezeléssel
kapcsolatos információról történő tájékoztatás is nélkülözhetetlen. Az a legcélszerűbb, ha az
iskola szokásos információs, kommunikációs útjain (iskolaújságban, honlapon, faliújságon,
hirdetőtáblákon) ezek az információk folyamatosan elérhetők az érintettek számára.
A szülőket tanévkezdéskor tájékoztatni kell az iskolai szociális munka szolgáltatás általános
tartalmáról, valamint arról, hogy részletes információk hol szerezhetők be a programról (az
iskola honlapján, iskolai szociális munkás irodájában stb.). A tájékoztatásnak ki kell terjednie
a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeire, beleértve, hogy a gyermek maga is
kezdeményezhet egyéni segítő beszélgetést. Amennyiben 16 éven aluli gyermek
kezdeményezi az információs, felvilágosító szolgáltatáson kívüli egyéni szolgáltatások
igénybevételét (ügyintézés segítése, pszicho-szociális konzultáció), a gyermek tudtával és
beleegyezésével a szociális munkás tájékoztatja a szülőt/gondviselőt a történtekről.
Mindazonáltal, a szociális munkásnak mérlegelnie kell azt is, hogy állhat-e olyan akadály a
háttérben, mely esetén ártalmas lehet a tájékoztatás (gyermekbántalmazás). A fő szabály az,
hogy a szülőt/gondviselőt olyan partnernek kell tekinteni, aki nem pusztán felelős a
gyermeket érintő kérdésekben, hanem a legfőbb segítség a gyermeket érintő problémák
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kezelésében. Prepubertás kortól (kb.: 11-12 éves) kezdve a szülő azonnali vagy későbbi
tájékoztatása egyedi mérlegelést igényel, 16 éves kortól viszont bizalomvesztéshez vezet, ha a
szociális munkás a pszicho-szociális konzultációra történt jelentkezés tényéről értesíti a
szülőt. A szociális munkásnak nem célja, hogy a szülő ne tudjon arról, hogy segítő
beszélgetésre jár a serdülőkorú gyermeke, de a tájékoztatást nem maga végzi, hanem a
serdülőtől várja. (Máté – Uray, 2011)
Irodalom
Máté Zsolt - Uray Gergely: Iskolai szociális munka szolgáltatás-munkaanyag, 2011
Németh Erika – Kálmándy-Pap Ágnes: INDIT Közalapítvány „FÜGE” Drogprevenciós
Munkacsoport Iskolai drogprevenciós tevékenység - módszertani füzet, INDIT, Pécs, 2005
Vekerdi Tamás: Kamaszkor körül; előadás jegyzet, 2011.
Internetes hivatkozások
http://www.onkentes.hu/cikkek/iskolai-koezoessegi-szolgalat; letöltés dátuma: 2015.02.25.
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Nemes János: Szociális segítő tevékenység a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskolában
A Gandhi Gimnázium92 1994-ben nyitotta meg kapuit 6 osztályos gimnáziumként. Az alapító
igazgató Bogdán János, valamint Csovcsics Erika, Orsós Anna és Derdák Tibor voltak. Az
volt a céljuk, hogy egy olyan középiskolát hozzanak létre, amely segít közép-, illetve hosszú
távon biztosítani egy a cigány közösséghez, népéhez kötődő cigány értelmiségi réteget.
Kaposvár és Pécs közül ez utóbbi megyeszékhelyre került a választás, mint az alapítás
helyszíne. Az iskola életének korai szakaszában megkezdődött az iskolai szociális munkás
tevékenység, az ország középiskolái közül talán legelsőként. Ennek oka, hogy a cigány
családokkal a kapcsolatot folyamatosan fenn kell tartani, nehezen engedik el a gyermekeiket
távoli, bentlakásos intézményekbe.
Az iskola több fenntartói változáson ment keresztül. A kezdeti alapítványi, majd
közalapítványi formát 2012-ben váltotta a jelenlegi közhasznú nonprofit kft.
Az iskola képzési programja
Négy osztályos gimnáziumként működünk, így a tanulók nyolcadik osztály után jöhetnek
hozzánk. Az általános gimnáziumi osztály mellett a belügyi rendészeti, katonai és
informatikai ismereteket is elsajátíthatják, és azokból érettségit is tehetnek.
Az egyetlen olyan középiskola vagyunk, ahol a cigány nyelvek (lovári, beás) mellett tanítjuk a
cigány népismeretet és kultúrát. Lehetőséget nyújtunk ezekből a tantárgyakból is arra, hogy
érettségit, a nyelvekből nyelvvizsgának megfelelő emelt érettségi bizonyítványt szerezzenek
diákjaink.
Véleményem szerint a legnagyobb lehetőség, amit iskolánk a nehéz anyagi és szociokulturális
helyzetben élő családoknak nyújthat, az Arany János Kollégiumi Program (AJKP), amely
több célt is hivatott betölteni.
Az egyik, hogy ezen családok gyermekeinek anyagi hátteret biztosít. Azzal a támogatási
rendszerrel, amit a program adhat, fontos, hogy ne az anyagi helyzet határozza meg a diákok
iskolaválasztását. Ingyenes a kollégium, az étkezés, a tankönyv, s ezek mellett fedezzük az
útiköltségüket, biztosítjuk az anyagi hátteret nyelvvizsgájuk megszerzéséhez. Támogatjuk a
jogosítványszerzést is, illetve a diákok külföldi és belföldi osztálykirándulásokon vehetnek
részt ingyen, de ösztöndíjban is részesülhetnek, ha a feltételeket teljesítik.
A másik feladat, hogy a tanulmányi problémákkal, lemaradással érkező diákok hátrányait
kompenzáljuk az előkészítő osztályban, melyet követően választási lehetőséghez jutnak azzal
kapcsolatban, hogy melyik szakon folytatják majd a tanulmányaikat; de szeretnénk
lehetőséget biztosítani arra is, hogy más pécsi középiskolában is tanulhassanak 9. osztálytól.
Fontos megemlíteni az idősebb korcsoportoknak nyújtott lehetőségeinket is: levelező
tagozattal várjuk a tanulni szándékozó felnőtteket. 3 év alatt sikeres érettségit tehetnek
nálunk, mely a későbbi életükben nagy lehetőségeket nyújthat számukra. 9-10., 11. és 12.
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A Gandhi Gimnázium és Kollégiumról bővebb információkat talál a következő online elérhetőségen:
http://gandhigimi.hu/

215

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

osztályban tanulnak a diákok, havi két alkalommal tartunk iskolai tanórákat, féléves
beszámolási kötelezettséggel.
Alapfokú Művészeti Iskola
2016-ban alakultunk Alapfokú Művészeti Iskolává. A zene, tánc, képzőművészet és
hagyományőrzés területein kívánunk a diákjaink számára új ismereteket átadni (képzett
oktatótanárainkkal), amelyeket később is kamatoztathatnak.
Fontos megemlítenem hagyományőrző együttesünket, amely számos programon képviseli
iskolánkat, illetve nemzetközi eseményeken hazánkat is. Tavaly decemberben harmadik
alkalommal került megrendezésre iskolánk koncertje a pécsi Kodály Központban, melyen
neves hazai és külföldi előadóművészekkel léptek közösen színpadra az iskolai együttes
tagjai, és együtt hatalmas sikert arattak.
Diákjainkról röviden
Diákjaink nehéz körülmények közül érkeznek hozzánk. Sok esetben alapvető szükségleteik
sincsenek biztosítva (úgymint élelem, lakhatási körülmények), s ezt a helyzetet tovább rontja
a családi viszonyok rendezetlensége, nehéz anyagi körülmények, szegregált települési helyzet
stb.
Több diákunk is kikerült a szülői felügyelet alól, nevelésbe lettek véve, esetleg
nevelőszülőknél élnek. A legtöbb esetben szinte kizárt, hogy visszakerüljenek a vérszerinti
családjaikhoz, mivel a szülők életmódja (és talán maga a szociális ellátórendszer) nem teszi
ezt lehetővé. Sok esetben tapasztalom, hogy a szakemberek csupán a hatósági szerepükben
dolgoznak, elfeledve a segítői szerepüket. Sajnos kevés a sikertörténet ezeknél a gyerekeknél.
Sokan közülük identifikációs és önértékelési problémákkal küzdenek, amiből eredően sok
konfliktusuk van társaikkal.
Pályafutásom a Gandhi Gimnáziumban
Szociális munkás felsőfokú végzettséggel rendelkezem. 2015. február 2-án kezdtem a Gandhi
Gimnáziumban a munkám, mint beiskolázásért felelős munkatárs. Előtte a pécsi Esztergár
Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgoztam több éven keresztül
családgondozóként, majd egy börtön-projektben tanácsadóként. Mindig figyelemmel kísértem
a Gandhit, mivel nagyra tartom az intézményben zajló munkát, a kitűzött célokat.
Fontos feladatot kaptam segítőként a Gandhiban, mint beiskolázásért felelős munkatárs: évről
évre biztosítani az utánpótlást, felkutatni a leendő tanulókat, azok környezetét. A munkámat
az Arany János Kollégiumi Programból finanszírozzák. Kezdésnél a következő állapotok
fogadtak: 52 AJKP-s férőhelyre csupán 21 jelentkezés érkezett, ami jó esetben sem elég egy
osztály indításához. A jelentkezési határidő lejárt januárban, amit külön engedéllyel
meghosszabbítottak március végéig. Így is szinte reménytelen volt az 52 hely feltöltése.
Felvettem a nemzetiségi önkormányzatokkal, illetve az iskolákkal a kapcsolatot, akiktől
címeket és telefonszámokat kaptam a lehetséges diákokról. Személyes és telefonos
megkereséseimnek köszönhetően sikerült minden helyet feltöltenünk.
Úgy érzem, hogy ez az időszak alapozta meg azokat a kapcsolatokat, melyek később már több
területen is gyümölcsözően tudtak működni. Ezzel a lendülettel kezdtem bele a felnőtt
tagozatunkra történő diákkeresésbe is. 2015-ben végzett az a 12. osztály, amely után nem volt
évfolyam, mivel nem találtak elég jelentkezőt az előző években. Abban az évben 65 diák
kezdte meg a 9-10. osztályt, amit a nemzetiségi önkormányzatokkal közösen értünk el. 2015.
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december 17-én sikerült tető alá hoznunk a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal az első megyei szintű együttműködési megállapodást, amit később a Tolna
megyei is követett. Közös feladatként a cigány tanulók oktatásának biztosítását emelem ki.
Személyes kapcsolatokat alakítottunk ki, elismerve egymás munkáját. Külön öröm számomra,
hogy több nemzetiségi vezető is beiratkozott hozzánk, illetve hozott diákot a levelező
tagozatunkra.
A következő években már nem volt probléma a beiskolázás sem a nappali, sem pedig a
levelező tagozatunkra. Az iskola vezetése is felismerte azt, amit többször hangsúlyozok, hogy
megfelelő marketing nélkül nem találnak meg minket a diákok. Folyamatosan kell az
általános iskolákat felkutatnunk, és már a 7. osztályos diákokat is tájékoztatni a
pályaválasztási lehetőségeikről. Én például egy átfogó egy órás előadással mutatom be a
magyarországi iskolarendszert, hogy lássák a diákok a valós lehetőségeiket. Tanári
visszajelzések alapján mondhatom, hogy sok esetben az osztályfőnökök sincsenek tisztában
pl. a szakgimnázium és a gimnázium közti különbségekkel. Gyakran már az iskolaigazgatók
hívnak különböző fórumokra, hogy a Gandhi is legyen ott. Ez évekkel ezelőtt, szinte
elképzelhetetlen volt.
Nyílt napjainkra - melyeket évente 4 alkalommal rendezünk meg – egyre többen érkeznek,
egyre messzebbről is. A résztvevőkre előtte rá kell találnom iskolalátogatások, pályaválasztási
kiállítások, és egyéb rendezvények keretein belül.
A Baranyai és Bács-Kiskun megyei pályaválasztási kiállításokon az iskolánk standdal
szerepelt 2017-ig. Tavalyelőtt sikerült a Tolna megyei, és 2018-ban már Somogy megyei
szakmai kiállításra is eljutni, azon részt venni. Négy megye több városa pályaválasztási
kiállításán is képviseltetjük magunkat. A jelenlegi részeredmények is bizakodásra adnak okot,
s emellett tavaly már túljelentkezés volt az AJKP-ra, várhatóan így alakul ez a jövőben is.
Az évek során feladataim sora egyre növekedett. A kezdeti beiskolázási feladatok mellé a
szociális munkás feladatokat is megkaptam. A két feladatkört nehéz összehangolni, mivel a
szeptembertől januárig tartó időszakban van a „kampány”. Ez az az időszak, amikor az új
diákokkal egyre többet kellene foglalkoznunk, hogy ne morzsolódjanak le. Sokat kell a
családokhoz ellátogatni, a diákok mentális helyzetét kezelni, de mellette a szociális
okmányaikat is figyelni kell, hogy a támogatásokat igénybe tudjuk venni, mert fontos az
iskolánk gazdálkodásában, hogy ezek mind rendben legyenek. Ez utóbbi problémára
készítettem egy adatbázis-kezelő programot, amely naprakészen figyelmeztet, mikor melyik
diákoknál járnak le az igazolások érvényességi idejei.
A diákok fegyelmi tárgyalásain is részt veszek, az ott megállapított feladatok elvégzésében
segítek. Több konfliktuskezelési és kommunikációs csoportot is vezettem az intézményben. A
diákok bizalommal fordulnak hozzám, sok esetben keresnek kisebb-nagyobb problémáikkal.
A családjaikkal is közvetlen a kapcsolatom, amit elengedhetetlennek tartok a Gandhis diákok
esetében. Sokszor telefonálnak hétvégén is, s ha problémák merülnek fel, a szülők tanácsot
kérnek, majd közösen oldjuk meg azokat. Mi nem működhetünk úgy, mint egy hivatal. A
szülők bíznak bennünk, s ránk bízzák gyermekeiket – ezért is külön tiszteletet érdemelnek.
Nélkülük nincs a Gandhi sem.
Roma Nemzetiségi Önkormányzatok szerepének bemutatása eseteken keresztül
Volt olyan eset, amikor a diák nem akarta folytatni a tanulmányait, mivel munkát talált,
melyből segíteni kívánta szüleit és testvéreit – a nagy szegénység miatt hozta ezt a döntést.
Sikerült ezt megakadályozni azzal, hogy beszéltem a helyi nemzetiségi önkormányzat
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vezetőjével, aki segített az apának elhelyezkedni egy önkormányzati cégnél Somogy
megyében. A fiú visszajött és befejezte az iskolát, sikeres érettségit tett.
Egy másik esetben egy testvérpár hétvégén hazautazott, de az AJKP-ban kapott útiköltségüket
elköltötték. Később mondták el, hogy élelemre adták a szüleiknek, mert nem volt mit enniük.
Vasárnap nem tudtak visszajönni, hétfőn hiányoztak az órákról. A helyi RNÖ vezetőjével
vettem fel a kapcsolatot, aki önkormányzati támogatásból visszaküldte a diákjainkat az
iskolába, a szülőket pedig támogatások hozzájutásához segítette a helyi családsegítő
szolgálaton keresztül.
Több diák is úgy ismerte meg a Gandhit, hogy az RNÖ vezetője hozta el személyesen a
családot az iskolánkba. Az RNÖ vezetők a későbbiekben is felelősséget vállalnak a
fiatalokért, hogy a diákok zavartalan tanulását biztosíthassák nálunk. Elég nekik jelezni, ha
probléma merül fel, és helyi szinten segítik a családokat.
Eredményekről
2015-től minden évben feltöltöttük az AJKP induló osztályait. 2018-ban összesen 74 diák
kezdett a Gandhiban a különböző nappalis évfolyamainkon. A 11. osztályunk már
párhuzamos osztály, összesen 28 fővel. Ezzel a tendenciával jövőre ismét 200 fő feletti
nappalis létszámmal számolhatunk.
Levelező tagozatunkon jelenleg 123 fő tanul, melyből 30 diák idén érettségizhet, ha teljesítik
a feltételeket. Stabilnak látom a beiskolázási helyzetünket, amit 4 év alatt többoldalú
segítséggel növekedő pályára sikerült terelnem/irányítanom/vezetnem.
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ SZAKEMBER SZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS
MÓDSZEREI: EGYÉNI, CSOPORTOS, KÖZÖSSÉGI – ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT, PÉCS

Szabóné Szalay Csilla: Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni tevékenysége
Az egyéni tevékenység a gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal és a köznevelési
intézmények egyéb szakembereivel történő segítő beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás,
valamint szakmai konzultáció és konfliktuskezelés. Egyéni tevékenységgel a szociális segítő
valamennyi köznevelési intézményben találkozni fog munkája során. Ugyan a jogalkotó
határozott elképzelése a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban az volt, hogy a szociális segítő
az óvodákban és az iskolákban csak kismértékben nyújt egyéni szolgáltatást. A hangsúlyt a
prevenciós csoport és a közösségi tevékenység nyújtására helyezte. Ennek ellenére az a
gyakorlati tapasztalat, hogy amint megismerték és elfogadták a segítő szakembert az
intézményekben, úgy nőtt az igény az egyéni segítségnyújtás iránt. A gyermekek mellett a
pedagógusok és a szülők is bátran fordulnak a segítőkhöz kérdéseikkel, problémáikkal.
Egyéni segítségnyújtás az óvoda színterén:
 tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő
problémák esetén, valamint az óvodában jelentkező problémák kapcsán;
 információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, valamint ügyintézésben való
segítségnyújtás;
 közvetítés a szülő és az óvodapedagógus között, részvétel a pedagógus és a szülő
közötti megbeszélésen;
 közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
 pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása.
Az iskola színterén:
 tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő
problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán;
 információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való
segítségnyújtás;
 lehetőség, illetve igény szerint pályaorientációs tanácsadás;
 közvetítés a szülő és a pedagógus, a gyermek és a pedagógus, a gyermek és gyermek,
vagy több szülő közötti konfliktusokban, részvétel a pedagógus-szülő, vagy gyermekgyermek, vagy szülő-szülő közötti megbeszélésen;
 közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
 pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása;
 krízisintervenció;
 egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára, a probléma megoldásában való
segítségnyújtás.
Kollégium színterén:
információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi
és szociális ellátórendszer működéséről, valamint ügyintézésben való segítségnyújtás;
 lehetőség, illetve igény szerint pályaorientációs tanácsadás;
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közvetítés a szülő és a pedagógus, a gyermek és a pedagógus, a gyermek és gyermek
között, részvétel a pedagógus-szülő, vagy gyermek-gyermek megbeszélésen;
közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása;
krízisintervenció;
egyéni tanácsadás kollégista fiatalok számára, a probléma megoldásában való
segítségnyújtás.

Az egyéni munkamódszerhez kapcsolódó tevékenységek szakmai tartalma
Az egyéni segítést (tevékenységeket) kérheti az óvodai és iskolai szociális segítőtől maga a
gyermek, a szülő, a pedagógus, vagy más külső intézmény (pl.: család- és gyermekjóléti
szolgálat, család- és gyermekjóléti központ) is, de kezdeményezheti az óvodai és iskolai
szociális segítő is, ha valamilyen problémát érzékel.
Az észlelt vagy jelzett probléma esetén az óvodai és iskolai szociális segítő megvizsgálja a
probléma hátterét, ehhez információkat gyűjt a gyermektől, pedagógustól vagy szülőtől,
esetleg egyéb intézménytől, szakembertől. Amennyiben az óvodai és iskolai szociális segítő
segíteni tud saját, vagy a köznevelési intézmény keretein belül a probléma megoldásában, úgy
a rendelkezésére álló eszközökkel (pl. tájékoztatás, tanácsadás, hivatalos ügyekben való
segítségnyújtás,
közvetítés
szülő-gyermek,
szülő-intézmény,
gyermek-intézmény
konfliktusban stb.) kezeli a kialakult problémát. Az óvodai és iskolai szociális segítő nem
végez esetkezelést, ezért amennyiben a probléma megoldása egy-két alkalmas tanácsadással
nem kezelhető, delegálja a gyermeket/családot a kialakult probléma megoldása érdekében, a
probléma jellegétől függően a család- és gyermekjóléti szolgálathoz vagy központhoz, egyéb
intézményhez, szakemberhez.
Információnyújtás
Az információnyújtás keretében az óvodai és iskolai szociális segítő egy kialakított
információs bázis alapján a szociális biztonság megteremtéséhez, a krízishelyzet
megszüntetéséhez, az életvezetési képesség megőrzéséhez kapcsolódó ügyintézések,
szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségéről és igényléséről nyújt közérthető, eseti
tájékoztatást a köznevelési intézményben a hozzáforduló gyermeknek, szülőnek,
pedagógusnak.
Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás
Az óvodai és iskolai szociális segítő ezen szolgáltatás keretében a tanulói jogviszonnyal
összefüggésben segíti a családi működés változását, valamint a gyermek és szülője és
közvetlen környezete közötti kommunikáció javulását. Tájékoztatja az ügyfelét a bevonható
források elérhetőségéről és képviseli érdekeit. A segítő tevékenység célja, hogy az ügyfél
megkapja a szükséges tájékoztatást, képessé váljon a hatékonyabb ügyintézésre. A
szolgáltatás keretében beadványok, kérelmek, hivatalos levelek (vagy válaszlevelek)
megírásában nyújt segítséget az óvodai és iskolai szociális segítő.
Konzultáció
Tanácskozási lehetőség biztosítása az intézményben akár egyéni megbeszélés, akár több
személyt érintő konzultáció/értekezlet formájában. Az intézményben az ügyfélfogadási
időben lehetősége van a gyermeknek és fiatal diáknak igény szerint személyes konzultációra
az óvodai és iskolai szociális segítővel. A szolgáltatás magában foglalja a pedagógus, az adott
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intézményben tanuló diák szülőjének, valamint a köznevelési intézményben dolgozó
társszakmák képviselőinek is a személyes megbeszélés lehetőségét.
Tanácsadás
Az óvodai és iskolai szociális segítő a szociális tanácsadás során:
 tájékoztatást nyújt az egyes szociális és jóléti ellátások formáiról,
intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról,
 információt szolgáltat az egyes ellátási formák előnyeiről, hátrányairól,
 segítséget nyújt - az önálló döntés lehetőségének megtartása mellett - az ellátásban
részesülő számára a legmegfelelőbb ellátási forma kiválasztásában.
Az életvezetési tanácsadás keretében:
 segítséget nyújt a tanuló/fiatal számára életpálya, életút keresésében,
 segítséget nyújt a probléma feloldásában és a megoldási stratégia kidolgozásában,
 egészséges életmódra nevelő tanácsadásokat szervez/het.
A lelki-mentális tanácsadás keretében:
A mentálhigiénés problémák feltárásában, a saját szakmai kompetencián alapuló
segítségnyújtás biztosításában, a segítő alternatívák felkínálásával, egyéni döntéshozatal
elősegítésével segítő beszélgetés, tanácsadás keretein belül nyújt segítséget a családban, a
társas kapcsolatokban jelentkező pszichés és mentális élethelyzetek javítása érdekében. A
tanácsadás célja az egyén mentális állapotában való javulás, reális önkép kialakítása.
Amennyiben az adott probléma megoldásához kompetencián túlmutató tanácsadásra van
szükség, a család –és gyermekjóléti szolgálat és/vagy a központ felé delegálja az ügyfelet.
Krízisintervenció
A krízisintervenció azoknak az eljárásoknak az összessége, amelyekkel az egyén életében
kialakuló válság lefolyását adaptív irányba tereljük, a krízishelyzetbe történő aktív, szakszerű
beavatkozással. A krízishelyzetről való értesülést követően fontos a közvetlen beavatkozás
elvének szem előtt tartása, vagyis mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a jelzett személlyel,
esetleg családdal, mindenképpen 24 órán belül. A krízishelyzetek kezelése gyors beavatkozást
igényel, mert a cselekvés halogatása súlyos következményekkel járhat. A krízishelyzetben
lévő gyermek, amikor felkeresi az óvodai és iskolai szociális segítőt, az azonnal megkezdi a
probléma feltárását a krízishelyzet mielőbbi megoldása érdekében, majd delegálja a család- és
gyermekjóléti szolgálat családsegítő szakemberéhez, aki a további krízisintervenciós vagy
ahhoz kapcsolódó feladatokat fogja ellátni.
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által szervezett
pályaválasztási program
Egyéni pályaválasztási tanácsadások
Az iskolák a csoportos és közösségi színtereken nagyon fontos és jó programokat szerveztek a
pályaválasztás témakörben, ezért a szociális segítők főleg az egyéni tanácsadásra próbálták
helyezni a hangsúlyt. Az iskolákban megvalósult programok szervezésében és
lebonyolításában az óvodai és iskolai szociális segítők részt vettek, ezért tudtunk megfelelően
reagálni az igényekre.
Az egyéni tanácsadások a már lezajlott csoportos tevékenységekre épülnek. A nyolcadik
osztályosok által kitöltött kérdőívek szolgáltatják az alapot ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon,
mely tanulónak van szüksége arra, hogy egyéni tanácsadásban vegyen részt. A szülői
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beleegyező nyilatkozatok kitöltése után a fiatalok egyedül vagy szülővel együtt jelennek meg
az első tanácsadási alkalmon. Az első ülés során az általános adatok felvételét követően
foglalkozási családfát állítunk fel, majd átbeszéljük azt, hogy mely tantárgyak tartoznak a
gyermek kedvenc tárgyai közé, és melyek azok, amelyeket kevésbé kedvel. Továbbá, arra is
választ kell adniuk, hogy a különböző tantárgyakból hogyan teljesítettek az előző tanév
végén.
Annak érdekében, hogy jobban megismerjük a gyermek érdeklődési körét, több kérdőív
kitöltésére került sor. A kérdőíveket mindig személyre szabottan állítjuk össze. Többek között
a következő kérdőíveket használjuk: Super-féle Munkaérték Kérdőív, Munka Érdeklődés
Kérdőív, Differenciált Érdeklődés Kérdőív, Pálya Érdeklődés Kérdőív, Holland-féle
érdeklődés kérdőív, Foglalkozási Érdeklődési Kérdőív, Általános Képességek Kérdőív, Tájoló
Képességek Kérdőív, Képesség Struktúra Kérdőív, Hogyan szeretek dolgozni? – kérdőív.
A kérdőívek kiértékelése után egy konzultáció keretében a tanulóval (igény esetén a szülővel
is) az eredmények megbeszélésére kerül sor. Ezen alkalom során is – mint minden
alkalommal - átadásra kerül egy összesítő lap, amely a kérdőívek eredményeit összegzi.
Ekkor átbeszéljük azt, hogy az adott szakmát/szakmákat melyik konkrét intézményben lehet
tanulni, oda milyen felvételi rendszerrel lehet bekerülni.
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Szabóné Szalay Csilla: Az óvodai és iskolai szociális segítő csoportban végzett tevékenysége
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyik fő tevékenysége a prevenciós és korrekciós
csoportos tevékenység biztosítása a felmerülő szükségletek és igények alapján. Bármilyen
csoportvezetés nagy felelősséggel jár és gyakorlott, biztos szaktudást igényel. Minden
csoportmunkához előzetes felkészülés szükséges. Szerencsés, ha a szociális segítőnek nem
egyedül kell egy csoportot vezetnie, hanem az páros vezetéssel valósul meg. Ehhez segítséget
kaphat a szociális segítő az óvodai és iskolai pszichológusoktól, vagy egy felkészült fejlesztővagy gyógypedagógustól.
Csoportos tevékenység az óvoda színterén:
 gyermek megfigyelése csoporthelyzetben óvodapedagógus kérésére;
 csoportban végzett prevenciós tevékenyég (pl.: mesecsoport);
 szülőcsoportok szervezése, vezetése.
Csoportos tevékenység az iskola színterén:
 gyermek/ek, fiatalok megfigyelése csoporthelyzetben pedagógus, osztályfőnök
kérésére;
 csoport- és klubfoglalkozás megtartása gyermekek, fiatalok számára (társas
kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység
végzése – pl.: társasjáték klub, érzékenyítő foglalkozások megtartása tematikus
tartalommal);
 az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, problémák
kezelésének, megoldásának támogatása (pl.: agresszió, kirekesztés, bulling);
 szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható egyéb szolgáltatások:
 lehetőség, illetve igény szerint pályaorientációs csoportfoglalkozás;
 kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása;
 Szociometriai vizsgálat osztályközösségekben (elsősorban a 4. – az alsó és
felső tagozat közötti átmenetben- és a 9. évfolyamon – a gimnáziumi,
középiskolai tanulmányok első évében javasolt);
 Szülőcsoportok szervezése, vezetése.
 Szükség esetén a pedagógusok segítése, tudásuk bővítése, érzékenyítés tantestületi
szinten.
Csoportos tevékenység a kollégium színterén:
 kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása;
 a kollégiumi közösségben jelentkező nehézségek, problémák kezelésének,
megoldásának támogatása (pl.: agresszió, kirekesztés);
 csoport- klubfoglalkozás megtartása fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének
vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése – pl.: társasjáték klub,
érzékenyítő órák megtartása tematikus tartalommal);
 igény esetén szociometriai vizsgálat a kollégiumi közösségben.
A csoportban végzett tevékenységek szakmai tartalma
A szociális munkában alkalmazott csoport munka eszközeinek alkalmazásával az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenység céljai érvényesülnek a helyi szükségletekre, igényekre
reagálva.
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Csoportmunka fajtái:
 Prevenciós, edukációs csoportmunka, a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésére, a hátrányos helyzetű, valamint tanulmányaiban elmaradt tanulók
felzárkóztatására: informatív, önismereti, szociális készségfejlesztő.
 Pályaorientációs célú csoportmunka: célja, hogy segítsen a diákoknak választ találni a
pályaválasztással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre, képességeik és készségeik
megismerése mentén.
 Csoportmunka a tematikus és szabadidős kortársközösségek támogatására: elsősorban
egész osztályközösségeket, vagy azok egy részét érintő csoportok szervezése, illetve a
diákönkormányzatokat a közös munkára felkészítő foglalkozások szervezése. (Katona
– Máté, 2015, 141 p.)93
A csoportban végzett tevékenységek résztevékenységei:
 Információgyűjtés, témakör kiválasztása
 Tematika összeállítása
 Személyi és tárgyi feltételek megteremtése
 Csoporttagok kiválasztása
 Csoportfoglalkozások megtartása
 Utánkövetés, értékelés
Információgyűjtés, témakör kiválasztása
A csoport elindítását a probléma alapos elemzése előzi meg, amely tervezéssel, felméréssel
kezdődik, beleértve a gyermekek és szülők, az óvodai és iskolai szociális segítő és az
intézmény igényeit és lehetőségeit. A csoporttevékenység tervezett témakörét részben az dönti
el, hogy milyen problémákkal élnek a leendő csoport tagjai, s ehhez a program keretében
milyen szakirodalmi megfontolásokat szem előtt tartó, elméleti és módszertani eszközök
illeszthetők. (Sztenderdek használata, jó, illetve ígéretes gyakorlatok adaptációja.)
Meghatározó az is, hogy az óvodai és iskolai szociális segítő a saját felkészültsége és a
feltételek ismeretében milyen típusú csoport vezetéséért tud felelősséget vállalni.
A csoportmunkában az adott környezet fontos része a folyamatnak, hiszen a problémák abban
a környezetben, ott jelentkeznek, és e környezetben kell a csoport által megerősített egyénnek
a változás érdekében cselekednie. A csoportot vezető óvodai és iskolai szociális segítő
számára fontos feladat, hogy egyensúlyban tartsa és összehangolja az egyén, a csoport és a
környezet jellemzőit, valamint a szükséges változást támogató módszereket, eljárásokat.
Tematika összeállítása
A csoport céljaihoz illeszkedő módszerek és eszközök kiválasztása, szükség esetén új, egyedi
eszközelemek kidolgozása (ezek pénzügyi, tárgyi igényeinek átgondolása). A részletes
tematika összeállítását megelőző előkészítő lépések:
 a közeli és távoli, az átfogó és részcélok meghatározása (logikai modell alkalmazása)
 csoportkeretek kidolgozása:
 pl.: annak meghatározása, hogy a csoport zárt vagy nyitott módon működjön,
(általában zárt csoportműködés ajánlott,) átgondolni, hogy a csoportból való
hiányzás milyen mértéke elfogadható, milyen esetben kerül sor a programból való
kiléptetésre;

Katona Gergely – Máté Zsolt: Az iskolai szociális munka bevezetésének és fejlesztésének iránya, IN: Rácz
Andrea (szerk.): Gyermekvédelem megújulási alternatívái, Rubeus Egyesület, Budapest, 2015. 122-154. p
93
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 annak eldöntése, hogy egyéni vagy páros csoportvezetéssel valósítjuk meg a
foglalkozást (a páros csoportvezetés ajánlott, ez a vezetési keret módszertani,
szupervíziós és etikai szempontból is egyaránt előnyösebb),
 csoportülések számának tisztázása,
 a találkozások optimális gyakoriságának meghatározása,
 csoportetikai kérdések rögzítése. Annak előzetes átgondolása, hogy kifelé milyen
információ és milyen esetben közvetíthető. (A csoportmunka természetéből
fakadóan a csoporton kívülre csak általános információk vihetők, pl. hogy milyen
általános témákat érintettek a foglalkozásokon.) A csoporttagok személyes
közlésének – főleg a csoportvezető általi, csoporttag beazonosítást lehetővé tevő továbbadása a csoporttitok megsértésének számít, ami a későbbi bizalmi munkát
ássa alá. Ez alól csak nagyon ritkán, súlyos gyermekvédelmi veszély esetén tehető
kivétel, oly módon, hogy a csoporttagok erről előzetesen informálva vannak.
 Csoportmunka-folyamat értékelő monitorozásának meghatározása.
Személyi és tárgyi feltételek megteremtése
A tematika kidolgozásával egy időben szükséges meghatározni a csoportvezető/k személyét,
elkészíteni a szükséges eszközigény összeállítását, a költségvetés tervezését, különös
tekintettel az adott csoportfoglalkozáshoz tartozó elemek, strukturált gyakorlatokhoz
szükséges eszközök (képek, illusztrációk, feladatlapok, edukációs-információs anyagok,
játéktárgyak stb.) biztosítására, valamint az adminisztráció költségeire (pl.: értékelőlapok,
hozzájáruló nyilatkozatok, feljegyzés-beszámoló, sablonok). Ezeken túl szükség lehet a
csoportvezetők továbbképzésére is.
Csoporttagok kiválasztása
A csoporttagok kiválasztása a köznevelési intézmény által egyeztetett szükségletfelmérés
alapján történik.
A csoport indításakor döntést kell hozni arról is, hogy mekkora létszámú csoporttal végezhető
el hatékonyan a célul kitűzött feladat: a csoport legyen elég kicsi ahhoz, hogy lehetőség
nyíljon a cél megvalósítására, illetve elég nagy ahhoz, hogy a tagok a csoporttársaktól kellő
tapasztalatot szerezhessenek (min. 5 fő, max. 15 fő közötti létszámmal érdemes csoportot
indítani).
Csoportfoglalkozások megtartása
Az előzetesen kidolgozott tematika alapján, de amennyiben bármilyen okból a változtatás
szükségessé válik – a folyamatértékelő munka nyomán - azt módosítani lehet és kell is –
természetesen a csoport tervezett céljának figyelembevételével.
Utánkövetés, értékelés
Az értékelés annak vizsgálata, hogy a csoportcélok mennyiben és hogyan valósultak meg. Ez
azért fontos, mert mindezt elemezve teheti mind a csoportvezető, mind pedig a
tevékenységének hátteret biztosító team eredményesebbé a jövőbeli csoportok működését.
Igény – és lehetőség – esetén megfontolandó újabb csoport szervezése a felmerült új
problémák, kérdések feldolgozására, illetve új résztvevőkkel a korábbi program
megismétlése.
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Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által szervezett
csoportfoglalkozások, programok
Közösségépítő csoportfoglalkozások
A csoportműködésben jelentkező problémák nagy kihívást jelentenek mind a tanulóknak, mind
a pedagógusoknak. A szociális segítő (az iskolapszichológussal együttműködve) ezekre a
nehézségekre kínálhat megoldást a csoportmunka eszközeivel. Az osztályban jelentkező
problémák kezelésére a közösségépítő foglalkozásokat, ha szükséges, csoportbontásban
szervezzük meg. A foglalkozás általában a pedagógusok kérésére indul. Az első lépésben a
pedagógus megkeresi a szociális segítőt a problémával és konzultáció keretében átbeszélik a
csoportban megjelenő működési zavarokat. Ezt követően a szociális segítő szociometriai
felmérést végez az osztályközösségben. A szociometriai vizsgálat kiértékelése után a szociális
segítő megbeszéli a diákokkal a csoportfoglalkozás kereteit. Ezt követően valósul meg a
csoportfoglalkozás, mely a felső tagozaton és gimnáziumban általában egy-egy alkalommal 4
óra, az alsó tagozaton heti 1 óra foglalkozást jelent. A közösségépítő foglalkozások lezárását
követően a szociális segítő visszajelzést ad a pedagógusnak. A tevékenységeket az
iskolapszichológussal közösen bonyolítja le a szociális segítő. A foglalkozások eredményes,
jól begyakorolt tematikával rendelkeznek, melyen belül az osztály problémájának megfelelően
1-2 gyakorlatot/szituációs játékot változtatnak meg a szakemberek.

Gyakorlati tapasztalatok
1. Egy pedagógus kért segítséget abban, hogy az érettségi előtt álló osztályában a
tanulók közötti együttműködést javítsuk, a kiközösített tanulók visszailleszkedésében
segítséget nyújtsunk. A gyermekekkel történő beszélgetésből kiderült, hogy a tanulók
magukat rossz közösségnek ítélik meg és nem bíznak abban, hogy ezen változtatni
lehet. A szociometria klikkes osztályszerkezetet mutatott. A csoportfoglalkozáson
minden tanuló részt vett. A segítő szakemberek érzékenyítő játékokon keresztül
mutatták meg a gyermekeknek a közösség és a saját maguk értékeit, erőforrásait és a
verbális agresszió negatív hatásait. A fiatalok és az osztályfőnök visszajelzése az volt,
hogy a foglalkozás pozitív folyamatokat indított el a közösségben. Fontos volt, hogy az
osztályfőnök is segítséget kapjon ahhoz, hogy Ő miként tudja a továbbiakban segíteni
a közösséget.
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2. Egy általános iskola második évfolyamos osztályában a tanítók kértek segítséget, mert
az osztályban a gyermekek közel felének volt valamilyen magatartási vagy tanulási
problémája. Emiatt mindennapos küzdelemmé vált a tanítói munka. Itt hosszabb távú
támogatási folyamatra kellett felkészülni. Az első lépésben kiszűrték a segítő
szakemberek azokat a gyermekeket, akiknél a legdominánsabban jelentkeztek a
problémák, de még semmilyen segítő kapcsolatban nem voltak korábban. A szülőkkel
egyenként beszélgetett el az iskolapszichológus és a szociális segítő, és javasolták a
gyermekek esetében a pszicho-diagnosztika elvégzését. Emellett szükség volt tanórai
megfigyelésre, hogy tapasztalatokat lehessen szerezni a közösség működéséről. Ezt
követően egy rendkívüli szülői értekezletet hívtak össze a segítő szakemberek, ahol
megállapodás köttetett a tekintetben, hogy közösségfejlesztő csoportfoglalkozás indul
az osztályban. Az osztályt három csoportra bontotta a szociális segítő. Egy agresszióprevenciós program került átdolgozásra erre a korosztályra. A foglalkozásokról a
szülők szülői értekezlet keretében kaptak visszajelzést. A tanítókkal heti
rendszerességgel konzultált a szociális segítő az esetleges változásokról.
3. Egy gimnáziumi tagozat harmadik évfolyamának osztályfőnöke az alábbi probléma
megoldásában kért segítséget. Osztálya túl passzív a tanórákon, a gyermekeket nem
érdekli semmi az iskolában, nagyon nehezen motiválhatók, annak ellenére, hogy egy
kifejezetten jó képességű közösségről van szó. A szociometriai vizsgálat tömbszerű
osztályszerkezetet mutatott: a gyermekek lazán kapcsolódnak egymáshoz, a közösségi
szerepet felvállaló gyermekek peremhelyzetben vannak. Az osztályfőnökkel több
alkalommal történt konzultálás, mellyel párhuzamosan csoportfoglalkozás zajlott az
osztályban. A csoportfoglalkozás során a gyermekek kezdeti ellenállása rövid idő alatt
pozitív irányba változott és a játékok kapcsán kiderült, hogy az ellenállásuk empatikus
és pozitív hozzáállással leküzdhető. Az eset kapcsán a nevelőtestületi értekezleten a
szociális segítő felhívta a pedagógusok figyelmét a gyermekek pozitív megerősítésének
szükségességére.
4. Egy általános iskola 5. évfolyamos osztály osztályfőnöke kért segítséget, elsősorban
azért, mert az osztályból néhány hónapon belül 6 tanulót vittek el a szülők más
iskolába. Az osztályban szociometriai vizsgálatot végzett a szociális segítő. A szülőkkel
két alkalommal találkoztak a segítő szakemberek, a foglalkozások előtt, illetve utána.
Ezekből a találkozásokból az is kiderült, hogy szülők is hozzájárultak a feszült helyzet
kialakulásához. Erről a második alkalommal nyíltan lehetett beszélni a szülőkkel.
5. Egy gimnáziumi tagozat 9. évfolyamos osztály osztályfőnöke kért segítséget az
osztályon belül fokozódó feszültségek miatt. A közösségben több komoly pszichés
problémával küzdő tanuló van. A szociometriai vizsgálat azt mutatta, hogy a
közösségben mindenki megtalálta a kapcsolódási pontot valakivel. Ugyanakkor a
foglalkozásokon a segítők azzal szembesültek, hogy a közösségben a tanulók legalább
harmada magányos. Bullying jelei is egyértelműen megjelentek. Többen elmondták,
hogy korábban rendszeresen megalázták őket az osztályban. A fiatalok nagyon
nehezen beszéltek a közösségről. A szociális segítő és az iskolapszichológus
visszajelezte az osztályfőnöknek a tapasztalataikat, és megbeszélték, hogy a jövőben
további foglalkozásokat tartanak.
6. Egy általános iskola 7. évfolyamának egyik osztályában a szülői közösség kért
segítséget. Szerintük a gyermekek nehezen motiválhatók a tanulásban és nagyon
öntörvényűek. Az osztályfőnök szerint egy átlagos osztályközösségről van szó, tipikus
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kamaszproblémákkal. A szociális segítő egy prevenciós órában állapodott meg az
osztályfőnökkel. A foglalkozáson a gyermekek megfogalmazták, hogy azt érzik, hogy a
pedagógusok szerint ők problémásak, ezért már nem is igyekeznek az ellenkezőjét
bebizonyítani. Ugyanakkor együtt jól érzik magukat. Amit még jeleztek, hogy úgy
érzik, hogy az osztályfőnökük nem szereti őket. Ezt követően konzultáció keretében
kapott az osztályfőnök visszajelzést, aki nyitott volt a változásra. Ebben az esetben is
hangsúlyossá vált a pedagógus általi pozitív visszajelzések nyújtása az
osztályközösség számára.
7. Egy általános iskola ötödikes osztályának osztályfőnöke kereste meg a szociális segítőt
a közösségben jelentkező problémák kezelése miatt. A probléma, amire ez a
tevékenység fókuszált, a társak közötti rossz kommunikáció volt. A szociális segítő és
az osztályfőnök különböző gyakorlatok segítségével bemutatták a gyerekeknek azt,
hogy a mondanivalójukat hogyan közöljék egymással úgy, hogy közben tiszteletben
tartják egymást. Együtt megkeresték azokat a határokat, amelyek a társaknak még az
elfogadható kategóriába tartoznak. Megdöbbenéssel vették észre, hogy ami az
egyiknek még "belefér", az a másiknak már bántó.
Társasjáték klub
A Társasjáték klub foglalkozásokat a szociális segítő tartja, melyen a gyermekek kötetlen
formában játszhatnak társasjátékokkal, valamint különböző játékos feladatokat végeznek. A
tevékenység célja, hogy a gyermekek a játékon keresztül fejlesszék az alapvető szociális
készségeiket, megtanuljanak csapatban dolgozni. A foglalkozásokon amellett, hogy kellemes
hangulatban együtt játszanak a gyermekek, nagy hangsúly helyeződik a kooperációs
képességek fejlesztésére, valamint a társas kapcsolatok erősítésére is.

Kiscsoportos készségfejlesztő, konfliktuskezelő foglalkozások
A kicsoportos készségfejlesztő foglalkozások 6-8 fős kiscsoportokban zajlanak, heti
rendszerességgel. A gyermekek ezeken a foglalkozásokon elsősorban azt tanulják meg, hogy
hogyan tudják kezelni a mindennapi életben felmerülő konfliktushelyzeteket. A
foglalkozásokon olyan gyakorlatok vannak, amelyek segítik a gyermekek közötti
együttműködést. A két foglalkozás közötti időben keletkezett konfliktushelyzetek és azok
feloldási lehetőségei is átbeszélésre kerülnek. A foglalkozáson fontos a szabályok betartása,
amit rendszeresen megbeszél a szociális segítő a gyermekekkel. A beszélgető kör
elmaradhatatlan. Itt nyílik lehetőség arra, hogy az esetleges konfliktusok előkerüljenek.
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Fontos szempont, hogy a gyermekek meg tudják fogalmazni saját szerepüket a konfliktusban,
és hogy miként tudják kezelni indulataikat. A Klubban minden gyermek megtanulja, hogy a
konfliktus az élet természetes része, és az a fontos, hogy ebben a helyzetben miként reagálnak
egymásra, és a nézeteltéréseket hogyan beszélhetik meg egymással.
Készségfejlesztő csoport az iskolai lemorzsolódás megelőzésére
Ebbe a csoportba olyan gyermekek kerülnek meghívásra, akik az osztályban peremhelyzetben
vannak, és nehezen tudnak kapcsolatot teremteni társaikkal. Így fokozottabban ki vannak téve
a lemorzsolódás veszélyének. A csoport - amellett, hogy hasonló helyzetben lévő társakkal
ismerkedhetnek meg a gyerekek, azt segíti még elő, hogy megtanulják, hogyan tudják oldani
szorongásaikat és hogyan fejlesztik a szociális készségeiket. A csoportot a
fejlesztőpedagógussal közösen vezeti a szociális segítő.
Klubfoglalkozás a hátrányos helyzetű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók szociális
készségeinek fejlesztésére
A Klub hetente egy alkalommal kerül megszervezésre. A gyermekek jellemzően rossz
szociokulturális körülmények között élnek, mely az iskolában jelentős hátrányt okoz számukra.
A csoportban fejlesztjük a kommunikációs készségeket és olyan játékokat, gyakorlatokat
végzünk a gyermekekkel, melyek feszültségoldók és/vagy csoporton kívül is játszhatók. A
foglalkozás egy beszélgető körrel indul és végződik. A gyermekek bátorítást kapnak, hogy
elmeséljék élményeiket úgy, hogy a hozzákapcsolódó érzéseket is megfogalmazzák. Emellett
körjátékokat, mozgásos játékokat és kreatív feladatokat is játszhatnak a gyermekek.
Mesecsoport az óvodákban
A mesecsoport célja, hogy segítsen megtanítani a gyermekeknek a belső képek kialakítását,
továbbá fejleszti a képzeletet, a fantáziát, a kreativitást és a verbális kifejezőkészséget a
mesén, annak szereplőin és az abban található helyszínek leírásán keresztül. Ennek
megfelelően a csoportok alkalmával a bemutatkozó, ismerkedő kört követően egy mesét olvas
fel a gyermekeknek a szociális segítő, ezt követően pedig rajz készítésének segítségével
dolgozzák fel a hallottakat. A mesecsoportot célszerű páros vezetéssel az óvodai és iskolai
pszichológussal együtt végezni, hiszen a történet feldolgozásában a pszichológiai szaktudás
nem elhanyagolható. Ez a típusú szakmai tevékenység mind az óvodapedagógusok, mind a
szülők és a gyermekek által kedvelt és népszerű tevékenységi formává vált az óvodákban.
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Szülő Klub
Munkavégzésünk során a szülők számára Szülő Klubbot hirdettünk meg, miután
összegyűjtöttük azokat a témaköröket, melyben a szülők bizonytalanok voltak és segítséget
kértek. A szülő klub fő témája a gyermekkori magatartászavarok voltak, amely a jelenlévő
szülőket mind érintette valamilyen formában, így megtapasztalhatták, hogy nincsenek egyedül
problémáikkal. A Klub megszervezésére azért volt szükség, mert a szülők sokszor
eszköztelennek, tehetetlennek érzik magukat a gyermekeiknél felmerülő tanulási, magatartási,
szociális problémák kezelésében. A szakemberektől néha egymásnak ellentmondó, vagy a
gyakorlatban nehezen megvalósítható javaslatot kapnak a szülők. A támogató szülőcsoport
erre a problémára kínál megoldást. A klub célja a szülői kompetenciák megerősítése,
tapasztalatok megosztása, megoldási technikák megbeszélése, a konfliktushelyzetek
átbeszélése. A csoport önsegítő jelleggel működik.
Pályaorientációs tevékenység
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy segítséget nyújtsunk az általános iskolák
végzős diákjai számára. Ez azért lényeges, mert a nyolcadik osztályos tanulóknak a félév
végére el kell dönteniük, hogy melyik oktatási intézményben szeretnének tovább tanulni.
Annak érdekében, hogy a lehető leghatásosabb segítséget tudjuk nyújtani a tanulók számára,
a csoportfoglalkozások mellett az egyéni tanácsadások is nagy teret kapnak. Mindemellett
fontosnak tartjuk az alsó tagozaton is a pályaorientációt, melyet pályaorientációs nap
keretében csoportfoglalkozáson keresztül lehet megvalósítani.
Pályaorientációs csoportfoglalkozások
A tevékenységünk során tapasztaltuk, hogy az általános iskolákban nagy hangsúlyt fektetnek a
pályaválasztást segítő tevékenységekre. A 2017/2018-as tanévben először kaptak az iskolák
nevelés nélküli munkanapot arra, hogy azt pályaorientációs tevékenységre fordítsák.
Valamennyi iskola változatos programokat szervezett a pályaválasztás előtt álló tanulók
számára ezen a napon. Kiemelt szerepet kaptak az üzemlátogatások. Ezenkívül
pályaválasztási kiállításon is részt vettek a hetedikes és a nyolcadikos diákok.
A pályaorientációs tevékenység arra irányul, hogy bővüljön a fiatalok pályaismerete, ami
azért lényeges, mert az elmúlt évtizedekre az volt a jellemző, hogy a szakmák száma jelentősen
megnövekedett, és a szakmák típusa tekintetében is változások következtek be. A jól átgondolt
pályaválasztás feltétele, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal, megfelelő pályaismerettel
rendelkezzen. Lényeges, hogy ne csak néhány szakmát ismerjen meg a gyermek, hanem egy
olyan ismeretanyag birtokába kell őt juttatni, amely segíti őt abban, hogy meg tudja állapítani
azt, hogy az adott pálya összeegyeztethető-e az ő képességeivel, adottságaival,
érdeklődésével. Véleményünk szerint az így választott szakma a fiatal számára igazi
munkaörömet nyújthat a jövőben. Lényeges, hogy a hiányszakmákról is kapjanak információt
a gyermekek. Azért is rendkívüli jelentőségű az ilyen jellegű pályaorientációs munka, mert
azok a fiatalok, akik bőséges ismerettel rendelkeznek a különböző pályákról, azok élhetnek a
pályaválasztás szabadságával.
A pályaorientációs tevékenységek során kiemelt figyelmet kell fordítani az önismeret, a
képességek, a készségek megismerésére, a pályaismeretre, a munkaerőpiaci ismeretre. Ezek a
tényezők elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy jól átgondolt pályaválasztási döntést hozzon a
fiatal, így az iskolai lemorzsolódás mértéke csökkenthető, ideális esetben megelőzhető.
A pályaorientációs csoportfoglalkozás keretében a végzős tanulók egy kérdőívet töltenek ki,
amelyben arra kell válaszolniuk, hogy eldöntötték-e már, hogy milyen iskolatípusban és
melyik oktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, ismerik-e a sikerszakmákat és a
hiányszakmákat, tudják-e milyen előnyökkel jár az, ha hiányszakmát választanak. A kérdőív
kitöltése után pályaválasztással kapcsolatos online felületek kerülnek bemutatásra, valamint
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átbeszéljük a hiányszakmák előnyeit. Megbeszéljük azt is, hogy ezeken a felületeken milyen
pályaválasztási segítséget tudnak igénybe venni a fiatalok, valamint hogyan tudják használni
azokat. Ezt azért gondoljuk fontosnak, mert a mostani 7-8. osztályos tanulók a „Z”
generációhoz tartoznak, ők a „digitális bennszülöttek”, akik úgy nőttek fel, hogy elérhető
számukra az internet. A számítógép, az okostelefon, a közösségi oldalak létszükségletté váltak.
A fent jelzett körülmények miatt sokkal könnyebb őket ezen a csatornán keresztül
megszólítani, elérni, ezért az egyéni tanácsadás során használt kérdőíveket is elérhetővé
tesszük az internetes felületen, és elkezdjük kialakítani az online pályaorientációs tanácsadás
lehetőségét.
A kérdőívek kiértékelése után külön leülünk az osztályfőnökökkel. Átbeszéljük a
pedagógusokkal, hogy a tanulók közül kik azok, akik bizonytalanok még a jövőjüket illetően,
valamint azt is megtárgyaljuk, hogy mely diákoknak nem reális a jövőképe.
Azok a diákok, akik bizonytalanok a pályaválasztásukban, lehetőséget kapnak arra, hogy
szülői beleegyezést követően, egyéni tanácsadásban vegyenek részt.
A nyolcadik osztályban tartott szülői értekezleteken a szülők tájékoztatást kapnak arról, hogy
milyen jellegű csoportfoglalkozásokat tervezünk a tanulók számára, valamint arról is kapnak
információt, hogy lehetőségük van az intézményen belül arra, hogy a gyermekeik egyéni
pályaválasztási tanácsadáson vegyenek részt.
Az alsó tagozaton (1-4. évfolyam) a pályaorientációs nap keretében tart a szociális segítő
csoportfoglalkozást. A foglalkozás során a gyermekek az életkoruknak megfelelő játékos
feladatokat kapnak, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a különböző szakmáról való
ismeretük bővüljön. Nagyon fontos, hogy az általános iskolák alsóbb évfolyamain is teret
kapjon az ilyen jellegű ismeretek átadása. Fontos figyelni a gyermek válaszára, mert el tudja
már magát képzelni egy-egy adott pálya művelőjeként. Később, kamaszkorban a döntést meg
tudja könnyíteni a gyermek játékos képzelete. Ha a gyermeknek megtetszik egy elképzelt
szerep, akkor lényeges, hogy közelebbről is megismerkedjen vele, vagy egy olyan személlyel
beszélgethessen, aki az adott szakmában dolgozik.
Ezen csoportos foglalkozás során a játék kapja a főszerepet, hiszen a kisiskolások fő
tevékenysége még a játék. Többek között játszhatnak memória játékot foglalkozásokkal,
kirakót a különböző szakmák eszközeivel, szakmákkal kapcsolatos találós kérdéseket
válaszolhatnak meg.
Szociometriai vizsgálatok
Egy pályázatunk keretében azt vállaltuk, hogy a tanév során az általános iskolák negyedik
évfolyamain elvégezzük a szociometriai vizsgálatot, abból a célból, hogy a vizsgálat
eredménye a gyermekek felső tagozatba lépésekor a leendő osztályfőnököknek támpontot
nyújtson a közösségépítés tervezésében. A tevékenység célja, hogy feltérképezze az adott
közösség működését, kapcsolatrendszerét, valamint rávilágítson az esetlegesen perifériára
szorult gyermekekre. A szociometriai vizsgálat a közösség működéséről nyújt képet.
Megmutatja azt, hogy milyen rokonszenvi és ellenszenvi viszonyulások vannak az adott
csoporton belül. A vizsgálat információkat szolgáltat arról, hogy kik vannak központi vagy
peremhelyzetben, kik a csoporton belül a vezéregyéniségek és kiket utasít el a közösség.
Továbbá megtudhatjuk azt is, hogy milyen a légkör az adott csoportban, hogyan lehet
mozgósítani, motiválni a tagjait. Fény derül arra, hogy mik a közösség gyengeségei,
erősségei, valamint milyen problémákkal küzdenek a csoporttagok.
Az eredményekről minden esetben tájékoztatást kapnak az érintett osztályok osztályfőnökei,
továbbá szükség esetén az intézmények vezetői.
Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak a negyedik évfolyamon van igény a szociometriai felmérés
elvégzésére, hanem több évfolyam osztályfőnöke jelezte, hogy szeretnék, ha az osztályukban is
készülne szociometriai vizsgálat. Így az eddigi tevékenységünk során még 11 osztályban
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készült el a közösség térképe. A kérdőívek kiértékelésében segítségünkre van egy speciálisan
erre a tevékenységre kifejlesztett szoftver. Az adatok felvitele után a program elvégzi a
szükséges elemzéseket és szűréseket, melynek segítségével segítőink rövid idő alatt
hozzájutnak az eredményhez. A kérdőívek kiértékelése után minden esetben tájékoztatást
kaptak az osztályfőnökök az eredményekről. A pedagógusok kinyomtatva megkapják a
szociogrammot, a táblázatokat, valamint a számított mutatók eredményeit és azok
értelmezését. Ezt követően az osztályfőnökök adnak visszajelzést a gyermekek számára az
eredményekről.
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Szabóné Szalay Csilla: Az óvodai és iskolai szociális segítő közösségben végzett
tevékenysége
Az óvodai és iskolai szociális segítőnek prevenciós célzattal közösségi tevékenységet is kell
végeznie. Az óvodák és iskolák is szép számmal szerveznek és rendeznek olyan programokat,
mely nagyobb közösségeket, akár az intézmény egészét megmozgatja, és tematikus
programjaival valós problémákra hívja fel a figyelmet. Az óvodai és iskolai szociális segítő a
köznevelési intézmények közösségi rendezvényeibe aktívan becsatlakozhat, szervezési és
lebonyolítási feladatokat vállalhat.
Közösségi tevékenység az óvoda színterén
 az óvoda által szervezett és megvalósított, az egész óvodai közösséget érintő
rendezvények lebonyolításában való részvétel (pl.: ökonap, gyermeknap);
 együttműködés kialakítása az óvodában dolgozó szakemberekkel, amennyiben
szükséges/lehetséges mentálhigiénés team kialakítása;
 együttműködés kialakítása a partnerintézményekkel;
 részvétel a szülői értekezleteken, fogadónapon elérhetőség biztosítása a szülők
számára;
 részvétel a nevelőtestületi értekezleteken;
 együttműködés az óvodában működő szülői szervezettel;
 a gyermekvédelmi munka támogatása.
Közösségi tevékenység az iskola színterén
 részvétel az iskola által szervezett rendezvényeken;
 együttműködés kialakítása az iskolában dolgozó szakemberekkel, amennyiben
szükséges mentálhigiénés team kialakítása;
 együttműködés kialakítása a partnerintézményekkel;
 részvétel a szülői értekezleteken;
 részvétel a nevelőtestületi értekezleteken;
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka támogatása az iskolában;
 szabadidős programok, kirándulások szervezése, illetve abban való részvétel a
gyermekek és szüleik számára;
 együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel.
Közösségi tevékenység a kollégium színterén
 részvétel a kollégium által szervezett rendezvényeken;
 együttműködés kialakítása az iskolában dolgozó szakemberekkel, amennyiben
szükséges, mentálhigiénés team kialakítása;
 együttműködés kialakítása a partnerintézményekkel;
 szabadidős programok szervezése, illetve abban való részvétel fiatalok számára.

Közösségi szociális munka tevékenységének szakmai tartalma
A közösségfejlesztés, mint tevékenység célja: egy közösség szervezése egy időben, egy
helyen, egy témában; hatása: a prevenció és/vagy a korrekció.

233

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

Példák közösségfejlesztő programokra a köznevelési intézményekben:
 közösségi szolgáltatások/terek fiataloknak;
 iskolai szünetekben szervezhető közösségi programok (kirándulás és tábor);
 játszóház, kreatív műhelyek, kézműves foglalkozások, ünnepkörökhöz kötődő
rendezvények;
 ünnepekhez kötődő közösségi iskolai rendezvények szervezéséhez csatlakozás;
 szakmai kerekasztalbeszélgetések, szakmaközi egyeztetések szervezése, lebonyolítása;
 felkérésre rendkívüli szülői értekezleteken való részvétel stb.
„Pécsi Jó Gyakorlatok” - Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
által szervezett programok
Projekthónapok
Intézményünk óvodai és iskolai szociális segítői kidolgoztak két olyan tematikus
programsorozatot, mely egy-egy konkrét témát feldolgozva egy egész hónapon keresztül
csoportos és közösségi foglakozásokat kínál a gyermekeknek. Az egyik ilyen projekthónapunk
a „Gyermekjogi projekthónap”, a másik a „Kapcsolathónap”.
„Gyermekjogi projekthónap”
A projekthónap keretében több foglalkozás is megvalósul: a „JogÉsz” Program és az
önismereti érzékenyítő órák. A program november hónaphoz kötött esemény, melyet általános
és középiskolás gyermekek számára ajánlunk.
„JogÉsz” Program
A „JogÉsz” program célja az volt, hogy egy interaktív előadás keretein belül bemutatásra
kerüljenek a fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi szabályok. Az előadás több
részelemből állt össze. Elsőként röviden a jog fogalmával ismerkedtek meg a gyermekek, majd
a fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi és büntetés-végrehajtási szabályokról esett
szó. Ezt követően – elsődlegesen megtörtént esetek ismertetésén keresztül – olyan
bűncselekmények kerültek bemutatásra, melyek a statisztikák, valamint a tapasztalatok szerint
szélesebb körben érintik a fiatalkorúakat. Az előadás zárószakaszában az internetről, azon
belül is a közösségi oldalak felelőtlen használatából adódó veszélyekről, bűnelkövetővé vagy
áldozattá válás lehetőségéről esett szó. Az előadás hossza 90 perc volt minden esetben –
azonban azt tapasztaltuk, hogy ez az időintervallum a nagyfokú érdeklődésnek köszönhetően,
időnként kevésnek bizonyult. Ezt a programelemet elsősorban a 7. és 8. osztályosok, mint a
legjobban veszélyezetetett korosztály számára biztosítottuk. A fiatalok ezeket az előadásokat
érdekesnek találták, aktívan részt vettek az órákon, a feltett kérdésekre válaszoltak, illetve ők
is – a jó meglátásukat bizonyítva – lényegre törő kérdéseket tettek fel. Az is kiderült, hogy sok
esetben a fiatalok nem is sejtik, hogy egyes cselekedeteiknek büntetőjogi következményei is
lehetnek – ez fokozottan igaz a közösségi oldalak használatával kapcsolatban. A pedagógusok
visszajelzései is pozitívak voltak, hasznosnak, szükségesnek találták az előadást.
Érzékenyítő órák
Az érzékenyítő-önismereti foglalkozásokat a szociális segítő tartotta. Általános iskolai és
gimnáziumi tagozaton tanuló gyermekek számára egyaránt biztosítottuk a foglalkozásokat. A
cél egyrészt az volt, hogy a fiatalok megismerkedjenek az iskolai szociális segítő
tevékenységgel, másrészt a gyermekjogi egyezmény kapcsán megismerkedjenek az
esélyegyenlőség és társadalmi egyenlőtlenségek kérdéskörével. Az érzékenyítő órák során
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játékos feladatokkal igyekeztek a szociális segítők a gyermeki jogokat előtérbe helyezni,
kihangsúlyozni azok fontosságát.
Kapcsolat Projekt Hónap
Kapcsolat projektünket február hónaphoz kötve valósítottuk meg. Szintén csoportos és
közösségi színtereken jelenítettük meg a témánkat. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet
a családi, a kortárs és egyéb (iskolai és más szakemberekkel való) kapcsolatok fontosságára,
és segítsük a társas kapcsolatok kialakítását, ápolását és a konfliktusok kezelését. Az oktatási
intézményekben tematikus kapcsolatórák valósultak meg. A foglalkozások célja az volt, hogy a
tanulók ismeretet szerezzenek a társas kapcsolatok (pl.: barátság, szerelem, család, segítő
kapcsolat) működéséről, különös tekintettel a felmerülő nehézségek (konfliktusok, változások,
veszteségek) kezeléséről, a társas viselkedések szabályairól. A tematikus hónap zárásaként
került sor a Kapcsolat vetélkedőre. A Kapcsolat vetélkedő egy játékos, humoros vetélkedő,
melyre meghívást kapott a pályázatunkban részt vevő általános iskolák egy-egy csapata. A
vetélkedőn 5 iskola 5-5 tanulóból álló csapata vett részt. A játékokat a társas kapcsolatok és
érzelmek köré építettük fel: volt activity, történetírás megadott szavakból, plakátkészítés,
zenefelismerés. A feladatok megvalósítását zsűri értékelte.

Óralátogatás
Pedagógus vagy szülő kérésére a szociális segítőink óralátogatásokon vesznek részt. Az
óralátogatáson megfigyelhetik a segítők az egész osztályközösséget, vagy csak egy-egy jelzett
diákot, problémától függően. A megfigyelés egy szempontsor alapján történik, a szociális
segítő a megfigyelés tapasztalatait tematikusan rögzíti, ami megkönnyíti a kiértékelést, a
konzekvenciák levonását. Az óralátogatás után a pedagógus vagy a kezdeményező szülő
visszajelzést kap a szociális segítő a tapasztalatairól, megbeszélik a probléma jellegét, illetve
annak megoldási lehetőségeit.
Osztály- és évfolyam-megbeszélések
Minden oktatási intézményben vannak osztály illetve évfolyam szintű megbeszélések. Ezeken
az osztályfőnökök mellett az érintett szaktantárgyi pedagógusok és az iskolai szociális segítő
is részt vesz. Cél, hogy a nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos - az iskolai életet érintő -
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információk megosztásra kerüljenek, és közös megoldási stratégiák születhessenek a
problémák kezelésére.
Szociális térkép készítése a köznevelési intézményben
Az óvodai és iskolai szociális segítők feladata, hogy figyelemmel kísérjék a köznevelési
intézménybe járó gyermekeket és tanulókat hátrányos helyzetük tekintetében, és
megakadályozzák a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását. A megelőzés
elengedhetetlen feltétele, hogy pontos helyzetképpel és naprakész információval
rendelkezzünk, mert ezeknek az ismereteknek a birtokában tudunk adekvát, hatékony terveket,
programokat készíteni. Az intézményünkben dolgozó óvodai és iskolai szociális segítők
vállalták, hogy a köznevelési intézmények szolgáltatási és pályázati lehetőségeit segítik a
szociális térkép elkészítésével. A szociális térképet egy kérdőív segítségével készítették. A
kérdőív kitér a családi kapcsolatokra, a lakóhely és lakáskörülményekre, a szociális
jellemzőkre, valamint a gyermek(ek) szabadidős elfoglaltságaira. A kérdőívből kinyert
adatokat kizárólag gyermek- és ifjúságvédelmi célból használjuk fel, az előírt adatkezelési
szabályok és a titoktartási kötelezettség betartásával. Az adatok statisztikai célú felhasználása
személyazonosításra alkalmatlan. Az adatszolgáltatás önkéntes és anonim.
Az iskolában az osztályfőnökök, az óvodákban pedig az óvodapedagógusok segítségével
juttatjuk el a kérdőíveket a családokhoz. A szülők otthon töltik ki a kérdőíveket, majd
visszaküldik a köznevelési intézménybe. A visszaérkezett kérdőívek értékelése ugyan nagy
feladat, de a feldolgozást követően pontos képet kaphatunk az adott köznevelési intézménybe
járó gyermekek szociokulturális és szociális háttérhelyzetéről. Az eredmények ismeretének
birtokában a köznevelési intézmény a problémákra fókuszáló, hiányosságokat pótló, célzottan
támogató és fejlesztő programokat tud beiktatni az oktatási és nevelési stratégiájába.
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PREVENCIÓS PROGRAMOK – INDÍT KÖZALAPÍTVÁNY, PÉCS
Máté Zsolt: Célzott prevenciós programok - INDÍT Közalapítvány, Pécs
MIND-PROJEKT
Mind-Projekt94 az egészségesebb, biztonságosabb iskolaközösségekért. A Drogprevenciós
Munkacsoport iskolai erőszak elleni fellépés körébe tartozó prevenciós programja.
A program elsődleges célja: az iskolai zaklatás, bántalmazás (bullying) prevenciója, továbbá
az egészséges, egymás tiszteletén alapuló, erőszakot, megfélemlítést, megalázást elutasító
életvezetés iránti elköteleződés erősítése. A program fontos célkitűzése az is, hogy a
diákoknak praktikus, gyakorlati segítséget adjon szociális, illetve kommunikációs
készségfejlesztés révén.
Elvárt eredmények:
Rövid távon: A diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése az iskolai
konfliktusokról, különösen az iskolai bántalmazásról, zaklatásról, a jelenség
következményeiről, annak megelőzéséről, a segítségkérés és -nyújtás fontosságáról,
módjairól. A diákok erőszakmentes kommunikációval kapcsolatos hiteles információkon
alapuló ismereteinek és készségeinek növekedése. A diákok együttműködési készségének,
egymás iránti felelősségvállalásának növekedése.
Közép- és hosszú távon: Az iskolai bántalmazás, zaklatás (bullying) előfordulásának
csökkenése. A fiatalok önismeretének, empátiájának erősödése. A fiatalok körében az
egészséges, egymás tiszteletén alapuló, erőszakot, megfélemlítést, megalázást elutasító
életvezetés iránti elköteleződés növekedése.
Hol, milyen köznevelési intézménytípusban javasolt a program?
általános iskola; gimnázium; kollégium; szakgimnázium; szakközépiskola
Diák csoportfoglalkozások témakörei:
1. Alkalom: Ismeretek az iskolai zaklatásról és megelőzéséről
 konfliktusok az iskolában, iskolai zaklatás, bántalmazás
 tipikus helyzetek, szerepek; mit tehetünk?
2. Alkalom: Szociális készségfejlesztés
 empátiafejlesztés, érzelmi intelligencia fejlesztése
 erőszakmentes kommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés, én-közlés tanítása
Időtartam: 2 alkalommal 3x45 perc
Módszer: Interaktív, zárt csoportfoglalkozás kettős csoportvezetéssel.
Alkalmazott technikák:
 interaktív prevenciós játékok
 ún. strukturált gyakorlatok, szerepjátékok
 egyéb kreatív módszerek (filmrészletek, képek, montázsok) alkalmazása
 órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita
Egyéb információk:
További információk az alábbi elérhetőségeken: E-mail: drogprev@gmail.com Telefon: 06-72-315-083 Web:
www.drogprev.hu Levelezési cím: Drogprevenciós Munkacsoport, 7623 Pécs, Szendrey Júlia utca 6.
94
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 a program magas osztálylétszám esetén csoportbontással zajlik (min. 10 fő/csoport,
max. 16 fő/csoport)
 eszközigény: nincs
 teremigény: olyan terem szükséges, ahol a székek körberakhatók
 tanári felügyelet: nem szükséges tanári felügyelet
 A program 2016-ban megkapta az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől az „Ajánlott
iskolai egészségfejlesztési program” címet.
Tanári konzultációk: Elsősorban az iskolai mentálhigiénés munkacsoport tagjainak, valamint
az adott osztályokban tanító pedagógusoknak.
Témák: alapvető ismeretek az iskolai zaklatás visszaszorításáról, a program módszertanának
ismertetése, esetmegbeszélés
Módszer: interaktív előadás konzultációs lehetőséggel
Időtartam: 2 alkalommal 2x45 perc (egyéni konzultációkban is lehetséges)
Megvalósításban résztvevő szakemberek: Prevenciós szakemberek, addiktológiai
konzultánsok. Valamennyi szakember az iskolai prevenció területén több éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
ALTERNATÍVA KORTÁRS MŰHELY
Alternatíva Kortárs Műhely95 az edzettebb lelki egészségért. Az INDIT Közalapítvány
Alternatíva Ifjúsági Iroda egészségfejlesztő programja.
A program elsődleges célja: a diákok lelki egészségének fejlesztése. A fiatalok körében a
viselkedési függőségek és a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának
megelőzése. A program célja továbbá, hogy bevonja a fiatalokat az általuk érzékelt problémák
mérséklésébe, hogy segítségükkel lehetőséget biztosítson a korai beavatkozásra a potenciális
serdülőkori veszélyek esetében.
Elvárt eredmények:
Rövid távon: A diákok hiteles információkon alapuló ismeretbővülése a lelki egészség, az
addiktológiai problémák, valamint a számukra releváns egészségügyi, mentálhigiénés segítő
intézményekről, szolgáltatásokról. A fiatalok asszertív kommunikációval, problémakezeléssel
kapcsolatos ismeretei és készségei növekednek. A résztvevők körében a társaik iránti
felelősség, a segítőkészség, a proszociális, támogató attitűd erősödik.
Közép- és hosszú távon: A tanulók egészséges, függőségektől mentes, józan életmód iránti
elköteleződése növekszik, a különböző addiktológiai problémák, függőségek,
problémaviselkedések előfordulása mérséklődik. A diákok körében a proszociális, segítő
viselkedés növekszik.
Kinek javasolt a program?
A lelki egészség és a serdülőkori problémák iránt érdeklődő 7–11. évfolyamosoknak,
homogén életkori csoportokban.
A program különösen ajánlott iskolai és kollégiumi diákönkormányzati tagoknak.

További információk az alábbi elérhetőségeken: E-mail: alter.indit@gmail.com Telefon: 0672/416-405 Web:
www.indit.hu Levelezési cím: INDIT Közalapítvány 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6.
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Diák csoportfoglalkozások témakörei:
1. Alkalom: Addiktológiai alapismeretek
 Szenvedélybetegségek típusai (kémiai, viselkedéses); a pszichoaktív szerek
csoportosításai.
 Az alkoholfogyasztás élettani hatásai, veszélyei; a dohányzás élettani hatásai,
veszélyei.
2. Alkalom: Kortárssegítői ismeretek
 Kommunikációs készségfejlesztés.
 Proszociális, segítő viselkedés.
 A különböző serdülőkori problémaviselkedésekről. Mit tehetünk?
 Objektív ismeretek a segítő helyekről, szolgáltatásokról, szakemberek feladatairól. A
tévhitek kialakulásának megelőzése, megkérdőjelezése és eloszlatása.
Időtartam: 2 alkalommal 3x45 perc
Módszer: Interaktív, zárt csoportfoglalkozás kettős csoportvezetéssel.
Alkalmazott technikák:
 interaktív prevenciós játékok;
 ún. strukturált gyakorlatok, szerepjátékok;
 egyéb kreatív módszerek (pl.: filmrészletek, képek, montázsok) alkalmazása;
 órai megbeszélés, kiscsoportos megbeszélés, vita.
Egyéb információk:
 A csoportba való bekerülés önkéntes, előzetes jelentkezés alapján történik.
 A program minimum 6 fő jelentkezésével indul.
 A program 12 fő jelentkezése felett csoportbontással zajlik.
 A foglalkozás helyszíne: előzetes megbeszélés alapján.
 A program ideje alatt nem szükséges tanári felügyelet.
Tanári konzultációk: A program kiegészítéseként lehetőség van tájékoztató konzultációra az
iskolai mentálhigiénés munkacsoport tagjai, a Diákönkormányzatot segítő, koordináló
szakemberek, pedagógusok számára.
Témák: alapvető ismeretek a fiatalkori problémaviselkedés természetéről, visszaszorításáról, a
program módszertanának ismertetése, esetmegbeszélés.
Módszer: interaktív előadás konzultációs lehetőséggel.
Időtartam: 2x45 perc (egyéni konzultációkban is lehetséges)
Megvalósításban résztvevő szakemberek: Prevenciós szakemberek, addiktológiai
konzultánsok. Valamennyi szakember az iskolai prevenció területén többéves szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
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ISKOLÁN KÍVÜLI SEGÍTŐ/TÁMOGATÓ PROGRAMOK – TANODÁK PÉCSEN
A fejezet célja, hogy bemutatásra kerüljenek olyan programok, melyek iskolai
foglalkozásokon kívül valósítanak meg hátránykompenzáló tevékenységet, elsősorban
hátrányos helyzetű és roma, cigány tanulók számára. A tanodák, mint iskolán kívüli
extrakurrikurális tevékenységek elősegítik a különböző szociokulturális hátrányok
csökkentését, tudást, ismeretet adnak át, továbbá fejlesztik a gyerekek azon készségeit és
kompetenciáit, mellyel a tanuláshoz, mint tevékenységhez sikerélmények társulnak. Az
iskolai szociális munkásnak és az óvodai és iskolai szociális segítőnek munkája hatékonyabbá
válhat, ha minél több olyan szolgáltatást ismer és közvetít a kliensei felé, melyek segítik a
tanulót, a szülőket, a családokat, a pedagógusokat és a köznevelési intézményeket problémáik
megoldásában a mindennapokban.
Tasnádi Zsófia: Azt próbáljuk megadni, amit mi megkaptunk...
Az Élmény Tár Tanoda története öt évvel ezelőtt kezdődött. Alulról szerveződő
kezdeményezésként jött létre Pécs egyik szegragátumában, folyamatosan növelve és fejlesztve
önmagát. Az Emberség Erejével Alapítvány munkatársaival és önkénteseivel indította el
ifjúsági programját a szervezet, amely tanodává nőtt az évek során. Kezdetben nem voltak
nagy céljaink, csak egy alternatívát akartunk kínálni a helyi gyerekeknek a csellengés helyett.
Azonban az Alapítvány mindennapjaiba ez a fajta ifjúsági munka egyre jobban belefonódott,
egyre inkább nélkülözhetetlenné vált számunkra a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztése.
Minél többet foglalkoztunk a fiatalokkal, annál több igény merült fel, és annál jobban látszott,
hogy milyen hiánypótló a tevékenység, amit elkezdtünk.
Közösség alakul
2009-ben Pécs egyik peremkerületén létrejött egy nem hétköznapi intézmény. Zenészek egy
nagy, régi épületben kezdtek el tevékenykedni. Az épület addigra már szép múltat tudhatott
magáénak: eredetileg katonaotthonnak épült, majd volt a város egyik legkedveltebb bányász
mozija, később pedig iskolaként is funkcionált. Mivel Pécs mindig is híres volt élénk zenei
életéről, egyértelműnek tűnt, hogy a városnak szüksége van egy olyan inkubátor házra,
amelyben a feltörekvő pécsi zenészek megerősödhetnek és együtt zenélhetnek már befutott
társaikkal, tanulhatnak tőlük. Az objektum a ZION, azaz Zenész Ifjúsági Otthon néven
folytathatta működését.
Eleinte csak próba és koncerttermekkel tervezték megtölteni a rendelkezésre álló teret, de a
komplexum megálmodójának eszébe jutott, hogy milyen jó volna, ha független, civil
szervezetek is helyet kaphatnának itt. Megkereste egyik jó barátját, Az Emberség Erejével
Alapítvány vezetőjét, Nyirati Andrást, hogy segítsen megszervezni a ZION civil szárnyát.
András nem csak fantáziát látott a lehetőségben, hanem egy éppen induló ifjúsági
projektjének az ideális helyszínét is megtalálta a közösségi térben.
Én 2010-ben érkeztem meg ZION-ba. Addig egy színházi társulatnál tevékenykedtem
produkciós munkatársként. Az egyesületnél végzett utolsó munkáim között volt egy projekt,
amely során Pécs egyik leghátrányosabb, durván szegregálódott területén (Hősök terén)
dolgoztunk, mélyszegénységben élő fiatalokkal.
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Hátrányos helyzetű gyerekek a zenészek otthonában
Szüleim szociológus és tanár végzettséggel szinte folyamatosan a civil- és a közszférában
dolgoztak, ahol gyakran foglalkoztak állami gondozott gyerekekkel, esetleg zsákfalvakban élő
cigány családokkal. Kicsi korom óta ismerős volt számomra a közösségi és szociális munka
fogalma, ha nem is tudtam definiálni, de láttam, átéltem, részese voltam. Mégis, felnőtt fejjel
a Hősök terei munkám volt az első, ahol közvetlen kapcsolatba kerültem a szegénységgel és
nélkülözéssel. Mindig úgy gondoltam, hogy szerencsés vagyok, amiért olyan családba
születtem, ahol minden lehetőséget megkaphattam. Amikor a Hősök terén kezdtem dolgozni,
tudtam, hogy eljött az idő, hogy visszaadjam a lehetőségeket az életnek. Egy éven keresztül
dolgoztunk drámapedagógiával és videós eszközök felhasználásával a helyi gyerekekkel egy
régi mozi épületében. Nem volt se áram, se víz, se fűtés, a fiatalok mégis ott voltak minden
szombaton, hogy folytassuk a közös videó készítését. Egy év után a színházi társulat nem
folytatta a munkát a területen, csak évekkel később tért oda vissza. Maradtam, és hol a
moziban végeztem önkéntesekkel foglalkozásokat a helyi gyerekeknek, hol pedig más, a
területen jelen lévő civilek programjaiban dolgoztam. Tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni.
Nem sajnálni és megmenteni a szegény, csóró gyerekeket, hanem lehetőséget adni nekik,
felvidítani őket, hogy minél több boldog pillanatuk, emlékük lehessen.
2011-ben helyet kerestem magamnak, ahol folytathatom a fiatalokkal történő munka
háttértevékenységeit. Így kötöttem ki a ZION-ban, s elkezdtem Az Emberség Erejével
Alapítvánnyal dolgozni. Az Alapítvány akkoriban tervezett beindítani egy ifjúsági klubot a
ZION-ban. A projektnek azonban nem nagyon volt gazdája, aki összefogta volna a szálakat és
megkezdte volna a felkereső ifjúsági tevékenységeket, amitől egy ilyen klub beindulhat és
megtelhet élettel. Mivel nekem éppen frissen szerzett tapasztalatom volt e téren, szívesen
aktivizáltam magamat az ügyben. Az Alapítvány akkori gyakorlatosaival kezdtük meg a
környéken a felkereső munkát.
A városrész, amelyben elkezdtünk dolgozni, több szempontból is érdekes és nagyon összetett.
Úgy nevezik ezt a területet, hogy Gyárváros. Már külvárosnak számít, de még nincs olyan
nagyon messze a belváros peremétől. Társadalmi összetétele nagyon heterogén; a területen
zömében középosztálybeli családok élnek, rendezett utcákban, rendezett házakban. Ide
ékelődnek be kisebb nyomortelepek. Ezeket a pontokat kerestük fel. Először magam jártam
sorra a családokat, bekopogtam, elmeséltem, hogy szeretnénk indítani gyerekfoglalkozásokat
hetente egy közeli közösségi házban. Mindenki szeretettel fogadta az ötletet, behívtak,
megkínáltak mindenfélével, ami éppen volt otthon, pedig akkor találkoztunk életünkben
először. Ezután játékos kitelepüléseket szerveztünk ezekbe a kis közösségekbe. Udvarokon,
töltésoldalakban, áruházak mellett sportoltunk, kézműveskedtünk, színészkedtünk, játékos
vetélkedőkkel szórakoztattuk az utcák lakóit.
Egészen elképesztő helyekre is eljutottunk ezekkel a felkereső programokkal. Mélyen, a sínek
mögött olyan területek - utcának nehezen nevezhető helyek - vannak, mintha egy
tanyavilágban járnánk. Ha nem tudnám, hogy hol vagyunk, azt hinném már nem a városban
járunk. De ott is élnek családok. Maguk építette kis kunyhókban, az udvaron WC lyukkal és
néhány csirkével, sok gyerekkel; mégis tárt karokkal vártak minket. Mindenhol nagy feltűnést
keltettünk. Először csak egy utcával kezdtük, aztán ahogy melegedett az idő, jártuk sorra a
többit is.
A kitelepülések után mindig meghívtuk a résztvevőket, hogy a következő héten jöjjenek el a
ZION-ba, és vegyenek részt a foglalkozáson, amit a fiataloknak csinálunk. Hamar rájöttünk
sajnos, hogy a legtöbb szülő nem fogja elhozni a gyerekét a foglalkozásra, viszont ha mi
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megyünk el értük, akkor elengedik őket. Ez lett később az első nagy dilemmánk: jó volna, ha
a szülő is kivenné a részét a gyermekének szervezett programból, jó volna, ha neki is fontos
lenne, hogy a gyermeke új lehetőségekhez jusson, fejlődhessen, egyszóval: tegyen valamit ő
is. De ha nem tesz, akkor annak a gyermek látja kárát, kimarad valamiből a saját hibáján
kívül. Nekünk a legfontosabb az elejétől kezdve az volt, hogy a gyerekek élményekhez
juthassanak, s ezáltal fejlődhessenek.
Kell egy menedék
A zenészek által megtöltött idős épületben kezdte meg működését a Menedék Ifjúsági Klub,
miután a környéket „felvertük” a róla szóló hírrel. Azért neveztük így, mert az Alapítvány
régóta működtetett különböző ifjúsági képzési programokat ezzel a névvel, így ideillőnek
éreztük. Egy helyet akartunk létrehozni, ahol a fiatalok megértő kortársakra, segítő felnőttekre
és menedékre találhatnak. Heti egy gyermekfoglalkozás megvalósítását terveztük, és a
későbbiekben szerettünk volna egy hetente többszöri alkalommal nyitva tartó információs
irodát is megnyitni.
Eleinte nem voltak nagy céljaink és nem mondhatnám, hogy nagy tudatossággal terveztük
volna meg a tevékenységünket. Annyi tapasztalatot hoztam már magammal korábbi
munkáimból, hogy tudjam, az alapvető szabályokat, kereteket meg kell határozni, le kell
fektetni ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk foglalkozni a gyerekekkel.
Ki volt ekkor a humánerőforrásunk?
Milyen elképzeléseink voltak arra vonatkozóan, hogy hogyan és kikkel fogjuk fenntartani a
heti egy foglalkozást?
A ZION népszerű, underground hellyé vált addigra a pécsi fiatalság körében. Több híres vagy
híressé váló zenekar is ide kötődött, és hétvégente nagy koncertek és zenés bulik bonyolódtak
a ház falai között. Az Alapítvány rendszeresen szervezett civil konferenciákat, találkozókat,
szabadidős programokat, ami miatt a ház nem csak éjszakánként, hanem nappal is megtelt
élettel. Voltak néhányan, akik a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás
Fejlesztési Karának Ifjúságsegítő képzésén hallgatókként az Alapítványnál töltötték a
gyakorlati idejüket. Ők voltak azok, akikkel belevágtunk az ifjúsági programok
lebonyolításába. Nyitott, érdeklődő fiatalok voltak, akik szívesen vették az ötletet, hogy
közösen alakítsuk ki a kereteit egy ifjúsági klubnak. A friss kezdeményezésnek aztán gyorsan
híre ment, és egyre többen kerestek meg minket maguktól azzal, hogy szeretnének
önkéntesként részt venni a folyamatban. Első évben egy remek önkéntes közösség
formálódott fiatal egyetemistákból, akikkel szabadon, gördülékenyen mentek a heti
foglalkozások. De nemcsak az önkéntesek kezdtek közösségként viselkedni, hanem az
ifjúsági klubba járó gyerekek is. A nyári szünetre sajnos kénytelenek voltunk elbúcsúzni
egymástól, de elterveztük, hogy az ősszel, amikor újra elindul az iskola és az egyetem, együtt
folytatjuk.
Az első nehézségek
Eljött a szeptember, és valóban visszatértünk. Akkor történt az első nagy bukásunk.
Legalábbis, mi annak éltük meg, de így utólag visszatekintve már tudom, mekkora szükség
volt erre, és milyen sokat tanultunk belőle. A gyerekek visszatértek, ismét megjelentek
minden héten a szokásos foglalkozáson, mentünk értük, találkoztunk a szülőkkel, ők ránk
bízták őket és mentünk, hogy együtt töltsük azt a heti két órát. A gyerekeket viszont mintha
kicserélték volna. Nem az a jó, vidám, együttműködő kis közösség volt, akiktől júniusban
elbúcsúztunk. Elölről kellett kezdenünk velük mindent, a szabályokat, a beszélgetéseket, azt,
hogy hogyan beszélünk egymással, hogyan fordulunk a másikhoz. Közben új önkéntesek és új
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gyakorlatos hallgatók is csatlakoztak csapatunkhoz. Ettől a gyerekek és mi is megilletődtünk.
Nem oldódtak se ők, se mi olyan gyorsan – döcögve, szenvedve folyt le az első néhány
alkalom.
Ez a döccenő ösztönzött minket arra, hogy leüljünk, definiáljuk és újragondoljunk az ifjúsági
részlegünk működését. Összedugtuk a fejünket azzal az alapmaggal, akik már fél éve benne
voltak a programban, és segítettek kialakítani a működését. Azzal kezdtük, hogy leírtuk, hogy
hogyan határozzuk meg az ifjúsági klubot. Ez egy heti rendszerességű közösségi foglalkozás a
Gyárvárosban élő hátrányos helyzetű gyerekeknek. Cél volt, hogy csökkentsük az ellenállást
és ellenségeskedést, amit a különböző utcákból érkező gyerekek között tapasztaltunk, és azt is
szerettük volna, ha cigány és nem cigány gyerekek egyaránt részt vennének a
foglalkozásokon. Elkészültünk egy programtervvel az előttünk álló hónapokra, amiben
meghatároztuk, hogy melyik héten milyen témájú foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek.
Továbbá bevezettünk heti egy önkéntes gyűlést is, hogy meg tudjuk beszélni az aktuális
feladatokat, programokat, az esetlegesen felmerülő problémákat, és azok megoldásait. Itt
kezdtünk el tudatosan tekinteni az általunk folytatott ifjúsági munkára és hosszabb távú
célokat kitűzni.
Mivel nagy volt az érdeklődés a program iránt segítői szinten is – azaz folyamatosan érkeztek
az önkéntes jelentkezések –, azt is kitaláltuk, hogy néhány havonta önkéntes orientációs
délutánokat fogunk szervezni a ZION-ban. Ide vártuk azokat az érdeklődő fiatalokat, akik
szívesen segítenének az ifjúságsegítői munkánkban. Csapatként működtünk, egy lendületes,
fiatalos, önkéntes csapatként, akik élvezetes, izgalmas ifjúsági programokat valósítottak meg
egy külvárosi közösségi házban és annak környékén. Ez sokak számára vonzó volt, így
szívesen csatlakoztak a csoporthoz.
Fél év múlva annyira nőtt a kapacitásunk, hogy elérkezettnek láttuk az időt, hogy bővítsük az
általunk nyújtott lehetőségek körét. Heti két alkalommal megnyitotta kapuit a Menedék
Ifjúsági Információs Iroda. Tanulva eddigi tapasztalatainkból, már az elején definiáltuk ezt a
tevékenységet. Ez egy sokkal kötetlenebb program volt, mint az ifjúsági klub. Az ifiklub
kifejezetten a közösségépítésre, a közösségi aktivitásra fókuszált. Az információs iroda ezzel
szemben egy délutánonként több órát nyitva tartó közösségi tér volt, ahová a környéken élő,
dolgozó, iskolába járó fiatalok betérhettek és különböző szabadidő töltési lehetőségek közül
választhattak önállóan: társasjáték, számítógép, könyvek, sportszerek stb. Természetesen a
kereteket, szabályokat az így betérőknek is be kellett tartani, és mindig jelen volt egy segítő is
közülünk, akikhez fordulhattak kérdésekkel, problémákkal a fiatalok. Érdekes módon egy
egészen más közönség kezdett el járni ezekben az idősávokban, mint akik az ifiklubba jártak.
Nagyon sokat tanultunk ez idő alatt a kamaszokkal való munkáról és a személyes segítésről.
Egy ideig még egy színjátszó csoportot is sikerült működtetnünk kamaszokkal a város több
szegregátumából.
Költözés és a koncentrált munka kezdete
2012 tavaszán a ZION már komoly fenntartási problémákkal küzdött. A város nem támogatta,
segítette a ház működését, nem lehetett velük hosszútávú szerződéses együttműködést
kialakítani, így a közösségi ház nem tudott megerősödni, állandó szponzorokat, támogatókat
szerezni vagy nagyobb pályázatokat elnyerni, melyből fejleszthető lett volna az ingatlan, az
infrastruktúra, valamint a humán erőforrás. Alapítványunk is belefáradt az önkormányzattal
folytatott alkudozásokba, a szüntelen és be nem váltott ígérgetésekbe. Ez vitte el minden
energiánkat, így nem tudtunk kellő időt fordítani arra a szakmai munkára, amellyel valójában
foglalkozni szerettünk volna. Két fronton képzeltük el a jövőnket szakmai szinten; szerettünk
volna jobban fókuszálni az ifjúságsegítő munkára, az esélyteremtésre és az emberi jogi
nevelésre. A ZION-t közben fokozatosan kezdték elhagyni a ház addigi szereplői; együttesek,
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vendéglátósok. Lassan egyértelművé vált, hogy nekünk sincsen maradásunk a házban, mert
hamarosan nem lesz, aki fenntartsa, előrevigye az ügyeit. Így aztán 2012 tavaszán új helyszínt
kerestünk magunknak.
Akkorra már jelentős és állandó gyermekközönség járt az ifiklubba, és az önkéntes csapat is
stabil volt, sőt folyamatosan bővült. Kézenfekvő volt, hogy muszáj a környéken maradnunk,
ha az elkezdett ifjúsági munkát folytatni szeretnénk, mivel a célcsoportunk nem volt túl
mobilis. A családok anyagi helyzetük miatt nem nagyon engedhették meg maguknak és
gyermekeiknek még a városon belüli utazást sem. Mi pedig hittünk benne, hogy ha egy
gyermekcsoporttal elkezdünk dolgozni, akkor csak úgy tudunk eredményeket elérni, ha
hosszútávú céljaink vannak, és folyamatosan foglalkozunk velük. Itt pedig éreztük, hogy
elindult valami, kialakult a kötődés, elindult a fejlődés, nem akartuk hát feladni mindezt.
Ezért a környéken kezdtünk el alternatív helyszínt keresni, ahova elköltöztethetjük kis ifjúsági
közösségi terünket. Sikerült egy nem túl olcsó, de stratégiailag nagyon jó helyen lévő
ingatlanra bukkannunk. Az épület majdnem a környék iskolájának tőszomszédságában van, a
helyi kisbolt mellett: saroképület, melynek minden ablakában a nap minden órájában ül
valaki, beszélget, esetleg éppen alkoholt fogyaszt valaki. Sokan nézik kocsmának a kisboltot.
Pont ez a kép teszi annyira indokolttá az ottlétünket, a tanoda szükségességét. Mind a mai
napig itt működünk. Átköltöztünk. Először csak egy picike szobát, és egy kis előteret
béreltünk itt. Heti három alkalommal tartottunk nyitva információs irodát, amely iránt
megnövekedett a kereslet. A nagyobbak elhozták kisebb testvéreiket is. Két korábbi
gyakorlatosunkat sikerült felvennünk félállásban, így elkezdtünk állandó programokat
biztosítani az információs iroda nyitvatartása alatt is. A heti egy ifiklub is megmaradt, itt már
a közösségfejlesztés lett az elsődleges cél. A benne résztvevő gyerekek egyre jobban be
tudtak illeszkedni iskolai közösségeikbe is, egyre kevesebb volt a deviáns viselkedés.
Felvettük a kapcsolatot a helyi iskolával, majd a városrészi iskolaközponttal is igyekeztünk jó
kapcsolatot kialakítani. Az iskolaközpont tagintézményeiben folytattuk felkereső ifjúsági
tevékenységünket az Élmény Kommandó elnevezésű élménypedagógiai foglalkozássorozatainkkal. Sikerült elérnünk, hogy a tagintézmények partnerként tekintsenek ránk, és ne
csak szabadidős programjaikkal kapcsolatban keressenek meg minket, hogy tudunk-e
foglalkozást vinni, hanem gyerekeket is delegáljanak hozzánk. Egyre többször fordult elő,
hogy az iskolák vagy a helyi családsegítő szolgálat javaslatára érkeztek hozzánk gyerekek.
Egyértelműbbé vált számunkra, hogy azzal, hogy eljöttünk a ZION-ból, és elkezdhettünk
nagyobb hatékonysággal az ifjúsági munkára koncentrálni. Ekkor vált világossá, hogy
mekkora szükség van erre a szolgáltatásra ezen a területen.
Mondhatjuk, hogy felgyorsultak az események, és amire észbe kaptunk, akkora lett az igény
arra, amit csinálunk, amekkorát éppen, hogy ki tudtunk elégíteni. Folyamatosan igyekeztük a
szükségletekhez igazítani a működésünket, és azt is látni kezdtük, hogy nem csak a
gyerekekkel való folyamatos foglalkozásra és fejlesztésre lenne nagy szükség, hanem a
szülőkkel való közösségépítő munkára is.
A Tanoda
2012 végén adtuk be azt a pályázatot, amelyből 2013 tavaszán elkezdhettük működtetni
Tanodánkat. Úgy gondoltuk, hogy addigra már elég tapasztalattal és területi kötődéssel
rendelkezünk ahhoz, hogy sikeresen valósítsunk meg egy ilyen programot. Persze, ez a
pályázat új felállást eredményezett, és soha nem tapasztalt akadályok elé állított minket.
Olyan új tapasztalatokat szereztünk ismét, amelyekre addig nem is gondoltunk. Pedig valóban
volt már komoly múltunk a területen, a gyerekekkel.
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Meg kellett küzdenünk azzal a nem egyszerű folyamattal, hogy önkénteseinkből hogyan
lesznek munkatársak. Ez nem mindenki számára ment könnyen. Máshogyan kellett
egymáshoz és a munkarendhez viszonyulni, mások lettek az adminisztrációs feladatok, de
leginkább magunkban kellett elrendezni az identitásunkat ezzel kapcsolatban. Nem volt
egyszerű, de végül remek és ütős szakmai csapat állt össze a tanoda megvalósítására.
A gyerekeket is át kellett segíteni egy nagyon kötetlen, nagyon szabadidős működési
formából strukturáltabb keretek közé. Motivációs rendszerünket, a manna rendszert ennek az
átállásnak a megkönnyítésére találtuk ki, de olyan jól bevált, hogy azóta is alkalmazzuk.
Az iskolával is el kellett fogadtatnunk magunkat, és hosszú időbe telt mire sikerült olyan
segítőként elsimerést szerezni, akik nem csupán a játszani és jótékonykodni szoktak a
gyerekekkel, hanem az ő munkájukat is erősítő, fejlesztő folyamatokat valósítanak meg
délutánonként.
A tanév során teret biztosítottunk az egyéni- és a közösségfejlesztésre is. A közös tanuláson,
leckeíráson kívül minden délután két különböző fejlesztő műhely közül választhattak a
gyerekek. Ezek között van olyan, ahol egyénileg vagy kisebb csoportban, és van olyan, ahol
egészen nagy csoportban folyik a munka, így mindegyik műhely más területen hat fejlesztően
a gyerekekre. A balett, mazsorett, jóga, foci/sport, élménypedagógia műhely a
mozgásfejlesztésen kívül a csapatban való együttműködést ösztönzi, fejleszti. A média,
újságírás, társasjáték-készítés, rajz, zene műhely kisebb csoportban biztosít lehetőséget az
egyéni fejlesztésekre, különböző területeken: finommotoros mozgás, ritmusérzék, olvasás,
íráskép, helyesírás, fogalmazás készség, szereplés/kiállás, beszédkészség, kézügyesség,
ábrázolási készség. Mindegyik műhely során fontos szempont, hogy az azokon végzett
tevékenységeken keresztül sikerélményhez is jutassuk a gyerekeket. Ezért sokszor jártak a
műhelyek résztvevői fellépni, versenyezni, kiállításokra, „termékek” készültek az év során,
amiket használunk a tanodában (pl. társasjáték) vagy haza lehet vinni (pl. hangszerek,
újságcikkek, ajándéktárgyak, rajzok stb.).
Igyekszünk minél több külsős programlehetőséget biztosítani a gyerekeknek, ahol a gyerekek
kimozdulhatnak a komfortzónájukból (és szó szerint is abból a környezetből, amelyben
minden napjukat töltik), új helyzetekben, új emberekkel találkozhatnak, ezzel is gazdagítva
szemléletmódjukat.
Tavasszal lejárt a pályázatunk, amelyből elindítottuk a tanodát, de ennek ellenére célunk,
hogy továbbra is tanodaként működjünk. Pályázati és adományi forrásokból eddig sikerült
megtartanunk munkatársainkat, és hosszútávú célunk, hogy pályázatfüggetlenül tudjuk
működtetni a tanodát mostani mentorainkkal, szakmai csapatunkkal. A tanoda körüli önkéntes
tevékenység egy időben szinte teljesen megszűnt, de 2015 őszétől új, előre megtervezett és
átgondolt önkéntes programot indítottunk. Ennek keretében ma újra 20 fő körüli önkéntes
bázissal dolgozhatunk, ők segítik, támogatják a tanodai mentorok munkáját, és a gyerekek
egyéni, személyre szabott fejlesztését.
Tanodát működtetni kémény dió, ha valóban komolyan gondolod
Tapasztalatokkal, elképzelésekkel, átgondolt tervekkel és a helyi igények valós ismeretével
vágtunk bele a tanoda programba, és még így is nagyon sok nehézséggel kellett
szembenéznünk.
Rossz volt megélni 2015-ben, a következő tanoda pályázat kiírásakor, hogy mennyi
elképzelés nélküli szervezet akar belevágni ennek a folyamatnak a megvalósításába. Mint
remélhetőleg ebből az írásból is kitűnik, mi hosszú évek alatt, fokozatosan és folyamatosan,
mindig a helyi igényekre reagálva és az aktuális helyzetekhez alkalmazkodva alapoztuk meg a
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tanodánkat. Kellett jó kétévnyi előkészítő munkának is tekinthető szakasz, amelyben
kialakítottuk a bizalmat a családokkal, akikkel ma dolgozunk, akiknek a gyerekei ma a
tanodába járnak. Nem csak a bizalmat kellett kialakítani, hanem meg kellett ismerni az
igényeiket is. Azért volt erre szükség, hogy ne idegenek legyünk, akik hirtelen megjelennek a
szegény cigányok és nem cigányok között, és azt mondják: „mi tudjuk, hogy hogyan lesz jó
nektek, és most azt kell csinálnotok, amit mi mondunk”, hiszen ezzel semmire sem mentünk
volna. Tisztelni kell azokat, akikkel egy ilyen mély fejlesztő folyamatot kezdünk el
megvalósítani. Mi sohasem értük, hanem velük akartunk dolgozni azon, hogy jobb
körülmények között élhessenek, több lehetőséghez juthassanak az életben – gyerekek és
felnőttek egyaránt. 2015 végén sajnos nagyon sok olyan megkeresést kaptunk, ahol érezzük,
ez a szervezet azért szeretne tanodát létrehozni, mert éppen erre van pályázati kiírás, ebből
talán fent tudják majd magukat tartani. Volt olyan, aki heti háromszor két óra nyitvatartást
tervezett a pályázatába és olyan is, akik azelőtt még sosem jártak a tervezett megvalósítási
területen. Sok megkeresést kaptunk, hogy adjunk együttműködési szándéknyilatkozatot, de
ebből csak egyet-kettőt éreztünk őszintének és valósan kivitelezhetőnek, átgondoltnak.

Tanoda után, pályázat nélkül, új célokat keresve
2015-ben még nagy reményekkel vártuk az új EU-s pályázat eredményét, amit legjobb
tudásunk szerint írtunk meg, minden korábbi tapasztalatunkat beleolvasztva a szakmai tervbe,
és előzetesen úgy tudtuk, hogy előnyt élveznek az elbírálásnál azok a tanodák, amelyek már
nagyobb múltra tekinthetnek vissza. Ehhez képest hideg zuhanyként ért minket, amikor
hosszas várakozás után, végül elutasították a pályázatunkat. Olyan szervezetek nyertek, akik a
a korábbi definíciónk szerint vett tanodától nagyon messze voltak/vannak. Iskolai
alapítványok nyertek, hogy tulajdonképpen egy plusz forrást vonjanak be a napközi
működtetésébe. A gond meglátásunk szerint az, hogy ugyanazokban a termekben,
ugyanazokkal a (sokszor leterhelt) tanárokkal vannak ekkor a diákok, akikkel egész nap
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tevékenykedtek, és a lecke írásánál valószínűleg ritkán jutnak messzebb egy foglalkozáson.
Feltételezem, néha azért elviszik őket különböző programokra, vagy integrálják az erre szánt
pénzt az iskolai programokba. Olyanok is nyertek, nem is kevesen, akik még sosem csináltak
ilyesmit, és akik településén nem is él annyi hátrányos helyzetű gyermek, amennyit a pályázat
indikátornak elvár. Ezek a szervezetek úgy halásszák össze a városból a gyerekeket. Felmerül
a kérdés ebben az esetben, hogy hol van a kereslet-kínálat összhang? Nem az igényekre
rugalmasan reagáló, beágyazottsággal rendelkező szervezeteket lenne hatékonyabb támogatni,
s nem lehet, hogy úgy hatékonyabb és eredményesebb programokat lehetne létrehozni?
Emellett nyilvánvaló titok, hogy vannak nyertes pályázatok, ahol a pályázatíró cégek és
menedzsmenti szolgáltatásaik a támogatási összeg nagy részét lefedik.
Mérhetetlenül mérges voltam, mert hatalmas igazságtalannak éreztem az egész döntési
folyamatot. Emlékszem, mindez mennyire lesokkolt. Ültem csak a kocsiban, sírtam és azon
gondolkoztam, hogy hogyan lesz tovább, mit fogok mondani a munkatársaimnak, akikért én
vagyok végül a felelős (és így aztán az egész tanodáért is), valamint azért is, hogy a
gyerekeknek legyen hova menniük. Persze, aztán összeszedtem magamat, hogy a mentorokat
már úgy hívhassam fel, hogy nyugalmat, magabiztosságot sugárzom. Így is lett. Meg tudtam
őket nyugtatni, elmondtam, hogy bármi is lesz, nem adom fel, és tartsanak ki mellettem, mert
a föld alól is előteremtem a működéshez szükséges pénzt. Jó néhány szűkös hónap várt ránk,
de mindenki kitartott mellettem, a gyerekek és a tanoda mellett, s megmutatkozott az igazi
lojalitás és elkötelezettség. Hónapokon keresztül kommunikáltunk, pénzt gyűjtöttünk és
„háborogtunk” a Tanoda Platform vezetésével, akiknek sikerült elérniük végül két eredményt
is. Egyrészt a régi tanodák kiegészítő támogatást kaptak, amelyből átvészelhettük az ínséges
időket. Másrészt kiírtak egy új pályázatot. Kevesebb pénzre lehetett pályázni, és csak azok
nyújthatták be a munkáikat, akiknek már volt EU forrásból megvalósított tanoda programjuk.
Újabb feltétel, ami igazságérzetünket sértette, azok a szervezetek, akik már régóta tanodatípusú tevékenységeket végeztek, önerőből, magas szakmai színvonalon, de a korábbi
pályázatukat elutasították, nem pályázhattak. Nekem nagy belső vívódást okozott, hogy
benyújtsam-e az új, sok bajtársamat kizáró pályázatot. Aztán úgy döntöttem, hogy a
munkatársaim miatt meg kell tennem, viszont semmit nem vagyok hajlandó változtatni a
szakmai tervünkön, mert hiszem, hogy az egy erős, tapasztalatokon nyugvó koncepció.
Beadtam, és érdekes módon semmi kivetnivalót nem találtak benne.
A szűkös hónapok
A szűkös időszak nyolc hónapig tartott. Fogyatkozóban volt a pénzünk. A legfontosabbnak
azt gondoltam, hogy a mentorokat ki tudjam fizetni. Én önkéntesen dolgoztam már a tanoda
menedzselésén és szakmai vezetésén. Nagyon drágán béreltük akkor a helyszínt, ahol üzemelt
a tanoda, és a főbérlők semmiféle empátiát nem mutattak helyzetünk iránt, nem engedtek az
árból, hiába kértük.
Majd hirtelen egy tündérmesébe csöppentünk. Azóta is azon gondolkozom, hogy sose
tudhatja az ember, hogy mit hoz a jövő. Éveken keresztül minden ősszel az önkénteseinkkel
megrendeztünk egy 16 órás városi kalandjátékot, amire mindig nagyon sok csapat nevezett. Jó
móka és közösségépítés volt, de ahogy egyre több lett a munkánk az ifjúsági vonalon, nem
maradt már időnk és energiánk, hogy még ezt is megszervezzük. Ezeken a versenyeken
ismerkedünk össze Robival, aki mindig nevezett a csapatával, és észrevételeikkel segítették
fejleszteni a rendezvényt.
A szűkös hónapok egyikében, amikor már nagy fejtörést okozott, hogy miből fizessük ki a
bérleti díjunkat, Robi egyszercsak megkeresett. Elmondta, hogy van egy barátja, aki szeretne
támogatni civil szervezetet, de eddig már sokat csalódott, mert nem arra költötték a pénzt,
amire adta, ezért most őt kérte meg, hogy ajánljon valakit, és minket ajánlott. Kérdezte, hogy
találkoznék-e a barátjával, elmesélném-e neki a tanoda történetét, küldetését. Meg is beszéltük
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a megfelelő időpontot a beszélgetésre. El is indultam. Sosem szoktam késni, ideges is vagyok,
ha elkések valahonnan, erre ekkor majdnem kifogytam a benzinből, úgyhogy gyorsan el
kellett még gurulnom a benzinkútra, s így késtem. Nagyon röstelltem. Egy órát beszélgettünk.
Nálam volt a laptopom is, készültem, hogy majd videókat, képeket mutatok, ám végül nem
kellett. Nagyon jót beszélgettünk, és hamar kiderült, hogy hasonlóképpen gondolkodunk
társadalmi problémákról, fejlesztésről, segítésről, szegénységről, integrációról. Végül azt
kérdezte tőlem, hogy mire lenne szükségünk, s én azt feleltem: egy helyre, ahol működhetünk.
Ezután elmeséltem neki, hogy nem nagyon tudjuk már kifizetni a bérleti díjunkat. Erre a
következő feleletet kaptam: „Minő szerencse, éppen egy házat terveztem venni itt Pécsen.
Nézzék ki, hogy melyik lenne a megfelelő, és én megveszem.”
Úgyhogy az elkövetkező hetekben eladó házakat néztünk, „portfóliókat” készítettünk róluk,
majd rangsoroltuk őket aszerint, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb a tevékenységünkhöz.
Végül egy olyanba szerettünk bele, ami alig pár háznyira van az előző helyünktől. (Amúgy is
az volt az első szempont, hogy a környéken maradjunk, mivel ott van a célcsoportunk.) A ház
maga pont akkora, amekkorát ki tudunk fűteni, szóval nem túl nagy, de el fogunk férni. A kert
viszont hatalmas és csoda jó, így néhány hónap múlva már birtokba is vehettük. Izgatottan
rendezkedtünk be, alakítgattuk a saját képünkre. Nagyon megszerettük, és szó szerint az
utolsó pillanatban jött a támogatás és az új ház. Ez erőt adott mindegyikünknek abban a nehéz
időben, amikor nem kaptunk állami támogatást tevékenységünkre, miközben egyre többen
álltak mellénk és értékelték a munkánkat – ez lendületet adott nekünk is.
2016 novemberében költöztünk be, és 2017 tavaszán járt nálunk először Tibor. Jó volt látni,
hogy örül, tetszik neki is a hely, valamint az, ahogyan a tanodás gyerekek, az önkénteseink és
a munkatársaim megtöltik élettel. Meglátta, hogy eladó a szomszéd ház is, s azt mondta:
„Vegyük meg azt is! Meg esetleg a felette lévőt is, és csináljunk iskolát!”
Elmondhatatlanul sokszor álmodoztunk arról a munkatársaimmal, hogy legyen egy saját
iskolánk, ahol a gyerekek nem elveszítik a tudásvágyukat, hanem megtudják, amit
szeretnének, és folyamatosan táplálják és építik azt.
A „felette lévőt” sajnos nem adják el, de a szomszéd házba éppen a napokban rendezkedünk
be. Jó lesz, mert egyre több a gyerek a tanodában, és télen már nem fért el minden
tevékenységünk odabent. A zöld területünk így akkora lett, hogy elkezdtünk gondolkodni egy
társadalmi vállalkozásban, ami bevételi forrást jelenthet a tanodának. Az teljesen világos,
hogy csak pályázatokból egy szervezet már nem tudja magát függetlenül és innovatívan
fenntartani. Így folyamatosan azon dolgozunk, hogy milyen további forrásokat vonjunk még
be a fenntartásunkba, ami nem megy a szakmai munkánk rovására, de bevételt teremt. Az
egyik ötletünk a társadalmi vállalkozás. Ennek a vállalkozásnak az alapötlete egy mini
kalandpark létrehozása a tanoda kertjében, ahol a gyerekeknek rendezvényeket és tematikus
foglalkozásokat is lehetne tartani. Ez a szolgáltatás nem csak helyben lenne elérhető, hanem
mobilizálnánk is, amivel nemcsak eszközöket, hanem animátor csapatot is biztosítanánk a
rendezvényekhez. Ez a gyerekeknek, szülőknek is jó lehetőséget nyújtana a
szakmaválasztáshoz, illetve az integrációt is segítené, mivel a mini kalandpark találkozási
lehetőséget biztosítana a többségi és a kisebbségi társadalom tagjai között.
2019 januárjában újabb szakasszal ér véget a történetünk. Ekkor lép életbe ugyanis az a
rendelet, amely a tanodák működését szabályozza. Ennek életbelépésével párhuzamosan mi
elhagyjuk ezt a nevet, mivel alapvető törekvésünk mindig is az volt, hogy egy integrált
közösségi teret hozzunk létre, ahova bárki szívesen betér, mert élvezi az itt eltöltött közös
időt. Továbbá civil kurázsinkat, sajátos pedagógiai szemléletünket is szeretnénk megőrizni.
Az Élmány Tár Tanodáról készült kisfilm az alábbi online csatornán elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=QcohvqRQ4xE
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A tanoda honlapja:
https://elmenytartanoda.wordpress.com/bemutatkozunk/
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Lakatos Szilvia: Cigány, roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése Pécsen KheTanoda
A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület tevékenységéinek ismertetése 96
A Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet 1999-ben alapították többségében
roma/cigány származású egyetemisták azzal a céllal, hogy a romák társadalmi és egyéni
problémáit, hátrányait kezeljék, önkéntes és lelkes munkájukkal segítsék.
Az alapító okiratba foglalt legfontosabb irányelvek közé tartozik a roma/cigány
gyermekek és fiatalok oktatása és nevelése, valamint identitásuk erősítése. Fontos célként
jelenik meg a kultúra és a hagyományok ápolása mellett a különböző cigány nyelvek átadása,
tanítása. Az egyesület különböző tevékenységei ugyanakkor a közösségi élet fellendítése, a
roma/cigány emberek életkörülményeinek javítása és jogaik védelme, valamint a
drogmegelőzés és az egészséges életre való nevelés köré is szerveződnek.
1999 őszétől csatlakoztam a szervezethez, és 2000 óta az egyesület vezetőjeként
tevékenykedem. Számomra nagyon fontos a roma/cigány gyermekek oktatása, nevelése, ezért
munkatársaimmal közösen figyelemmel kísérjük a pécsi és Pécs környéki hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű, többségében roma/cigány származású gyerekek, fiatalok
oktatási és tanulási feltételeit, iskolai előmenetelét. Az évek során több olyan pályázatot is
megvalósítottunk, amelyeknek elsődleges célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma/cigány
származású gyerekek felkarolása és támogatása volt, igyekeztünk a tehetséggondozásra is
nagy hangsúlyt fektetetni. A következőben ezek közül a legfontosabbakat röviden ismertetem.
A szervezet 1999-2006 között Tanulószoba programot működtetett, melyet alsó- és
felső tagozatos diákok látogattak. Ennek az volt a célja, hogy Pécs város hátrányos helyzetű
és/vagy roma/cigány származású tanulóival egy másfajta tudásszerzési konstrukciót
ismertessen meg illetve egyéni fejlesztéssel, játékos tanulással, közösségfejlesztés által segítse
az iskolai sikeresség növelését.
Az egyesület 2012 óta működteti a Czinka Panna Családi Napközit. Az állami
normatívából fenntartott programnak a belvárosban található önkormányzati ingatlan ad
otthont. Ennél fogva elsősorban az úgynevezett zárványokban élő családok gyermekeinek
biztosítunk iskola utáni tanulási lehetőséget, szakképzett kollégák, lelkes egyetemista és
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő gimnazista önkéntesek segítségével. A tanulás mellett
fontos, hogy alkalmanként szabadidős programokon is részt vehessenek a zömében hátrányos
helyzetű gyerekek, és hogy a jelesebb ünnepnapokra közösen készüljenek.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jól megszervezett, tematikus programokkal is
alátámasztott közös együttlét igen hatékony erőt jelent a közösségformálásban, egymás
megismerésében, a másságra való nyitásban. Minden esemény és rendezvény a
kényszermentesség jegyében valósul meg, ennek következtében a tanulási hajlandóság,
motiváció erősödik a tanulás célcsoportját alkotó gyermekekben és fiatalokban.
Az egyesület 2012 decembere és 2014 júliusa között konzorciumi partnerként
valósította meg a „Benned a létra” című komplex telepprogramot. Szervezetünk a 24
hónapos projekt során a pécsi György-telep komplex telepfejlesztésében végzett
részfeladatokat, így a telepen élő gyermekek tantárgyi és kompetenciafejlesztését láttuk el
gyógypedagógusok bevonásával, valamint léleksimogató női programot tartottunk fiatal
anyukák számára, ezermester férfiklubot működtettünk a telepen élő férfiak
közreműködésével. A tanulószoba programelemben már aktívan részt vettek a Wlislocki
A Szent Gergely Népfőiskola: Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser képzésére, 2016-ban benyújtott
tanulmány átdolgozott változata. Továbbá a 2017-ben sikeresen megvédett tanári szakdolgozati portfólióm,
egyik átdolgozott szabadon választott dokumentuma.
96
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Henrik Szakkollégium önkéntesei is, akik nagyon lelkesen végezték vállalt feladatukat,
személyes példaként állva diákjaink előtt.
A telepprogram folytatásaként 2014-2015 között, a szervezet szintén részt vett a
„Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a Hősök terén” (DDOP-4.1.2/B-132014-0005) elnevezésű programban, ami infrastrukturális beruházások lebonyolításával,
jelenlét típusú aktív szociális munka biztosításával és soft tevékenységek megvalósításával
igyekezett javítani a területen élők életkörülményeit és lakhatási feltételeit. A Khetanipe
Egyesület a soft tevékenységek koordinációjáért, lebonyolításáért vállalt felelősséget.
Tanulószobát, klubokat (Ezermester Klub, Női Klub, Ifjúsági Klub, Idős Klub, Zeneklub,
Hagyományőrző Klub) szerveztünk, amelyekkel az itt élő lakosok minden korosztályának
tartalmas időtöltést tudtunk nyújtani. Mindkét programnak fontos eleme volt a munkaerőpiaci szolgáltatás, amelyet szintén az egyesület vállalt, foglalkoztatás és munkaerő-piaci
koordinátor, majd további két főállású mentor biztosításával.
A korábban megvalósított projekttevékenységek és eredmények fenntartását egy újabb
uniós program keretein belül sikerült biztosítani 2016 szeptemberétől kezdődően. A „Helyi
Lakhatás és Esélyegyenlőségi Program” (TOP-6.7.1- 15-2016- 00001) célja továbbra is a
komplex, közösségfejlesztési, nevelési, ifjúságnevelő- és segítő, valamint munkaerő-piaci
elemeket is tartalmazó városrehabilitáció lebonyolítása György-telep és Hősök tere
településrészeken, kiegészítve Pécs-Somoggyal és Pécsbányateleppel is. A programban az
egyesület továbbra is konzorciumi partnerként vesz részt, és működteti a Jószerencsét
Közösségi Ház programjait a teljes projektidőszak alatt, vagyis 2019. augusztus 31-ig. A
tanulószoba folyamatos biztosítása, valamint a közösségi programok tervezése és szervezése
mellett a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, az önálló jövedelemszerzésre való
képesség kialakítása és fejlesztése is kiemelt célként szerepel, mely utóbbi feladatokat az
egyesület képzési és foglalkoztatási koordinátora végzi.
A Khetanipe Egyesület számára fontos előrelépés volt, hogy 2014 októbere óta a
koragyermekkori fejlesztést célzó, Roma Oktatási Alap által támogatott program által Istvánaknán is biztosítani tudja folyamatos jelenlétét. A közigazgatásilag ugyan Pécshez tartozó,
mégis nehezen megközelíthető, rendkívül elmaradt terület kizárólag a helyi lakosok alacsony
száma miatt nem tekinthető szegregátumnak. A területen kiemelkedően magas a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma, magas a munkanélküliség. A 14 hónapos projekt során
a kimeneti és a bemeneti mérések eredményeinek összehasonlítása alapján kimutatható, hogy
közel 20%-kal sikerült a bevont 3 és 6 év közötti gyermekek készségeit fejleszteni, valamint a
gyógypedagógusaink által megvalósított egyéni fejlesztések során a 3 év alatti gyermekek
óvodába lépését is sikeresen előkészítette a program. Az „Apró lépések István aknáért”
elnevezésű programot 2016 októberében „További lépések István aknáért” néven folytatja a
szervezet, újabb 2 év folyamatos koragyermekkori fejlesztést biztosítva, ezúttal nemcsak
István aknán, de Hősök tere környékén is a célcsoport iskoláskorú gyermekekkel való
bővítése által.
A 2015-ös tanévtől kezdődően az egyesületben is teljesíthető a középiskolai
tanulmányokat folytató diákok részére kötelező Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítése. Az
együttműködő intézmények tanulói elsősorban a gyerekek délutáni tanulásában nyújtanak
segítséget. Munkájuk azért is tekinthető hatékonynak, mert a kisebb korkülönbség és friss
tudás miatt is példaértékűek az általános iskoláskorú gyermekek számára.
2015/2016-ös tanév tavaszi szemeszterétől a Pécsi Tudományegyetem
Partnerintézménye lett a szervezet, melynek eredményeként az osztatlan tanárképzésben részt
vevő hallgatók a 30 óra közösségi pedagógiai gyakorlatot, vagyis önkéntességet
egyesületünknél teljesíthetik. Kölcsönösen hasznos az együttműködés, a hallgatók
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tapasztalatot szerezhetnek a tanításban, a gyermekek pedig lelkes fiatalokkal találkozhatnak,
akik szívesen tanítják őket. További információk az egyesületről a honlapon találhatóak.97
A KheTanoda program ismertetése
A szervezet első tanoda pályázata 2006-2008 között valósult meg. A két év során a
programba közel 50 gyereket és diákot vontunk be, akiknek egyéni fejlesztési tervet
készítettek az egyesület szakemberei, és ezeknek megfelelően igyekeztek minél jobb
eredményeket elérni. A tanuláson kívül közösségi programokat szerveztünk – kirándulás,
nyári tábor, múzeumlátogatás – és különböző témában klubokat tartottunk – drámakör,
egészségklub, környezettudatosságra fókuszáló klub. A tanodába járó gyerekek közül ma már
többen érettségit tettek, néhányan közülük egyetemi tanulmányaikat is megkezdték.
2013-2015 között szintén KheTanoda névvel már a második tanodát működtettük. Az
előzetes tapasztalatok felhasználásával már nagyobb szakmai tudással, de hasonló programot
valósítottunk meg. A két év alatt 35 gyermeket vontunk be a projektbe, akik egyéni fejlesztési
tervük alapján kaptak különböző tantárgyi fejlesztést, illetve vehettek részt különböző
klubtevékenységeken (drámaklub, fotó- és filmklub, kézműves klub, informatika klub) és
kulturális kirándulásokon, nyári táborban. A gyerekekkel azóta is szoros kapcsolatot ápolnak
az egyesület munkatársai, mert a fiatalok továbbra is látogatják a tanoda közösségi házát,
szakembereink pedig a lehetőségekhez mérten igyekeznek számukra továbbra is segítséget
nyújtani.
A szervezet a 2016-2018 közötti projekt-ciklusra ismét benyújtotta pályázati
jelentkezését. Sajnos adminisztrációs hiba miatt elutasították azt. 2016 novemberében írták ki
újra a pályázatot, melyen az egyesület újra indult. A nyertes tanodakonstrukció biztosítja a
megfelelő feltételeket, anyagi háttér biztosítását az egyesület számára, illetve a gyermekek
számára is, mivel a nehéz körülmények között élő gyerekeknek az otthoni tanuláshoz
szükséges nyugodt környezet, saját tanulósarok biztosítása nehézkes. A zaklatott családi
környezet pedig a szorgalmas, okos kisdiákok teljesítményét is jelentősen ronthatja. Erre
keres megoldási lehetőségeket a Khetanipe Egyesület tanoda programja amellett, hogy a
diákok kulturális érzékenységét, identitását is nagymértékben fejleszti. Az egyéni fejlesztési
tervek, a csoportmunka, a közösségi programok és a pedagógusok részéről az egyéni
felkészítés sokkal jobb eredményekhez vezethet, és elérhető célként fogalmazódhat meg a
gyerekekben és családjaikban, hogy szakmát, vagy érettségit adó középfokú intézményben
folytassák tanulmányaikat.
A KheTanoda program indításának előzményei, okai
OECD kutatások alapján megállapítható, hogy Magyarországon a családi
körülmények nagymértékben befolyásolják a diákok tanulmányi eredményeit, ezáltal a
tanulók egyenlőtlen esélyekkel vesznek részt az oktatási rendszerben (VÁRI, 2003).
A Baranya megyei térségben a projekt indokoltsága több szempontból megközelíthető:
- a növekvő munkanélküliség következtében egyre több hátrányos helyzetű
gyermek tanul a közoktatásban,
- a hátrányos helyzetű és alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek jóval
meghaladják az országos átlagot,
- a hátrányos helyzetű és/vagy roma/cigány származású gyermekek iskolai és
társadalmi szinten lévő marginalizációja növekszik.
97
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A dél-dunántúli régióban egyre növekszik a gyermekvédelmi támogatásban részesült
gyermekek száma, amely bizonyítja a népesség szociális helyzetének romlását. A térség
kisebbségi hovatartozás alapján körülbelül 10%-ban roma/cigány kötődésű. Fontos tényező,
hogy a roma/cigány származású lakosság körében egyre nagyobb arányban vannak jelen az
életkörülmények szempontjából hátrányos helyzetű családok (KEMÉNY-JANKY-LENGYEL,
2004).
Szociológiai kutatások kimutatták, hogy a hátrányos helyzetű és/vagy roma/cigány
származású tanulók aránya minimális a pécsi belvárosi iskolákban, ezzel ellentétben, a
peremkerületi intézményekben az arányuk növekvő tendenciát mutat akár elérheti a 10-30%ot is (FORRAY-HEGEDŰS, 2003). A peremkerületi iskolák nagy része alacsony presztízzsel
rendelkezik és a legtöbb intézmény felszereltsége korszerűtlen. Az egy pedagógusra jutó
gyermekek száma pedig jóval magasabb a belvárosi iskolákhoz viszonyítva, így az ott tanuló
diákok tanulási és érvényesülési lehetőségei alacsonyabbak a belvárosban tanuló társaikéhoz
képest.
A program megvalósítására a gazdaságilag és szociálisan is leszakadó dél-dunántúli
régióban, azon belül Baranya megyében, a pécsi kistérségben kerül sor. A megyeszékhely
roma/cigány lakosságának aránya számottevő, így több közoktatási intézményben is magas
számmal jelennek meg a roma/cigány származású, jellemzően hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók. A diákok többsége nehéz anyagi körülmények között élő,
többgyermekes családból származik, ahol a szülőknek alacsony iskolai végzettsége vagy
elavult szakképesítése van, így jelentős hányaduk tartós munkanélküli. Egy ilyen deprivált
környezetben nevelkedő iskoláskorú gyermek tapasztalataink szerint nem kapja meg a
megfelelő családi támogatást, dicséretet, amely a boldog diákévekhez és az iskolában szerzett
pozitív élményekhez vezetne, továbbá nem érzi saját magát érdekeltnek abban, hogy
tanulmányait képességeinek megfelelően, eredményesen teljesítse. A hatályos köznevelési
törvény98, amelynek értelmében a 16. életévét betöltött diák már nem tankötelezett, még
kevésbé teszi érdekeltté a rossz anyagi körülmények között élő, hátrányos szociokulturális
környezetből érkező gyermekek szüleit abban, hogy minél tovább taníttassák gyerekeiket. Az
egyesület a motivációvesztést és kilátástalanságot is kívánja csökkenteni, hiszen többségében
olyan 5-8. osztályos diákokat von be a tanoda programba, akiknek vannak céljaik, terveik a
továbbtanulást illetően, de családjuk nem tudja biztosítani számukra a közoktatáson kívüli,
megfelelő szakmai segítséget. A kompetenciafejlesztés és a közösségi pozitív élmények
mellett a tehetséggondozásra és a kulturális identitás erősítésére is nagy hangsúlyt fektet.
A KheTanoda program célkitűzései
A szervezet által kitűzött hosszú távú célok között szerepel az 1-8. osztályos tanulók
hátrányos gazdasági és szociális hátteréből adódó esélykülönbségek csökkentése, a térség
hátrányos helyzetű családjaiból kikerülő tanulók iskolai végzettségének emelése által a
munkaerő-piaci esélyek növelése és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi
beilleszkedésének elősegítése (inkluzív környezet megteremtése, diszkrimináció
visszaszorítása, kooperativitás kialakítása), illetve az iskolai hátrányokból fakadó kudarcok
kezelése, csökkentése. Közvetett célokhoz sorolható a családias, biztonságot adó környezet
biztosítása, az élethosszig tartó tanulás érdekében az önálló, hatékony tanulás kialakítása, a
továbbtanulás segítése, a pályaorientáció (tanácsadás a különböző lehetőségekről,
képzésekről, iskolalátogatások szervezése).
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A KheTanoda program célcsoportja
A tanoda program elsődleges célcsoportja a hátrányos, halmozottan hátrányos,
általános iskoláskorú, felső tagozatos diákok, akiknek többsége roma/cigány származású. Az
egyesület ismerete a célcsoportról a több mint tízéves szakmai munkának és városban lévő
jelenlétnek köszönhető. A projekt keretében intenzív segítséget a fentebb megjelölt célcsoport
kap, azonban a tanoda nyitott, bárki számára segítséget nyújt. Mindemellett a tanodai nyitott
kulturális programok lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a szervezet tevékenységét
városszerte megismerjék, mások is részt vegyenek a közösségi akciókban is.
A KheTanoda program helyszíne
A KheTanoda közösségi háza (hivatalosan: Jószerencsét Közösségi Ház) Pécs keleti
városrészében elhelyezkedő szegregátumban található, ahol a szocializmus ideje alatt még
jómódú bányászközösség élt, azonban a bányák bezárása után a környék lakossága
elszegényedett, kicserélődött és nagymértékben költöztek be roma/cigány származású
családok is. Ma már többségében a roma kisebbséghez tartozók élnek a környéken, akik
hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetben vannak, tartós munkanélküliek, és sújtja őket a
depresszió is kilátástalan helyzetük miatt.
A közösségi ház régen moziként üzemelt, jelenleg a Pécsi Önkormányzat tulajdonában
áll, azonban közművelődési szerződés keretében az egyesület működteti. Az épület különböző
pályázatoknak köszönhetően 3 évvel ezelőtt teljesen fel lett újítva. A KheTanoda 2013-ban
kezdte meg működését ebben az újjáépített épületben. Jelenleg is itt valósulnak meg a
közösségi, kulturális és a tanulással kapcsolatos programok, tevékenységek.
A KheTanoda program személyi feltételei
A szervezet tanoda programjának megvalósításában egy felkészült szakmai csapat
vesz részt közel 3 éve. A projektmenedzsment három főből áll (projektmenedzser, pénzügyi
vezető, szakmai vezető), akik koordinálják és ellenőrzik a projekt tevékenységét. Én szakmai
vezetőként látom el az együttműködésekre, kapacitásfejlesztésre, hálózatbővítésre, valamint a
szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó feladatokat.
Mindezek mellett az esélyegyenlőségi feladatokért is felelős vagyok. A szakmai teamet
mentorok, önkéntesek és más segítők alkotják.
A mentor olyan segítő, támogató, bíztató személy, akiben a gyerek feltétlenül
megbízik, akivel egy kölcsönösségen alapuló kapcsolatot alakít ki. Ahogy fejlődik a gyermek,
a mentor annak megfelelően változtat a mentorálás stílusán, módszerein. Oktató és tanácsadó
szerepet is betölt, ismereteket ad át, de belső konzultáns is. Segít azonosítani a problémákat,
megtalálni a megfelelő megoldásokat és azok eredményeit értékelni. A cél a problémákat
kiváltó okok meghatározása, majd a változási, fejlődési szükségletek feltárása, és a
megvalósítás módjainak meghatározása. A mentor példakép, ösztönzi a gyermeket.
Legfontosabb feladatai a foglalkozások szervezése, a szülőkkel való kapcsolattartás, a
programszervezés és a csoporton belüli konfliktusok feloldása. Ezeken kívül a mintaadás,
értékközvetítés is fontos feladata, amely az erkölcsös gondolkodásra és viselkedésre, a helyes
és egészséges életvitelre szoktat, illetve a családok, benne a tanulók gondozása, az odafigyelés
és a partneri viszonyok kialakítása. Szoros kapcsolatot tartanak a szülőkkel és a gyerekek
iskoláival. A szervezet célja négy mentor foglalkoztatása, akik a gyógypedagógusi, humán és
reál nevelőtanári, illetve szabadidős nevelési (kortársi) feladatokat látnak el a mentorkodás
mellett.
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Mindezeken felül az egyesület roma/cigány származású önkénteseket von be a
szakmai munkába egyrészt az egyetemi hallgatók közül, másrészt pedig a középiskolai
korosztály számára is lehetőséget biztosít, hogy a kötelező önkéntes tevékenységet a
tanodában tudják elvégezni. A bevont kortárs hallgatók, középiskolás diákok mintaként,
példaként szolgálnak a tanodások számára. A program a tanár szakos hallgatók részére
szakmai gyakorlati helyet biztosít, így a szakemberek számítanak a leendő pedagógusok
oktató-nevelő tudására, kompetenciájára is. A célterületen nagyon fontos hangsúlyt kap az a
szemléletmód, hogy a tanodában mindkét cigány közösségből is részt vegyenek önkéntes
személyek (önkéntes szülők, kortárs segítők).
A KheTanoda program tevékenységeinek rövid ismertetése
A KheTanoda életét négy fő tevékenység jellemzi. Az első ilyen maga a toborzás,
mely kapcsán a mentorok a meglévő kapcsolati tőkéjükre támaszkodva célzottan keresik fel
azokat a családokat, iskolákat, ahol tudomásuk van olyan gyerekekről, diákokról, akik az
otthoni környezetben nem kapják meg a megfelelő segítséget az iskolai sikerességhez, a
boldog diákévek átéléséhez, a pozitív iskolaélményhez.
A második fontos tevékenység a programba bevont fiatalok egyéni fejlesztési tervének
kidolgozása, melyek az egyéni helyzet- és állapotfelmérés, valamint a személyes
elbeszélgetés eredményei alapján kerülnek kidolgozásra.
A harmadik lényeges tevékenység a KheTanoda pedagógiai programjának
működtetése. Ennek kapcsán egyéni fejlesztő oktatás keretében délutáni időtartamban
szakképzett felkészítő tanárok foglalkoznak igény szerint a tanulókkal. A foglalkozások
egyénre szabottak, ez okból kiscsoportokban és egyénileg (differenciáltan) folyik a munka. A
7-8. osztályos tanulóknak pályaválasztást, tanácsadást biztosítanak a szervezet mentorai, akik
segítenek áttekinteni a választható középiskolák képzéseit és követelményeit.
A tanoda negyedik fő tevékenysége a kulturális programok szervezése és lebonyolítása
a szervezetet látogató személyek, illetve az érdeklődők számára. Ezen belül lényeges
elkülöníteni a hetente vagy kéthetente megtartott művészeti jellegű közösségépítő
foglalkozásokat, illetve a kulturális, identitáserősítéssel kapcsolatos programokat. A
következőkben ezek bemutatására vállalkozom.
Kulturális közösségépítő programok, foglalkozások
Művészetpedagógiai foglalkozások
A KheTanodában a színház-, kiállítás- és múzeumlátogatások szervezésén kívül
kézműves klub, illetve fotó és film szakkör is működik, melyek a képességkibontakoztatáshoz
nagymértékben hozzájárulnak. Mindkét klubbot szakértők vezetik. A fotó és film szakkör a
vizuális nevelés egyik kiváló területe, mindemellett pedig az egyéni és a csoportmunkára is
megtanítja a diákokat, tehát a szociális kompetencia fejlesztésében is jelentős szerephez jut. A
művészeti foglalkozások a kézügyességet és a munkafolyamatok megtervezésének képességét
is fejlesztik – az alkotás öröme mellett. A gyerekeknek a projektmunkában lehetőségük nyílik,
hogy dokumentálják a tanodában velük történt eseményeket, vagy az őket foglalkoztató
témákat feldolgozzák, bemutassák.
Ide sorolhatóak a játékpedagógiai foglalkozások is, melyek során a fiatalok saját
kezűleg készítenek különféle játékokat, illetve újfajta társasjátékokkal ismerkedhetnek meg. A
megfelelő játékok kiválasztásával különböző területek fejlődése támogatható, illetve a
közösségfejlesztés szempontjából, a partneri kapcsolat kialakításában, megerősítésében is
fontos szerepet játszanak a játékok a gyermekek életében.
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Továbbá művészeti jellegű tevékenységekhez sorolnám a drámapedagógiai és
élménypedagógiai foglalkozásokat. Az élménypedagógia, mind a drámapedagógia
eszközeinek segítségül hívásával a gyermekek aktív részesei lehetnek saját tanulási
folyamataiknak, fejlődik együttműködési készségük, kommunikációjuk, önbizalmuk. A közös
élményen keresztül formálódik személyiségük, erősödik problémamegoldó készségük,
figyelmük összpontosítása fejlődik. A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása során a
közösségépítés mellett az ön- és személyiségfejlesztés, a hatékony csoportmunka kialakítása,
a konfliktuskezelési technikák elsajátítása, a szociális kompetencia erősítése valósul meg,
melyeket a későbbi – felnőtt – életük során is alkalmazni tudnak a diákok akár családi életük,
akár munkahelyi feladataik ellátása során. A tanodában a hetenként ismétlődő
foglalkozásokon rövid, az ünnepekhez kapcsolódó színdarabok összeállításával és
begyakorlásával színesítik a közösség nyitott programjait.
Kulturális, identitáserősítéssel kapcsolatos foglalkozások szervezése
Az egyesület a tanodába kerülő, magát roma/cigány származású gyerekek, illetve
érdeklődő felnőttek számára hetente, illetve kéthetente identitáserősítő alkalmakat tart
(hagyományőrző foglalkozások, táncház), továbbá a beás és a romani nyelv tanulására is
lehetőséget biztosít. Természetesen a nem cigány származású gyerekek részvételétől sem
zárkózunk el egy-egy cigány népismereti, hagyományőrző vagy nyelvórán, hiszen a
tolerancia-erősítés az antidiszkriminációs tréningek alapvető feladata.
Táncház
Régen a roma/cigány közösségekre nagyfokú összetartás, a tradíciók tisztelete és
megtartása volt jellemző, ismerték dalaikat, táncaikat. Mára azonban a legtöbben – főként a
fiatal generáció – nem ismerik ezeket, és nincs, akitől megtanulják, hiszen az idősebbek
többnyire nem tartják fontosnak a hagyományok átörökítését. Az egyesület kiemelt célja,
hogy a tartalmas szabadidő-eltöltésen túl olyan kulturális többletet adjon a környék
szegénységben, mélyszegénységben élő, többségében roma/cigány származású lakosai
számára, amely erősíti identitásukat, közösséget kovácsol, a régi hagyományokat értékként
közvetíti.
A közösségi házban tartott táncház elsősorban ezt a problémát igyekszik orvosolni a
környéken élő fiatalok, felnőttek megszólításával, bevonásával. A találkozók tematikusan
épülnek fel, minden alkalommal  a már elsajátított lépések gyakorlásán kívül  más-más
táncot, dalokat tanulnak közösen a jelenlévők táncosok, szakmailag tapasztalt személyek
közreműködésével. Elmondható, hogy több száz környékbeli lakos, fiatal látogatja
alkalmanként a táncházat. Két állandó tánctanárral dolgozunk: az egyik tanár a lányoknak, a
másik a fiúknak segített a tánclépések elsajátításában, valamint a párostáncok kivitelezésében.
Alkalmanként vendégtáncosokat is meghívunk, hogy bemutassák tudásukat. A talpalávalót
egy roma/cigány fiatalokból álló zenekar biztosítja, a Chache Rom Együttes, akik élőben
zenélnek.
Hagyományőrző foglalkozás
Jellemző, hogy a közösségi ház környékén élő fiatalok a roma/cigány kultúráról kevés
információval rendelkeznek. A cigány családok kevésbé tartják szokásaikat, a nyelvhasználat
szempontjából rendszeresen már csak a nagyszülői generáció beszéli otthon valamely cigány
nyelvet (a nyelvcsere folyamata nagyrészt lezajlott). (FISHMAN, 1991) A fiatalok már nem
mernek cigányul beszélni, „szégyellik magukat”, mert rosszabb a kiejtésük, helytelenül
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ragoznak, stb. Hiába beszélnek hozzájuk a szülők, nagyszülők cigányul, annak ellenére, hogy
mindent megértenek, magyarul válaszolnak. (LAKATOS, 2012a) A dél-dunántúli régióból
származó cigány felnőttekkel készült interjús kutatás is megerősítette, hogy a cigány
családokban felnőtt fiatalok kevésbé használják a cigány nyelvet, főként a nagyobb ünnepek,
rokonokkal történő találkozások során jelenti a közös nyelvet a cigány, függetlenül attól,
melyik cigány csoportról beszélünk. (Boros, 2017. p. 143.)
Továbbá elmondható, hogy a fiatalabb generáció többnyire nem ismeri a
magyarországi cigány csoportokat: romungrókat, beásokat, oláh, cigányokat (LAKATOS,
2012b) illetve a cigány közösségek kulturális sokszínűségét. Ezen információk
megismertetése céljából a vezetésemmel a KheTanodában alkalmanként hagyományőrző
foglalkozáson vehetnek részt az érdeklődő fiatalok, ahol a cigány közösségek történetével,
nyelveivel, kulturális jellemzőivel, mesterségeivel ismerkedhetnek meg a jelenlévők. A
hagyományőrző találkozók feladata a roma/cigány identitástudat erősítése és a roma/cigány
kultúrá(k)ban való értékek ápolása (ismertetése, átadása) játékos, interaktív formában. A
foglalkozásokat szakmailag felkészült, az adott témában jártas tanárok, illetve önkéntes
egyetemista hallgatók tartják, többször szemléltetést elősegítő vendégek bevonásával (pl.
kosárfonó). Minden alkalommal csoportos feladatok segítségével hozzuk közelebb a kultúrát,
hagyományokat.
A hagyományőrző foglalkozások a következő főbb témákat érintik: a magyarországi
cigány közösségek és vándorlásuk (nyelv, öltözködés, területi jellemzők); a család felépítése,
Romani Kris; roma/cigány gasztronómia, lecsó, bokolyi/punya készítése; szokások,
hagyományok (születés, házasság, virrasztás); ünnepek (beás, romani nyelvű ünnepi
köszöntések); roma/cigány holokauszt (dokumentumfilm megtekintése). (LAKATOS, 2012a).
Záró gondolatok
A program kezdetén még nem tudtuk, hogy milyen lesz a területen élők és dolgozók
között a Khetanipe Egyesület munkatársainak a fogadtatása, de ma már elmondható, hogy a
szülők és a tanár kollégák döntő többsége pozitívan értékeli a jelenlétünket. Ehhez a bizalom
kiépítése elengedhetetlen volt, a szülők és az iskola irányába is. A Hősök terén működtettet
programok között az egyik legnépszerűbb a KheTanoda program, amely komplex módon
igyekszik segíteni a tanoda közelében élő fiatalok személyiségfejlődését, melynek  a tanulás
támogatásán, valamint a pályaorientáción túl  lényeges eleme az identitáserősítés, illetve
önmaguk és családjaik hagyományainak megismerése. A résztvevők személyiség- és
képességfejlesztése
érdekében
rendszeresen
szakemberek
(drámapedagógus,
fejlesztőpedagógus, romológus stb.) dolgoznak együtt a gyerekekkel, így például a menet
közben kialakult csoporton belüli konfliktusok és problémák is kezelhetőek. A KheTanoda a
gyermekeknek a nyári hónapokban továbbra is aktív tevékenységeket és értelmes, tanulással
teli szabadidős programokat igyekszik biztosítani. Családlátogatásokat is folytatunk, ahol
kötetlen formában lehet megbeszélni a problémákat, kialakult a bizalmi viszony a
munkatársak és a szülők között. A területen dolgozó szakemberekkel (tanárok,
óvodapedagógusok, szociális munkások) is kiváló kapcsolatot ápolunk. A megvalósító
szakmai stáb valamennyi tagjának aktív közreműködésével sikerült egy családias hangulatú,
jól strukturált teret kialakítani a tanoda számára. Mindent elkövetünk, hogy ebből a
gyerekcsapatból közösséget formáljunk, motiváljuk őket a tanulásra, az értékes együttlétre.
Úgy gondoljuk, hogy ez a törekvésünk sikerrel jár. Mindkét pályázatot eredményesen
lezártuk, és a továbbiakban is működtetjük a KheTanodát, minden gazdasági nehézség
ellenére. Reményeink szerint a tanoda a 2019. január 1 - 2019. december 31. közötti
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időszakban egy új szolgáltatás keretében fog működni. Az új tanodaszolgáltatást továbbra is
pályázati úton lehet elnyerni, s ezt két rendelet is szabályozza: egy kormányrendelet,99
valamint egy EMMI rendelet 100. Az egyesület 2019. január 10-én benyújtotta a pályázatát, a
gyermekekkel közösen várjuk az eredményt. Véleményem szerint megértették, hogy miért
fontos és miért jó tanulni.
Feladat/Kérdés:
1. Ismertesse, hogy mely fő tevékenységek határozzák meg a tanoda
szakmai munkáját!
2. Mutassa be a magyarországi cigány csoportokat!
3. Véleménye szerint melyek a cigányok által beszélt nyelvek?
4. Vázolja fel egy civil szervezet tevékenységét!
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INTERJÚK
Kozma Judit: „Minél többet dolgoztam az iskolában, annál jobban tiszteltem a
tanárokat…” - interjú Josephine Joelsonnal az iskolai szociális munkáról
Kozma Judit interjúja az 1990-es évek elején készült egy iskolai szociális munka területén
nagy tapasztalattal rendelkező amerikai segítő szakemberrel, a beszélgetés tartalma
napjainkban is releváns kérdéseket-dilemmákat fogalmaz meg az iskolában dolgozó óvodai és
iskolai segítők és pedagógusok számára, ezért az eltelt közel harminc év ellenére fontosnak
tartottam, hogy a kötet részét képezze az interjú Josephine Joelsonnal. Ezúton köszönöm
Kozma Juditnak, a szerzőnek és az Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat101
szerkesztőségének engedélyét az interjú megjelenésében. (Boros Julianna, szerkesztő)
Több helyen indult Magyarországon az elmúlt időszakban szociálpedagógus-képzés azzal a
céllal, hogy a gyermekvédelem területén képezzen szociális szakembereket. Egy olyan
gyermekvédelmi terület, ahol az iskolai szociális munka számára is képezzük hallgatóinkat,
mely eddig nem volt honos nálunk, de hasznáról, lehetőségeiről sokat tudunk más országok
tapasztalataiból. Ezt az interjút egyfajta reklámnak szánom, melynek célja, hogy meggyőzze
az illetékeseket (az iskolák falain kívül és belül) arról, milyen nagy előnyei lennének, ha
minél szélesebb körben elterjedne hazánkban ez a fajta gyermekvédelmi tevékenység.
Ajánlom ezt az interjút a szociálpedagógia kurzusok hallgatóinak is. Avatottabb szakértőt, azt
hiszem, nehezen választhattam volna arra, hogy beszéljen a gyermekvédelmi, és azon belül is
az iskolai szociális munkáról, mint Josephine Joelsont, aki negyven éve a gyermekvédelem
területén dolgozó szociális munkás, és ebből huszonhét éve iskolákban tevékenykedik.
Számomra, mint a szociális munka tanára számára személye azért is érdekes volt, mert
jelenleg nyugdíjasként a clevelandi Case Western Reserve University szociális munkás
mester-kurzusokat és doktorátusi képzést kínáló fakultásán tereptanár.
Kezdésként szeretnék egy személyes kérdést feltenni. Miért választotta az iskolai szociális
munkát hivatásként?
Kisgyermekkorom óta tanár akartam lenni. Én voltam családunkból az első, aki egyetemi
diplomát szerzett. Amikor felvettek az egyetemre, tanítói tárgyakat vettem fel, de ezek igen
komoly csalódást okoztak nekem. Negyvenöt év telt el azóta, a helyzet talán javult, de akkor
ezek a kurzusok rettenetesen unalmasak voltak. Úgy éreztem, hogy ha nekem ezeket kell
tanulnom, akkor bizony belőlem nem lesz tanár. Ebben az időben viszont szociológia
előadásokat is látogattam, a szociológia történetéről, a politika szociológiájáról, és ezek
nagyon érdekesek voltak. Megbeszéltem a problémát a szociológia tanárommal, és ő
ajánlotta, hogy legyek szociális munkás. Korábban nem hallottam erről a foglalkozásról.
Önkéntes munkásnak jelentkeztem egy szervezethez, és minél tovább végeztem ezt a munkát,
annál jobban megszerettem. Így vált hivatásommá a szociális munka.
Milyen tevékenységeket ajánlottak az ügynökségek abban az időben az önkénteseknek?
Először a Community Service Societynél (Közösségi Szolgáltató Szövetség) dolgoztam,
családlátogatásokat csináltam olyan asszonyoknál, akik beteg gyermeket neveltek. Később a
Az interjú eredetileg az ESÉLY Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat 1992/2. 100-110. oldal. jelent meg.
A tanulmány további elektronikus elérhetősége: http://esely.org/kiadvanyok/1992_2/mineltobbet.pdf
101
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Housing Departmenthez (Lakáshivatal) kerültem, rossz lakáskörülmények között élő
klienseknél készítettem környezettanulmányokat. Munkámat sikeresnek éreztem, mert amikor
megírtam a jelentésemet, a hivatal igyekezett jobb körülmények közé jutattni ezeket az
asszonyokat és gyerekeket. Nyáron egy iskolához szegődtem játszótéri felügyelőnek. Ez New
Yorkban volt. Az iskolák akkoriban nyári foglalkoztató programokat ajánlottak és ehhez
főiskolásokat szerződtettek. Játszottunk a gyerekekkel, igyekeztünk elérni, hogy ne
verekedjenek. Ezt nagyon élveztem. Amikor megszereztem az általános szociális munkás
diplomát, ösztöndíjat nyertem a Cleveland Állami Egyetemre a mesterfokú képzésre, de ebből
akkor nem lett semmi, mert találkoztam a férjemmel és három gyermekünk született. Csak a
hatvanas években szereztem meg a szociális munka mestere címet. De addig is a
gyermekjóléti szolgáltatások területén dolgoztam.
A hatvanas években a kormány igen sok pénzt fektetett be az állami iskolákba, és amikor
megszereztem a mesterfokú diplomát, alkalmam nyílt, hogy iskolában helyezkedjem el
szociális munkásként Pittsburgben. Legszebb álmaim valósultak meg ezzel. Ekkor még csak
kísérleteztek az iskolák a szociális munka szolgáltatások bevezetésével. Ebben az iskolában is
arra keresték a választ alkalmazásommal, hogy jelent-e valamilyen változást az iskola
életében a szociális munkás alkalmazása. A cél egyfajta munkaköri leírás megalkotása volt,
mely arra vonatkozott, hogy milyen elvárások lehetnek az iskolai szociális munkással
szemben, illetve mit nem szabad csinálnia. Szóval odamentem dolgozni és a tanárok bizony
nagyon gyanakvóak voltak, féltek, hogy miképp fogom megítélni a munkájukat. Hosszú ideig
tartott, amíg sikerült megfelelő kapcsolatot kiépítenem velük és elérni, hogy megbízzanak
bennem. Huszonhét éve vagyok iskolai szociális munkás és elkell mondanom, hogy nagyon
szeretem ezt a munkát. Később Clevelandbe jöttünk a férjemmel, és a helyi állami iskolákban
dolgoztam. Napjainkban azt hiszem, már nem kell bizonyítanunk, hogy sokat jelent a szociális
munka az iskolák számára.
Miért bizonyult jónak a szociális szolgáltatásokat az iskolába ajánlani?
Az iskola természetes hely a szociális szolgáltatások számára. Ez esetben nem kell speciális
tér a szociális munkának, és még az sem kell, hogy a kliensek kinyilvánítsák, hogy
problémájuk van, enélkül is a szociális munka hatókörébe kerülhetnek. A legtöbb szociális
szolgáltatás esetén a kliensnek tudatosítania kell, hogy problémája van, majd el kell mennie
egy speciális helyre, hogy a szolgáltatást megkapja. Sok ember számára nagyon nehéz
elismerni, hogy az életében olyan probléma van, amelynek megoldásában segítségre van
szüksége. Erre az iskolai szociális munka esetében nincs szükség. A probléma létét mutatja az
iskolában gond van a gyerekkel: nem tanul, nem tud kijönni másokkal, rendetlenkedik az órán
vagy a szünetben, magányos vagy állandóan verekszik. Szóval általában valamilyen
viselkedés jelzi a problémát és ezt korai szakaszban fel lehet fedezni. Nem várjuk meg a
beavatkozással, amíg a gyerek például összeütközésbe kerül a törvénnyel, vagy súlyos
visszaélés áldozatává válik. Egészen korán, a probléma következményeinek
visszafordíthatatlanná válása előtt lehet beavatkozni. Emiatt gondolom én, hogy nagyon
fontosak az iskolában nyújtható szociális szolgáltatások.
A másik ok szerintem az, hogy a tanárok igen nehéz munkát végeznek. Nem tudom, máshol
mi a helyzet, de itt az Egyesült Államokban elvárjuk a pedagógustól, hogy minden, az
osztályban felmerülő problémát egyedül megoldjon. És nemcsak az elvárások igen nagyon és
bonyolultak, de a körülmények is nehezek. A tanár egész nap az osztályteremben van, és
nincs arra lehetősége, hogy gondjait, vagy tanítványai problémáit valakivel, egy másik
felnőttel megossza. Emlékszem, hogy amikor már egy éve iskolai szociális munkás voltam és
a tanár kollégák már bíztak bennem, nem egyszer volt olyan, hogy még a mosdóba is
elkísértek, hogy elmondhassák, hogy egyik vagy másik gyerekkel gondjaik vannak. Gyakran
nem is tanácsot vagy konkrét segítséget vártak, csak azt akarták, hogy hallgassam meg őket.
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Például ezzel a gyerekkel nem bír, hogy megbüntetni nem akarja, de nem tanul és megőrjíti
őt, és így tovább és így tovább.
Nálunk többen vannak olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy szükség van szociális munkásra az
iskolában. Azzal érvelnek, hogy ha a tanárok, tanítók nem képesek az ott jelentkező
problémákat megoldani, akkor régen rossz. Szerintük a tanító- és tanárképzést kellene úgy
megváltoztatni, hogy az iskolában jelentkező szociális problémákat képesek legyenek a
pedagógusok megoldani.
Voltak olyan idők, amikor ezt nálunk is megpróbálták, de sohasem működött. Túl nagy a
különbség a két szakma céljai között: a jóléti szolgáltatások célja a gyermeket képessé tenni
az alkalmazkodásra, illetve a gyermek jóllétének biztosítása; a tanítás célja pedig a gyermek
tudásának gyarapítása. Sok tanár mondta, hogy szeretne annak az egy problémás gyereknek a
bajaival foglalkozni, de ott van a másik huszonnégy, és a tanulmányi-oktatási munkával kell
törődnie. Szóval, amit ma az iskolai szociális munkás csinál, nem olyan dolog, amit a tanárok
nem akartak csinálni. Sokan közülük csodálatos készségekkel vannak megáldva és nagyon jó
kapcsolatuk van a gyerekekkel. És sokan csinálják is, annak ellenére, hogy az egyéb elvárások
miatt nagyon leterheltek.
Másrészt, ha azt akarnánk, hogy a tanárok foglalkozzanak az iskolában jelentkező szociális
problémákkal is, akkor teljesen meg kellene változtatni a viszonyokat az osztályteremben,
hogy erre képesek legyenek. Nem mondom, hogy ez lehetetlen, és talán ez a megoldás jobb
lenne, mint a jelenlegi, de ehhez teljesen meg kellene változtatni az oktatási munkát, a tanítási
módszereket is. A jelenlegi rendszerrel nem fér össze. Ma már nagyon különbözik az oktatás
a negyven évvel ezelőttitől, de azért ha bemegyünk az osztályteremben alapvető vonásaiban
ma is ugyanazt látjuk, mint akkor. Nem hiszem, hogy az oktatás a következő negyven évben
akkorát tudna változni, hogy ez lehetővé tegye, hogy a tanárok, oktatási feladataik mellett a
szociális munkát is eltudják végezni.
A mai oktatási rendszerben túlterhelné a tanárokat ez a feladat, ahogy ezt manapság
Magyarországon is látjuk.
Hát igen, ezért jött létre az iskolai szociális munka 1907-ben. Az iskolában jelentkező
szociális problémák akadályozták a tanítást és a tanároknak nem volt elég idejük ahhoz, hogy
kimenjenek az iskolából, meglátogassák a családokat, és azok problémáinak megoldásában is
segítséget nyújtsanak. Ezt a feladatot először tanárok végezték, akik speciális készségekkel
rendelkeztek, és szívesen foglalkoztak az emberi problémákkal. E pedagógusokat a feladat
elvégzésére kiemelték az osztályteremből és a szociális munkát tették feladatukká. Csak
később vált az iskolai szociális munka szociális szakma egyik speciális ágává.
Milyen konkrét feladatai vannak a szociális munkásnak az iskolában?
Az előbb arról beszéltünk, hogy a szociális munkásnak a tanárokétól különböző készségekkel
és tudással kell rendelkeznie. A szociális munkás ilyen sajátos készségeihez tartozik, hogy tud
pszichoszociális felmérést (psychosocial assesment) készíteni. Ez segíti az iskolát abban,
hogy a problémát a lehetséges mélységben, teljességig és a lehető legszakszerűbben felmérje.
Például azt mondja az igazgató: „Ez a gyerek rossz. Előbb –utóbb kötélen végzi.” Akkor jön a
szociális munkás, és interjúkat készít, megfigyeli a gyereket az órán és a szünetben,
meglátogatja a családot, beszél a szomszédokkal. Így sokkal teljesebben képes megismerni a
helyzetet, mint az iskolai személyzet. Az eredmény pedig gyakran megdöbbenti a tanárokat.
Mint annak a kilencéves kislány kliensemnek az esete, akit állandóan büntetett a tanító, mivel
rendetlen volt, nem tanult, elaludt az órán, nem csinálta meg a házi feladatát. Csak azt nem
tudta, hogy ennek a kislánynak még öt kisebb testvére van, és mivel az anyjuk állandóan
részeg, ennek a kislánynak kell gondoskodnia a kicsikről.
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A második lépés a felmérés után, hogy a szociális munkás az iskolával együtt valamiféle
cselekvési tervet dolgoz ki a probléma megoldására. Ha az iskola megtudja a problémák okát,
akkor rendszerint kétféle reakciója lehet. Az egyik, hogy teljes egészében felvállalja a
problémát, és – kerül, amibe kerül – mindent meg akar tenni, hogy megoldja azt. A másik
lehetséges reakció, hogy minden áron igyekszik megszabadulni a gyerektől. Menjen intézetbe,
másik iskolába, bárhová csak onnan el. A szociális munkásnak a beavatkozás
megtervezésénél viszont a realitást és a gyermek érdekeit egyszerre kell képviselnie. Sajátos
tudása a helyi erőforrások, szolgáltatások, ügynökségek alapos ismerete. Például ismernie kell
azt az ügynökséget, mely házvezetőnőt tud egy családnak biztosítani, ha az anya súlyos beteg
és a gyereket nem képes ellátni. És nemcsak tudja a szociális munkás, hogy hol lehet elérni a
szükséges szolgáltatást, de képes a szolgáltató ügynökségekkel tárgyalni is, képes
összekötőként működni, ismeri a szociális munkás nyelvet, tudja mit kell mondania, hogy
ügyfele megkapja a szükséges szolgáltatást. Tehát a szociális munkásnak reális cselekvési
tervet kell kidolgoznia, mely tartalmazza a végrehajtáshoz igénybe vehető közösségi és
egyéni erőforrásokat. Mindezek után kapcsolatban kell maradnia az erőforrások képviselőivel,
biztosítania kell, hogy ezek a család rendelkezésére álljanak.
A terv más részeit a szociális munkás maga hajtja végre. Például azon gyerekek számára, akik
túl félénkek, visszahúzódóak, nem jönnek ki a többiekkel, a szociális munkás
gyermekcsoportot szervezhet. Egyszer vagy kétszer egy héten csoport összejövetelt tarthat.
Ha négy-öt gyermek összejön, és a szociális munkás tudja, hogyan lehet őket buzdítani,
beszélgetni fognak, meg fogják egymással osztani gondjaikat, gondolataikat, és ez segíteni
fog rajtuk. Gyakran látogat el a szociális munkás az osztályterembe. Saját maga is tarthat órát,
ha a speciális tudására ilyen módon van szükség. De olyan esetem is volt, amikor szappan és
törölköző volt a megoldás. Volt egy gyerek, akivel szemben a tanárnak ellenérzései voltak,
mert az piszokosan jött az iskolába. Mikor jött a kolléga panaszkodni, kérdeztem tőle, mit
akar, mit csináljak az ügyben, aztán vittem a szappant, elmentünk a gyerekkel a mosdóba. Ez
használt. Ezután a kolléga rájött, hogy ezt bizony maga is megteheti. Persze beszélni szoktunk
ilyenkor a szülőkkel is és ha ez sem használ, akkor rendszeresítjük a szappant, törölközőt és a
mosakodási lehetőséget a gyermek számára az iskolában. Ehhez nem kell igazából szociális
munkásnak lenni, de lehet figyelmeztetni a tanítókat, hogy ezt is lehet. Más esetben, ha több
gyermeknek vannak problémái a személyi higiéniával, a szociális munkás órát tarthat a
témáról. Néhány iskolában sok a konfliktus a gyerekek között. A szociális munkás ilyen
esetekben taníthatja a tanárokat - hogyan oldják meg a konfliktusokat; de a gyereket is –
miképp lehet megoldani fizikai erőszak nélkül ellentéteiket. Sok gyerek ezt egyáltalán nem
tudja. Otthona azt tanulta meg, hogy ha bántanak, be kell húzni egyet a támadónak, de még
jobb, ha nem várod meg míg bántanak, hanem te húzol be előbb. A munka mindig attól függ,
hogy mire van szükség. Ez teszi ezt a szakmát olyan érdekessé, mert mindig új helyzet
teremtődik, új problémák támadnak, és új módszereket kell találni arra, hogy foglalkozzunk
velük. Az iskolai szociális munkásban valóban nagy mértékben kreatívnak kell lennie. Az
osztályteremben általában csak a legagresszívebb gyerekekkel foglalkozunk. Miközben sok
olyan gyerek is van, aki csendes, visszahúzódó félénk, emiatt félrelökve érzi magát. Arra
jöttünk rá az évek folyamán, hogy ezekkel is foglalkoznunk kell, nekik is meg kell tanítani új
viselkedési módszereket, hogy nem csak a visszaütés vagy a behódolás van. Minél többet
dolgozol, annál több lehetőség nyílik meg előtted. Bármilyen változás, bármilyen váratlan
esemény az iskolában a tanár halála például vagy egy tanuló halála, öngyilkossága, szóval
bármilyen traumatikus esemény az iskolában igényli a szociális munkás beavatkozását. Az
oktatás elsősorban intellektuális irányultságú. A szociális munkás pedig nemcsak az
intellektussal, hanem az érzelmekkel is foglalkozik, ez pedig olyan terület, mellyel a legtöbb
ember nehezen boldogul, ehhez viszont a szociális munkás ért.
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Úgy gondolom, hogy az iskolai szociális munkás egyik legfontosabb készsége, hogy képes
legyen észrevenni a problémát. Magam is tanítottam, és láttam, hogy a tanárok pár év után
hajlamossá válnak arra, hogy szó nélkül elmenjenek a problémák mellett, hogy észre se
vegyék azokat.
Igen, ez főleg abban az esetben történik meg, mikor nem tudják, hogy mit is tehetnének a
probléma megoldásáért. Vagy belebolondulsz, vagy becsukod a szemed, és úgy teszel, mintha
a probléma nem létezne. Itt azonban ezt nehéz megtenni, mert ha te nem veszed észre a
problémát, akkor észreveszi a szomszédos teremben tanító tanár és jelenti az igazgatónak. De
gyakran az igazgatóban is működnek az önvédelmi reflexek, és ő sem látja. Sokszor mondták
nekem is a tanárok, hogy ne mondjam már nekik, hogy mi van ezzel a gyerekkel otthon, mert
nekik elég azzal foglalkozni, hogy mi van vele az iskolában.
Úgy gondolom, hogy a szociális munkás másik fontos készsége, hogy képes legyen
együttműködni az iskolai személyzettel, képes legyen elnyerni azok közreműködését az iskolai
személyzettel, képes legyen elnyerni azok közreműködését. Nálunk igen eredményes iskolapszichológusi hálózat működik, és látom, hogy a tanárok gyakran félreértik ennek a szerepét.
Odaviszik a gyereket a pszichológushoz, hogy az „javítsa meg”. Másrészt tartanak a segítő
foglalkozású szakembere kritikai észrevételeitől is. Szóval sok gyanakvást és gyakori
rivalizálást tapasztaltam ezen a területen.
Ez nálunk sincs máképp. Főleg, mert nálunk a pszichológus helyezheti csak át a gyereket
speciális osztályba, mert mentálisan visszamaradott, vagy súlyos magatartászavarral küzd.
Előfordul, hogy ez a gyerektől való megszabadulás egyik módja.
Ilyen persze van. De azért el kell mondanom, hogy minél többet dolgoztam az iskolában,
annál inkább tiszteltem a tanárokat és annál inkább láttam, hogymilyen nehéz munkát
végeznek. És a tanárok azt mindig tudják, hogy ki tiszteli őket. Az nagyon rossz, ha ellentét
vagy rivalizálás van az iskolai szociális munkás és a tanár között. Ez lehetetlenné teheti a
szociális munkás helyzetét.
Sok kritika is érte az iskolai szociális munkásokat az évek folyamán. Azt mondták, hogy a
szociális munkás csak egy afféle „vérző szív”, mindig csak a tanár lehet a hibás a gyerek
abszolute jó. De, tudod mit, ez a vád gyakran méltán ért minket. A szociális munkás jött,
körülnézett és kijelentette, hogy ez a tanár márpedig öli a gyerekeket. Ez persze néha igaz
volt, de mit lehet egy ilyen kijelentéssel elérni…?
Az iskolai szociális munka egyik legfontosabb alapelve, hogy nem a gyerek elsősorban a
kliens, hanem az iskola maga: a vezetés, a tanárok, a gyerekek, a szülők, még a kisegítő
személyzet is. Gyakran láttam, hogy a takarító néni látott el terápiás feladatokat az óráról
kizavart gyerek mellett: ő vigasztalta, segített neki, hogy helyreállítsa az önbizalmát, hogy
képes legyen jobban viselkedni.
A szociális munkásnak tehát el kell fogadnia, hogy a gyermek érdekében az iskola egész
viszonyrendszerével foglalkoznia kell. Ha ezt nem tette, ha csak egyedül a gyerekkel
foglalkozott, akkor a figyelmen kívül hagyottak bármikor meghiúsíthatták törekvéseit. Az
eredményesek elérését lehetetlenné tehette az iskolaigazgató, a tanár, a szülő és bárki. A
szociális munkásnak, ha az iskolai munkában eredményes akar lenni, nagy fokú érettségre van
szüksége. Ezen a pályán nem boldogul az, akinek látványos eredmény, állandó dicséret kell.
Azt is személyes eredményként kell elfogadni, ha az embernek úgy sikerült javítania a
helyzeten, hogy másokat bírt cselekvésre, ha csak a perselyt hordta körbe. A szociális
munkásnak a facilitátor szerepéhez kell leginkább értenie.
Kezdetben az iskolai szociális munkát erősen kritizálták, mert a hagyományos modell alapján
próbált dolgozni. Fogom ezt a kisgyereket, beviszem az irodámba játszom vele és majd a
terápia következtében megjavul. Megértem a tanárokat, amikor erre azt mondják: „Még jó,
hogy a gyerek nálad jól viselkedik, amikor kettesben van veled és egy jót játszhat. De próbáld
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meg ugyanezt a gyereket másik huszonnéggyel számolni és írni tanítani!” Szóval úgy
gondolom, akkor teszünk jót a gyerekkel, ha abban segítjük, hogy az osztályteremben
viselkedjen jól, és ott tudjon dolgozni. Ehhez viszont az iskolai szociális munkásnak meg kell
tanulnia más módszerekkel dolgozni és nem a hagyományos terápiás modellel.
Milyen változásokat figyelt meg az iskolai szociális munkában az elmúlt huszonhét évben?
Legyen szó akár az iskolában jelentkező szociális problémákról, az iskolai szociális munkás
feladatairól, a problémakezelési megközelítésekről.
A társadalmi változások meghatározzák azokat a problémákat, melyek az iskolában
jelentkeznek. Társadalmunk az elmúlt évtizedekben sokkal nyitottabbá vált, megjelent a
televízió, mely megváltoztatta a családok életét. Úgy látom, hogy ma a problémák sokkal
súlyosabbak, és korábban jelentkeznek, mint amikor a pályámat elkezdtem. Akkor a
problémák akkor jelentkeztek, mikor a gyermek 8-9 éves volt, most pedig az iskoláskor
kezdetén megjelennek, amikor a gyermek még csak 5 éves. A gyerekek sokkal fejlettebbek,
okosabbak, sokkal többet tudnak a világról, de nincs meg az érzelmi érettségük ahhoz, hogy
képesek legyenek valamit kezdeni ezzel a nagyobb tudással. Amikor nyugdíjba mentem, volt
egy negyedik osztályos kisfiú az iskolában, aki írt egy kislánynak egy olyan levelet, amiből
világosan kiderült, hogy teljesen tisztában van a szexuális aktus minden vonatkozásával, és
hogy mit akar ennek keretében csinálni egy kislánnyal. A tanár megtalálta a levelet, el lehet
képzelni mit érzett. Hozta a szociális munkáshoz. Rövidre fogva: ez a kilencéves gyermek
minden éjjel ébren volt hajnali egyig vagy kettőig és kemény szex-filmeket nézett a
kábeltelevízión. Az apja már aludt és nem tudta, hogy a kisgyerek egész éjjel ezeket nézi.
Ilyesmi nem fordult elő pályám kezdetén. Vagy olyasmi, hogy a gyerek jön és sír: „Az anyám
kábítószerezik és én félek, hogy mi lesz vele!” Vagy a nagyszülő jön mondani, hogy a lánya
kábítószeres, elhanyagolja a gyerekét és nem tudja, mint tegyen.
Mi egy nagyon mobil és heterogén társadalom vagyunk. Valamikor az emberek egy helyen
megszülettek és ugyanazon a helyen haltak meg. Ha valaki elkezdett dolgozni például egy
lengyel lakóközösségi iskolában, egy idő után nagyon jól megismerte a lengyel kultúrát. És ez
a tudás elegendő volt ahhoz, hogy évtizedekig jól működjön azon a területen. Ma már más a
helyzet. Van olyan, hogy egy osztályban a tanulók nyolc-tízféle kulturális háttérrel rendelkező
családból érkeztek. Valamikor azt mondtuk, hogy mind amerikaiak vagyunk és a különbségek
elhanyagolhatók. Ma már látjuk, hogy ez nem így van. A tanárok túlnyomórészt „fehér”
középosztályból jönnek, még ha a pedagógusok más kisebbségi csoport tagjai vagy
bevándorló szülők gyermekei, akkor átveszik az adott középosztály értékrendjét. A különböző
szocio-kulturális értékek miatt a tanár-diák kommunikáció és kapcsolat meg nem értéshez,
konfliktusokhoz vezet. Mert mit mond a gyerek, hogy miért nem jön ki a tanárral? Mert a
tanár nem szereti őt. Ez nem azért van, mert a tanár olyan gonosz, hanem mert a tanár nem
ismeri, nem érti a gyereket. És az ember olyan, hogy ha valamit nem ért, akkor azt nem is
szereti. A szociális munkás feladata tehát az is, hogy segítse az iskolai személyzetet, hogy
megértsék ezeket az emberi interakciókban megnyilvánuló kulturális különbségeket, képesek
legyenek ezeket elfogadni, bánni velük és felülemelkedni rajtuk.
Manapság már a szociális munkások foglalkoznak azokkal a gyerekekkel is, akik iskolát
változtatnak, mert a szülők egy másik helyre költöznek, esetleg egy másik városba. De az én
időmben nagy bátorság kellett hozzá, és nem voltam vele túl népszerű, hogy voltak fekete
fiúkból álló csoportjaim, olyan fiúkból, akik panaszkodtak, hogy a tanító nem szereti őket. A
csoportfoglalkozásokon pedig arról beszéltünk, hogy mi is történt az órán. Mit csinált a tanító,
és mit csináltak ők? Miből gondolják, hogy a tanító nem szereti őket? Ezen keresztül persze
sokat tanultak az iskola és a társadalmi, tanári értékrendről, viselkedésről, mert ők szerettek
volna kijönni a tanítóval, szerették volna elkerülni az iskola igazgatói behívást, nem akarták,
hogy kitegyék őket az iskolából. Csak éppen viselkedésükkel, megőrjítették a tanárt. Nem
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voltak ők rosszak, csak éppen másként viselkedtek, mint ahogy elvárták tőlük, szóval ez
tényleg tipikusan szociális munkás feladat volt.
Ahogy látom a szociális munkás irodalomból, igen súlyos probléma most az Egyesült
Államokban a gyerekekkel való visszaélés. Ugyanilyen súlyos probléma volt ez, amikor a
pályáját kezdte?
Mielőtt iskolában kezdtem dolgozni, ezzel foglalkoztam egy gyermekvédelmi szolgálatnál.
Nem tudom, hogy valóban ennek a problémának az erősödéséről van-e szó, vagy csak most
jött el az idő, hogy nyíltan beszéljünk erről. Régebben, ha a szülő brutálisan bántalmazta a
gyerekét, és szóltam emiatt, azt kérdezte, hogy merészelek én beleszólni abba, hogy ő bottal
vagy szíjjal veri a gyerekét. Annak idején is láttuk, ha a gyereken sérülések voltak és a
gyerekek elmondták honnan származnak. Szóval igazán nem tudom, hogy erősödött-e a
probléma, vagy csak a fegyelmezési módszerekkel kapcsolatos attitűdünk változott, ami
régebben megengedhetőnek tűnt, mint fegyelmezési eszköz, az ma bűncselekménynek
minősül. Egyébként részben a szociális munkások feladata az iskolában érzékenyíteni a
tanárokat erre. Bemegy a szociális munkás az osztályba, és látja a kékre vert gyereket,
megkérdezi a tanítót, mi történt a tanulóval, a tanár pedig nem tudja. Egész nap ott ül a kékre
vert gyerek és nem állt meg és nem kérdezte mg tőle, hogy mi történt! A szociális munkások
manapság a szolgálaton belüli tréningeket is tartanak, annak tudatosítására például, hogy
melyek azok a jelek, melyek arra utalhatnak, hogy a gyerek sérelmére bűncselekmény
történik. Ezeknek észleléskor szólniuk kell a szociális munkásnak.
Szóval a tanároknak is meg kell tanulniuk az együttműködést az iskolai szociális munkással?
Igen. És ha már létrejött közöttük a bizalom, akkor bármilyen probléma adódik, mennek a
szociális munkáshoz. A szociális munkásnak pedig késznek kell lennie, hogy fogadja ezeket a
jelentkezéseket. Nem mondhatja, hogy most éppen nincs ideje, nem tud vele foglakozni, mert
könnyen elvesztheti az emberi hitelét. Néha persze van, hogy nem tudom, mit lehetne tenni,
de nem mondhatom, hogy nem tudok semmit sem tenni, mert azonnal azt kérdezik, hogy mire
vagy akkor jó.
Milyen változásokat figyelt meg a problémakezelési megközelítésekben és módszerekben az
évek folyamán?
Kezdetben az iskolai szociális munkát a nevelési tanácsadási megközelítés (child guidance
approach) jellemezte. Ez volt a terápiás kétszemélyes interjúkra alapozó modell. Nem vagyok
biztos benne, hogy bizonyos mértékben helyenként nem jellemző-e még ma is. Reálisan
tekintve, a kliensek számának növekedése lehetetlenné tette ennek a modellnek a fenntartását,
mert ha olyan helyzetben vagy, hogy az iskolai népesség egy százaléka jelent problémát,
akkor ez a módszer még követhető. De amikor tíz százalék problémás, és csak egy szociális
munkás van tíz iskolára, akkor állandóan el kell hanyagolni valamit. Továbbá a szociális
munkás is csak ember, és azt fogja ilyen esetben választani és csinálni, amit szeret. Nem
feltétlenül azokkal a problémákkal fog foglalkozni, amelyek a legsúlyosabbak, vagy
amelyeknek a legsúlyosabb következményei vannak. Sokszor mondják az iskolaigazgatók is,
hogy nagyon kedvelik a szociális munkást, látják, hogy milyen sokat dolgozik, de nem
azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik a legtöbb gondot okozzák nekik, akikkel véleményük
szerint elsősorban foglalkozniuk kellene.
Namost, én nem e szerint a hagyományos terápiás modell szerint dolgoztam, én inkább
csoportokkal foglalkoztam, annak ellenére, hogy a kollégáim körében emiatt nem voltam
népszerű. Azt mondták, hogy azért nem csinálok egyéni terápiát, mert nem tudom, hogyan
kell. Ilyenfajta vádak értek, de úgy láttam, hogy ennek van értelme. A csoport az iskola
szervezeti modellje. Az iskolában nem egyéni foglalkozás folyik, hanem a tanító a gyerekek
csoportjával foglalkozik. Ez a módszer a tanárok számára is elfogadhatóbb volt, mivel
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közelebb állt ahhoz, amit ők csinálnak. Ezt inkább teljesítménynek tekintették. Ez nem mond
semmit arról, hogy ez jobb volt-e mint az individuális terápia, sőt még az is lehet, hogy
annyira sem volt jó. Viszont még egy csomó nyomós érv szólt emellett. Ha több hasonló
problémájú gyerek van egy iskolában, akkor sokkal célszerűbb és hatékonyabb többel
foglakozni egyszerre, mint csak eggyel egy időben. Szóval elég nehezen ment, míg az iskolai
szociális munkások elfogadtak egy másik módszert. Azért is, mert az nehezebb volt, mint a
már megszokott. Sokkal kellemesebb egy gyerekkel az irodában beszélgetni, játszani,
rajzolni. Ez jó a szociális munkásnak és biztos hogy jó a gyereknek is. Én is dolgoztam
nevelési tanácsadóban, sokáig csináltam, úgyhogy tudom. Csak az iskolában több értelme van
a csoportokkal végzett munkának.
Sokakat érdekelnének nálunk tereptanári tapasztalatai.
Az első dolog, amit mindig elmondok a hallgatóknak: „Emlékezz arra, hogy nem vagy
feljogosítva az iskolában való tartózkodásra. Amikor az iskolába mész, te vendég vagy.
Bármilyen régen is dolgozol abban az iskolában, mindig csak vendég leszel. Az iskola a
tanárok territóriuma, nem a szociális munkásé. Ha a szociális munkás ott akar támogatást
kapni, akkor bajba kerül, mert az nem az ő territóriuma.” De a szociális munkás is szeretné
magát otthon érezni, s nem arra figyelni mindig, hogy mit mond, mit tesz. Szeretné elengedni
magát, kellemesen érezni magát, támogatást szeretne. Ez nagy probléma, hogy miképp
kaphatja ezt meg, amellett, hogy csak vendég, hogy végső soron mindig egyedül van az
iskolában. Emiatt szerveztem, mint tereptanár, és mint munkaközösség – vezető, támogató
csoportokat a hallgatókból és a gyakorló iskolai szociális munkásokból, hogy találkozzanak
egyszer vagy kétszer egy hónapban. Találkoztunk, meglátogattuk egymást, felhívtuk egymást,
még akkor is, ha nem ugyanabban a kerületben dolgoztunk. Nagyon jó volt, hogy meglehetett
beszélni a problémákat olyanokkal, akik hasonló gondokkal küzdöttek. Ez a tereptanári
gyakorlatomban is nagyon hatékony módszernek bizonyult, mert a szupervíziós időt fel
lehetett használni csoportos tanulásra és támogatásra. Azt tapasztaltam, hogy a hallgatók
nagyon hasonló problémákon mennek keresztül, ha nem is azonos időben. És nagyon sokat
tudnak tanulni egymástól, mint tőlem, mivel ők kortársak voltak. Szóval ez nagyon gazdag
forrás volt. Persze én is igyekeztem hozzájárulni. Egyébként az egyetem először nem szerette
ezt az újítást. Azt gondolták, hogy ha én megváltoztatom a régi jól bevált módszert, az
individuális szupervíziót, akkor én nem foglalkozom eleget a hallgatókkal, nem biztosítok
elegendő tanulási lehetőséget számukra. Jó, mondtam, kérdezzétek meg őket! Ha ők úgy
érzik, hogy ez igaz, akkor tenni fogok ez ellen. A megállapodás az volt, hogy probléma esetén
elérhető voltam számukra. Ha egy sürgős probléma merült fel, vagy krízishelyzet állt elő,
mindig eltudtak érni engem telefonon, de egyébként mindig önállóan dolgoztak. Nem volt
panaszuk erre a módszerre és végül az egyetem is elfogadta. Egy-egy iskolakerületben
csoportosan helyezték ki a hallgatókat, és helyet adtak csoport-összejöveteleknek. Egyébként
az egyes csoportüléseken a hallgatók határozhatták meg a témát is.
Ezek voltak a kérdéseim. Van –e olyan dolog még, amit szívesen elmondana, amire én nem
kérdeztem, de fontos? Amit esetleg üzenne azoknak a magyar hallgatóknak, akik ezt a pályát
választották?
Azt szeretném még elmondani, hogy tiszteljék meg a tanulást. Hinniük kell, hogy az oktatás
képes az embereket jobbá tenni, mert nem dolgozhat valaki az iskolában eredményesen
anélkül, hogy ezt elhinné teljes lelkéből. Nem tudom, milyen háttérből jönnek a hallgatók, de
én nagyon szegény bevándorló családból származom, az édesanyám csak az általános iskola
első osztályát végezte el. Nagyon korán megtanultam, hogy mekkora értéke van a tanulásnak.
Ez volt a fő oka annak, hogy az iskolában akartam dolgozni, hogy megosszam másokkal, amit
az egyetemen tanultam. Talán nem direkt módon, talán csak részben, de emiatt lettem
szociális munkás. Úgy gondolom, aki bemegy az iskolába szociális munkásként, annak fel
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kell tennie magának néhány kérdést. Ezeket mindig feltettem a hallgatóknak is. Ugyanis ha a
hozzám kerülő hallgató az iskolából a legrosszabbakra emlékezik: a megaláztatásokra, a
szenvedésekre, a kudarcokra, akkor előfordulhat, hogy azért megy az iskolába, hogy
megbüntesse saját múltbéli szenvedéseiért a tanárokat. Ezek azok, akik állandóan hibáztatják
a tanárokat, akik folyton panaszkodnak, főleg olyan dolgokra, amelyeket nem lehet
megváltoztatni. Emiatt engem nagyon érdekel, hogy mit érez a hallgató, mit tud ő ajánlani,
mint szociális munkás, és milyen tapasztalatokat élt át, mint tanuló az iskolában. Szóval én
mindig megkérem az idekerülő hallgatókat, hogy csináljanak egy önfelmérést: milyen
készségeket hoznak, milyen élettapasztalatokat, mit ajánlanak, és mit akarnak tanulni az
iskolában. Ha azt mondják, hogy egyéni terápiát akarnak csinálni a gyerekekkel, akkor azt
mondom, hogy ez nem az ő helyük, erre itt nem lesz lehetőségük. Menjenek a nevelési
tanácsadó, vagy más szervezetekhez, intézményekbe. Volt olyan hallgató, aki miután
végigcsinálta velem a gyakorlatát, úgy döntött, hogy nem vállalja ezt, más területre megy. És
ez jól van így, mert tanult valamit. De ami érdekes, hogy úgy döntenek, nem csinálják az
iskolai szociális munkát, és például egyéni terápiát csinálnak, de mégis a felmérésnek
ugyanazt a módszerét használják, mint az iskolai szociális munkás. Elmennek és megkérdezik
a tanárt, megkérdezik az iskolaigazgatót, mert tudják, hogy nem lehet úgy kezelni egy
iskoláskorú gyereket, hogy ne kérdezzék meg a tanárt és ne próbálnák meg elnyerni az
együttműködését. Ez gazdagítja mindkét felet. Éppúgy befolyásolja a gyereket az iskola, mint
a szülő. Az iskola nagyon fontos a gyerek életében, az élete nagy részét ott tölti.
Egy másik orientációs pont az iskolai szociális munkához (Magyarországon ez talán nem
probléma, de itt igen), hogy sokszor álmodoznak a szociális munkások világmegváltó
szerepről. Én legalábbis valaha erről álmodtam. Nagyon nehéz, de képesnek kell lennünk arra,
hogy feladjuk ezeket az álmokat. Képesnek kell lennünk arra, hogy résznek érezzük
magunkat, aki nem képes minden problémát egymaga megoldani, nem képes minden kérdésre
egymaga választ adni. Ez egy nehéz lecke.
Végül: Mit adna útravalóul a kezdő iskolai szociális munkásoknak?
Sok humorérzéket. Ez nagyon fontos, mert rengeteg olyan helyzet van, ami összetörheti a
szívüket. Rengeteg fájdalmat kell elviselniük ezen a pályán és gyakran a nevetés az egyetlen
módja annak, hogy megőrizzék a méltóságukat. Vannak dolgok – szenvedés, szomorúság,
fájdalom – amelyeket nem lehet megszüntetni, de lehet az embereket segíteni abban, hogy
megbirkózzanak ezekkel. Nem lehet eltüntetni, de lehet könnyebbé, elviselhetőbbé tenni. Ez
elég.

Feladat/Kérdés:
1. Milyen előnyei és hátrányai vannak a terápiás és a csoport munka
modellnek az iskolai szociális munka során?
2. Milyen különbségek azonosíthatók a magyarországi és az amerikai
iskolai szociális munkások tevékenységei között?
3. Véleménye szerint az interjú óta eltelt 30 évben milyen változások
tapasztalhatók az iskolában a szociális szolgáltatások terén
Magyarországon?
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Bóta Ildikó: „Veszélye az iskolai szociális munkásnak, az az lehet, hogy ő ül egy irodában
és várja, hogy legyen egy eset.” – interjú Csovcsics Erikával102
-Kérem, mondja el, hogy milyen területen dolgozik.
-Iskolában dolgozom, most már nagyon rég óta. Vezetőként is dolgoztam, meg
pedagógusként is, meg dolgoztam önkéntesként tanodákban. Már harminckettedik éve
gyerekekkel foglalkozom.
-Jelenleg is vezető szerepben van?
-Nem. Most pedagógusként dolgozom részmunkaidőben az iskolában, meg az oktatási
hivatalnak végzek munkát korai iskolaelhagyás témában. Bedolgozom egy projektbe.
-Amikor vezető szerepben dolgozott, akkor hány beosztottja volt, milyen végzettséggel
rendelkeztek a kollégái?
-Az egyikben, ahol tíz évig voltam, ott negyvennyolc pedagógus volt, és tizenkettő nem
pedagógus munkakörben dolgozó. A másikban, ahol főigazgató munkakörben dolgoztam, ott
száznegyven pedagógus volt összesen – ez négy tagintézmény volt egyben.
-Az első esetben a nem pedagógusként dolgozók szociális munkások voltak?
-Nem mindenki. Egyrészt a karbantartásért, iskolafenntartásért feleltek, gazdasági részért, és
két szociális munkásunk volt.
-Logikusan, engem az érdekel, hogy a szociális munkások hogyan funkcionálnak. A jelenlegi
beosztásában is van kapcsolata szociális munkásokkal?
-Igen. Egyrészt az új patrónus programban. Én is hozzájárultam ahhoz, hogy ne csak
pedagógusok legyenek ebben a programban – a Munkaügyi Központ által meghirdetett
programról van szó –, hanem vegyék be a szociális munkát is. A mi iskoláinkban –
tagintézményeinkben – négy szociális munkás is dolgozott, illetve most, az iskolában
félállásban van nálunk egy szociális munkás.
-Ez számomra azt mondja, hogy önnek bőven van tapasztalata a szociális munkásokkal való
együtt munkálkodásban. Ezt szeretném, ha kifejtenénk a beszélgetés során.
Legyen az első pontja, hogy a mai korban milyen kihívások vannak szakmailag a szociális
munka területén?
-Egyrészt vannak a hátrányos helyzetű gyerekek, akik valamilyen okból nem járnak iskolába,
vagy problémák vannak otthon, vagy az iskolai munkájukban van probléma, ami feltehetően a
családdal is kapcsolatban van – itt nagyon szoros a család és az iskola közötti közvetítési
feladatuk. Másrészt, ami megjelenik – nem hátrányos helyzetű gyerekeknél is –, az a
droghasználat, de ami új, az a bullying, a zaklatásos téma, ami borzasztóan elharapózik az
internet miatt. Azt gondolom, itt is nagyon nagy szerepe lehet az iskolai szociális munkásnak.
Az idők során, a közös munkában csiszolódott ki az, hogy be tud szállni a szociális munkás
olyan óráknak a tartásába, ami az ő kompetenciájába tartozik. Ő erősebb ebben, mint a
pedagógusok: az önismeret, a csoport-építéses feladatok – nagyon sokféle szerepben tud
dolgozni egy szociális munkás.
Nekem szerencsém volt, hogy jó szociális munkásokkal találkoztam, mondhatom, hogy
kizárólag. Hogy olyan felkészültek voltak személyiségükben is, meg tudásukban is, hogy
nyilván, ha én azt mondom, hogy ők erre jók, akkor nem említem, hogy biztos van olyan, aki
erre nem jó attól, hogy szociális munkát végzett. De az, amiben ők nagyon jók, hogy
megtanulják azokat a technikákat, hogy egyáltalán hogyan kezeljenek konfliktusokat,
Az interjú 2018. február 22-én készült Csovcsis Erikával, pedagógus, korábban Pécsen több oktatási
intézmény vezetőjeként (Gandhi Gimnázium igazgatója, ezután a Budai Városkapu Iskola főigazgatójaként)
dolgozott.
102
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problémákat a család és az iskola között. Ugye a tanár mindig tanári szerepben van, hozzá a
szülők másképp viszonyulnak. A szociális munkások mindig jobban tudták kezelni ezeket a
kérdéseket. Akár, ha kimentek családhoz – tudják, mert megtanulják a terepmunkát –, hogy
hogyan beszéljenek, tehát a kommunikációjuk is sokkal előrébb vivő, nem a konfliktust
élezik, hanem megpróbálják azt a lehető legjobban kezelni. Vagy, ha behívtuk a szülőket az
iskolába, ott is nagyon jó volt, hogyha szociális munkás moderálta a beszélgetést. Ez
életfontosságú.
Továbbá szerintem a gyerekek szemében is más szerepben van a szociális munkás. A
gyerekek is úgy élik meg, hogy nem kell hozzá másnap bemenni valamilyen tanítási órán
dolgozatot írni. Szóval egyszerűen egy kicsit kívülálló segítő szerep, amit mindenki ennek
ismer el, és így viszonyul hozzá.
-Említette a személyiséget és a tudást. Milyen felkészültségre, tudásokra van szüksége egy
szociális munkásnak?
-Az, hogy elméletben tudja azt, hogy mi miért van, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit
jelent a hátrányos helyzet vagy a halmozottan hátrányos helyzet, vagy cigánysághoz tartozás.
Legyen tisztában azzal, hogy egy társadalomban milyen szubkultúrák vannak, oda tartozhate?
Ezek mind tudások. A droghasználat – hogy terjed, merrefelé történik, mik az okai? Ez mind
a tudása. Személyiségében meg azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen benne egy
kívülállás, tehát egy picit tudjon kívül maradni. A kommunikációjában rendkívül fontos, hogy
ne akarjon rátelepedni, ne ő legyen a fontos egy beszélgetésben, hanem kicsit eszköznek
tekintse magát, tárgyilagosan tudjon beszélni. Ő is ember, de azért mégis viszonylag kívül
tudjon maradni. Próbálja meg használni az összes olyan technikát, ami az értő hallgatás –
amitől a kliens fog beszélni, és nem nyomja le, nem ő mondja meg, hogy mit kell tenni.
Ezért mondtam, hogy nekem ilyen szociális munkásokhoz volt szerencsém, azt tudom
mondani, amit megfigyeltem. Például, hogy hogyan tudják átfordítani egy dühös szülő
hozzáállását egy órán belül egy teljesen támogató szülővé, vagy megértő szülővé. Ez
személyiség, meg tanulható is, de van olyan, aki személyiségében nem alkalmas erre a
feladatra.
-Ha egy frissen végzett szociális munkást veszünk mintának, akkor ezekkel a készségekkel,
illetve tanult ismeretekkel mennyire rendelkezik egy kezdő? Mennyire szükséges a munkájához
a tapasztalat útján megszerzett ismeret?
-A tapasztalat az mindenképp fontos, úgyhogy szerencsés lenne, ha mindig tapasztalt mellé
kerülhetne egy kezdő. Nekünk ez működött a Gandhi Gimnáziumban. Többször volt úgy,
hogy végzett, friss szociális munkás bekerült egy tapasztalt mellé. Az biztos, hogy sokat segít,
hogy ő mondja, hogy itt hogy szoktuk. Ugyanúgy, mint ahogy én is mondom, hogy a
megfigyelés nagyon sokat számít. Biztos, hogy az egyetemnek – nem tudom, hogy most
milyen a gyakorlata, de – a gyakorlatot, azt ötven százalékká tenném. Ne legyen
tapasztalatlan szociális munkás, mire kijön az egyetemről, az ne létezzen.
-El tud képzelni praktikus formát arra, hogy több gyakorlatot tudjanak a szociális munkás
hallgatók végezni az egyetemi évek alatt?
-Biztos, hogy az iskolákkal kellene megegyezni, hiszen mindenki örülne, ha kaphatna egy
iskolai szociális munkást, aki segít. Ez egy plusz, egy adomány lenne az iskoláknak, hogy a
képzés gyakorlati részében oda kijön, és kapcsolatban vannak az egyetemmel. Konkrétan
végzi a tevékenységet. De ez nem egy hét, hanem akkor tényleg egy féléven keresztül, vagy
akár egy éven keresztül. Rendszeresen. Jár az egyetemre, és van egy gyakorlati napja,
terepnapja. Én az iskolai szociális munkáról tudom mondani, hogy ez nagy haszon lenne. Itt most Pécsett vagyunk – itt Pécsett és Pécs kornyékén mindenki száz százalékig boldog lenne.
-Nézzük meg a tudásnak a másik oldalát. Vannak-e – tapasztalatai szerint - elavult tudások,
amiket a frissen végzett szociális munkások visznek magukkal?
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-Hát nem tudom. Azt tudom, hogy a bürokratikus részével kell vigyázni – az meg inkább a
gyerekjóléti részek, ahol a hivatalokból vannak, az nem iskolai szociális munka rész –, de ott
úgy érzem, hogy nem rugalmas a rendszer. Ott nem gyerek központú, nem kliens központú,
hanem valamilyen elvárás-, meg bürokratikus rendszer központú. Ahol nem veszik
figyelembe azt, hogy vannak egyedi esetek, mert ugye mindig be kell sorolni. Nem mondom
azt, nyilván, hogy a törvények nem fontosak, mert nyilván fontosak, de ha valami nem jól
működik, akkor lehet, hogy a szociális munkásnak jelezni kéne, hogy itt ez már nagyon régóta
nem működik, ezen változtatni kéne.
Én nem tapasztaltam. Mondom, lehet, hogy a személyiség fontosabb dolog, hogy ő tudja
kezelni, hogy hogyan használja azt, amit tud, de nem láttam elavult dolgot.
-Ez örömteli. A szociális munkásnak mekkora autonómiája van az iskolai szociális munka
területén, és mekkora a felelőssége?
-Én csak a saját tapasztalataimat tudom mondani. Teljes autonómiája van, úgy, hogy mindent
megbeszélünk, és tudja, hogy mihez kell alkalmazkodnia, vagy mibe illeszkedik bele. De
egyébként százszázalékos az autonómiája, abban, hogy hogy alakítja ki a munkamódszerét, ő
az, aki megszabja, hogy hogyan kéri az információkat, hogy lehet hozzá fordulni, tehát
mindenképp ő alakítja ki a munkarendjét. Azért nem úgy, hogy a többiek azt se tudják, merre,
hanem ez egy egyeztetést igényel.
A felelőssége pedig nagyon nagy. Nagyon sokszor ő oldja meg, vagy ő visz előbbre, vagy
hátrébb egy ügyet. Azért azt el kell mondanom, hogy tudok egy olyan, a környezetemben
régebben működő szociális munkásról, akit károsnak minősítettem. Még mielőtt elkezdtük
volna a közös munkát, én ki is cseréltem. Ezért mondtam előbb, hogy van olyan, aki
személyiségében nem alkalmas. Aki azt gondolja, hogy AZ Ő DOLGA. Tehát ő saját magát
tartja fontosnak, mert ő most ügyet old meg, és őrajta múlik egy gyerek élete, az probléma.
Tehát, amikor hatalmi helyzetként éli meg valaki, hogy ő most hozzájárul ahhoz, hogy
kiemeljék, vagy ne emeljék ki, meg a titoktartással nem foglalkozik, hanem össze-vissza
kürtöli a dolgokat… Nagyon nagy a felelőssége, hogy kit von be, ki tud róla, milyen szavakat
használ, milyen mondatokat olyan pedagógusokkal például, akikről tudja, hogy nehezebben
értelmeznek dolgokat, vagy nem ebben a gondolatmezőben működnek. Egyrészt errefelé
nagy, másrészt a családok felé is, hiszen azért az a tapasztalat, hogy az esetek többségében jót
akarnak a szülők, csak nem feltétlenül csinálják jól. Meddig terjed az ő kompetenciája?
Fontos, hogy ezt felmérje, hogy az ő dolga-e eligazítani mindenkit, hogy hogyan neveljen
gyereket. Meg, hogy vezet-e oda az ő munkája, hogy – akár egy abúzusnál, mert azok nagyon
súlyos dolgok -, hogy alá van-e támasztva, biztos, hogy úgy van-e? Ezekben iszonyú nagy a
felelőssége. Meg hát bizalom. Tele van bizalmi pontokkal a munkája. A gyerek megbízik
benne, addig bízik meg, amíg érzi, hogy megbízhat, a család megbízik benne… Úgyhogy ez
egy erős felelősséges pálya.
-A személyiség fontosságát hangsúlyozta az előbbiekben. Az egyetemi intézménynek mekkora
a felelőssége abban, hogy milyen személyiségű hallgatók kapják meg a diplomát?
-Mindenképp lenne. Gondolom, ez nem könnyű. Tehát, ha már itt vannak, meg eltöltik az
éveket, akkor biztos a végén senki nem fogja azt mondani, hogy neked nem jó a
személyiséged, nem kapsz diplomát. Meg, hát feltételezem, hogy ezzel a diplomával sokféle
feladatot el lehet látni. Akár aktákkal is lehet dolgozni, és lehet, hogy ott ez nem akkora
probléma. De az biztos, hogy kellene valamilyen kompetencialeírást is adni az adott
hallgatóról, hogy mit tudom én, a kommunikációja megfelelő, de nem tudom miben meg nem
megfelelő. Lehet, hogy amikor kikerül, akkor egy több rétegű dolgot kéne róla tudni esetleg.
Viszont a személyiségfejlesztés, az – nem tudom, ebben a pillanatban mennyire dolgozik az
egyetem ezzel, vagy a tudást helyezi előtérbe, melyiken van nagyobb hangsúly –, de nagyonnagyon sok olyan kurzusra lenne szükség, amiben megtapasztalják, hiszen változtatható
dolgokról beszélünk. Azt, hogy valaki megpróbálja saját magát kicsit háttérbe szorítani, az is
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tanulható. Vagy, hogy megtanulja azokat a kommunikációs formákat, amiben nem megmondó
ember, meg felelősségre vonó, meg felsőbbrendű – az is tanulható. Az is, hogy hogyan bírjon
valakit - aki soha nem szokott beszélni - beszédre. Lehet, hogy ez fontosabb. A tudás,
természetesen megszerezhető, valószínűleg olyanokat vesznek fel, akik képesek tanulni.
-Igen ezt egy pontszámmal mérjük, ami a gimnáziumi eredményeken alapul. Bemenetnél más
fajta mérésre van-e szükség ön szerint, illetve van-e lehetőség?
-Mindig nehéznek gondolom az alkalmasság megállapítását, pont azért, mert változik az
ember. Amikor például én pedagógus képzésre jelentkeztem, akkor én tudtam, hogy nem
akarok tanár lenni. Ha egy-két tárgyban jó vagy, akkor konkrét foglalkozásokra kevés
egyetem készít fel, és akkor vannak ezek a „majd jó lesz valamire”, és nem is vagyok benne
biztos, hogy alkalmas lettem volna. Most, ha azt mérték volna, hogy képes vagyok-e… nem,
nem volt bennem igazi nagy motiváció a tanítás iránt, amikor végeztem se. Tehát nem is
akartam tanár lenni. És akkor ezen az alapon akkor nem is tudtam volna bekerülni. Azért
mondom, hogy nem könnyű. Lehet, hogy néhány dolgot kellene megnézni. Úgy tudom, hogy
például a legjobb oktatási rendszerekben – azoknak mindig van vizsgálata, és mérik –, ott az
alkalmasságnál például a tudásmegosztás, ott az egy nagyon fontos szempont, hogy meg
akarja-e osztani a tudását? Rengeteg tanár van, aki nem. Tanít, mert tanár, de egyébként nem
szívesen. Ő jobban szeret tanulni, meg kutakodni és közben nem akarja megosztani. Lehet,
hogy a szociális munkánál a segítési attitűdöt, azt azért csak lehetne nézni, vagy az önzést?
Nem tudom ezeket. Utána kéne járni, hogy ennek van-e értelme.
Illetve, hogy különböző dolgok együttállásánál minek kell meglennie. Mert nyilván nem egy
vagy két dimenzió mentén felvenni a gyerekeket, vagy fiatalokat, de hogy ha van egy mátrix,
amiben kiderül, hogy bár önző, mert egyke volt, meg nem is tehet róla, de hát ezek megint
csak változtatható dolgok, akkor azt mondom, hogy oké, felveszünk, de erre kell figyelni,
mert nem lesz jó szociális munkás, hogyha ő saját maga lesz mindig előtérben. Nem lenne
felesleges. Másrészt önismeretileg lenne fontos a fiataloknak, hogy ezt tudják, hogy akkor
most így állunk, innen kell indulni, és akkor leszek szociális munkás, ha ezt, meg ezt… Tehát,
nem feltétlenül azt mondani, hogy nem veszem föl, hanem azt mondani, hogy nekem ezt
fejlesztenem kell a végéig.
Igazából a diploma megléte más feladatokhoz is segítheti. Ezért gondolom, hogyha valakiről
kiderül, akár pedagógus, akár szociális munkás, hogy ő ezt nem jól csinálja, akkor legyen az
egy megállapodás, vagy közös ügy, hogy saját magát is kínozza, hogyha ebben a szakmában
marad, nem fogja jól érezni magát. Meg azt gondolom, hogy mindent lehet tanulni, nyitva
vannak az egyetemek, csak azt tudja, hogy ő abban valószínűleg nem lesz sikeres, és akkor
kész, kimegy. Vagy kepeszt érte, tesz érte, és akkor működik. Ma nagyon nagy lehetőségek
vannak a fiatalok előtt, hogy váltásokat csináljanak. Ez valahol rendben van, hogy az
önismeretük fejlődik. Eljön, rájön, hogy hoppá ez nem jó, vagy épp arra jön rá, hogy nem is
akartam, és jó. Az is működhet.
-Játékra kérem. Idézzen fel, kérem, kétféle esetet, egy sikereset és egy sikertelent. Vegye
számba az okokat, amik a sikerhez, illetve a kudarchoz vezettek.
-Sikeres, az szerencsére több van. Egy régebbit mondok, mert a mostaniaknál még az elején
vagyunk, van még kifutásuk. Sikernek azt tudom elmondani, ami visszaigazolt, tehát inkább a
múltba mennék, a Gandhis időszakba.
Volt olyan gyerek, és nem is egy volt, csak kiszedek egyet, hogy nem jön, nem jön vissza.
Mondjuk vidéki. Nagyon sok falusi, vidéki, távolabbi gyerek van. És biztos, hogy mindegyik
esetben az iskolai szociális munkás szerepe az óriási volt, mert ő abban a pillanatban autóba
ült, és elment. És olyan dolgokat tudott megbeszélni a családdal, hogy az ok az olyasmi, ami
megoldhatatlan – tehát egy anyagi ok, vagy… –, végig megy az okokon, mindent megnéz.
Hogy abban nekünk van-e szerepünk, tudunk-e segíteni? És most egy olyan esetet mondok,
amikor állapotos lett egy kislány, tizenegyedikes, és úgy döntött a család, hogy nem jön
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vissza. Elment a szociális munkás és az osztályfőnök. Ő mindig vele megy, ez is fontos, hogy
ilyen szereppárokban dolgoznak, más szerepük van, de a szociális munkás mindig az erősebb
ezekben a beszélgetésekben. És akkor hogy jutottunk el oda, hogy a gyerek be tudja fejezni az
iskolát, miközben a gyerek is megmarad, és megy előre az élete. És utána ő egyetemre is járt.
Tehát az nagyon fontos, hogy ha itt nem megyünk utána, akkor abbahagyja, mert nekik
természetes, hogy most akkor gyereke lesz, és akkor nem jár iskolába, ezt mindenhol
elfogadják, hogyha ez történik. Vagy elveteti, de ez a család ezt nem akarta. Ez fontos, hogy
itt például nem egy beszélgetés zajlott, nem egyszerre lett meggyőzve, hanem először jött,
aztán megint nem jött, akkor megint vissza… Tehát, hogy ez egy nagyon kemény munka,
amikor az ember magában azon is gondolkozik, hogy még mennyi idő van hátra, még
hányszor fogjuk ezt lebonyolítani… És ő leérettségizett és utána pedig egyetemre ment.
-Ebben a helyzetben milyen érvei voltak a szociális munkásnak?
-Itt tanulatlan szülőkről van szó. A beszélgetés afelé ment, hogy szeretnék-e, ha ugyanígy élne
a gyerekük, mint ők? Erősen nem, azért is adták oda gimnáziumba a gyereküket.
Mindannyian arról beszéltünk ott, hogy nem lehet később visszapörögni. Tehát, ha nagyon
megszakítja, akkor – ugye, mivel otthon nem arról van szó, hogy állnak a könyvek halomban
a szobában, meg ott a könyvtár – mindig nehezebb, mindig jobban akadályozva lesz, hogy
visszatérjen egy tanulási pályára. És hogy a lehetőségek, azok a tanultsággal nőnek, erre nem
nagyon lehet mást mondani. Mert hát őneki azért volt egy vágya, hogy ő majd azért megy
tovább tanulni, tanítónak egyébként… És akkor ezt mi végignéztük velük, hogy erre van
lehetőség. Az ő fejükben nem volt lehetőség, nekik ott vége volt, ott lezáródott. Ez,
mondhatom, hogy itt a felvilágosító rész volt az erősebb. Itt nem annyira az érzelmi oldal volt,
mint az, hogy meg kell mondani, hogy: de van, létezik megoldás. Mindenre léteznek
lehetőségek és minden után. És ott van a szociális munkás, aki kijárja, ha kell valami. Ott
mindenféle támogatásokat is lehetett azért még szerezni, és ezekben is segített. Ez nagyon
nagy szerepe volt.
Volt ennek egy negatív verziója is, amikor egy nagyon szép kislány bekerült egy pécsi
társaságba – ő nem pécsi volt –, akik valószínűleg droggal kínálták, tetszett is neki.
Hiányozgatott az iskolából, de ez nem volt még kóros. De csak nem jött, és akkor kiderült,
hogy haza se megy, és hónapok múlva bukkant elő. Akkor már a prostitúció… ez a kettő egy
idő után a lányoknál, vagy nem tudom, hogy a fiúk is, de a lányokál biztos, hogy elkezd
összefüggeni, mert, ha drog kell, akkor el kell menni valakivel valahova, tehát ez már ilyen
kényszer volt. És őt egyszerűen nem sikerült visszahozni. Tehát nem volt hajlandó ezt feladni.
Azt mondta, hogy ez neki jó, ez rendben van. Megkap mindent, amit akar. És akkor ő eltűnt a
szemünk elől.
Ennek van egy olyan változata, amiben nem volt drog, meg prostitúció, hogy belebolondult
egy fiúba egy lány. Ott sem segített semmi. De visszajött levelezőre két év múlva. Van az a
pont, mindannyian tudjuk – nem istenek a szociális munkások –, hogy mindegy. Mindegy,
hogy mit mondunk, akármit csinálunk, akárki ül ott, nem megy be. Valamiért az akkori döntés
előnyösebbnek látszik egy gyereknek, és nem lehet megmagyarázni neki. De azért ez ritka
volt.
-Vajon hogy éli meg egy szociális munkás ezt a fajta kudarcot – egyáltalán kudarcnak
tekinthető-e –, és azt a fajta sikert, ami az első példában volt?
-Azt gondolom, hogy a jó szociális munkás munkaként kezeli ezt, akkor is, hogyha nyilván
érzelmileg is kötődünk ezekhez a gyerekekhez, de ő saját magát nem szabad, hogy ebbe
belevonja. Ez a legnagyobb veszély, hogyha ők belerokkannak abba, hogy ez nem sikerült.
Tehát levontuk a következtetést, hogy mi miért volt, és mentünk tovább. Azt abszolút lehet
tudni, hogy mindent nem lehet megoldani. És akkor ebből tanulni kell. Ezért vezettük be
ezután az önismerettel, a párkapcsolattal kapcsolatos dolgokat, olyan dolgokat, amiken
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keresztül a gyerekeknek tágul egy kicsit az ismerete, és hátha akkor inkább eléje megyünk
ezeknek. De ezt nem szabad, hogy felvegye érzelmileg.
-Ez tanulható?
-Igen, tanulható, csak kérdés, hogy akarja-e valaki. Van, aki abban lubickol, hogy sír és
belerokkan. Az baj, ha ezt valaki így személyesre veszi, mert ez a munkája.
-Kihat a munkája hatékonyságára, ha bevonódik?
-Igen, egész biztos. Mert akkor nem tud… Ő annyira akar valamit, amit lehet, hogy a gyerek
nem akar annyira, hogy még távolabb, hátrébb fog húzódni. Nem lehet helyette akarni sajnos.
Ezt pedagógusoknál is látom, hogy annyira meg akarják oldani, de nem kell megoldani, mert
megoldódik, és ezt tudomásul kell venni.
-A „megoldódik” szituációban mekkora része, felelőssége van a szociális munkásnak és a
kliensnek, aki ebben az esetben egy gyerek?
-Én azt gondolom, hogy mindegyiknek van. Az biztos, hogy ahhoz magas intelligencia kell,
hogy egy szociális munkás pontosan érezze, hogy meddig mehet el. Ő tudja, hogy hol a
felelőssége, de azért nem tud felelősséget vállalni, ami már nem ő.
A gyereknél is fontos, csak hát ők folyamatosan úgy vannak nevelve Magyarországon, hogy
nem felelősek. Neki nagyon nehéz elhinni, hogy az ő döntése befolyásolja a saját életét, mert
mindig döntenek a feje fölött, helyette. Meg nem adják oda a felelősséget nekik. Ezért nyilván
keres olyan helyet, ahol ő a főnök, hogy ő dönt. Nagyon jól lehet a gyerekekkel előrehaladni,
ha megkapják a saját felelősségüket. Mert akkor visszajön, és újra kezdi, de ha
paternalisztikus, akkor elveszíthető. Úgyhogy felelős. Még a kis gyerekek is.
-Akkor lehet kártékony is a támogatás?
-Lehet. Nagyon. Rettenetesen kártékony tud lenni akkor, amikor helyette, meg rá… Ha egy
gyerek rámondja, hogy jól van, csak azért, hogy szabaduljon a beszélgetésből, akkor az
kártékony.
-Az eddigiek alapján, mit gondol, melyek a változás, a fejlődés, az életminőség javításának
fontos tényezői a szociális munkás pályáján?
-Hogy ők maguk jó irányba, mindig előrefelé menjenek?
-Igen.
-Egyrészt, ha felkészülten jönnek ki, hogy a személyiségükkel dolgoznak –szerencsére ezen a
pályán szokott lenni szupervízió, mert nekik magukat is karban kell tartani, hogy ne legyenek
állandóan összeomolva, hogyha nem sikerül, vagy ne vonódjanak bele minden szörnyű
élethelyzetbe. Másrészt nagyon jó körülmények, tehát jó munkahelyek kellenének nekik, mint
ahogy mindenkinek, valószínű -, merthogy az gyógyító tud lenni. Biztosan kellenek olyan
képzések, amikre nekik van szükségük, amikre ők azt mondják, hogy erre igényünk van egy
menüből, akkor ezzel időnként lehessen őket felrázni. És akár az is jó lenne, ha nem szociális
munkásként dolgoznának, hogy tudnának kilépni ebből a szerepből egy más területre kicsit.
Ahogy a pedagógusoknak is jót tenne, ha nem mindig iskolában lennének. Ezt nem tudom,
hogy hogy lehet megoldani, de biztos meg lehet valahogy. Lehetne egy-egy félév, hogy
menjenek el egy könyvtárba, csak üljenek le és segítsenek a könyveket pakolni. Valami olyan,
amibe picit ki tud lépni ebből az örök segítő szerepből, mert azért ez nagyon őrlő.
-Higgyünk abban, hogy ez megvalósítható.
-Még csak nem is arról beszélek – mert ez az álomvilág –, hogy tényleg önmagával tudjon
foglalkozni, és közben fizetést kapjon. Akár csak tizenöt évente. Mondjuk kétszer egy pályán,
miért ne lehetne megcsinálni?
-A pályát tekintve, milyen lehetőségei vannak a szociális munkásnak, hogy pozitív változást
idézzen elő?
-Az iskolákban?
-Igen, az iskolai szociális munkában.
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-Az nagyon jó lenne, ha sikerülne tényleg széles körben elfogadtatni, hogy ez egy nagyon
fontos szakma, az iskolákba kell. Utána pedig kitalálni, hogy ez pontosan mit jelent. A
veszélye az iskolai szociális munkásnak – most, amikor nincs erre sok gondolat – az lehet,
hogy ő ül egy irodában, és várja, hogy legyen egy eset. Aztán ha van egy eset, akkor dolgozik
vele, ha meg nincs eset, akkor van. Pedig az ő feladata, hogy azokban a kompetenciákban
fejlessze a pedagógusokat is, ami neki van. Sokkal többet lehet. Egyrészt az órarendbe betéve
akár személyiségfejlesztő órákat, akár minden napra egyet. Ezek tényleg nagyon sokat
segítenek, mert egy mást visznek be, mert olyan játékokat, meg mindenfélét tudnak. Másrészt
az is jó lenne, ha a szociális munkások például a saját hobbijukat is bevihetnék a munkájukba.
A mi jelenlegi szociális munkásunk táblajátékos. Ő ezzel bent van a gyerekek között, nagyon
szívesen játszik velük. De van, aki kirándulni szeret, akkor azt hozhassa. Tehát valahogy
bekerülni az iskolai életbe, ebbe a nem tanári státuszba, de mégis azért vállal órákat. És
szerintem ezzel a kicsit külső szemlélettel segítheti az iskolai megbeszéléseket, hogy kicsit
másképp lássák a gyerekeket, jobban beágyazva. Ez neki nagyon nagy szerep lehetne, most,
amikor minden gyerekről mindenfélét mond mindenki, hogy szörnyű meg ilyen-olyan. Lehet,
hogy ő tudná árnyalni ezt a sok ítéletet.
-Ötös felsorolást szeretnék kérni végezetül. Mi az az öt dolog, amit a legfontosabbnak tartana
megtanítani a szociális munkás hallgatóknak, hogy szakemberként ott legyen a tarsolyukban?
-Egyrészt a nagyon jó kommunikáció. Ez nagyon fontos dolog, szinte az első.
A másik a pozitív gondolkodás. Ő próbálja meg mindig a jó részét megfogni – és ez nem
kincstári optimizmus -, hanem tényleg, valóban keresse meg mindig a jó megoldást, az
előrevivő dolgot. Az ő fejében mindig a pozitív attitűd erősítése legyen, ne a katasztrófaszemlélet erősítése.
A harmadik, ami rendkívül fontos, és szintén megtanulható tevékenység, az a munka
szervezése. Tehát, hogy ő – mivel megkapja az autonómiát, arra, hogy dolgozzon, akkor –
felelősen szervezze meg a saját munka idejét, úgy, hogy ne az legyen, hogy hogyan nem kell
dolgozni, meg hogy tudok kibújni belőle, hanem hogy képes legyen arra, hogy ha van egy
helye, akkor ott is megszervezni a hozzá menést, az ő kimenését. Ő egy szervezet a
szervezetben, ezt meg kell tudni szervezni.
A következő az lenne, hogy képes legyen teljes kapcsolati hálót kialakítani az ő munkahelye
köré, a szülőktől az összes szervezeten át. Fel tudja venni a kapcsolatot, rendelkezzen egy
olyan kiállással, amivel őt komolyan veszik mások. Ne nyuszi-muszi szerepben legyen, de ne
is legyen katonatiszt. Ez a kommunikációval is összefügg, de az kell, hogy mindenképpen
meg tudja szervezni.
Ötödiknek teszem azt, hogy – ami egyébként szintén ugyanolyan fontos –, hogy naprakész
legyen a tudása. Abban, hogy milyen drogok, mit kell csinálni, hogy kell észrevenni, mi az,
ami most a világban működik, mint stratégia vagy módszer. Ebben önmagát fejlessze
folyamatosan.
-A konkrét kérdéseim végére értünk, most már csak az van hátra, hogy mi lenne az, amit
fontosnak tart elmondani, de a beszélgetésben eddig nem került rá sor?
-Szerintem minden fontos dologról beszéltünk. Én egy hangsúlyt helyeznék arra, hogy –
dolgozni nem dolgoztam ilyen emberekkel, csak láttam önkéntesként, és ez nem minősítés –
ilyen jellegtelen szociális munkások kerülnek ki, tehát ilyen se hús, se hal. Nincs hatása. Egy
olyan lánynak, aki nagyon aranyos, meg szép, de… itt ez egy drámai feladat. Ez egy szerep,
amibe bele kell helyezkedni, ezt fel kell venni, ebben határozottan kell benne lenni. Szóval
ezzel nagyon kellene foglalkozni. A saját személyiségükön dolgoznak, és öt év áll
rendelkezésükre. Öt év alatt a jó tanuló kislányból – mert valószínű, hogy olyanok jönnek ide
is – egy belevaló nőszemélynek kell a végén kijönni, aki tudja, hogy miért van ott, tudja, mit
akar, tudja, kikkel áll szemben, és fel meri venni a munkát, miközben azt is tudja, hogy nem
szabad uralni a helyzetet. Ez szerintem mindennél fontosabb kéne, hogy legyen.
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-Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem.
-Szívesen. Én is köszönöm.
Feladat/Kérdés:
1. Mit gondolsz az iskola vagy óvoda vezetővel történő együttműködési
lehetőségekről és szabályokról?
2. Milyen előnyei és hátrányai vannak annak, ha az iskola vezetője az
iskolai szociális munkás munkáltatója?
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ÉRDEKVÉDELMI

SZERVEZETEK ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK, ÓVODAI ÉS
ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐK SZÁMÁRA

Gergál Tímea: Iskolai Szociális Munkások Egyesülete (ISME)
2009. december 18. napján Pécsett tartotta alakuló ülését az Iskolai Szociális Munkások
Egyesülete, amely hivatalosan 2010. február 24-től működik (Baranya Megyei Bíróság
társadalmi szervezet bejegyzéséről szóló határozata jogerőre emelkedett).
Az egyesület célja:
Egyesületünk célja az iskolai szociális munka fejlesztése, a segítő szakmák módszertanának
fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások szervezése, lebonyolítása, s hogy
ezáltal hozzájáruljon a Magyarországon élő gyerekek, családok és közösségek testi-, lelki-,
szociális jóléti helyzetének javítása, egészségének megőrzése, egészségfejlesztése,
betegségmegelőzése és deviancia prevenciója előmozdításához.
Egyesületünk főbb tevékenységei:
 Az iskolai szociális tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás és oktatás,
képességfejlesztés és olyan ismeretterjesztő tevékenységek megvalósítása, amelyek
hozzájárulnak az ország területén élő gyerekek, családok és közösségek szociális
helyzetének javításához.
 Az iskolai szociális munka munkamódszereit fejlesztő tevékenységek, szakmai
konferenciák, műhelymunkák, tanácskozások támogatása, szervezése, lebonyolítása.
 Segítő szakmák, különösen szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus és a
mentálhigiénikus módszertanát fejlesztő kutatások, modell programok, kísérleti
projektek támogatása, szervezése, illetve lebonyolítása.
 Olyan programok, szolgáltatások kidolgozása, támogatása, illetve biztosítása, amelyek
elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, az emberi és
gyermeki jogok érvényesülését, továbbá a gyermekek, családok, fiatalok, egyének és
csoportok egészségének megőrzését, egészségfejlesztését, illetve betegségének
megelőzését.
 Devianciaprevenciós, bűnmegelőzési tevékenységek támogatása, szervezése, illetve
lebonyolítása.
 Tevékenységi célok előmozdítására publikációk, tanulmányok készítése, kiadványok
szerkesztése, internetes honlap üzemeltetése. (www.isme.hu)
 Nemzetközi és belföldi kapcsolatok építése a hasonló tevékenységet végző civil
szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal és a közélet szereplőivel.
Szakmai érdekképviseleti tevékenységek folytatása, szakmai és szakmaközi
együttműködések kezdeményezése és fenntartása, szakmai állásfoglalások
megjelentetése.
 Szakmai és felkészítő tréning, oktatás szervezése és lebonyolítása, a felsőoktatásban
résztvevő hallgatók szakmai fejlesztésének elősegítése.
Szakmai tanácskozások szerevezése:
Az iskolai szociális munkások II. Országos Szakmai Tanácskozására – az INDIT
Közalapítvány, a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Egyesület (DREE) és a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium valamint a Wesley János Lelkészképző Főiskola támogatásával –
2010. május 27-én került sor Budapesten a Wesley János Lelkészképző Főiskola épületében.
Az előadások mellett olyan műhelymunkákra került sor, ahol a különböző iskolatípusokban
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folyó gyakorlatokat vitatták meg. Ugyanakkor külön szekció foglalkozott a felsőoktatás
szerepével, illetve az iskolai szociális munka szakmai-módszertani kérdéseivel,
minőségbiztosításával.
Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete az INDIT Közalapítvány támogatásával 2011.
május 24-én rendezte meg az Iskolai Szociális Munkások III. Országos Szakmai
Tanácskozását Pécsett. A tanácskozás fő témája az agresszió, az iskolai zaklatás megelőzése,
kezelése volt.
2014. június 26.-án a Wesley János Lelkészképző Főiskolában szervezett IV. Országos
Szakmai Tanácskozás elsősorban az iskolai szociális munkát ellehetetlenítő 26/2013 (VIII.
30.) Korm. Rendelet nyomán kialakult helyzet kezelésével foglalkozott. (A jogszabály az
időközben gyermek- és ifjúságvédelmi felelősből felügyelővé vált munkakört már csak a
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató iskolákban és a siket,
a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos,
az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő és oktató iskolákban, illetve
kollégiumban fogja finanszírozni tovább az állam.) A többfordulós érdekérvényesítői munka
hatására sikerült elérni a nevezett jogszabály kedvező módosítását: bár szűkebb keretekkel, de
az ún. belső modellben működő szakembereknek a mai napig lehetősége van iskolai szociális
munka tevékenységet végezni. 103
2015-ben az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának kérésére az
Iskolai Szociális Munkások Egyesülete szakértői átfogó munkaanyagot készített az iskolai
szociális munka bevezetésének előkészítéséhez. A több száz oldalas munkaanyagot tucatnyi,
az iskolai szociális munkában, iskolai vezetésben, gyermekjogi kérdésekben többéves
gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember készíttette.
Az egyesület a munkaanyag kapcsán 2015. május 28-én megszervezte az iskolai szociális
munkások V. országos tanácskozását majd, ún. „minimum” ajánlást adott közzé 2015
szeptemberében az Esély folyóiratban104:
Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás
programok felé az alábbiak:
1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában
történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában,
beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.
2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi
feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett,
korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és
telefonhasználat, postázási lehetőség).
3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön,
munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.
4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás
munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl.:
esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel,
szükség esetén szupervízió).
103

4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez, A nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma; 12 sor
104
Máté Zsolt (2015). Iskolai szociális munka Esély, 2015/4, 77-95.oldal
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5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához
hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus,
egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és
juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.
6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti
egységben történjen.
7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen
személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa
be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén
elfogadott szakmai standardokat.
Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és az iskolai szociális munkás mindenben eleget tesz
szakmai, etikai elvárásoknak, személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei
segítésére használja, akkor végső soron bármelyik modell szerint lehet jó és hatékony iskolai
szociális munkát végezni. Mindehhez további feltétel, hogy a jogszabályi környezet megfelelő
legyen és legyenek elfogadott szakmai standardok.
Az egyesület a következő évben is tovább folytatta a körvonalazódó szakmai koncepció,
illetve a leendő pályázat véleményezését, amely folyamat zárásaként 2016. június 26-án külön
levélben kérte az ajánlás főbb pontjainak beépítését. 2016 augusztusában megjelent az Óvodai
és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztését támogató felhívás 1,7 milliárd
keretösszeggel, a szakmai ajánlás számos pontjának figyelmen kívül hagyásával.
A pályázat megjelenése után az egyesület elnökét az oktatási hivatal szakértőnek kérte fel.
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Jankó Judit: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete (MISZME)
Szervezet, melynek elnöke vagyok, a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú
Egyesülete 2007 óta az első és egyetlen országos hatáskörrel rendelkező szervezet, mely az
iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetésére, valamint annak módszertani hátterének
kidolgozására, és belső képzések biztosítására vállalkozik. Az Egyesület tudományos,
szakmai és érdekképviseleti bázist biztosít a köznevelési intézményekben dolgozó iskolai
szociális munkások számára. A szervezet aktívan részt vállal az iskolai szociális munka
törvényi hátterének megteremtésében. Az Egyesület tagjai rendszeres résztvevői a témában
tartott konferenciáknak, szakmai napoknak. A szervezet vezetősége fontosnak tartja az
egységes szakmai elvek és módszertan alapján nyújtott szolgáltatást, mely minden esetben
alkalmazkodik a területi sajátosságokhoz. Véleményünk szerint a helyi problémákat a helyi
erőforrásokra támaszkodva kell megoldani. Ez a fő irányelve az Egyesület munkatársai által
kipróbált decentralizált modellnek, melyet a 2009/2010-es tanévben Székesfehérvár több
oktatási intézményében sikeresen teszteltünk. Sikeres lobbi tevékenységnek köszönhetően a
modell számos pontja átkerült a Szakmai ajánlásba és a törvénytervezetbe.
Az iskola és a szociális munka – ahogy a MISZME gondolja
Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik.
Szükségszerűsége nem megkérdőjelezhető. Az iskolai szociális munka különböző
modellekkel dolgozik a gyermek, az iskola és a környezet viszonyrendszerében. Az iskolai
szociális munkás összekötő az otthon, az iskola és a közösség között, és mint az iskola tagja
speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a tanulás, és a szocializáció
folyamatában.
Az iskola célja az, hogy olyan ismereteket biztosítson, amelyek lehetővé teszik, hogy a
gyerekek felkészüljenek annak a világnak a megismerésére, amelyben élnek, és annak a
világnak a megismerésére, amely felnőttkorukban vár majd rájuk. Az iskola ennek a
feladatának nagyon ellentmondásos módon tud és akar megfelelni. Egyrészt az iskola
kiegészíti a családi szocializációt, értékeket és normákat közvetít. Azonban a családokban
bekövetkezett változások, valamint a média, az informatikai technológia és a
kortárscsoportok szerepének felértékelődése a szocializáció folyamatában az iskolát is
megváltoztatták. Az iskola fontos funkciója, hogy felelős állampolgárokat neveljen, akik
ismerik és használják a demokratikus intézményrendszert. Az iskola a legfontosabb
társadalmi intézmény, ahol a gyerek elérhető, befolyásolható, segíthető. Ezért van értelme az
iskolai szociális munkának. A tankötelezettség miatt a gyerekek egy bizonyos életkorban a nap
egy jelentős részét az iskolában töltik, nem kell őket külön "felderíteni". Ha elég érzékeny az
iskola személyzete, akkor a gyerekek fejlődése és szükséglete szerinti szolgáltatásokban
az iskola felbecsülhetetlen segítséget nyújthat. A nehezített élethelyzetű, bajba jutott gyerek
számára pedig az iskolában dolgozó szakemberek - iskolai szociális munkások - olyan
közvetlen kapcsolatot, "hozzáférhetőséget" jelentenek, ami érdemi támaszt nyújthat, és a
gyerek jólléte külön erőfeszítés nélkül nyomon követhető. További könnyebbség, hogy a
családok számára az iskola elfogadható, természetes közeg, amely szemben a segítő
intézményekkel - egészségügyi intézmények, családsegítők, önkormányzati hivatalok,
rendőrség stb. - nem csak krízis esetén vehető igénybe, hanem a normális élet része, így a
kapcsolattartás természetes lehet. A szülők számára általában könnyebb az iskolai
szakemberekhez fordulni problémáikkal, mint a más intézményben dolgozókhoz. Ezért az
iskolának a gyerekek érdekvédelmi központjává kell válnia.
Az iskola természetes hely a szociális munka szolgáltatások számára. Az esetben nem kell
speciális tér a szociális munkának, és még az sem kell, hogy a kliensek kinyilvánítsák, hogy
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problémájuk van, e nélkül is a szociális munka hatókörébe kerülhetnek. A legtöbb szociális
munka szolgáltatás esetén a kliensnek tudatosítania kell, hogy problémája van, majd el kell
mennie egy speciális helyre, hogy a szolgáltatást megkapja. Sok ember számára nagyon nehéz
elismerni, hogy az életében olyan probléma van, amelynek megoldásában segítségre van
szüksége. Erre az iskolai szociális munka esetében nincs szükség. A probléma létét mutatja
az iskolai gond a gyerekekkel: nem tanul, nem tud kijönni másokkal, rendetlenkedik az órán
vagy a szünetben, magányos vagy állandóan verekszik. Szóval, általában valamilyen
viselkedés jelzi a problémát, és azt korai szakaszban fel lehet fedezni. Nem várjuk meg a
beavatkozással, amíg a gyerek például összeütközésbe kerül a törvénnyel, vagy súlyos visszaélés áldozatává válik. Egészen korán, a probléma következményeinek
visszafordíthatatlanná válása előtt kell beavatkozni. Emiatt fontosak az iskolában nyújtható
szociális munka szolgáltatások.
A másik ok az, hogy a tanárok nehéz munkát végeznek. Jelenleg a pedagógustól várják el,
hogy minden, az osztályban felmerülő problémát egyedül oldjon meg. És nemcsak az
elvárások igen nagyok és bonyolultak, de a körülmények is nehezek. A tanár egész nap az
osztályteremben van, és nincs arra módja, hogy a gondjait vagy tanítványai problémáit
valakivel megossza.
Ez nem azt jelenti, hogy az iskola felvállalja valamennyi probléma megoldását, sokkal
inkább, hogy katalizálja azokat, szakemberei segítségével. Az iskolai szociális munkás
szerepe ebben a vonatkozásban alapvető és nélkülözhetetlen. A másik fontos szerepe a
prevencióban van, mellyel a gyerekek szocializációs és tanulási sikerességét segítheti.
A mai magyar iskolai szociális munka szempontjából két tényezőt kell figyelembe venni,
különösen a jövő tervezésekor: az egyik az oktatási reform, a másik pedig azon a tények
összessége, melyek a gyerekek és ifjúság életkörülményeit meghatározzák.
Az iskolai reformok elsősorban az oktatás színvonalával, a tanítási nap, illetve az iskolaév
hosszával, a kevés házi feladattal, az osztályozás kérdésével és a pedagógusok alacsony
bérével foglalkoznak. Sokszor kerül elő az iskolai hiányzások és a viselkedés kérdése,
valamint a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők iskoláztatása, a kisebbségek kérdése.
Ha tekintetbe vesszük az "eredményeket", akkor ijesztő adatokat kapunk a sikertelen
gyerekekről, akikből sikertelen felnőttek lesznek. A már viszonylagosan jó gyermekvédelmi
intézményhálózat, éppen a kooperáció hiánya miatt kevésbé eredményes. Ebből a
szempontból tekintve az iskolai szociális munka jelentősége egyértelmű, és az is, hogy
miért tekintik a szakemberek annyira fontosnak a jól képzett, érzékeny és a környezettel,
közösséggel kapcsolatra kész iskolai szociális munkát alapvető fontosságúnak. Nem kétséges
azonban, hogy ha az iskolai szociális munka szolgáltatás elterjed a közoktatás
intézményeiben, és sikeres lesz, az 10-15 év alatt jelentős életminőség-, s ezáltal
életszínvonal-javulást is jelenthet az egész magyar társadalom számára.
Az iskolai szociális munka szolgáltatást befogadó iskolákban optimális esetben jelen vannak
a segítő szakma képviselői a védőnőtől a drog-szakemberen, az önkéntes munkát végzőn
keresztül, a rendőrségi szakemberen át az egyházak képviselőiig. Ezeket az embereket
rendszerint nem az iskola fizeti, hanem az a szervezet, ahová egyébként tartoznak, az
önkormányzat, az egészségügyi ellátók, a rendőrség, különböző alapítványok, egyesületek.
Az iskolai szociális munkásnak komoly szerepe lehet abban, hogy koordinálja ezen
szakemberek iskolán belül kifejtett tevékenységét a felmerülő szükségletek alapján.
A családokkal foglalkozók, így megismerik egymást, közösen dolgoznak eseteken, és a
továbbképzések is egymás tanításával, csoportokban történhetnek. A tanárok sokkal inkább
felismerik és megértik az egyéni élethelyzetbeli különbségeket, érdemi segítséget tudnak
nyújtani és kérni maguk és a gyerekek számára, ugyanakkor nem kell azokkal a speciális
kérdésekkel foglalkozniuk, amelyek hagyományosan terhelték őket, valamint sok kudarc
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forrásai is voltak. Ez az "ingergazdagabb" környezet szakmai stimulációt is jelent,
ugyanakkor lehetővé teszi a gyerek és családja számára, hogy e rendkívül sokszínű
kínálatból ne esetlegesen, hanem adekvát módon válasszon, problémájának megfelelően.
Feltételezhető, hogy ezekben az iskolákban az iskolalátogatás emelkedik, a tanulók egészségi
állapota jelentékenyen javult. A szülők nagyra értékelik ezt a fajta törődést, és lényegesen
aktívabbá válnak, többet mennek be az iskolába, hiszen nem csak a panaszt hallják, vagy ők
maguk kérnek segítséget, hanem azt helyben meg is kapják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a mentálhigiénés problémák a legsúlyosabbak és a leginkább elhanyagoltak.
Másfelől igazolódik, hogy kis pénzből, komoly támogatás nélkül, mert nem kell különálló
szervezeteket, irodákat bérelni, kialakítani, hanem jó szervezéssel, sokféle szakemberrel és
segítővel elláthatók az adott iskolába járók. Ehhez azonban az kell, hogy az iskola kész
legyen kinyitni kapuit a gyerekek és a szülők előtt akár iskolaidőn túl is, szükség van az
iskolai szociális munkás koordinációjára, aki összehangolja az iskola igényeivel és életével az
új területeket, illetve folyamatosan felméri a szülők, a lakóhelyi közösség szükségleteit,
elvárásait és erőforrásait.
A program tartalmazhat játszóházi, iskola előkészítő, délutáni kreatív foglalkozásokat, szülők
iskoláját többek között, ezek jelentősége, abban rejlik, hogy a szülők és a gyerekek nem
csak a tanításhoz közvetlenül kapcsolódva kerülnek az iskolába, sokkal szorosabb és
informálisabb kötődések alakulhatnak ki, ami a tanárok munkáját is jelentősen megkönnyíti.
Az oktatási, egészségügyi és szociális szolgálatok rendszerének összekapcsolása magában
foglalja az intézményi együttműködések intenzifikálását és minőségének javítását, az iskolai
szociális munka szolgáltatás ezt kívánja célba venni.
A tapasztalatok szerint ez nem megy könnyen, és a működő iskolai szociális munkások is
inkább partneri kapcsolatot képesek kialakítani, mint valódi együttműködést. Ez abból
adódik, hogy a befogadó intézmény van hatalmi pozícióban, és a hagyományos
kompetencia-problémák is fellépnek. Ilyenformán az iskola dominálja és alárendeli a
szolgálatokat, saját primátusát hangsúlyozva.
Mindez kezelhető amennyiben a szolgáltatást egy független szervezet működteti. Mindkét
esetben fontos az a hatás, amit a másfajta szemlélet, a többféle szakma és nem utolsó sorban
a közösségi jelenlét, kontroll jelent. Feltételezhetően ez csak rövid távon okoz ellenállást,
hiszen végső soron a pedagógus számára is az a jó, ha a gyerekek jól érzik magukat az
iskolában, jól teljesítenek, ők pedig felszabadulnak egy sor olyan feladat alól, amit
sohasem éreztek igazán magukénak, és nem is készítette fel elvégzésükre őket senki.
A Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesületéről bővebb információk találhatóak
az alábbi online elérhetőségen:
http://miszme.hu/
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Szociális Szakmai Szövetség (3SZ)105
A Szociális Szakmai Szövetség106 1995-ben alakult ernyőszervezet, fő célkitűzései a szociális
szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a döntéshozás – szociális
és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja. A szervezetnek jelenleg tíz tagszervezete
van (ezek listáját mellékeltük). A 3Sz tagszervezetei is vagy további szervezeteket tömörítő
ernyőszervezetek vagy pedig kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. Ennek
köszönhetően a 3Sz által összefogott szervezetek száma eléri a 170 szervezetet, az egyének
száma pedig kb. a 2000 főt. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri
és információs hálózattal rendelkezik. A szervezet jelenleg is számos – partnerségen alapuló –
projekt megvalósításán dolgozik.
A 3Sz tagja az International Committee of Social Welfare (ICSW) és az International
Federation of Social Workers (IFSW) és az European Social Network (ESN) nemzetközi
szakmai ernyőszervezeteknek is.
„A Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesülete, a Magyar Családsegítők Országos Egyesülete,
a Magyarországi Szociális Munkást és Szociális Asszisztenst Képző Iskolák és Oktatók
Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete meghatalmazott képviselői attól
a meggyőződéstől vezetve, hogy a különböző területeken dolgozó szociálpolitikusok és
szociális munkát végző szakemberek, valamint a szociálpolitikát és szociális munkát
különböző képző intézményekben oktatók közös érdeke a szociálpolitika és szociális munka
magas színvonalú és a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazott elveknek megfelelő
végzése, továbbá hogy a szociálpolitikát és szociális munkát végzők érdekeinek hatékony
érvényre juttatása országos érdekvédelmi szervezet létrehozását követeli meg, tagszervezeteik
megbízása alapján 1995-ben létrehozták a Szociális Szakmai Szövetséget. (továbbiakban:
Szövetség).
A Szövetség célja és feladatai 2.§. (1) A Szövetség célja, hogy azokat a civil szervezeteket
fogja össze, amelyek együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a társadalom szociális
érdekérvényesítő képességének növeléséhez és a Szociális Szakmai Kamara létrejöttének
előkészítéséhez. (2) A Szövetség alapvető feladata: Közhasznú tevékenysége során
közvetlenül, illetve közvetetten olyan közfeladatot lát el, amelyről Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 144.§. (1) és (2) bekezdései, és a 141.§. (2) bek. c) pontja, illetve a
Családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény, a Szakképzésről szóló, a 2012 évi LXXI
törvénnyel, illetve a 2013 évi LXV törvénnyel módosított 2011 évi CLXXXVII törvény 7.§. (1)
bekezdés k) pontja szerint az állami szerveknek, illetve a települési önkormányzatoknak kell
gondoskodni. A Szövetség a következő közhasznú tevékenységeket végzi: 1. Jobb
életminőség elősegítése, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. Az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 144.§. (1) és (2) bekezdései, és a 141.§. (2) bek. c) pontja 2.
Családok védelme és a családok jólétének elősegítése 2011. évi CCXI. törvény (amely
bevezetésében kimondja, hogy „A családok védelme és a családok jólétének erősítése az
állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet
szereplőinek egyaránt feladata.) 6.§. (1) bekezdése 3.A felnőttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatásként az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti képzések vizsgáihoz biztosítja a
Forrás: http://3sz.hu/
A Szociális Szakmai Szövetségről szóló információk eredeti forrása a szervezet honlapja: http://3sz.hu/
Letöltés és szerkesztés ideje: 2019. 01. 18.
105
106
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szakmai bizottsági tagot. a Szakképzésről szóló, a 2012 évi LXXI törvénnyel, illetve a 2013
évi LXV törvénnyel módosított 2011 évi CLXXXVII törvény 7.§. (1) bekezdés k) pontja. (3) A
Szövetség - gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja, - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap. (4)
A Szövetség gazdasági tevékenysége szakmai céljainak megvalósítását, működési feltételeinek
biztosítását és fejlesztését szolgálja.” (Szociális Szakmai Szövetség Alapszabály, 2014.
november 12.)
A Szociális Szakmai Szövetség honlapján elérhető a Szociális Munka Etikai Kódexe, melyet a
Szociális Szakmai Szövetség Küldöttgyűlése 2016. április 15-én elfogadott.
Szociális Munka Etikai Kódexe: http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
A Szociális Szakmai Szövetségről bővebb információkat az alábbi honlapon találnak az
érdeklődők:
http://3sz.hu/

285

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

AJÁNLOTT IRODALOM
Albert-Lőrincz Enikő: Szociális munka és tanácsadás az iskolában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2004.
Allen-Meares, P., Washington, R. O., & Welsh, B. L. (1996): Social work services in schools. 2nd ed.
Allyn & Bacon, Boston. (szemelvényeit fordította: Zákányi Eszter, 2008, kézirat)
Andor Mihály: Dolgozat az iskoláról In: Melegh Csilla (szerk.): Iskola és társadalom II. –
szöveggyűjtemény JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1999. 105-145.
Andor Mihály: Társadalmi egyenlőtlenség és iskola Educatio folyóirat, 2001/1. 15-30.
Balikó Márta: Szociális munka az iskolában. IN: Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Pro
Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs,1998. 135–149.
Banks J. A.: Nevelés és kulturális sokszínűség az Egyesült Államokban. In: CS. Czachesz Erzsébet
(szerk.): Multikulturális nevelés. Mozaik, Szeged, 1998. 135-148.
Bányai Emőke: (1996): Az iskolai szociális munkáról. In Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához.
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 93–107
Bányai Emőke (1997): Gyermekjóléti szociális munka Skóciában. In: Család, gyermek, ifjúság
Bányai Emőke (2000): Az iskolai szociális munka és lehetőségei az ezredfordulón Magyarországon.
In: Háló, augusztus, 3-5 o.
Bányai Emőke (2006): Az oktatási, nevelési intézmények gyermekvédelmi szolgáltatásainak
jellemzői, a szociális szolgáltatások kapcsolódási lehetőségei, fejlesztési hangsúlyai a
gyermekszegénység csökkentése érdekében.
Gyerekesély Füzetek
Bányai Emőke (2018): Az iskolai szociális munka szülőkkel, családokkal kapcsolatos feladatai, a
szülők bevonása gyerekük iskolai életébe IN: Párbeszéd/2018/3/3
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb546074d1
utolsó letöltés dátuma 2018.11.18.
Benedek András – Hungler Diána (szerk.): Az oktatás közügy. Budapest: Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, 2008
Budai István: A szociális és a pedagógus szakma határán… Esély, 1993. 3. sz., 119–13
Budai István (szerk.): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996. 98106.
Busi Zoltán – Budai István: Az iskolai szociális munka hazai repertóriuma. Tudástár – Az óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenységhez/iskolai szociális munkához. Párbeszéd Szociális Munka
Folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3 http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb8100ef93
Boldizsár Ildikó: Meseterápia a gyakorlatban, www.meseterapia.hu
Ceglédi Tímea:Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó iskolai karrier.
Szociológiai Szemle, 2012/22, 2, pp. 85–110
Coleman, J. S.(1997): Család, iskola, szociális tőke. In: Kozma Tamás (szerk.): Oktatás és társadalom.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004.
Csanádi Gábor, Ladányi János és Gerő Zsuzsa (1978): Az általános iskolai rendszer belső
rétegződése. Valóság, 11. 6. sz. 30-44.
Derdák Tibor-Varga Aranka: A hátrányos helyzet tartósodása - Educatio 2003/1
Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv, A magyar közoktatás megújításáért,
Ecostat, Budapest, 2008. http://mek.oszk.hu/08200/08222/08222.pdf
Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés In: Melegh
Csilla (szerk.): Iskola és társadalom II. – szöveggyűjtemény JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia
Tanszéke, 1999. 15-42.
Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Az iskola térben, időben. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2011.
Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Oktatáskutató Intézet – Új
Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Forray R. Katalin (2009): Hátrányos helyzet – a cigányság az iskolában. Educatio, 18. 4. sz. 436-446.
Gazsó Ferenc: Az esélyegyenlőtlenségek és az iskolarendszer In: Melegh Csilla (szerk.): Iskola és
társadalom II. – szöveggyűjtemény JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1999. 43-56.

286

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

Gergál Tímea – Máté Zsolt (2009): Az iskolai szociális munka története In: Máté Zsolt – Szemelyácz
János dr. (szerk.): Az iskolai szociális munka kézikönyve. Pécs: INDIT Közalapítvány
Golnhofer Erzsébet - Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. NemzetiTankönyvkiadó,
Bp., 2001
Györgyi Zoltán – Simon Mária – Vadász Viola (szerk.): Szerep és funkcióváltások a közoktatás
világában
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1507326_szerep_es_funkciovaltasok_a_kozoktatas_vilagaban_beliv.pdf
Ganzeboom H. B. G. , Treiman D. J. és Ultee, W. C. (1998): Összehasonlító intergenerációs
rétegződésvizsgálat – három generáció és azon túl. In: Róbert Péter (szerk.): A társadalmi mobilitás:
Hagyományos és új megközelítések. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 284-310.Hajdú Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: Roma fiatalok a középiskolában Beszámoló a TÁRKI
Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. In: Orsós Anna (szerk.) A romológia alapjai
PTE BTK NTI-Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – WHSZ, Pécs 2015.
Hajnal Renáta – Sidlovics Ferenc (szerk.): Koncepció az iskolai szociális munka jogi szabályozására
és országos kiterjesztésére – Vitaanyag, 2010.
Halász Gábor: Az oktatási rendszer funkciói In: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest,
2001. 15-42.
Halász Gábor: A modern tömegoktatási rendszerek kialakulása In: Az oktatási rendszer. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2001. 45-66.
Havas Gábor és Zolnay János (2011): Sziszifusz számvetése. Az integrációs oktatáspolitika. Beszélő,
16. 6. sz. 24-49. http://beszelo.c3.hu/cikkek/sziszifusz-szamvetese (2015.08. 28.)
Iskolai
szociális
munka,
Háló
XIV.
évf.
III.
szám
2008.
március
http://halo.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/2008_marcius.pdf
Jankó Judit (szerk.): Iskolai szociális munka. Szöveggyűjtemény – szakképzésben résztvevők és
gyakorló szakemberek számára. Comenius Bt., Pécs, 1996. 35–58.
Kádár Annamária: Mesepszichológia (2013) Budapest, Kulcslyuk Kiadó
Kende Ágnes: Normál gyerek, cigány gyerek Esély 2013/2
Kende Ágnes: Szegregált oktatásból nem vezet út az egyetemre 2018. október 25.
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
Kemény István (szerk.): A magyarországi romák. Változó Világ Sorozat. Útmutató Kiadó, Budapest,
2000.
Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 1998.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
Kozma
Tamás:
Pedagógiából
neveléstudomány,
Budapest,
2012.
http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Oktdolg/Kozma_Tamas/doc/keziratok/pedagogiabol_nevelestudoman
y.pdf
Kozma Tamás: Etnocentrizmus Educatio 1993. 2/2
Kron, F.W. : Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
Kovai Melinda – Neumann Eszter: Hová lett az egyenlősítő közoktatás? Educatio folyóirat, 2015/4.
Liskó
Ilona:
A
cigány
tanulók
oktatási
esélyei
Educatio
2002/1
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00019/pdf/43.pdf
Maros
Katalin
Tóth Olga:
Az
iskolai
gyermekvédelem
helyzete.
2003.
http://epa.oszk.hu/02900/02943/00003/pdf/EPA02943_kapocs_2002_3_004-013.pdf
Máté Zsolt – Szemelyácz János: Az iskolai szociális munka kézikönyve, INDÍT, Pécs, 2009.
Máté Zsolt: Iskolai szociális munka, Esély, 2015/4. szám, 77-95. p
Máté
Zsolt:
Iskolai
szociális
munka
IN:
parbeszed/2018/3/2.
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb42d0bc16
Meleg Csilla: Az iskola időarcai, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2003.
Messing Vera: Az iskola, mint szocializációs terep: kortárs-kapcsolatok, tanár-diák viszony
nemzetközi összehasonlításban Esély 2013/2
Nagy Péter Tibor: Hajszálcsövek és nyomáscsoportok: Oktatáspolitika a 19-20. századi
Magyarországon. Oktatáskutató Intézet- Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2002.
Neményi Mária: Oktatási esélyegyenlőtlenségek Európában és Magyarországon Esély 2013/2

287

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

Felvégi Emese: A tanulói teljesítményt meghatározó tényezők – PISA 2003. Új Pedagógiai Szemle,
2005.
Németh András és Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat
Kiadó, Budapest, 2004
Pataki Ferenc: Az iskolaügy szociálpszichológiai dimenziói In: Melegh Csilla (szerk.): Iskola és
társadalom II. – szöveggyűjtemény JPTE Tanárképző Intézet Pedagógia Tanszéke, 1999. 57-87.
Pető Ildikó: Inklúzió a nevelésben Iskolakultúra 2003/10
Pierre Bourdieu: Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In: A társadalmi
egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. 71-129.
Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke In: Angelusz Róbert (szerk.): A
társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 1997.
Pusztai Gabriella: Tőkeelméletek az oktatáskutatásban In: Varga Aranka (szerk.): A
nevelésszociológia alapjai PTE BTK NTI-Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – WHSZ, Pécs
2015. 137-161.
Radó Péter (2014): A Nemzeti Együttműködés Közoktatási rendszere és a PISA
mérések. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/a-nemzeti-egyuttmukodes-kozoktatasi-rendszere-es-a-pisameresek
Réger Zita: Utak a nyelvhez Akadémia kiadó, Budapest, 1990.
Réger Zita (1978): Cigány osztály „vegyes” osztály – a tények tükrében. Valóság, 21. 8. sz. 77-89.
Somlai Péter: Szocializáció Corvina Kiadó, Budapest, 1997.
Sorokin P. A. (1998): Az egyének társadalmi rétegenkénti minősítésének, kiválasztásának és
elosztásának mechanizmusa. In: Róbert P. (szerk.) A társadalmi mobilitás: Hagyományos és új
megközelítések. Új Mandátum Kiadó, Budapest 12-26.
Szuhay Péter - Barati Antónia (szerk.): Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. ”A
világ létra, melyen az egyik fel, a másik lemegy...”. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1993.
Tengerdi Antal – Roth Gyuláné (2003): Szakmai ajánlások az iskolai szociális munka kialakításához,
Háló, 2003 (8-9) 20-22.
Torgyik Judit: Multikulturalizmus, interkulturális nevelés In: Varga Aranka (szerk.): A
nevelésszociológia alapjai PTE BTK NTI-Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – WHSZ, Pécs
2015. 161-182.
Varga Aranka és Derdák Tibor: Az iskola nyelvezete idegen nyelv Regio ñ KisebbsÈg, politika,
t·rsadalom 1996. 7. Èvf. 2.sz. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00025/pdf/07.pdf
Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék
–
Wlislocki
Henrik
Szakkollégium,
Pécs,
2015.
321
p.
http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
Varga Aranka: Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolában In: Varga Aranka (szerk.): A
nevelésszociológia alapjai PTE BTK NTI-Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – WHSZ, Pécs
2015. 241-273
Zolnay János: Kasztosodó közoktatás, kasztosodó társadalom

288

AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA ALAPJAI

Online elérhető kiadványok
Boros Julianna: Egyéni utak, társadalmi helyzetek
http://szocialismunka.btk.pte.hu/sites/szocialismunka.btk.pte.hu/files/files/boros_julianna_egyeni_utak
_kodex_nyomda_0.pdf
Fehérvári Anikó, Varga Aranka (szerk.) (2018): Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban
http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf?fbclid=IwAR3hN56eAFP
zJLpRrOnCUwZpIXpJo12ozwCbc-eWJIUGdBlk3ZALSByBYec
Kiss Tibor Noé (szerk.) (2018): Neked 8? Nekünk 28 – Történetek az előítéletekről
http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_4.pdf
Orsós Anna (szerk.)(2015): A romológia alapjai
http://mek.oszk.hu/14700/14735/14735.pdf
Trendl Fanni (szerk.)(2018): Életutak és arra adott válaszok a pécsi roma szakkollégiumban)
http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_0.pdf?fbclid=IwAR3hN56eA
FPzJLpRrOnCUwZpIXpJo12ozwCbc-eWJIUGdBlk3ZALSByBYec
Varga Aranka (2018): A rendszerváltás gyermekei
http://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_3.pdf
Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék
–
Wlislocki
Henrik
Szakkollégium,
Pécs,
2015.
321
p.
http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
Vajda Zsolt blogja: „Igy is lehet, lehet így is!” https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/
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SZAKMAI AJÁNLÁSOK – EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA (EMMI)
www.szocialisportal.hu
Szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez, EMMI, 2018.
augusztus
http://szocialisportal.hu/documents/10181/175866/SZAKMAI+AJANLAS_ovodai_iskolai_szocialis_s
egites.pdf/91263d6b-4048-7676-cb20-371fcb6d3d8f
Gyakori kérdések az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez
http://szocialisportal.hu/documents/10181/175866/GYIK_ovodai_iskolai_szocialis_segito_tevekenyse
ghez.pdf/6eb22ea0-ad0f-90c1-e0e3-5a5e17ffc832
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által nyilvánossá tett dokumentumok - Szakmai ajánlás az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez c. dokumentum mellékletei a
„Dokumentációs minták” – melyek használata nem előírás.
1.számú: Együttműködési megállapodás minta
2.számú: Tájékoztató füzet
3.számú: Szolgáltatást igénylő lap minta
4.számú: Munkanapló minta / Kitöltési útmutató
5. számú: Szükségletfelmérés minta 1.
6. számú: Szükségletfelmérés minta 2.
7. számú: szülői nyilatkozat a tájékoztatásról
Mindegyik melléklet elérhető hivatalosan a következő online felületen: www.szocialisportal.hu

Jogszabályok
1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – Gyvt. 40/A § (2) ag)
pontja (2018. szeptember 1-i állapot)
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és a működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
81/2004. (IX.18.) ESZCSM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és
vizsgakövetelményeiről 1. § és a 17/A. §
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FÜGGELÉK
Busi Zoltán – Budai István: Az iskolai szociális munka hazai repertóriuma. Tudástár – Az óvodai
és iskolai szociális segítő tevékenységhez/iskolai szociális munkához. Párbeszéd Szociális Munka
Folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/html/5bbcb8100ef93
Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóirat
www.esely.org

Párbeszéd Szociális Munka Folyóirat
http://parbeszed.lib.unideb.hu
Szociális Szemle
http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/szocialis_szemle
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banyai.emoke.adrienn@kre.hu
Boros Julianna, szociálpolitikus, egyetemi tanársegéd, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális
Tanulmányok Tanszék boros.julianna@pte.hu
Bóta Ildikó, kutatási asszisztens, PTE BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok
Tanszék bota.ildiko@pte.hu
Farkas Ágnes, mentálhigiénés szakember,
vezetője, agnesanna.farkas@gmail.com

DMJV

Gyermekvédelmi

Intézménye

Forray R. Katalin, DSc, MTA doktora, neveléstudományok, professor emeritus, PTE
forray@ella.hu
Gergál Tímea, iskolai
gergaltimi@gmail.com
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Híves Tamás, Ph.D., kutató, Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
tamas.hives@gmail.com
Jankó Judit, főiskolai adjunktus, Kodolányi János Egyetem jankojudit@vipmail.hu
Kozma Judit, Ph.D., egyetemi docens, tanszékvezető Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott
Társadalomtudományok Intézete Szociális Munka Tanszék jkozma@t-online.hu
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Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola szerencsesanita5@gmail.com
Lakatos Szilvia, Ph.D., egyetemi adjunktus, PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék, Khetanipe Egyesület, elnök, Pécs lakatos.szilvia@pte.hu
Máté Zsolt, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, szociálpolitikus, szakmai koordinátor,
preventor INDIT Közalapítvány, gergalmate@gmail.com
Mitrovics
Zoltán,
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mitrovicszoltan@gmail.com

munkás,
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felügyelő,

mediátor,

Nagy István, szociálpedagógus, szociálpolitikus, igazgató PMJVÖ Esztergár Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Pécs igazgato@ecsgyk.hu
Nemes János, szociális
nemes.janos@gandhigimi.hu
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Propszt Emma, iskolai szociális munkás, Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly
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Tanszék raczandrea@tatk.elte.hu
Schafferné Horváth Eszter, szociális munkás, Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális
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Sólyom Brigitta, szociálpedagógus, óvodai és iskolai szociális segítő, PMJVÖ Esztergár Lajos
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