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Előszó

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó
szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” PTEprojekt „A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a
pedagógusképzésben” alprojektje keretében 2019. április 8án sikeres nemzetközi konferencia és workshop került megszervezésre a Roma Kultúra Világnapján Szekszárdon a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Karán.
A konferencia célja az aktuális pedagógiai közbeszéd tárgyává vált szociális hátránykezelés nemzetközi és hazai elméleti és gyakorlati tapasztalatainak, eredményeinek és feladatainak áttekintése volt. Hátránykezelés a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók esetében címmel tartott értékelő
elemzésében Dr. Podráczky Judit PhD intézetigazgató egyetemi docens (KE PK Neveléstudományi Intézet), a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja a kérdéskör
szakmai előzményeit tekintette át. Az óvodából az iskolába
átmenet időszakának németországi nyelvfejlesztési kutatási
eredményeit, illetve pedagógiai gyakorlatát ismertette a
szakemberekkel és pedagógushallgatókkal "Bildung durch
Sprache und Schrift: Sprachförderung im Übergang vom
Kindergarten in die Grundschule" előadásában Prof. Dr. Patricia Nauwerck (Pädagogische Hochschule Schwäbisch
Gmünd).
4

A Roma Kultúra Napját a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium klipjével köszöntő Dr. habil Orsós Anna tanszékvezető
egyetemi docens (PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék) a cigány/roma fiatalok helyzetét elemezve hiteles képet rajzolt a közösségek
életéről, az egyetemi képzés jelentette kihívásokról (Cigány/roma fiatalok a felsőoktatásban).
A nemzetközi kitekintést szélesítette Prof. Dr. Haslauer
Edina PhD (University of Wisconsin-Platteville, School of
Education)–Dr. habil Klein Ágnes PhD egyetemi docens (PTE
KPVK IGYPI Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék)–Tancz
Tünde mesteroktató (PTE KPVK IGYPI Pedagógiai és
Pszichológiai Tanszék) által végzett összehasonlító kutatás
eredményeit a jelenlévőkkel megosztó és egyben új kérdéseket is megfogalmazó előadása (Kommunikáció a speciális
ellátási szükséglettel rendelkező gyermekeket nevelő szülőkkel Magyarországon és az USA-ban).
A hazai jó gyakorlatok bemutatása lehetőséget nyújtott a
PTE KPVK oktatói számára a gyakorló szakemberekkel és
hallgatókkal közös megszólalásra is. Dr. Varga István PhD
adjunktus (PTE KPVK KTTI, Szociális Tanulmányok Tanszék) és Ezer-Ferencz Veronika szociális munkás (az Aparhanti Független Roma Egyesület elnöke) Az iskolai hátránykezelés alternatív módszere Aparhanton a Máj Sukár Juma
(Egy szebb világ) Tanodában címmel foglalta össze a hátránykezelés a tanodákban kialakult, figyelemre méltó és a
pedagógus hallgatók körében is érdeklődést keltő motivációs gyakorlatát. Prof. Dr. habil Nagy Janka Teodóra
5

tanszékvezető egyetemi tanár (PTE KPVK Szociális Tanulmányok Tanszékvezetője, egyetemi tanár) és Sztojka-Kovács
Petra, I. évf. szociális munka szakos hallgató pedig A szociokulturális hátránykezelés módszerei az ozorai Illyés Gyula Általános Iskolában közös előadásában a kérdés elméleti megközelítését követően egy esettanulmányon keresztül aktuális dilemmákat is megfogalmazott.
A konferencián elhangzottak megvitatására és új szakmai
szempontokkal kiegészítésére egy workshop kínált lehetőséget a résztvevők számára. Az előadók, a közönség soraiban helyet foglaló hallgatók kérdéseikkel, hozzászólásaikkal
további szempontokat fogalmaztak meg a témakörben készülő tananyagok alkalmazhatósága, módszertani eredményessége érdekében.
A nemzetközi és hazai kutatási eredményeket összegző
konferencia tapasztalatait, a workshopon elhangzott hallgatói észrevételeket is hasznosítva, az előadásokból válogatva
és született meg az e-tananyag.
A szerzők külön-külön és közösen is számba veszik a szociális hátránykezelés eltérő területein nemzetközi és hazai
színtéren kialakult elméleti és gyakorlati kutatási eredményeket. Céljuk, hogy a magyar alsófokú oktatásban és a szekszárdi pedagógusképzésben egyaránt jól hasznosítható
módszerekkel és eszközökkel gazdagítsák a szociális hátránykezelés módszertanát és folyamatosan gyarapodó eszköztárát.
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"A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben" kötetet jó szívvel ajánlom nemcsak egy
rendkívül tartalmas és a résztvevőket segítő párbeszédre is
lehetőséget kínáló konferencia eredményeit megosztó műhelytanulmányként, de tananyagként és a pedagógus hivatás iránti elköteleződés bizonyítékaként is a jelen és a jövő
pedagógusai figyelmébe.

Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra
szerkesztő
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Végig kapcsolatban
Kommunikáció a speciális ellátási szükséglettel
rendelkező gyermekeket nevelő szülőkkel
Magyarországon és az USA-ban
Haslauer Edina – Klein Ágnes – Tancz Tünde

Absztrakt
A gyermeket körülvevő mikrorendszer, a család hatása a
legfontosabb a gyermeki fejlődés során. A koragyermekkort
vizsgáló különböző diszciplínák kutatói egybehangzóan állítják, hogy ebben a folyamatban a kisgyermek és az őt nevelő felnőttek közötti kapcsolatok minősége kiemelkedő jelentőségű. A speciális ellátási szükséglettel rendelkező gyermekeket nevelő családoknak szükségük van a mezo- és exorendszerben fellelhető speciális igényikhez igazodó társadalmi szolgáltatásokra.1 Ezek minősége és rugalmassága
vagy éppen elérhetősége nagymértékben meghatározza a
gyermekek és a családok sorsát. A gyermekkori fejlődés igen
komplex folyamat, így annak segítése is komplex megközelítést igényel. A szülők támogatása és segítése akkor működhet hatékonyan, ha a pedagógusok, szakemberek partneri
viszonyt tudnak kialakítani a szülőkkel, ha szakmailag felkészülten, rendszerszemléletben és családcentrikus megköze-

Lásd részletesebben: Bronfenbrenner, Urie: The Ecology of Human
Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. 1979.
1
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lítésben képesek gondolkodni, és professzionális kommunikációval tudják támogatni a családokat a gyermekeik nevelését és egészséges személyiségfejlődését érintő kérdésekben.
Kulcsszavak: intervenció, speciális szükséglet, családközpontú ellátás, szülősegítés, együttműködés, kommunikáció

1. A családi struktúrákban bekövetkező változások
Magyarországon és az USA-ban
A családok erőteljes változásban vannak, a gazdasági-társadalmi folyamatok és események hatnak rájuk: megváltoztatják és átformálják kapcsolataikat, érzelmi viszonyaikat és
működésmódjukat. Az elmúlt évtizedekben az életformák
opcionálisabbá, a választások szabadabbá, a társas kötődések ezzel együtt bizonytalanabbakká váltak. A plurálisabbá
váló életformák és életutak társadalmi legitimációja egyre
elfogadottabb. Széles körben elterjedt jelenséggé vált a házasságkötések számának csökkenése, a válások számának
növekedése, a házasságon kívüli (élettársi és egyéb formájú
kapcsolatban élő) csoportok gyarapodása. Nőtt a házasságon kívüli születések száma.2 A párkapcsolati formák és a

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré
2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2018.
2
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családi helyzetek sokszínűvé válásával – nukleális-, egyszülős-, ujjászerveződő- (mozaik-/patchwork-/binukleáris-,
örökbefogadó-, nevelő-), bumeráng-, transznacionális család, élettársi kapcsolatok, látogató együttélések, gyermeket
nem vállalók – egyre nehezebb nyomon követni a családok
összetételét és működésmódját.3 A szülővé válás ma már
nem feltétlenül kötődik a házas családi állapothoz. Magyarországon 2012 óta az első gyermekek többsége házasságon
kívül születik. Az egyszülős családok aránya 30%-ra növekedett, ezekben a családfők 44%-a elvált, egyharmada özvegy, 14%-a hajadon vagy nőtlen, 11%-a házas családi állapotú, ez utóbbiak bár nem váltak el, de külön élnek.4
A változó családszerkezet az Egyesült Államokban is nyilvánvaló. A gyermekek mindössze 56% -a él a biológiai szülőkkel, 9%-a él mostohaszülővel, 2%-a örökbefogadó családokkal, és 1%-a nagyszülőkkel. Az azonos nemű párok
száma folyamatosan nő; a gyermekek 1 %-át két anya vagy

Kapitány Balázs: ’Látogató párkapcsolatok’ Magyarországon. Szociológiai Szemle, (22. évf.) 2012. 1. sz. 4-29.p.; Somlai Péter: Család 2.0.
Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Budapest, Napvilág
Kiadó, 2013.; Blaskó Zsuzsa: Transznacionális családok, hátrahagyott
gyerekek Dél- és Kelet-Európában. In: Társadalomtudományi Szemle, (6
évf.) 2016. 1. sz. 77-88.p.; Neulinger Ágnes – Mitev Ariel Zoltán: Fiatal
felnőttek családi rítusai és a felnőtté válás jellemzői a családtól való leválás idején. In: Szociológiai Szemle, (27évf.) 2017. 1. sz. 64–89.p.
4 Máté Olga: Egyszülős családok. In: Információs jegyzet, 13. sz. Országgyűlés Hivatala Képviselői Információs Szolgálat, 2018. A témáról a kötetben részletesen: Varga István: Egyszülős családok Magyarországon.
3
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két apa neveli. A gyermekek 31% -a egyedülálló szülő mellett nevelkedik, ebből 14% egyedülálló anyával, aki soha
nem házasodott meg; 12% egyedülálló anyával, aki elvált
vagy özvegy; 4% egyedülálló apával; és 1% nagyszülővel5.

2. A nevelési szokások átalakulása
A második demográfiai átmenet elmélete a demográfiai
magatartás és a családszerkezeti struktúra változásait az új
értékek megjelenésének és az individualizáció térhódításának tulajdonítja6. A társadalmi integráció fontos mechanizmusává vált a fogyasztás. A gyerekneveléshez kapcsolódó
fogyasztási cikkek felértékelődtek, és egyúttal a szülők közötti társas összehasonlítás, a „jó szülőség” feltételeivé váltak. A fogyasztói kultúra a felnőtteket és a gyerekeket is a
vágyak azonnali kielégítésére ösztönzi, így a lemondás vagy
késleltetés minden vonatkozásban háttérbe szorul. Különösen nehéz a lemondás a piac által kínált vonzó, de a gyermekneveléssel nehezen összeegyeztethető lehetőségekről
(pl. a gyermekeket célzó fejlesztő- és szórakoztatóipar

Berger, Kathleen: The developing person through childhood and adolescence. 111. edit. Macmillan. 2018.
6 Harcsa István – Monostori Judit: Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon In: Társadalmi Riport, (13évf.)
2014. 1. sz. 183-109.p.
5
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kínálatáról), melyek gyakran idegenek a gyermek korától és
szükségleteitől, ugyanakkor a gyermekek gyorsabb fejlődésével kecsegtetnek.7
A tömegkommunikáció és a média erőteljes szerepet kap
a szocializációban. A gyermekneveléshez kapcsolódó ismeretszerzés fő csatornájává az internet vált. Közvetítésével
soha nem látott mértékben zúdul a szülőkre a tudományos
alapokat gyakorta nélkülöző információ. Az internetes források új tanulási lehetőséget kínálnak a mostani szülő generációnak, ugyanakkor a szakmaiatlan forrásokból történő
tanulás veszélyeket is rejt. A kanonizáció hiánya elbizonytalaníthatja, vagy épp ellenkezőleg, téves tudásokban erősítheti meg a szülőket. A szülők a technológiát a munka és a
magánélet egyensúlyban tartásában is fontos segédeszköznek tekintik. A „helikopter-szülőség”8 kora leáldozóban van,
helyüket átveszik a „drón-szülők”, azok, akiknek munkája
nem teszi lehetővé, hogy gyermeküket fizikailag is ellenőrizzék, így az online applikációkat alkalmazzák erre.9

Vajda Zsuzsanna: Kultúra és szocializáció. Gyermekkor a kulturálistársadalmi változások kontextusában. Budapest, 2011.
URL: www.tanarkepzo.hu/vajdazsuzsanna
8 A helikopter találó metaforája a túlféltő, túlóvó, erősen kontrolláló
szülői viselkedésnek, amikor a szülő folyton követi és ellenőrzi gyereke
mozdulatait. A fogalmat Ginott, Haim izraeli gyermekpszichológus
használta először. Ginott, Haim: Between parent and teenager. New
York, Macmillan, 1965.
9 Tari Annamária: Y generáció. Budapest, Jaffa, 2010.
7
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A gyermekek jólléte szorosan kötődik szüleik, és más
gondozóik mentális egészségéhez. A családformák és az
életmód zaklatottsága miatt a családtagok egyre érzékenyebbé és feszültebbé válnak. Növekszik a gyermekek sebezhetősége.10 A szülői léttel és a munkával kapcsolatos felelősség egyensúlyba hozásának nehézségei (más változásokkal együtt) a nevelői és gondozói kapacitások túlterhelődéséhez vezethetnek. A legnagyobb problémákkal azok néznek szembe, akiknek a családja és tágabb közössége kimerült (szegénységben élő és sokproblémás családok), illetve
azok, akik speciális szükségletű gyermeket nevelnek.11

3. A speciális szükségletű gyermeket nevelő családok
A korai időszak eseményei különös jelentőséget kapnak a
tipikustól eltérő fejlődésű gyermek esetében. A gyermek nevelése-gondozása olyan jelentős megterhelést jelent a szülők és az egész család számára, amely a családi dinamika valamennyi résztvevőjének további személyiségalakulására
(énképére, életminőségére) hatással van, és amely a

Pető Ildikó – Szabó Éva: Gondolatok a sérült gyermekek inklúziójáról.
In: Új Pedagógiai Szemle, (53. évf.) 2003. 7-8. sz. 177-182 p.
11 Csapóné Ferenczi Szilvia. – Csákvári Judit – Kostyál László Árpád – Kun
Gabriella: Zárókiadvány. A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli
rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása. TÁMOP 5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt. Budapest, Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2015.
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tranzakcionális elmélet értelmében visszahat a gyermek fejlődésére is.12
A szülők számos kihívással (pl. megbélyegzés, gyermeknevelési nehézségek, munkahelyi támogatások hiánya, társadalmi státuszt romlása, családi felelősségvállalás aránytalansága, társas kapcsolatok beszűkülése stb.) kerülnek
szembe, amikor eleget akarnak tenni nevelési feladataiknak
és foglalkoztatási kötelezettségeiknek. Ezekre a nehéz helyzetekre viszont nincsenek társadalmilag kidolgozott és hagyományozódó megküzdési módok, technikák és rutinok,
ezért rögzíthetik a szülők stressz érzését.13
A speciális szükséglet sokféle élethelyzetet jelent. Sokszor a jogalkotók sem használják egységesen a fogalmakat.
A hazai, illetve a nemzetközi terminológiákat szintén nehéz
egymásra vetíteni. A speciális szükséglet fogalmát orvosi,
jogi, pszichológiai, gyógypedagógiai, általános pedagógiai és
szociális értelemben is használhatjuk. Ezen diszciplínák
megkülönböztetésén és diagnózisán alapul az egyéni

12 Radványi Katalin: Legbelső kör: A család. Eltérő fejlődésű vagy krónikus beteg gyermek a családban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013;
Kálmán Zsófia: Bánatkő- sérült gyermek a családban. Budapest BLISS
Alapítvány Keraban Könyvkiadó, 1995.
13 Szabó Éva – Pető Ildikó: Gondolatok a sérült gyermekek inklúziójáról.
In: Új Pedagógiai Szemle, (53. évf.) 2003. 7-8. sz. 177-182.p.; Bass László:
Szüljön másikat?! Súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő
családok életkörülményei Magyarországon. In: Kapocs, (3. évf.) 2004.14.
sz. 56-59.p.; Kis Noémi: Eltérően fejlődő gyermek a családban. In: Gyermeknevelés, (4. évf.) 2016. 3. sz. 1-15.p.
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beavatkozás és megsegítés kialakítása. A speciális szükséglet igen széles skálán mozoghat, sőt bizonyos tekintetben
mindenkit speciális szükségletűnek tekinthetünk. A speciális szükségletet Büki14 többféle szempontból jellemezi:
- A depriváció fogalmának használatával a speciális
szükséglet az alapvető szükségletektől való tartós
megfosztottság, ami a gyermek növekedését lassíthatja, fixálhatja, illetve regrediálhatja.
- A mikro- és makrokörnyezeti hatások (pl. szennyezések, balesetek, a család marginalizációja, válás, haláleset, költözés stb.) szintén befolyásolhatják a szükségletek intenzitását, így azok fokozódhatnak, vagy másképp jelenhetnek meg.
- A szocializációs ártalmakat kiváltó (szub)kulturális
hatás, mely a környezeti ráhatás egy sajátos, a speciális
szükségletek kialakulásában jelentős szerepet betöltő
tényezője.
- A gyermek veleszületett többlet szükségletei (pl. fizikai, egészségügyi téren, tartós betegség stb.) szintén
speciális szükségletet eredményezhetnek.

Büki Péter: A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok In: Kapocs,
(1. évf.) 2002. 3. sz. 34-37. p.
14
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3.1. Speciális szükségletű gyermekek oktatása
az Egyesült Államokban és Magyarországon
Az Egyesült Államokban az állami iskolákban tanuló gyerekek 12,9% -a részesült speciális oktatásban a 2011-2012es tanévben. Az érintettek 36% -ának volt tanulási zavara,
21,4% -ának beszéd- vagy nyelvi fogyatékossága, 11,6% ának egészségkárosodása, 7,1 %-ának autizmus spektrum
zavara, 6,8%-ának intellektuális képességzavara, 6,1% ának fejlődési elmaradása, 5,8%-ának érzelmi zavara, 1,2%
-ának halláskárosodása, 0,4%-ának traumás agykárosodása,
és 2,1% -ának halmozott fogyatékossága15.
A fogyatékossággal élő gyermekekre vonatkozó oktatási
törvény, az Education for All Handicapped Children Act, először 1970-ben biztosította a fogyatékossággal élő gyermekek számára a legkevésbé korlátozó környezetben (LRE) az
ingyenes és megfelelő közoktatást (FAPE). Ezt a törvényt
módosították 1990-ben, majd 2004-ben Individuals with
Disabilities Education Act néven. Az IDEA16 biztosítja a megfelelő és szabad közoktatást, a szülők jogait az értékelésre és

Snyder, Thomas. D.,– Dillow, Sally A.: Digest of Education Statistics
2013.(NCES 2015-011.) Washington, DC, National Center for Education
Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education.2015. URL: https://nces.ed.gov/pubs2015/2015011.pdf.
16 Az IDEA szövetségi jogszabály, melynek végrehajtásában az Egyesült
Államokban mind az 50 állam bizonyos rugalmassággal bír.
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informálódásra a tanulók elhelyezésére vonatkozó döntésekben (beleértve magának a speciális csoportba helyezés
folyamatának a kellő ismeretét), az egyénre szabott és nem
diszkriminatív értékelést, az egyéni igényekhez igazított oktatást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat, az oktatást a
lehető legkevésbé korlátozott tanulási környezetben, valamint a szövetségi kormány támogatását az államok és az iskolai körzetek erőfeszítésében a fogyatékossággal élő gyermekek oktatására vonatkozóan.17
A két törvényt összevetve szembetűnő az érintett személyek körének megnevezésében bekövetkezett változás, illetve a törvény hatályának lényegesen szélesebb körre történő kiterjesztése.18 Az iskoláknak a törvény értelmében
biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő gyermekek egyéni
szükségleteinek kielégítését a többségi környezetben. Következésképpen a fogyatékossággal élő gyermekek mintegy
62%-a az általános iskolákban a többi gyermekkel nevelke-

Artiles, Alfredo J.: A gyógypedagógia változó identitása. Paradoxonok
és dilemmák a kultúra és a tér nézőpontjából. In: Iskolakultúra, (16. évf.)
2006. 10. sz. 3-35.p.
18 A Handicap (a magyar gyógypedagógiai nyelvben: akadályozottság, az
orvosi nyelvben: rokkantság) minden esetben az egyén kora, neme és
társadalmi szerepei szerint elvárható mindennapi tevékenységének
tartós nehezítettségét, a társadalmi funkciókban bekövetkező zavart
jelenti. Disability (a magyar gyógypedagógiai nyelvben: fogyatékosság,
képességzavar, képesség-fejlődési zavar) az érzékelő, mozgási vagy
értelmi funkciókhoz szükséges képességek részleges vagy teljes,
átmeneti vagy végleges hiánya, a speciálisan humán funkciók zavara.
17
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dik az iskolai nap mintegy 80% -ában.19 A fogyatékossággal
élő gyermekek igényeinek kielégítését speciális oktatásnak
(special education) nevezik.20 Az intézmények figyelmet fordítanak a különböző élethelyzetekből fakadó sajátos igények kielégítésére. A tantervet és a tanulás módszereit is a
gyermek egyedi igényeihez igazítják. A gyermekeknek nyújtott speciális szolgáltatások (megsegítések) megvalósítása
ötlépéses folyamatban történik:
1. Azonosítás: Az első lépés a speciális szükségletek azonosítása szülők/gondviselők, pedagógusok, az iskolák vagy
az iskola-előkészítő a fogyatékosság azonosítását ösztönzik.
2. Diagnosztizálás: Ez az értékelő lépés meghatározza,
hogy a gyermek jogosult-e speciális oktatásra. A szülő beleegyezése nyomán a gyermeket ellátó oktatási intézmény
szervezi meg a vizsgálatot végző teamet, melynek tagja a
szülőn és a gyermek pedagógusán kívül a speciálisan képzett konzultáns (ez felel meg a hazai gyógypedagógus szóhasználatnak) és az iskolapszichológus. Az értékelés jellemzően a szülőktől gyűjtött információkon, megfigyeléseken és
teszteken alapul. Kiterjed a gyermek egészségügyi státuszára, látás- és hallásállapotára, szociális- és érzelmi státuszára, általános intelligenciájára, iskolai teljesítményére,

Individuals with Disabilities Education Act 2004 (IDEA) URL:
http://idea.ed.gov/
20 A „special education” jelentéstartalma nem azonos a magyar nyelvben
használt gyógypedagógia kifejezéssel. A tartalmi eltérést nyelvi
szempontból finomabban érzékelteti a speciális pedagógia kifejezés.
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kommunikációs képességeire, motoros képességeire. A diagnosztikus módszerek megválasztása ezen túlmenően az
adott szakember szakmai kompetenciájába tartozik. Az
Amerikai Egyesült Államokban a sajátos nevelési igényű
gyermekek diagnosztizálására egy önálló rendszert dolgoztak ki. A The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities
and Disorders c. kézikönyv (EDM – Képességzavarokkal foglalkozó diagnosztikus kézikönyv) tartalmazza a csecsemő-,
gyermek- és serdülőkori, oktatási környezetben releváns
képességzavarokat/fogyatékosságokat és a zavarok átfogó,
pontos és részletes diagnózisát21. Az EDM a releváns nemzeti és nemzetközi szervezetek által kimunkált, korszerű
meghatározásokkal összhangban, azokat felhasználva öszszeállított gyakorlati, pedagógiai szemléletű diagnosztikus
kézikönyv, amely kifejezetten a speciális oktatás terén dolgozó szakemberek számára készült.
A diagnosztikus munka helyszíne a gyermeket oktató és
nevelő intézmény. A vizsgálatok ütemezésére vonatkozó
előírás, hogy a vizsgálati folyamatot a vizsgálatba való szülői
beleegyezéstől számított 60 napon belül be kell fejezni. A diagnosztikus folyamat záró lépéseként rendszerint összeül a
team, ahol a vizsgáló szakemberek elmagyarázzák a szülőnek a vizsgálatok eredményét, és közösen alakítják ki a
végső döntést. A vizsgálat zárásként elkészül egy vizsgálati

Pierangelo, Roger – Giuliani, George: The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities and Disorders. San Francisco, John Wiley & Sons, Inc.
2007.
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jelentés (evaluation report), amely egyrészt megállapítja
(vagy cáfolja) a gyermek akadályozott státuszát, másrészt az
összes szükséges információt tartalmazza, amely a gyermek
majdani egyéni fejlesztési tervének alapját képezi. A szülőnek, ha nem egyezik a véleménye a szakemberekével, jogában áll egy újabb, független szakértői vizsgálatot kérni.
3. Egyéni oktatási/ fejlesztési terv: Az Individualized Education Program (IEP) egy olyan induvidaualizált oktatási/fejlesztési terv, amelyet a pedagógusok és a szakemberek készítenek a szülőkkel/gondviselőkkel és a gyermekkel,
hogy meghatározzák azokat a tanulási célokat és a szolgáltatásokat, amelyeket az iskola biztosít a speciális szükségletű gyermekek számára. Ez többek között magában foglalja
a diákok erősségeit és gyengeségeit, funkcionális és tanulási
teljesítményét, a családi hátteret (elkötelezettség, nehézség
stb.), a segítő módszereket, a tanácsadást és a pszichológiai
szolgáltatásokat, valamint a beszéd/nyelv támogatását.
Meghatározza a rendszeres oktatási környezetben való
részvétel szintjét, valamint az iskolai elhelyezés és támogatás eljárásait. A szülőknek/gondviselőknek jóvá kell hagyniuk és alá kell írniuk az IEP tervet.
4. Elhelyezés: Az iskola az IEP-ben azonosított és rögzített
feladatokat hajtja végre. A pedagógusok kötelesek gondosan
követni a fejlesztési tervet, és folyamatosan kommunikálnak
a szülőkkel a tanuló napi előrehaladásáról.

20

5. Felülvizsgálás: Az IEP célokat és eredményeket évente
felülvizsgálják az IEP team együttműködésével. A gyermek
speciális szolgáltatásokra való jogosultságát háromévente
kontrollálják.22

3.2. Speciális szükségletű gyermekek oktatása
Magyarországon
Az európai oktatási politikával összhangban a magyar iskoláknak is befogadóvá kell válniuk a különböző speciális
szükségletű tanulókkal szemben, ez jelenti az integrációt és
az inklúziót. Az speciális szükségletű gyermekek diagnosztikájának fontos szerepe van abban, hogy a gyermekek időben
hozzájuthassanak a fejlesztéshez. Magyarországon ezt a feladatkört országos, megyei és tankerületi szakértői bizottságok látják el, ezeket a köznevelési törvény a pedagógiai szakszolgálatokhoz rendeli. A sajátos nevelési igényt komplex –
orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai – vizsgálat alapján állapítják meg. A vizsgálatok gyakorisága törvényben meghatározott. Az első vizsgálatot követően egy év
múlva végzik el újra, majd 12 éves korig kétévente, 12 éves
kor fölött háromévente, 16 éves kor után már nem

Individualized Education Programs (IEP) URL: https://dpi.wi.gov/
sped/laws-procedures-bulletins/procedures/sample/forms Az itt leírt
ötlépéses folyamat az IDEA végrehajtásának összefoglalója Wisconsin
államban.
22
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vizsgálnak újra. A szakértői vélemény a gyermek tankötelezettségének végéig érvényes.23 A magyar köznevelési intézmények jelentős hányadában nincs lehetőség gyógypedagógusok és segítő szakemberek alkalmazására. A sérülésspecifikus ellátást a széleskörű szakszolgálati rendszer és a szerteágazó szolgáltatásokat nyújtó módszertani központok tevékenysége biztosítja.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló nevelése-oktatása megvalósulhat gyógypedagógiai (elkülönített) intézményekben és integrált (többi gyermekkel együtt, többségi osztályokban) keretek között.24 Az SNI igényű gyermekek ellátását intézményi gyógypedagógusok vagy utazó gyógypedagógusok végzik.25 Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az illetékes

23 Bodrogai Tibor – Pápay Nikolett – Soltész Éva – Vaskó Györgyné: Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája. Budapest, Szent
István Társulat, 2012.
24 Az integráló nevelés-oktatás csak abban az intézményben történhet,
amely a törvényben előírt feltételeknek eleget tesz, alapító okiratában
vállalja, hogy biztosítja a különleges gondozást azon gyermekek/tanulók
részére, akik számára ezt a szakértő bizottság előírja.
25 A különleges gondozást elsődlegesen az egységes gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) szakemberei
biztosítják. A köznevelési törvény iránymutatása szerint a sajátos nevelési igényű tanulók/gyermekek integrált nevelésének támogatására a
gyógypedagógiai iskolából egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) hozható létre, melyek az oktató-nevelő munka mellett
pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatokat is elláthat,
valamint utazószakember-hálózatot működtethet.
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tankerületi központ feladata. A minél eredményesebb, méltányosabb és hatékonyabb ellátás érdekében a pedagógusok, gyógypedagógusok és egyéb szakemberek (pl. iskolapszichológusok, gyermekvédelem szakemberei stb.) team
munkában működnek együtt.
A sajátos nevelési igény fogalma az elmúlt évtizedekben
folyamatos változásokon ment keresztül, ami a pedagógiai
gyakorlatot is befolyásolta. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXVI. törvény utat nyitott a fogyatékos tanulók többi tanulóval történő együttneveléséhez, ami óriási lépést jelentett a
korábbi oktatási-nevelési gyakorlathoz képest. A jelenleg érvényben lévő 2011. évi CXC. köznevelési törvény26 a tehetséges tanuló mellett a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a különleges bánásmódot igénylő tanuló kategóriájába helyezi.
Az Nktv. 4. §. 25. pont alapján sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A kérdéshez: Nagy
Janka Teodóra: A fogyatékos személyek esélyegyenlősége: szolgáltatások és támogatások. 2009. 51-95.p. Nagy, Janka Teodóra: The system of
social care services in Hungary. 2014. 163-168.p.
26

23

1. ábra: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók kategóriái
(Forrás: Sonkolyné Fehér Melinda (szerk.): Jogszabályi háttér. Sajátos
nevelési igényű gyermek/tanuló a köznevelési intézményekben. Pécs,
Pécsi Éltes EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózat, 2018. 5.p.)

Tehát a fő gyűjtőfogalom a „kiemelt figyelmet igénylő
gyermek, tanuló”. Ide két nagy kategória tartozik: az egyik a
gyermekvédelem hatásköre, a másik a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló. Ez utóbbinak három alkategóriája van:1. SNI, 2. BTMN, 3. kiemelten tehetséges gyermek,
tanuló (ez új fogalom a köznevelésben).
A sajátos nevelési igény tehát nem orvosi vagy pszichológiai értelemben vett diagnózis, hanem az oktatás területén
való többletjogosultságok biztosítása érdekében bevezetett
iskoláztatási kategória. Az SNI gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése sajátos pedagógiai eljárások alkalmazását,
gyógypedagógiai nevelést igényel. Az egyes kategóriák
24

természetesen nem jelentenek merev határokat, azok között
átfedések lehetnek.
Az SNI gyerek eredményes haladásának támogatására a
köznevelési törvény az SNI kategóriához illeszkedő pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat ír elő,
hozzárendelt óraszámokkal. Az egyéni és kiscsoportos fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján valósul meg.27 A gondozás, fejlesztés feladatait a sajátos nevelési igényű tanulók
esetén minden esetben szakirányos gyógypedagógus vagy
segítő szakember végzi, a beilleszkedési, magatartási vagy
tanulási zavaros gyermekek felzárkóztatása a speciális szakértelem nélküli, de tapasztalt pedagógusok feladatköre. A
sajátos nevelési igénnyel járó megsegítés az átlagosnál nagyobb mértékű differenciálást, korrekciós, habilitációs és
rehabilitációs tevékenységet és terápiás célú oktatási beavatkozásokat jelent.28
A gyermekvédelmi törvény29 a szakellátásban élőknél különleges, speciális és kettősszükségletű ellátást határoz meg.
A Gyvt.53§ (2) bekezdés szerint az otthont nyújtó ellátás keretében különleges ellátást kell biztosítani aa) a tartósan beteg, illetve fogyatékos, ab) a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani ba) súlyos pszichés
tüneteket mutató gyermek (súlyos személyiségfejlődési,

Egyéni fejlesztési tervet nem kizárólag a gyógypedagógusnak kell készítenie, hanem adott esetben az általános iskolai pedagógusnak is.
28 Bodrogai Tibor és mtsai., im.
29 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról.
27
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érzelmi élet- és impulzuskontroll-zavarok, pszichotikus
vagy neurotikus tünetek) bb) súlyos disszociális tüneteket
mutató gyermek (súlyos magatartási, beilleszkedési zavarok, antiszociális viselkedésformák) bc) pszichoaktív szert
(alkohol, drog, egyéb pszichoaktív szerek) használó gyermek számára. c) Különleges és speciális ellátást együttesen
kell biztosítani a különleges és speciális szükségletet egyidejűleg mutató gyermek (kettős szükségletű gyermek) számára.
A gyermekvédelmi és a közoktatási törvényben tehát
nem egységes a terminológia, ami bizonyos helyzetekben
zűrzavart okoz(hat) a szakemberek között. A problémák
észlelése és értelmezése, ezért meglehetősen szituatív.30
Magyarországon 2018-ban összesen 91,5 ezer sajátos nevelési igényű gyerek és tanuló vett részt az oktatásban. Két
évvel korábban 88,3 ezer gyereknek volt szüksége fejlesztővagy gyógypedagógusra. A tanulók közül a sajátos nevelési
igényű tanulók száma 55,3 ezer volt, ami az általános iskolások 7,5%-át jelentette. Ezen belül az integráltan oktatottak
aránya 71,1 százalék, 38,9 ezer fő, ami az előző tanévinél
1,7%-kal (640 fővel) volt magasabb. A gyógypedagógiai tanterv szerint külön osztályban oktatottak aránya 28,9 százalék volt, ami az előző évhez képest 200 fővel 16,3 ezerre
csökkent. 2018-ban 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló vett részt fejlesztő nevelés-oktatásban, a két

Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógiai szociológia. Budapest, ELTE
BGGYFK, 2012.
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évvel ezelőtti adatokhoz képest számuk százzal csökkent. A
régiók tekintetében a két szélső értéket jelentő Nyugat-Dunántúlon csupán minden ötödik, míg Budapesten majdnem
minden második SNI tanuló nevelése külön osztályban történt. Az SNI tanulók aránya továbbra is a Dél-Alföldön volt a
legmagasabb (11,7%), valamint Pest megyében (5,2%) és az
Észak-Alföldön (5,4%) a legalacsonyabb. A nemek szerinti
különbség tovább nőtt, az általános iskolás a fiúk 9, 7 százaléka, a lányok 5,2 százaléka volt sajátos nevelési igényű.31
Az SNI gyermekekre vonatkozó hazai és amerikai számadatok közötti különbség (7,5%, illetve 12, 9%) egyértelműen mutatja, hogy lényegesen szélesebb az a tanulói kör,
amelyre az USA-ban kiterjesztik a gyógypedagógiai segít–
ségnyújtást. A számadatok differenciáltabb elemzésébe (diagnosztikus kategóriák arányainak vizsgálata) nem bocsátkozunk, azonban feltételezhetjük az adatokból, hogy az amerikai törvényalkotás a tartós tanulási nehézségek és zavarok
körét lényegesen tágabban határozza meg.32

Oktatási adatok, 2017/2018. In: Statisztikai tükör, KSH 2018. május
31. URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
32 Ismertek azok a hazai feltevések, adatok is, amelyek legalább 10–12%ra teszik azoknak az általános iskolai tanulóknak az arányát, akik
tanulási nehézségekkel küzdenek, de nem tartoznak az SNI-sek közé.
Ebből következően nem is kapnak többletjogot, hanem a szokásos
pedagógiai eszközökkel (tanulócsoporton belüli differenciált oktatással)
történhet a megsegítésük.
31
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4. Hatékony kommunikáció a családokkal
4.1. Családközpontú és rendszerszemléletű megközelítés
A családokat, így az eltérően fejlődő gyermek családját is,
összetettségében kell tekintenünk. A fejlődés a gyermek és
környezete közötti folyamatos dinamikus interakciók eredménye. Ebben az otthoni környezet minősége nagyon fontos, de a tágabb környezet szintje, elérhetősége és támogatása is meghatározó. A humánökológiai megközelítés33 a
környezet jelentőségét hangsúlyozza a gyermek fejlődésében, és együtt kezeli az individuális életkörülményeket, valamint a társadalmi-kulturális hatásokat. A környezetet
azok a rendszerek (személyek, intézmények, szolgáltatások)
képezik, melyek közvetlenül vagy közvetetten hatnak a
gyermek fejlődésére. A társadalmi hatásoknak különböző
szintjei vannak, a mindennapi rutinoktól az intézményeken
keresztül a kultúra által hangsúlyozott nézetekig. Egy gyermek egyaránt beágyazódik a mikrorendszerbe (pl. család,
rokonok, óvodai csoport/iskolai osztály stb.), a mezorendszerbe (koragyermekkori nevelési intézmény, kortársak
stb.), valamint az őt körülvevő lakóhelyi szociokulturális
környezetbe, az exorendszerbe, amely a kultúra és társadalom mint makrorendszer része is egyben. A makrorendszer
nem kézzelfogható társadalmi rendszer vagy intézmény, hanem a kultúra uralkodó nézeteinek, ideológiáinak, és

33

Bronfenbrenner, im., 1979.
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hiedelmeinek összessége. A kronorendszer az időtényezőt
emeli be a társadalmi alrendszerek értelmezésébe. Az alrendszerek időbeli változásait jelöli, és megmutatja, hogy
miként alakul át a környezeti feltételek jelentősége. Az ökológiai modell vizuálisan a gyereket körbevevő koncentrikus
körökkel szemléltethető (lásd 2.sz. ábra).

2. ábra: A kisgyermekes családok környezetének keretei
(Forrás Danis Ildikó –Kalmár Magda: A fejlődés természete és modelljei. In: (szerk. Danis Ildikó – Farkas Mária – Herczog Mária –Szilvási
Léna) Biztos Kezdet Kötetek I. A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2011, 94.p.)
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A humánökológiai megközelítés alapján a gyerek fejlődésének felméréséhez az életét meghatározó minél több körülményt ismerni kell, beleértve a család anyagi helyzetét, közösségen belüli helyzetét, az erőforrásokat és negatív hatásokat, például konfliktusaikat, a családot érő diszkriminatív
hatásokat stb. A családi és a tágabb környezeti rendszerekben és a rendszerek között megfigyelhető interakciók együttes kezelése fontos kihívás a szakemberek számára. Vizsgálatukhoz, és a róluk való gondolkodáshoz egy öt területet
elemző modellt34 ajánlhatunk:
1. egyéni szint: a családtagok személyiségjellemzői,
adottságai;
2. szülői alrendszer: a szülők házastársi kapcsolata, különös tekintettel a munkamegosztásra, a szerepekre és a kommunikációs mintákra;
3. szülő-gyermek alrendszerek: kapcsolati minőség az
egyes szülők és a gyermekek között, valamint a hármas interakciók során;
4. intergenerációs hatások: kapcsolati háló a nagyszülők,
a szülők és az unoka/gyermek között;
5. mezo- és exorendszer-hatások: kapcsolatok a nukleáris
család tagjai és a családon kívüli személyek, illetve intézmé-

34

Danis és mtsai., im. 100.p
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nyek (munkahely, iskola stb.) között. Ide tartozik a különböző stresszfaktorok és a támogató rendszerek kérdésköre
is.
A gyermek fejlődésére ható rizikótényezők mellett feltétlenül figyelembe kell venni az úgynevezett protektív (védő,
segítő) faktorokat, amelyeknek – különösen eltérő fejlődés
esetén – igen nagy szerepük lehet. A gyermek fejlődősére
gyakorolt szülői hatások vizsgálatakor megkerülhetetlen a
szülői oldal feltárása. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogyan
segíthetjük a gyermek fejlődését, ismernünk kell a szülői impulzusokat és azok gyökereit is. Azonosítanunk kell azokat a
pontokat, ahol beavatkozással segíthetjük és támogathatjuk
a családot és ezáltal a gyermek előrehaladását.
Az erőforrások és negatív hatások felmérésének hatékony eszköze lehet a környezeti térkép, mellyel e viszonyrendszer feltérképezhető és vizuálisan ábrázolható a szülőktől és más családtagoktól származó információk alapján.
A környezeti térkép a különböző kapcsolatok minőségét is
megjeleníti (pl. feszültségekkel teli, vagy támogató, jelentős
vagy nem lényeges kapcsolatok stb.) és segít átlátni, hogy
milyen tényezők azok, amelyek problémát jelentenek, illetve, hogy milyen kapcsolatban vannak a környezet tényezőivel (pl. a gyerekkel töltött idő szűkössége és a munkahelyi kötöttségek stb.), és milyen erőforrások bevonásával lehet befolyásolni azokat. A környezeti térkép megismételt elkészítésével figyelemmel kísérhetjük a körülmények változásait (lásd 3. ábra).
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3. ábra: Környezeti térkép (ECOMAP)
(Forrás: Berta Ferenc, Farkas Mária, Pattermann Kinga, Regős Judit,
Szilvási Léna, Tölgyesi Klára: Gyerekek – Szülők – Közösségek. Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára. Módszertani kézikönyv II. kötet: Szülők. Budapest, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2009.51.p)
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4.2. Szülői munka elismerése
Tudományos kutatások sora bizonyítja, hogy a szülők
részvétele gyermekük iskolai előmenetelében jelentősen
hozzájárul tanulmányi eredményességük növeléséhez.35 A
családi mikrokörnyezet, a szülők attitűdje és viselkedése (pl.
magas szülői elvárások és törekvések, szülői bátorítás, támogatás stb.), és a felnőttekkel együtt végzett tevékenységek (pl. játék, beszélgetés, mondókázás, éneklés, könyvolvasás, színházlátogatás, múzeumlátogatás stb.) meghatározó
kulturális erőforrásnak bizonyulnak a gyermek iskolai pályafutásának, és tanulási esélyeinek javítása tekintetében.36
A kulturális elemek egy része könnyen elérhető a speciális
nevelési szükségletű gyermekek számára, míg mások nehezebben. Következésképpen különösen fontos a speciális
szükségletű gyermekeket nevelő családok erőforrásinak feltárása és erősítése.37

Castro, María – Expósito – Casas, Eva – López-Martín, Esther – Lizasoain, Luis – Navarro-Asencio, Enrique – Gaviria, José Luis: Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. In: Educational research review, 2015. 14., 33-46.p.
36 Boonk, Lisa – Gijselaers, Hieronymus. J.M.,– Ritzen, Henk – BrandGruwel, Saskia: A review of the relationship between parental involvement indicators and academic achievement. Educational Research Review, 2018. 24, 10-30.p.
37 Burke, Meghan Maureen– Hodapp, Robert M. M.: Rrelating stress of
mothers of children with developmental disabilities to family-school
35
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A szülőtámogatásnak számos formája lehet, például a
szülők edukálása, tájékoztatása (brosúrák, portálok, hírlevelek stb.), konzultációk, közvetlen segítségnyújtás (otthoni
megsegítés), tanácsadás, szülőklub, tréning, gyerekbarát/szülőbarát attitűd és szemlélet érvényesítése a pedagógiai munkában, szülők involválása a nevelési intézmények
munkájába stb. Ezek a beavatkozások egyaránt javítják a
gyermek sikerességét és esélyeit, valamint szociális- és érzelmi kompetenciáit38.

4.3. Partnerkapcsolat és professzionális kapcsolattartás
A szülővel való kapcsolat bizalmon és megértésen alapul.
A pedagógusok megbízhatósága, következetessége, kompetenciája és a kiszámíthatósága fontos szerepet játszik a bizalmi kapcsolat kialakításában.39 A bizalomépítés alapvető
feltétele, hogy a szülők elfogadják a gyermek nevelőinek

partnerships. In: Intellectual & Developmental Disabilities, (52) 2014. 1.,
13–23. p.
38 Shepard, Jon – Carlson, John S.: An empirical evaluation of schoolbased prevention programs that involve parents. In: Psychology in the
Schools, (40) 2003. 6., 641-656.p.
39 Wellner, Laurie: Building parent trust in the special education setting:
Educators and parents of students with special needs must work together to change school culture and move from conflict to collaboration.
In: Leadership, (41) 2012. 4., 16-19.p.
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szakmai felkészültségét és hozzáértését.40 A meglevő fejlődéslélektani ismeretek, a konzultációs tudás, a színvonalas
kommunikációs rutin sokat segíthet abban, hogy a családokkal az őszinte, közvetlen kapcsolat és együttműködés kialakulhasson. A gyermekkel dolgozó pedagógus/szakember részéről szükséges a szülők szempontjainak megértése, a szülők erőforrásainak felismerése és erősítése, a konfliktushelyzetek tudatos kezelése.41 Fontos, hogy a pedagógus/szakember, akihez a szülő fordul, ismerje a helyzetet, és
rendelkezzen olyan kommunikációs szemlélettel és technikákkal (pl. kérdezés technika, érzelmek visszajelzése, újrafogalmazás, pozitív odafordulás, empátia, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia, érető figyelem, én-üzenetek küldése,
asszertív és resztoratív eljárások, érdek alapú tárgyalás
stb.), amelyek a megértést és megértetést elősegítik. A felkészült kapcsolttartás és a hatékony kommunikáció eredményesebbé teheti az együttműködést és a munkát, lehet az
egy vizsgálat elvégzése, a fejlesztés megvalósítása, vagy a
következmények minimalizálása. Mindez hozzájárul a család életminőségének javulásához is.

Angell, Maureen E., Stoner, Julia B., Shelden, Debra L.: Trust in education professionals: perspectives of mothers of children with disabilities,
In: Remedial and Special Education, (3) 2009. 3., 160-176.p.
41 Kereki Judit – Szvatkó Anna: A koragyermekkori intervenció, valamint
a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
szakszolgálati protokollja. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft., 2015.
40
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4.4. Tanácsadói szemlélet
A pedagógiai tanácsadás olyan célorientált problémamegoldó tevékenység, amelyben a pedagógusok személyközi kapcsolatokon keresztül nyújtanak támogatást neveltjeiknek (vagy azok szüleinek, nevelőinek), az intézményes
nevelés során előforduló élethelyzetek legoptimálisabb
megoldása érdekében.42 A tanácsadói munka sok esetben tájékoztató és továbbirányító funkciót is ellát. Fontos, hogy a
tanácsadó tisztában legyen saját szakmai felkészültségének
határaival, el tudja dönteni, hogy az adott probléma kezelése
a kompetenciakörében tartozik-e vagy sem. Elengedhetetlen követelmény, hogy ismerje a vele kapcsolatba kerülő
családok működésmódját, kulturális hagyományait, attitűdjeit, erőforrásait és azokat előítélettudatos hozzáállással
tudja értelmezni és elemezni. Akkor tud hatékonyan segíteni, ha erőszakmentesen kommunikál: tudatosítja a saját
neveltetéséből és képzettségéből adódó, általa igaznak gondolt normáit, elképzeléseit, elvárásait, de azt nem erőlteti a
családra.43

42 Dávid Mária: A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata.

Pázmány szociális tudományok sorozat; 5. Budapest, Szent István Társulat, 2012.
43 Csapóné és mtsai., im., 2015.

36

4.5. A szülők edukálása
A szülők támogatásának fontos pillére a szülők edukálása: megfelelő információkkal való ellátása, a gyermeki fejlődéssel, illetve a gyermekneveléssel kapcsolatos ismereteinek bővítése, a szülői kompetenciák, a tudatosság és a felelősségérzet erősítése, az ellátórendszerhez kapcsolódó tudás bővítése, és a családok szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférésének biztosítása.44
A szakemberek főként abban tudnak segíteni, hogy a szülők elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek a „pozitív szülőséget” biztosítják, hogy ezt át tudják
vinni a mindennapi gyakorlatba. A „megerősítés” (empowerment)45 filozófiája a szülői kiszolgáltatottság megszüntetését és a hatékonyság növelését célozza. A pozitív szülőség szemlélete szerint a szülői feladatok gyakorlása egyfelől
privát tevékenység, a család belügye, és saját döntésen alapul. Másfelől a nevelés feladatának tekinti a szülői tevékenység támogatását, olyan kapcsolatok, szerkezetek és

Kereki Judit: A koragyermekkori intervenció rendszere – utak és kapcsolódások. In: Gyermeknevelés, (3) 2015. 2. sz. 55–76. p.
45 A magyar fordítás nehézkessége miatt érdemes végiggondolni az
empowerment szó angol jelentését. Az angol powerless tehetetlent
jelent, aminek ellentéte, a powerful, magyarul: „hatni tudó”, „hatni
képes”, „hatalommal rendelkező”, „cselekedni képes”. Az empowerment
fogalma azt a folyamatot jelenti, amelynek révén a tehetetlen állapotból
eljuthatunk a hatni tudó állapotba.
44
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szolgáltatások kialakítását, amelyek a szülők számára lehetővé teszik a gondoskodást, az iránymutatást, a gyermek elismerését és megerősítését, az erőszakmentes nevelést.46

4.6. Szülők bevonása
A szülők és a pedagógusok kapcsolata nem zökkenőmentes. „A szülők gyakran kevésnek érzik a bevonódás lehetőségeit, míg a pedagógusok a szülők érdektelenségére panaszkodnak.”47 A szülői részvétel minősége és gyakorisága nem
független a család szocio-ökonómiai státuszától. Számos hazai és nemzetközi kutatás kimutatta, hogy a magasabb társadalmi helyzetű családok aktívabban vesznek részt az iskolai/óvodai programokban, gyakrabban vállalnak önkéntes
feladatokat, jobban követik gyermekük előrehaladását, tanulási eredményeit.48 A szülők eltérő hozzáállásának hátterében a különböző elfogadási folyamatuk, együttműködési

46 Lannert Judit: Szülősegítés a kora- és kisgyermekkorban Magyarországon és máshol In: Esély, 2015. 4. sz. 42-61. p.
47 Podráczky Judit – Nyitrai Ágnes: „Ezek a mai szülők!” – Kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok szülőképének néhány jellegzetessége. In
Képzés és gyakorlat, (13. évf.) 2015. 1-2. sz. 359.p.
48Lareau, Anett: Social class differences in family-school relationship:
The importance of cultural capital. In: Sociology of Education. (60) 2003.
2., 73-85p.; Podráczky Judit (szerk.): Szövetségben. Tanulmányok a
család és az intézményes nevelés kapcsolatáról. Budapest, ELTE Eötvös
Kiadó, 2012.
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lehetőségeik, feldolgozási mechanizmusaik és megküzdési
stratégiáik állhatnak. Kósáné és Horányi a nehézségeket pedagógiai szempontból magyarázzák, véleményük szerint „az
óvoda és az iskola ma még nem képes alkalmazkodni azokhoz
az egymástól nagymértékben különböző családi környezetben élő gyermekekhez és szüleikhez, akiknek nem csupán
anyagi helyzete és kulturális jellemzői, hanem [….] szükségletei, igényei, a pedagógusokkal való együttműködési készsége
is eltérő.”49
A kapcsolattartás javulhat, ha az intézmény vezetése
nemcsak a pedagógusokkal, hanem a családokkal is megosztja a döntéshozatali hatalmat50, ha megismeri őket, és képes bizalmat építve együttműködni velük a gyermekek nevelése és fejlesztése érdekében.51 A szülői bevonódásnak két
fő formája van: az intézményi részvétel (pl. ünnepségek, eseményekbe való bekapcsolódás, fogadóórák, pedagógusokkal
való beszélgetések stb.) és az otthoni támogatás. Amennyiben a szülő érzi, hogy fontos szerepe és beleszólása van

Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi, pedagógusok. Budapest,
Flaccus Kiadó, 2006. 211 p.
50 Shepard, Jon – Carlson, John S.: An empirical evaluation of schoolbased prevention programs that involve parents. In: Psychology in the
Schools, (40) 2003. 6., 641-656.p
51Davidson, Kristin – Case, Madeline: Building trust, elevating voices,
and sharing power in family partnership. In: Phi Delta Kappan, (99)
2018.6., 49-53.p.
49

39

gyermeke iskolai/óvodai életébe, úgy a felelőssége, és ezzel
együtt aktivitása is megnövekszik.
A szülők bevonása különösen fontos az intervenciós
program sikeressége szempontjából. A pedagógusnak/szakembernek megfelelő információt kell nyújtani a fejlesztési
tervről (IEP), meg kell értetnie és el kell fogadtatnia a szülőkkel a benne foglaltakat, illetve minél aktívabban be kell
kapcsolnia a szülőket a megvalósításba.52 A szülők bevonása
a bizalom kiépítésének, a gyermek jobb megértésének és a
hatékonyabb beavatkozás kialakításának záloga.

4.7. A kommunikáció javítása
A családerősítés technikáinak mélyén kommunikációs
készségek húzódnak meg, melyek segítségével a pedagógus/szakember biztosítani tudja kliensét az odafigyeléséről,
empátiájáról, közvetíteni tudja megértését, képes a kliens
erősségeire rávilágítani, képes elérni, hogy a szülő felismerje erősségeit, és helyzetét a megoldás, a saját működő
erőforrásai szemszögéből lássa.53 A kommunikációs

Cook, Byran G. – Shepherd, Katharine G. – Cook, Sara. C. – Cook,
Lysandra: Facilitating the effective implementation of evidence-based
practices through teacher-parent collaboration. In: Teaching Exceptional Children, (44) 2012. 3., 22-30.p.
53 Kas Bence – Billédi Katalin – Cs. Ferenczi Szilvia-– Csákvári Judit–
Tánczos Éva: Védőfaktorok a családok erősítésében. Hallgatói tananyag.
TÁMOP 5.2.6-13/1-2014-0001.„A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés
javítása”. Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2015.
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repertoár bővítése és hatékony működtetése megalapozza
és elősegíti a hatékony kapcsolattartást és az együttműködést. A hagyományos formák (pl. megbeszélések, szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, üzenő füzet stb.) mellett egyéb kapcsolattartási formákkal (pl. honlap, újság/hírlap szülői rovattal, e-mail-ek, tájékoztató kiadványok, családi programok stb.) is érdemes élni, azt a módszert alkalmazva, amely a leginkább biztosítja az információk és vélemények szabad áramlását. Hatékony módszertani megoldást jelenthet a szülői esetmegbeszélő csoportok, illetve a
szülőképző csoportok működtetése. Az első a mentálhigiénés támogatásban, az utóbbi a kompetencia szélesítésében
nyújthat hatékony megoldást.54

4.8. Hatékony konfliktuskezelés
A pedagógiai gyakorlatban egyre nagyobb számban és
egyre változatosabb tartalommal fordulnak elő olyan konfliktusok, melyek megnehezítik a pedagógus és a család
együttműködését. A mögöttük meghúzódó okok változatosak, például a pedagógusok szakmai elbizonytalanodása; a
szülők bizalmatlansága; a kompetenciahatárok és jogosultságok tisztázatlansága; kommunikációs egyenlőtlenségek,
félreértések, elakadások; az állás- és pozícióvesztés lehetősége miatt fellépő rivalizálás; az elfogadó, védelmező és a

54 Kereki Judit: Fejlesztési célok és irányok a kora gyermekkori interven-

cióban. In Gyógypedagógiai szemle. (45 évf.) 2017.2. sz. 93-113.p.
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szocializációt segítő társas tér, valamint az emberközpontú
közösségek hiánya stb.
A konfliktusokat a szakirodalom többféleképpen osztályozza. Motiváció szerint kapcsolatalapú-, strukturális
alapú-, értékalapú-, érdekalapú-, információs alapú-, és
szükséglet alapú összeütközéseket, míg kifejeződésük szerint nyílt-, látens-, konstruktív- és destruktív konfliktusokat
különböztet meg.55 Hasonló konfliktusforrásokat azonosított Tucker és Schwartz56 is, amikor speciális szükségletű
gyermeket nevelő szülőket kérdeztek az iskola és a család
együttműködésről. A kutatás szerint a konfliktusok általában az iskolai elhelyezésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt merültek fel, vagy azért mert nem
vették figyelembe a szülők szempontjait és nem tudták megfelelően tájékoztatni őket. Konfliktusokat indukált a rendszeres kommunikáció hiánya, az időben történő kapcsolatfelvétel sikertelensége is.

Deutsch, Morton: The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes. New Haven CT, Yale University Press, 1977.; Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája. Veszprém, Veszprémi Egyetemi
Kiadó, 2002.
56 Tucker, Vanessa – Schwartz, Ilene: Parents’ perspectives of
collaboration with school professionals: Barriers and facilitators to
successful partnerships in planning for students with ASD. In: School
Mental Health, (5). 2013. 1., 3-14.p.
55
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A család, a gyermek, az intézmény és a pedagógus kapcsolatában meghatározó, hogy a felmerülő ellentétek és konfliktusok megfelelő módon rendeződjenek. Konfliktusok esetén
olyan megoldásra kell törekedni, ami mindkét félnek megfelelő. A hatékony konfliktuskezelést a nyílt kommunikáció segíti elő, ahol a felek pontosan megfogalmazzák szükségleteiket, érdekeiket, odafigyelnek és megértik a másik fél szükségleteit és érdekeit, képesek olyan ötleteket és tanácsokat
megfogalmazni, amelyek közül ki tudják választani azt, ami
mindkettőjüknek megfelel. A konstruktív konfliktuskezelés
feltételeit Morton Deutsch kutatásai alapján Szőke-Milinte57
a következő pontokban foglalta össze: 1. A felek tudják meghatározni, milyen típusú konfliktusban vesznek részt. 2. Legyenek tudatában az erőszak okainak és következményeinek, ismerjenek alternatívákat az erőszakra.3. Ne kerüljék
el, hanem vállalják a konfliktust. 4.Tiszteljék önmagukat és
partnerüket, tiszteljék önmaguk és partnerük szükségleteit.
5. Tudjanak különbséget tenni az érdekek és az általuk képviselt álláspontok között. 6. Tanulmányozzák kölcsönösen
egymás érdekeit, hogy azonosítani tudják a közös és összeegyeztethető érdekeket. 7. Úgy közelítsék meg egymás konfliktusban álló érdekeit, mint az együttműködés által megoldható problémát. 8. Figyeljenek egymás kommunikációjára, próbálják meg minél érthetőbben közölni az információkat. 9. Kontrollálják egymás szubjektivitását, sztereotípiáit,
hamis ítéleteit, percepcióit, melyek az akut konfliktusok

Szőke-Milinte Enikő: Pedagógusok konfliktuskezelési kultúrája. In: Új
pedagógiai szemle, (54. évf.) 2004. 1. sz. 26-39.p.
57
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gyakori tartozékai. 10. Fejlesszék önmaguk konfliktuskezelő
képességeit. 11. Legyen reális önismeretük, ismerjék saját
reakcióikat konfliktushelyzetben. 12. A konfliktuskezelés folyamatában maradjanak mindvégig erkölcsös emberek.

4.9. A szakemberek felkészültségének
és pszichés állapotának jelentősége
A gyermekellátásban dolgozó szakembereknek alapvető
ismeretekkel kell rendelkezniük a tipikus és a tipikustól eltérő fejlődés eseteiről, és a szülőkkel folyó munkáról. Az ismereteken túl nyitottnak és érzékenynek kell lenniük a
problémákra, ismerniük kell azokat a kommunikációs technikákat és pedagógiai módszereket, melyekre a megsegítésben támaszkodni tudnak. Mentálisan erős és kiegyensúlyozott személyiségnek kell lenniük, hiszen csak így lesznek képesek a családdal intenzív kapcsolatot létesíteni és fenntartani, illetve a szülőktől kapott információk birtokában tudják megfelelően fejleszteni a gyermeket.58 Donald Winnicott59 fogalmára utalva „elég jó” segítőnek kell lenniük, akik
nemcsak szakmailag felkészültek, hanem érzelmileg is kellő
támogatást, odafigyelést, pozitív tapasztalatot tudnak nyújtani a gyermeknek és a családoknak.

58
59

Csapóné és mtsai, im.2015.
Winnicott, Donald W.: Játszás és valóság. Budapest, Animula, 1999.
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5. Összegzés
A kommunikáció a segítő szerep betöltésének kulcskompetenciája.60 A kommunikáció teszi lehetővé azon tartalmak
megosztását és megvitatását, melyek a gyermek fejlődése
szempontjából mindkét fél – pedagógus/szakember és szülők – számára egyaránt fontosak. A partnerkapcsolat kialakítása nem statikus állapot, hanem egy folyamat, melyben a
partnereknek – ideális esetben - az a célja, hogy folyamatosan erősítsék és támogassák egymást a gyerekek fejlődése
érdekében.61 A szülő bizalmának megnyerése tudatos építkezés, mely lépésről lépésre történik, és sokszor jellemzik
kudarcok és megtorpanások is.
Családközpontú szemlélettel, elfogadással, a kölcsönös
bizalom kiépítésével, a megerősítés filozófiájának érvényesítésével a pedagógusok/szakemberek jobban megérezhetik és megérthetik a szülők szükségleteit, kultúráját, szokásaikat, és maguk is magabiztosabbakká válhatnak. Információforrássá, közvetítővé vagy kommunikációs partnerré válhatnak más szolgáltatások szakemberei felé vagy velük
együttműködve. Az interdiszciplináris team szakemberei

Billédi Katalin – Csákvári Judit: Segítő szerep, együttműködés a fogyatékos személyek ellátásában. Hallgatói tananyag. Budapest, Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2017.
61 Driessen, Geert – Smit, Frederik – Sleegers, Peter: Parental involvement and educational achievement. In:
British Educational Research Journal, (31) 2005. 4, 509-532.p.
60
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(pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, gyógypedagógus, szakorvos, védőnő stb.) fontos szakmai kapcsolatot
jelenthetnek egy-egy nehezebb probléma esetén.62
A szülők és szakemberek, a család és az intézmény
együttműködésének fejlesztésére egyre nagyobb igény fogalmazódik meg mindkét félben. Az eredményes kooperációnak a már meglévő és tudatosított erőforrások felhasználása és az újabbak feltárása a záloga. A közös munkában
olyan tevékenységekre érdemes fókuszálni, amelyek valódi
tartalommal bírnak és sikerélményt, motivációt jelentenek
a rendszer minden szereplője számára.

Ellenőrző kérdések:
1. Foglalja össze a speciális szükséglet jellemzőit!
2. Milyen elemei vannak a gyerekek fejlődési környezetének?
3. Mire használható a környezeti (humánökológiai) térkép, az ECOMAP?
4. Mit jelent a megerősítés (empowerment) a szülősegítés
folyamatában?
5. Foglalja össze, hogy a pedagógusok milyen területeken
tudják javítani, erősíteni a szülőkkel való kommunikációt!

Kereki Judit – Kispéter Lászlóné: Családközpontúság és ágazatközi
együttműködés a kora gyermekkori intervencióban In: Egészségfejlesztés, (59. évf.) 2018. 1. sz. 34-54. p.
62
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6. Soroljon fel három olyan előnyt, amely a szülőket ösztönzi az intézményekkel való együttműködésre!

Feladatok:
1. Hasonlítsa össze a speciális szükségletű gyermekek
csoportjait és jellemzőit a köznevelési rendszer és a szociális
ellátórendszer szempontjából! Megállapításairól készítsen
T táblázatot! A T vonal bal oszlopába a pedagógiai szempontokat, a jobb oszlopába a szociális szempontokat jegyezze!
2. Készítsen a szülővel közösen környezeti térképet egy
speciális szükségletű család kapcsolatainak feltérképezéséhez! Gondolja át és jelölje, hogy mely intézmények, személyek jelentenek erőforrást, illetve, hogy mely kapcsolatokra
érdemes több figyelmet fordítani.
3. Készítsen papír alapú vagy elektronikus gondolattérképet a hatékony kommunikáció stratégiáiról és technikáiról a szülőkkel való kapcsolattartásban!
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Zur Wirksamkeit von Sprachfördermaßnahmen
im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Ein Projektbericht
(Projektjelentés a nyelvfejlesztési intézkedések
hatékonyságáról az óvoda-iskola átmenetnél)
Patricia Nauwerck
Abstract
Obwohl in den vergangenen Jahren in Deutschland vielfältige Anstrengungen unternommen wurden, mehr Bildungsgerechtigkeit herzustellen, sind die Bildungschancen
eines Kindes noch immer in hohem Maße abhängig von dessen sozialer Herkunft. Bildungsbenachteiligung trifft oft
Schüler/innen aus bildungsfernen Milieus und/oder nichtdeutscher Herkunft. Daher hat die Diskussion um die Ergebnisse internationaler Leistungsvergleichsstudien aus linguistischer Perspektive Bernsteins Defizithypothese (1954)
neu belebt, nach der „sprachliche Barrieren“ als eine (von
mehreren) Ursachen für schulisches Scheitern betrachtet
werden. Während die alltagssprachlichen Fähigkeiten der
Kinder und Jugendlichen beim Schuleintritt gut ausgebaut
erscheinen, erweisen sich vor allem der Schriftspracherwerb sowie bildungs-und fachsprachliche Register als
Hürde für den Bildungserfolg (Eckhardt 2008, Schulte-Bunert 2012). Im wissenschaftlichen Diskurs wird daher seit
Längerem eine „durchgängige Sprachbildung“ vom Vorschulalter bis zum Schulabschluss (Gogolin 2008, Fürstenau/Gomolla 2011) gefordert. In diesem Zusammenhang
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rückten insbesondere der Elementarbereich, die Entwicklung und Implementierung fundierter Sprachförderkonzepte sowie die Aus-und Weiterbildung der pädagogischen
Fachkräfte verstärkt in den Fokus von Bildungspolitik und
Wissenschaft. Vor diesem Hintergrund schlossen sich 2010
die Städte Heidenheim, Schwäbisch Gmünd, Aalen sowie
2012 auch Ellwangen mit der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd zum „Regionalverbund Sprachförderung“ zusammen. Seither wurden jährlich 30 Erzieherinnen
an der Pädagogischen Hochschule in einem Zertifikatstudium zu Sprachpädagoginnen qualifiziert mit dem Ziel, in
den Einrichtungen Sprachförderung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umzusetzen. Von 2013 bis 2016
wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert.
Der Beitrag skizziert Anlage, Ziele und Ergebnisse der Untersuchung.

Absztrakt
Bár az elmúlt néhány évben Németországban számos
erőfeszítést tettek az oktatás egyenlőségének növelése érdekében, a gyermek oktatási kilátásai továbbra is nagymértékben függnek társadalmi hátterüktől. Az oktatási hátrányok gyakran befolyásolják a hátrányos helyzetű és / vagy
nem német származású tanulókat. Ezért a nemzetközi, a teljesítményeket összehasonlító tanulmányok eredményeiről
folytatott vita nyelvi szempontból élénkítette fel a Bernstein-féle deficithipotézist (1954), amely szerint a „nyelvi
korlátok” (többek között) az iskolai kudarc egyik okának
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tekinthetők. Míg a gyerekek és serdülők általános nyelvi képességei az iskolai belépéskor jól kiépítettnek tűnnek, addig
az írásos nyelvhasználat elsajátítása, továbbá a képzési és
szaktárgyi regiszter jelentik az oktatás sikeréhez vezető
úton az akadályokat (Eckhardt 2008, Schulte-Bunert 2012).
Ezért a tudományos diskurzusban már régóta megjelent az
óvodától az érettségig tartó "konzisztens nyelvoktatás" követelménye (Gogolin 2008, Fürstenau / Gomolla 2011). Ebben az összefüggésben különösen az alapfokú oktatással
kapcsolatban középpontba került a jól megalapozott nyelvfejlesztő koncepciók kidolgozása és megvalósítása, valamint
az pedagógiai szakemberek ki-és továbbképzése az oktatáspolitika és a tudomány területén. Ennek hátterében Heidenheim, Schwäbisch Gmünd, Aalen és Ellwangen városai 2012ben a Schwäbisch Gmündi Pedagógiai Főiskolával közösen
hoztak létre egy regionális szövetséget, melynek célja a
nyelvi fejlesztés lett ("Regionalverbund Sprachförderung").
Azóta évente 30 óvodapedagógus szerzett nyelvpedagógusi
szakképzettséget a Pedagógiai Főiskolán szervezett továbbképzéseken, azzal a céllal, hogy a legutóbbi tudományos
eredmények alapján az intézményekben támogassák a gyerekek nyelvi fejlődését. 2013 és 2016 között a projektet tudományosan nyomon követték és értékelték. A cikk felvázolja a vizsgálat céljait, menetét és eredményeit.

Schlüsselwörter: Sprachförderung; Deutsch als Zweitsprache; Literacy; Übergang Kindergarten/Grundschule;
Mündlichkeit/Schriftlichkeit
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Kulcsszavak: nyelvi fejlesztés; német, mint második
nyelv; literacy; óvoda és iskola átmenet; szó-és írásbeliség

1. Ausgangslage
Die mäßigen Befunde der PISA-Studie zu Beginn der
2000er Jahre haben hierzulande eine Trendwende im Bildungssystem eingeläutet, die mit den Folgen des SputnikSchocks in Amerika Ende der 50erJahre vergleichbar ist:
Dazu zählte seinerzeit vor allem eine Neuausrichtung der
frühkindlichen Bildung mit Orientierungsplänen für Vorschuleinrichtungen, gezielten Förderprogrammen (z.B. im
sprachlichen Bereich, in Naturwissenschaften und Mathematik) sowie der Einführung von Testverfahren, um etwaige
Fehlentwicklungen rechtzeitig zu identifizieren und zu korrigieren.
Mit dem Ausbau der (Zweit-)Spracherwerbsforschung
sowie der Neu-und Weiterentwicklung von Förderkonzeptionen kristallisierte sich insbesondere im Kontext der durchgängigen Sprachbildung ein umfassenderer Begriff von
Sprachlichkeit heraus, der neben der gesprochenen Alltagssprache auch Schrift-/ Bildungs-/Schul- und Fachsprache –
berücksichtigt. In diesem Zusammenhang etablieren sich
seither zunehmend Konzepte wie „early Literacy“ im Kindergarten (Müller 2012, Hüttis-Graff/Wieler 2011, Nauwerck 2014), „sprachsensibler (Fach-)Unterricht“ (Kurtz
2014, Michalak/Lemke/Goeke 2015) oder CLIL-Ansätze
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(Content and Language Integrated Learning) in den Bildungseinrichtungen. Nach PISA erfuhren in dem bislang von
einem „monolingualen Habitus“ geprägten Bildungssystem
auch der Aspekt der Mehrsprachigkeit und die damit verbundenen Potentiale zunehmend Beachtung. Daraus leiten
sich neue Aufgaben ab für das Erziehungspersonal in den
Kindergärten1, das sich seither zunehmend auf die Förderung mehrsprachiger Kinder einstellen muss. Durch die unterschiedlichen Erwerbskontexte und die daraus resultierenden heterogenen Entwicklungsstände ergeben sich dabei stetig ansteigende und komplexe Anforderungen an das
pädagogische Fachpersonal bei der Sprachförderung einund mehrsprachiger Kinder (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2014: 35).
Bislang ist allerdings noch immer nicht hinreichend geklärt, wie Sprachförderung definiert wird und welche konkreten Maßnahmen sich dabei als besonders effizient erweisen (vgl. Bund- Länder-Initiative BISS2 Expertise 2012: 9).
Der derzeitige Forschungsstand legt aber nahe, dass ein integrierter Ansatz, bei dem Sprachförderung in den Alltag
einbezogen wird, wirkungsvoller ist als isolierte Unterstützungsangebote (Ricart-Brede 2011). Da nur wenige Programme auf ihre Umsetzung in der Praxis überprüft wurden, sieht das Konsortium der Bund-Länder-Initiative hier
ein Forschungsdesiderat.

1
2

und auch für Lehrkräfte in allen Schularten und -stufen
BiSS= „Bildung durch Sprache und Schrift“
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Zugleich wird auf Befunde verwiesen, aus denen ein potenzieller kausaler Zusammenhang zwischen Förderaktivitäten im Elementar- und Schulbereich und positiven Effekten auf die späteren Schulleistungen abgeleitet werden
könnte (Expertise BISS 2012: 6). Inwieweit dies tatsächlich
zutrifft, muss jedoch auf eine breitere Datenbasis gestellt
werden. In diesen Kontext sind die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Regionalverbunds Sprachförderung einzuordnen.

2. Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit im Übergang
vom Kindergarten in die Grundschule
Der Schriftspracherwerb ist bekanntermaßen an eine
ganze Reihe sprachlicher und kognitiver Voraussetzungen
gekoppelt: Artikulation, Wortschatz und begriffliches Wissen, Morphosyntax, Sprachverständnis, phonologische Bewusstheit, Symbol- und Textsortenverständnis und Speicherfähigkeit (Langzeit-/Kurzzeitgedächtnis). Für einen gelingenden Schriftspracherwerb – im Sinne von medialer und
konzeptioneller Schriftlichkeit, d.h. Schriftgebrauch und
Textverständnis – sind außerdem grundlegende Einsichten
in die Text- und Diskursebene, in das System der Schrift (Bedeutungshaltigkeit, Buchstabenbindung, Lautbezug und orthografische Eigenständigkeit) sowie sprachanalytische Fähigkeiten (Abstraktion von Handlungs- und Bedeutungskontext; Konzentration auf die lautliche Seite: Phonembewusstsein; Erwerb des Wortkonzepts) unerlässlich (Dehn
22010, Bredel/Fuhrhopp/Noack 2011). Bei Kindern mit
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Zweitsprache Deutsch sowie bei Einsprachigen aus bildungsfernen Milieus ist der Wortschatz zum Zeitpunkt der
Einschulung oft noch nicht ausreichend ausgebaut, so dass
es ihnen an begrifflichem Wissen und Spracherfahrung (insbesondere im literarischen und bildungssprachlichen Bereich sowie beim dekontextualisierten Sprachgebrauch)
mangelt, was den Aufbau der kognitiv-akademischen
Sprachfähigkeiten erschwert. Damit geht dann meist eine –
bedingt durch nicht oder nur in geringem Maße vorhandene
narrative Muster – eingeschränkte Erzählkompetenz der
Kinder einher. Das hat Knapp (1998) zufolge nachhaltige
Konsequenzen für die weitere Sprachentwicklung im Schulalter, zu der auch der Erwerb textsortenspezifischer Schemata gezählt wird: Kinder mit zu geringer Spracherfahrung
können textsortenspezifische Merkmale nur eingeschränkt
wahrnehmen und realisieren, so dass es ihnen schwerfällt,
„diese Form der differenzierten Sprachwahrnehmung und
Sprachverwendung zu lernen“ (Knapp 1998:235). Dies legt
den Schluss nahe, dass die (vor-)schulische Sprachförderung neben den alltagssprachlichen Fähigkeiten auch den
Aufbau der kognitiv-akademischen Sprachfähigkeiten, zu
denen ebenso die Erzähl- und Textproduktionskompetenz
gehört, in den Blick nehmen muss. Denn Kinder, die bereits
im Vorschulalter und im familiären Umfeld narrative und literale Erfahrungen sammeln und mit Texten in Kontakt
kommen, entwickeln schon früh ein Textsortenverständnis
und Wissen über Superstrukturen, was ihnen später in der
Schule sowohl beim Lesen und Textverstehen als auch beim
Schreiben hilft. Der Orientierungsplan für die baden63

württembergischen Kindergärten 2014 greift dies auf und
bezieht auch die frühe Schriftbegegnung in die Vorschulerziehung ein, um die Kinder auf den Schulstart und einen gelingenden Übergang vorzubereiten.

3. Das Forschungsprojekt
3.1. Der Regionalverbund Sprachförderung
Seit 2010 werden im „Regionalverbund Sprachförderung“ 30 Erzieherinnen aus den beteiligten Städten an der
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zu Sprachpädagoginnen qualifiziert. Die Fachkräfte absolvieren ein
Jahr lang ein Zertifikatsstudium, das sie dazu befähigt, in den
Kindertageseinrichtungen Sprachstandsdiagnostik und
Sprachfördermaßnahmen zu implementieren und durchzuführen. In Kompaktseminaren erwarben die Kursteilnehmerinnen wissenschaftliche Kenntnisse zu Sprach- und Schriftspracherwerb, Mehrsprachigkeit, Sprachstandsbestimmung
und der Didaktik der sprachpraktischen Arbeit mit Kindern.
Zudem wurden sie in Form eines Coachings bei der Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung in ihren Einrichtungen unterstützt. Darüber hinaus waren regionale
Treffen der einzelnen Städte, bei denen sprachpädagogische
Themen bearbeitet und Erfahrungen ausgetauscht werden,
ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
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3.2. Forschungsdesign
Zentrales Ziel der Untersuchung war es herauszufinden,
wie das Fachpersonal die während des Zertifikatsstudiums
erworbenen Kenntnisse auf die Praxis transferiert. Obwohl
die beteiligten Städte jeweils eigene Sprachförderkonzeptionen ausgearbeitet hatten, folgte die Umsetzung der Sprachförderpraxis in allen Einrichtungen des Regionalverbunds
gemeinsamen, wissenschaftlich abgesicherten Prinzipien:
 Die Sprachförderung findet alltagsintegriert statt; die
Erzieherinnen identifizieren im Alltag, z.B. beim Spielen, Basteln, Turnen, hauswirtschaftlichen Tätigkeiten,
sprachförderliche Situationen und nutzen diese gewinnbringend. Zugleich bieten sie vielfältige Sprechanlässe an und fungieren bewusst als sprachliche Modelle.
 Zusätzlich finden Kleingruppenarbeiten mit drei bis
fünf Kindern statt, die direkte Adressierung und handlungsbegleitendes Sprechen beinhalten.
 Das Fachpersonal schafft gezielt Situationen, die stark
an Kommunikation (auch der Kinder untereinander)
gebunden sind; z. B. Gesprächs-/Erzählrunden, Bilderbuchbetrachtung, interaktives Vorlesen mit Anschlusskommunikation
 Wertschätzung und Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit. Im Kindergartenalltag werden grundlegende
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pädagogische und didaktische Prinzipien mehrsprachiger Erziehung umgesetzt.
 Die Berücksichtigung von Literacy-Konzeptionen, Begegnung mit Schrift(symbolen) und verschiedenen
Textsorten
 Umsetzung von Language Awareness-Konzepten
(Sprachspiele und Reime zur Förderung der phonologischen Bewusstheit)
 Kontinuierliche Beobachtung, Sprachstandsdiagnose
und Dokumentation der individuellen kindlichen
Sprachentwicklung und gezielte Förderung bei
Sprachauffälligkeiten
Bei der Evaluation lag das Erkenntnisinteresse außerdem
darauf, welche Effekte der Sprachförderung sich in der Sprachentwicklung der Kinder und beim Übergang in die Grundschule zeigten. Zugleich sollten aus den Untersuchungsergebnissen weiterführende Empfehlungen für die sprachpädagogische Praxis in den Kindergärten sowie die Weiterentwicklung des Qualifizierungskonzepts abgeleitet werden.
Bei der Untersuchung wurde von folgenden Hypothesen
ausgegangen:
 In allen an der Evaluation beteiligten Einrichtungen
arbeiten Sprachpädagoginnen, die ihre Qualifikation
im Zertifikatsstudium an der PH Schwäbisch Gmünd
erworben haben. Ihr Fokus liegt auf der alltagsintegrierten Sprachförderung, bei der den Kindern ein
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differenzierter, hochwertiger Input und vielfältige
Sprechanlässe angeboten werden. Da die Sprachförderkräfte die Kinder individuell beobachten und deren
Sprachstand dokumentieren, steuern sie abweichenden Spracherwerbsverläufen gezielt entgegen. Deshalb ist anzunehmen, dass sich die Mehrheit der Kinder sprachlich altersgemäß entwickelt, sofern keine
spezifische Sprachentwicklungsstörung vorliegt oder
andere physiologische bzw. psychosoziale Beeinträchtigungen den Spracherwerbsprozess hemmen.
 Da die Sprachpädagoginnen auch im Umgang mit
Mehrsprachigkeit und für die Förderung von Kindern
mit Zweitsprache Deutsch geschult sind, wird angenommen, dass Kinder mit anderer Erstsprache die
Zweitsprache Deutsch – unter Berücksichtigung der
Kontaktdauer mit der Zweitsprache – altersgemäß
ausbilden.
 Die ganzheitliche Förderung aller sprachlichen Basisqualifikationen (phonisch, lexikalisch-semantisch,
morphologisch-syntaktisch, pragmatisch-diskursiv, literal) erleichtert den Kindern den Einstieg in das schulische Lernen, da durch die Berücksichtigung von Literacy-Konzepten zudem bereits wichtige Vorläuferfertigkeiten für den Erwerb der kognitiv-akademischen
Sprachfähigkeiten geschaffen wurden. Somit sollte einer altersangemessenen Sprachentwicklung der Kinder ein unauffälliger Schriftspracherwerb folgen.
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Um ein differenziertes Bild von der Wirksamkeit der
Sprachförderung zu gewinnen, wurden bei der Datenerhebung quantitative und qualitative Forschungsmethoden
(Sprachtest LiSe-DaZ und HAVAS-5) trianguliert.
2013 und 2014 wurden in den am Projekt beteiligten Kindergärten mit der Linguistischen Sprachstandserhebung
Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ) bei 159 Kindern (67
deutsche Muttersprachler, 92 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache) Sprachstandsmessungen durchgeführt.
LiSe-DaZ ist für ein- und mehrsprachige Kinder standardisiert und normiert und nimmt sprachliche Strukturen in
den Blick, die für den Erst-und frühen Zweitspracherwerb
hinreichend erforscht sind und die Einschätzung syntaktischer, morphologischer und semantischer Kompetenzen zulassen (vgl. Schulz/Tracy 2011: 19). Untersucht werden sowohl Sprachverständnis. Die Testauswertung berücksichtigt neben dem Alter der Kinder auch die Kontaktzeit mit der
Zweitsprache. Dies ermöglicht eine Einschätzung des kindlichen Sprachstands im Vergleich zu anderen Kindern mit
DaZ, die sich in der gleichen Erwerbsphase befinden. Somit
bildet das Testergebnis u.a. ab, „ob ein Kind mit DaZ im Hinblick auf sein Alter und die Kontaktdauer für DaZ-Lerner
und -Lernerinnen erwartungsgemäße Leistungen zeigt“
(vgl. Schulz/Tracy 2011:18).
Ein Teil der Kinder konnte im Herbst 2015 in das erste
Schuljahr begleitet werden. Dabei wurden die sprachlichen
Voraussetzungen untersucht, mit denen die Erstklässler in
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das schulische Lernen starteten. Mit dem Hamburger Verfahren zur Analyse des Sprachstands Fünfjähriger (HAVAS5, Reich/Roth 2004), einem halbstandardisierten Verfahren, das auch in verschiedenen Herkunftssprachen vorliegt,
wurde eine Profilanalyse der Schulanfänger erstellt. Als
Sprechimpuls diente die sechsteilige Bildfolge „Katze und
Vogel“3. Die mündlichen Erzählungen der Kinder wurden
auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Neben
sprachlichen Aspekten (Wortschatz, Form und Stellung des
Verbs, Satzverbindungen) wurden Sprachverwendungsstrategien (Einsatz der Herkunftssprache, Code Switching),
Sprachaufmerksamkeit, Bewältigung der Aufgabenstellung
(Orientierung in der Bildfolge, Detailgenauigkeit) analysiert.
Letzteres lässt Rückschlüsse darauf zu, wie weit die zu den
kognitiv-akademischen Sprachfähigkeiten gehörige Erzählkompetenz bereits ausgebaut ist. Zugleich spiegeln sich in
der Sprachprobe literale Vorerfahrungen des Kindes (z.B.
Erzählstrukturen, Umgang mit Bildern).
Im Frühjahr 2016 wurden mittels einer Schreibprobe
(Lernbeobachtung Schreiben nach Mechthild Dehn) Zugriffsweisen der Kinder auf Schrift erfasst, z.B. inwiefern das
Erinnern von Schriftzeichen und deren Zuordnung zu Lauten gelingt und in welchem Maße die Kinder bereits Prinzipien der Schreibung berücksichtigen (vgl. Dehn 22014:199).

https://www.foermig.uni-hamburg.de/publikationen/diagnoseinstru
mente/havas-5.html [28.2.2017]
3
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Abschließend wurde überprüft, ob Kinder, die bei der
Ersterhebung mit HAVAS-5 besser abgeschnitten haben,
auch erfolgreicher in den Schriftspracherwerb hineinfanden.
Außerdem wurde ein Datenvergleich vorgenommen zwischen Kindern, die im Kindergarten von dem im Regionalverbund qualifizierten Sprachpädagoginnen betreut worden waren, und Kindern aus anderen Einrichtungen. Dies
sollte Aufschluss geben über Effekte der vorschulischen
Sprachförderung und die Wirksamkeit des Qualifizierungskonzepts.

4. Ergebnisse im Überblick
4.1. Sprachstandserhebung im Kindergarten (LiSe-DaZ)
Die Untersuchungsergebnisse aus den Kindergärten belegen, dass die Mehrheit der getesteten einsprachig deutschen Kinder 2013 und 2014 sowohl rezeptiv als auch produktiv altersgemäße Sprachleistungen zeigte.
Ähnlich verhielt es sich zu weiten Teilen bei der Testgruppe mit Zweitsprache Deutsch, die jedoch bei der
Sprachproduktion in den Bereichen Satzklammer und Kasus
sowie beim Sprachverstehen von W-Fragen noch Unterstützungsbedarf aufwies. Zudem waren bei der Zweiterhebung
2014 wesentliche Entwicklungsfortschritte der Kinder und
ein Rückgang des Förderbedarfs erkennbar.
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Dies deutet darauf hin, dass die pädagogischen Fachkräfte, die sich im Zertifikatsstudium mit Spracherwerbsprozessen im mehrsprachigen Kontext befassten, verstärkt
die Bedürfnisse der jungen Zweitsprachler/innen in den
Blick genommen und gezielt Sprachelemente und -strukturen gefördert haben, die im Zweitspracherwerb Deutsch als
Stolpersteine gelten (u. a. Präpositionen, Nominalflexion).
Dass die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache vergleichsweise wenig Förderbedarf bei den Synsemantika (Konjunktionen, Präpositionen, Partikel, Modalverben) aufweisen,
bildet weitere Schwerpunkte ab in der Sprachförderpraxis
(Literacy-Konzepte, Begegnung mit schrift- und bildungssprachlichen Strukturen).
Weiterhin wurden bei der Sprachförderung im Regionalverbund offenbar Inputfaktoren wirksam: obwohl die Kinder in einem dialektal geprägten Sprachraum aufwachsen,
erzielte 2013 und 2014 die Mehrheit der getesteten deutschen Muttersprachler/innen bei der Kasusverwendung altersgemäße (teilweise sogar überdurchschnittliche) Werte.
Dies lässt vermuten, dass das pädagogische Fachpersonal
bewusst als Sprachmodell agiert und auf eine deutliche, an
der Standard- bzw. Schriftsprache orientierte Aussprache
achtet sowie die Kinder für diesen Sprachbereich sensibilisiert. Insgesamt legen die Untersuchungsergebnisse den
Schluss nahe, dass die Sprachpädagoginnen ihre im Zertifikatsstudium erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten effizient auf die Sprachförderpraxis transferierten.
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4.2. Sprachstandserhebung in der Schuleingangsstufe
Alle im Herbst 2015 an der Untersuchung beteiligten
Schulanfänger zeigten - trotz teilweise noch begrenzt verfügbarer Sprachmittel - bemerkenswert viel Sprechbereitschaft und sichtliche Erzählfreude. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass ihnen aus dem Vorschulbereich und/oder im
familiären Umfeld Sprechsituationen vertraut sind und dass
sie in Gesprächs- bzw. Erzählsituationen neben sprachlichen Routinen und auch ein positives Selbstkonzept entwickelt haben.
Die Kinder hatten mehrheitlich keine Schwierigkeiten bei
der Orientierung in Reihenfolge der Bilder, was ebenso darauf hindeutet, dass sie Erfahrungen im Umgang mit Bilderbüchern in die Schule mitbringen. Erzählstrategien sind bereits bei vielen Kindern in Ansätzen angelegt, müssen aber,
ebenso wie der verbale Wortschatz, noch weiter ausdifferenziert werden. Ebenso kann im Bereich der Visual Literacy das genaue Hinsehen und eine detailreichere Wiedergabe geübt werden. Auf die Abschlussfrage „Warum weint
die Katze?“ antworteten die meisten Kinder– pragmatisch
durchaus angemessen – mit einem einfachen Aussage- oder
Begründungssatz, der erkennen ließ, dass sie die Geschichte
im Überblick (sowie auch die Pointe) verstanden haben.
Ausführlicher, mit mehreren Aussage- und Begründungssätzen, äußerten sich nur 3 %, während weniger als ein Viertel
der getesteten Kinder keine inhaltlich passende Reaktion
zeigten. In den Erzählungen der Kinder waren Form und
Stellung des Verbs (mit wenigen Übergangsformen) bereits
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gut entwickelt. Sätze wurden alterstypisch vorwiegend mit
„und“ bzw. „und da/ und dann“ verbunden. Immerhin ein
Fünftel der Erstklässler/innen verwendete bereits weiterentwickelte Formen, die im Kontext der konzeptionellen
Schriftlichkeit relevant sind und auf frühe narrative und literale Erfahrungen mit einem reichhaltigen Sprach- und
Textangebot schließen lassen.
Der Datenabgleich hat gezeigt, dass sich bei der vorliegenden Stichprobe die sprachliche Entwicklung zum Schuleintritt und die Leistungen im Schriftspracherwerb bei der
überwiegenden Zahl der Kinder entsprachen. Darüber hinaus war insgesamt bei den sprachlichen Leistungen der von
Sprachpädagoginnen geförderten Kinder ein leichter Vorsprung gegenüber der Kontrollgruppe feststellbar, was
ebenfalls als Indiz für die Wirksamkeit der Sprachpraxis im
Regionalverbund betrachtet werden kann.

5. Zusammenfassung
Insgesamt legen die hier im Überblick dargestellten Untersuchungsergebnisse den Schluss nahe, dass sich sowohl
die Sprachförderung als auch das Qualifizierungskonzept im
Regionalverbund als wirksam erwiesen, da die Sprachpädagoginnen offensichtlich sprachbewusst agierten und ihre im
Zertifikatsstudium erworbenen Kenntnisse effizient auf die
Sprachförderpraxis transferierten. Dies bildete sich u. a. in
den weitgehend altersgemäßen Sprachleistungen der
deutschsprachigen Kinder und in einem Rückgang des
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Förderbedarfs bei den Zweitsprachler/innen sowie im Vergleich der Sprachdaten verschiedener Gruppen (Kinder, die
von den im Regionalverbund qualifizierten Sprachpädagoginnen gefördert wurden und Kinder aus anderen Einrichtungen) ab.

Aufgaben:
1. Vor welchen sprachlichen Herausforderungen stehen
Kinder aus bildungsfernen Milieus und Kinder mit Zweitsprache Deutsch beim Schuleintritt?
2. Inwiefern bahnt das Erzählen literale Fähigkeiten an,
die für den Übergang in das schulische Lernen relevant sind?
3. Welche Befunde stützen die Annahme, dass die Sprachförderung und das Qualifikationskonzept im Regionalverbund wirksam geworden sein könnten?
4. Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Untersuchungsergebnissen für die Lehrkräfte in der Schule?
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Az iskolai hátránykezelés alternatív módszere
Aparhanton a Máj Sukár Juma
(Egy szebb világ) Tanodában
Varga István – Ezer Ferenc Veronika
Az Aparhanti Független Roma Egyesület által létrehozott
„Máj sukar juma" (Egy szebb világ) tanoda a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, főképp roma származású gyermekek felzárkóztatása, képességfejlesztése céljából
jött létre.
Tanulmányunkban bemutatjuk a tanoda kognitív viselkedésterápiákra épülő, helyi viszonyokhoz igazított motivációs
rendszerét, a tanoda által elért eredményeket, amelyek publikálása remélhetőleg elindít egy szakmai közös gondolkodást.
1. Bevezetés
„Nem meglepő, hogy az amerikai szociális munkán kívül
a viselkedés-lélektani megközelítés jelenléte és jelentősége
sokkal szerényebb” írta hazánkra is utalva Szabó Lajos
1999-ben.1 Tapasztalatunk és jelen cikkünk nem cáfolja
ezen állítást, jelzi azonban, hogy a módszer a hazai szociális
munka gyakorlatában alkalmazható és ez az alkalmazás el is
kezdődött.

Szabó Lajos: A szociális munka kialakulása és elméleti hátterei;
Szociális Munka Alapítvány 20. Kötet, Budapest 1999. 69. p.
1
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Írásunk azért született, hogy a kognitív viselkedésterápiák egyik típusának, a „zseton megerősítéses módszer”-nek
a kisvejkei „Máj sukar juma" (Egy szebb világ) tanoda helyi
viszonyaira adaptált változatát bemutassuk. A publikálással
a módszer szélesebb körben való megismertetése a célunk,
mert a tanodák egyszerre terepei az oktatásnak, a szociális
segítésnek, sőt a sokféle hátránnyal küzdő romák felzárkóztatásának egyik lehetséges kitörési pontjai (lehetnének).2

2. A kisvejkei „Máj sukar juma" (Egy szebb világ)
tanoda bemutatása
Az Aparhanti Független Roma Egyesület 2005-ben alakult meg 17 fő alapító taggal. Tevékenységi köre: a munkaképes cigányok képzésének, átképzésének szervezése; a
roma diákok esélyegyenlőségének elősegítése oktatási tevékenységek szervezésével, tehetséggondozásával; jogvédelmének, érdekképviseletének ellátása, identitástudat megerősítése, hagyományaik, a nyelv-, a kultúra ápolása, társa-

A magyarországi roma népesség helyzetével rengeteg irodalom foglalkozik. A szerzők közül a magunk részéről most Kemény Istvánt és munkatársait (Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság 1971-2003, Gondolat-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004), valamint karunk egykori (Simonik Péter: A társadalom peremén. A magyarországi roma népesség munkaerőpiaci kirekesztődése, In: XIV. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos
Konferencia 2010. Európaiság, magyarság Közép-Európában. Tanulmánykötet /szerk.: Lőrincz Ildikó/, Győr NYME-AK 2011.) valamint jelenlegi, (Bús Imre: Romológiai tanulmányok, Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Kar, Szekszárd 2003) oktatójának a munkáit emelnénk ki.
2
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dalmi és munkaerő piaci beilleszkedés segítése; nagycsaládosok és fogyatékkal élők segítése.
A szervezet 2009-óta működtet tanodát a „Máj sukar
Juma” (Egy szebb világ) című projekt keretében, ahol 30 fő
halmozottan hátrányos, illetve hátrányos gyermek bevonását vállalta. Feladata a bevont tanulók komplex, többszintű
helyzetfelmérés alapján egyénre szabott fejlesztése, mentori segítségnyújtás biztosítása iskolai sikerességük növelésére, pályaválasztásuk, érettségit adó szakközépiskolai és
felsőoktatási intézménybe továbbtanulásuk segítése. Önbizalmuk erősítése, tehetséggondozás, az előítéletek csökkentése és identitástudatuk erősítése.
A tanoda elsődleges célcsoportja a környezetében - Aparhanton, Kisvejkén, Lengyelen, Tevelen, Bonyhádon és Závodon - élő, halmozottan hátrányos helyzetű alsó-, felső tagozatos és középfokú tanulmányokat folytató tanulók voltak. A
program indulása előtt a szervezet tájékoztató értekezletet
tartott, amiről az előzetesen kiküldött meghívókból, valamint plakátokból értesülhettek a részt venni kívánó szülők
és gyerekek. A tájékoztatón részt vettek a projekt leendő
munkatársai, a mentorok, a szakmai vezető, a projektvezető,
az esélyegyenlőségi munkatárs, a projektasszisztens és az
elnök is, majd a tanoda program részletes bemutatása után
30 tanulóval szerződést kötöttek. A kiválasztás szempontjai
a halmozottan hátrányos élethelyzet, a jelentkező részvételi
szándéka, kiemelkedő képesség megléte, részképesség és
önbizalom hiány okozta tanulási nehézség és a támogató
szülői háttér volt.
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A tanulói szerződésben a gyerekek vállalták az együttműködést mentoraikkal, a rendszeres részvételt a tanoda munkájában és a tanoda szabályainak megtartását. A szülők szülői hozzájáruló nyilatkozattal erősítették meg a magállapodást, egyben hozzájárultak ahhoz, hogy a mentorok a gyerekek iskolai eredményeiről, helyzetéről tájékozódhassanak.
A szerződést kötött tanulókról komplex anamnézist készítettek a szülők bevonásával. Az aktuális tudásszint felmérését fejlesztő pedagógus végezte, az általa kidolgozott mérőanyaggal. A bemeneti mérés értékelését követően elkészítette minden tanulóra az egyéni fejlesztési tervet, melyet a
tanulók egyéni mappájába rendezett a fejlesztéshez szükséges feladatlapokkal együtt. A fejlesztés ütemét, módját folyamatosan egyeztette a mentorokkal. A tanodás diákok így
nem csupán a napi házi feladatok elvégzésében, az aktuális
tananyag elsajátításában és korrepetálásban kaptak segítséget, hanem egyéni fejlesztésükkel részképességeik fejlődéséhez lehetőséget, irányt is. A mentorok folyamatosan értékelték a gyerekek munkáját, teljesítményét, amely folyamatos visszajelzést adott a gyerekek számára, segítette őket az
erősségek és hiányok felismerésében, a célok tudatosításában, a tanulási folyamatban, illetve a reális önértékelésben.
A tanulássegítés mellett tartalmas szabadidős programokkal, fejlesztő tevékenységeken keresztül ismertették
meg a gyerekekkel a körülöttük lévő világot, az értékeket,
miközben céljuk volt, hogy személyiségük, erkölcsi ítélőképességük fejlődjön, megismerjék kultúrájukat, ápolják hagyományaikat, mindemellett ismerjék meg hazánk más
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kultúráinak sokszínűségét is. Ezen programok egy része a
tanoda falain belül zajlott, pl.: a szakkörök (Életmód/Kézműves-, Informatika-, Kommunikáció-, Hagyományőrző-,
Hit-Remény-Szeretet Szakkör), vetélkedők, jeles ünnepekre
való megemlékező műsorok, előadások, családi napok, szülői értekezletek, nyílt nap, bachtalo vásár. Más részük pedig
településen kívüli programok voltak, így a kirándulások, túrák, táborozások, valamint helyi és környékbeli rendezvényeken való részvételek.
A tanoda a céljainak megvalósításához több megállapodást is kötött, ahol a felek vállalták a gyerekekre vonatkozóan a kölcsönös együttműködést. Így elsősorban a családokkal, valamint, a tanodás gyermekek valamennyi iskolájával, önkormányzatokkal, egészségügyi és családsegítő intézményekkel, hivatalokkal, sőt még helyi vállalkozókkal is.
A helyi vállalkozók az együttműködés keretében vállalták,
hogy az általuk megtermelt gyümölcsökkel, az előállított
gyümölcslevekkel támogatják a tanodába járó gyerekek napi
étkeztetését, részt vesznek a tanoda rendezvényein, engedélyezik a betekintést a mezőgazdasági munkájukba, hogy a
gyerekek megismerjék milyen egy gyümölcs-ültetvény fenntartása, a termelés, valamint a forgalmazás. A vállalkozók
biztosították nyaranta a kirándulások helyszínéül a gyümölcsöseiket, hogy a gyerekek az általuk leszedett gyümölcsöket /meggy, kajszibarack, szilva, alma/ a tanodába visszatérve feldolgozhassák, akár hűtőbe eltéve, akár lekvárfőzés,
befőtt eltevés megtanulása révén.
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Ezen célok és tevékenységek messze túlmutatnak egy tanoda keretein. Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy igen
hasonlatosak a társadalmi vállalkozások (social enterprises)
tevékenységéhez.3

3. A tanoda oktatási eredményei
A tanoda elsődleges célja a résztvevő gyermekek oktatási
eredményeinek javítása. Sommásan azt is mondhatnánk, a
pályázati indikátorok (függetlenül az előző fejezetben ismertetett tevékenységektől) akkor teljesülnek, ha a résztvevők tanulmányi eredménye (jelentősen) javul.

3.1. A szövegértés

3 Nagy Janka

Teodóra: Trendkutatás és szociális gazdaság, In: A szociális
gazdaságról jövő időben... Trendek és kutatási eredmények. Tanulmánykötet (szerk.: Nagy Janka Teodóra), Pécs 2015. és Farkas Éva: A
közösségfejlesztés módszereinek hasznosítása és a szociális gazdaság új
trendjei, In: A szociális gazdaságról jövő időben... Trendek és kutatási
eredmények. Tanulmánykötet (szerk.: Nagy Janka Teodóra), Pécs 2015.
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Minden tanulásnak az alapja a szövegértési képesség. Ennek méréséhez eDia rendszerét, valamint a diagramokon
látható saját mérőanyagot is használtuk. Átlagosan 16,5 százalékponttal emelkedett a résztvevő gyermekek szövegértése, ami a kiindulási értékhez viszonyítva azt jelenti, hogy
negyedével szárnyalta túl a korábbi szintet.

3.2. Matematika

A matematika területén csak az eDia mérési rendszerét
használtuk. Átlagosan 22 százalékponttal emelkedett a
résztvevő gyermekek matematikai tudása, ami (megint csak
a kiindulási értékhez viszonyítva) azt jelzi, hogy harmadával
emelkedett a tanodás diákok a matematikai kompetenciája.
Meggyőződésünk, hogy ezen eredményeket nem csak oktatással, hanem szociális kompetenciák fejlesztésével, valamint egy speciális motivációs rendszer, a Bachtalo rendszer
kidolgozásával és működtetésével sikerült elérnünk.
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4. A baxtalo szó jelentése
A baxtalo szó jelentése a lovári nyelvben a szerencsés
szóval fordítható magyarra. Maga a szó a baxt (szerencse)
melléknévi alakja.4 T’aves Baxtalo! (Légy szerencsés) köszönti egymást két lovári férfi, aminek T’aves Baxtalyi a női
megfelelője.5 Ez a Jó Napot! (szabadabb fordításban az Adjon
Isten!) lovári megfelelője.
A szónak az írásmódja sem egyértelmű, előfordul a köznyelvi baktalo, bachtalo, és mint láttuk a szótári baxtalo alak
is. Mivel Tolna megyében a bachtalo írásmód a legelterjedtebb, a továbbiakban a szótári alak ellenére ezt a formát
használjuk, ezzel is felhívva a figyelmet az írásmód eltérő
gyakorlatára.
Mint láttuk a bachtalonak (szerencsének) kiemelt szerepe van a lovári nyelvben, így talán jobban megérthető miért választotta a tanoda vezetősége ezt a szót a bemutatandó
jutalmazási/motiválási eszköznek az elnevezésére.

5. Mi az a zseton-megerősítés (token economy)?
Mint annyi más elméletet a kognitív viselkedésterápiákat
is a pszichiátria és a pszichológia területéről vették át a

Rostás-Farkas György – Karsai Ervin: Cigány-magyar, magyar-cigány
szótár, Budapest Kossuth 1991. 21. p.
5 Choli Daróczi József – Feyér Levente: Zhanes romanes? (Cigány
nyelvkönyv) Budapest, TIT nyomda 1988. 12. p.
4
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szociális munkások. Az elméleti alapot a műveleti (operáns)
kondicionálás jelentette, ahol a cselekvéseredmény megerősítése (azaz jutalmazása) vagy büntetése a viselkedést alakító erő.
A pozitív megerősítést használja a token economy (zseton
megerősítés) rendszere. Eredetileg krónikus pszichiátriai
betegek, értelmi fogyatékosok illetve antiszociális fiatalok
korrekciós intézményeiben alakult ki az Egyesült Államokban az 1960-as évek végén. A programban kidolgozzák a kívánt szociális viselkedés kritériumait, illetve a teljesítéshez
kapcsolódó jutalmakat, amelynek zsetonokkal konvertálható meghatározott értéke van. A zsetonok aztán átválthatóak juttatásokra, számukra vonzó lehetőségekre (pl.: hétvégi kirándulás). Az 1970–es években főleg Angliában a viselkedéslélektani irányzatok a szociális készségek, kompetenciák fejlesztésére tették a hangsúlyt. Ennek során a szociális interakciókban hatékony viselkedés skilljeinek fejlesztését hasonló módon képzelték el, mint a motoros készségek
fejlesztését. Tehát a megfelelően kívánt viselkedést elemi
egységekre lebontva begyakorolják, folyamatos értékelő és
korrigáló visszajelzések között. Az alkalmazási terület a fent
említetteken kívül kibővült fiatalkorúak nevelőintézeteivel,
és börtönökkel.6

Szabó Lajos: Szociális munka – elméleti alapvetés; Szociális Munka
Alapítvány 3. Kötet, Budapest 1993. 83-89. és Szabó Lajos: A szociális
munka kialakulása és elméleti hátterei; Szociális Munka Alapítvány 20.
Kötet, Budapest 1999. 65-68.
6
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6. Mennyit ér egy bachtalo, avagy a „bachtalo rendszer”
A tanodában a hagyományos iskolai értékeléstől (piros
pont, fekete pont, illetve osztályozás) eltérő rendszert szerettünk volna bevezetni. Olyat ami főleg jutalmaz, de szükség esetén büntet is, valamint ami izgalmas, vonzó az ide
járó gyermekeknek. A választást végül ez előző alfejezetben
ismertetett terápiás módszer sajátos, a tanodába járó gyermekekre szabott változatában találtuk meg.
A tanév során tehát bachtalo-t „szerencse” pénzt gyűjtöttek a tanodába járó diákok. Különböző dolgokért kaptak, illetve fizettek is a virtuális pénzükkel. Az összegyűjtött bachtalo-kat egy online adminisztrációs rendszerben vezettük,
melyre minden mentornak illetve a tanodában dolgozó
munkatársaknak saját belépési kódja illetve felülete volt. A
felületet egyik mentor (Király Tibor) saját programjaként
építhettük be a rendszerünkbe, melynek programozása, valamint karbantartása is az ő feladata volt.
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A rendszer kialakítása, annak megszabása, hogy miért
mennyi bachtalo jár, illetve mennyit kell fizetni, közös megegyezés alapján történt. A mentorok, a tanoda dolgozói, valamint az önkéntes szülők (akik önkéntes szerződésben vállalták a tanoda munkájának segítését), közösen építették fel
a konstrukciót. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk, mert ezáltal
bármiféle ellenállásnak elejét vettük, hiszen a szülők szempontjai is beépültek az elvárások közé. Tágabban értelmezve
pedig megvalósítottuk a szakmai minőségfejlesztést, hiszen
a szakemberek és a szolgáltatást igénybevevők közösen alakították ki a rendszert.7 Sőt a gyerekeknek is adott volt a lehetőség beleszólni a jutalmazásba, mert voltak olyan kivételes alkalmak, amikor ők saját maguk ajánlhatták fel, hogy
mennyiért végeznek el egy munkát (pl.: a tanoda kertjében
való munkálkodásért).
Amiért bachtalo-t kapnak a diákok:
- Tanodai megjelenés 1 db / nap
- Foglalkozásokon való részvétel
5 db / foglalkozás
- Hiánytalan felszereléssel való érkezés
1 db /tantárgy/ nap
- Együttműködő hozzá állás 1 db /tantárgy/ nap
- Társak, tanárok segítése 5 – 10 db / alkalom
- Félévi és év végi jegyek után átlag x 100 db / félév
- Javítás jegyeiken, a javítás százaléka x 10 db / félév
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- Jegyek szinten tartása 5 db / félév
- Tanárok egyedi megítélése alapján 1 – 5 db / alkalom
Látható tehát, hogy a (hangsúlyos) tanulmányi eredményen kívül a megjelenés, a részvétel, a kooperáció esetén is
jutalmat kaphattak a tanodába járó gyermekek.
Minden pénz azonban annyit ér, amennyit vásárolni lehet
vele. Előtte azonban nézzük meg azokat a viselkedéseket
melyekért ezzel a fizetőeszközzel kell rendezni a „számlát”.

Amiért bachtalo-val fizetnek:
- Számítógép használata
1 db / 10 perc
- Elmaradt köszönés 1 db / alkalom
- Csúnya beszéd 1 db / alkalom
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- Társakkal, felnőttekkel szembeni szemtelen viselkedés
1 – 3 db / alkalom
- Verekedés
10 db / alkalom
- Hiányos felszereléssel való érkezés 1 db / tantárgy /
nap
- Együttműködő hozzáállás elmaradása
1 db /tantárgy/ nap
- Jegyek átlagán való rontás százaléka x 10 db / félév
- Tanárok egyedi megítélése alapján 1 – 5 db / alkalom
- Felelősséget vállalnak egy játékért 1 – 3 db / játék
(ha sértetlen állapotban adják vissza, akkor a bachtalo
is visszajár)
Akinek sikerült nagyszámú Bachtalot összegyűjteni,
azoknak évente több alkalommal Bachtalo-vásárt tartottunk, ahol a tanodások elkölthették az összegyűjtött „szerencse pénzüket”. A vásárok közötti időszakban adományok
gyűjtéséből, más forrásból „kiszorított” pénzből vásárolt értékes tárgyakat gyűjtöttek a tanoda munkatársai, támogatói.
A megvásárolható termékek értéküktől változóan különböző árkategóriákba estek. A gyerekek vásárolhattak ruhaneműket, cipőket, könyveket, iskolai tanszereket, édességeket, játékokat, háztartási eszközöket, informatikai eszközöket, s minden olyan dolgot, mely az adományokból összegyűlt.
A vásárok napja előre meghirdetett volt, nyitott tanodai
programnak számított, így a családtagok is részesülhettek a
vásár lezajlása után az adományokból, adományosztás
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formájában. A tanoda épülete ezeken a napokon standokká
rendeződött, a termek tematikusan vásárhelyekké alakultak
át.8
Minden tanodás gyermeknek saját Bachtalo „Bankkártyája” volt, melyen fel volt tűntetve az összegyűjtött Bachtalo-ja, így tudták mennyi „pénzből” gazdálkodhatnak. A képeken látható, hogy a „bankkártyák” minden alkalommal
más formát öltöttek. Másként fogalmazva egyedi kártyája
volt minden egyes Baxtalo vásárnak, a kártyán feltűntetett
„virtuális pénz”9 alapján pedig minden tanodába járó gyermeknek.

A vásárokról filmfelvétel is készült, ami megtalálható www.afre.hu oldal „média” menüpontja alatt, valamint a tanoda saját youtube csatornáján (https://www.youtube.com/user/majsukarjuma) és természetesen
a facebookon (https://hu-hu.facebook.com/majsukarjuma).
9 „Fiktív pénzzel fizettek a tanoda diákjai – Jár a jutalom” címmel jelent
meg a Tolna Megyei Népújság 2017. december 11.-i számában egy
fényképpel illusztrált cikk a Bachtalo vásárról.
8
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A vásárban a gyermekek csak annyit költhettek, amenynyivel rendelkeztek, nem volt lehetőségük hitelt felvenni.
Természetesen, aki nem szerette volna minden vagyonát az
aktuális vásáron elkölteni, az a következő vásárra tovább vihette, spórolhatott, gazdálkodhatott vele. Ezeket a maradék
összegeket a rendszerben újra feldolgozva a már ismertetett
módokon tovább gyarapíthatták.

7. Összegzés helyett, avagy van-e élet a tanoda után?
A segítő kapcsolatokban mindig eljön a pillanat, amikor a
segítő munka véget ér, a szociális munkás/mentor és a kliens/mentorált közösen megtett útja elválik. A magyarországi szakirodalom ennek folyamatát és módozatait általában szűkszavúan tárgyalja. Hepworth és szerzőtársai viszont részletesen ismertetik ennek típusait, modelljük szerint a tanodából való kilépés időkorlátos befejezés10, mert
vagy a projekt lezárultával, vagy a gyermekek felnövésével a
gyermekek kikerülnek a tanodából. Ekkor van annak a próbája, hogy az elsajátított készségek mennyire vésődtek be a
gyermek személyiségébe. Az egyik, már felnőtt gyermek így
emlékszik vissza a tanodára: „Körülbelül 10 éves lehettem,
mikor először el fogott egy furcsa érzés. Nem tudom pontosan
meg fogalmazni, de éreztem, hogy valami nincs rendben és ha
csak sodródom az árral soha nem is lesz. Világos volt

10 Hepworth et. al.: Direct Social Work Practice: Theory and Skills, Eighth

Edition 2010, 2006 Brooks/Cole, Cengage Learning, 572-577.
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számomra, hogy szegények vagyunk, de mivel a körülöttem
élők többsége szintén az volt, így egyáltalán nem zavart ez a
tény.
Aztán első osztály után iskolát kellett váltanom, mert az
előző bezárt. Először ott éreztem, hogy a gyerekek szebb ruhában járnak, szebb iskolatáskájuk van, de ami a legjobban
feltűnt az, hogy szebb futballcipőjük. Haza jöttem és elújságoltam, hogy olyan cipőt szeretnék, amilyen a többieknek van!
Anyukám reakciójára tisztán emlékszem, nem válaszolt, csak
sírt. Rögtön világossá vált számomra, hogy nem tudjuk meg
venni, mert nincs rá pénzünk. Dühös voltam. Igazságtalannak
éreztem, hogy nekem mindenből csak ütött-kopott minőség
jár, ha osztálykirándulásról volt szó oda sem figyeltem, mert
tudtam, hogy nem tudok el menni és nem akartam tudomást
venni róla, hogy a többiek hova mennek. Eldöntöttem 11 évesen, hogy a saját kezembe veszem a sorsom és hatalmas dolgot
fogok véghezvinni. Kialakult egy érzés, ami azt diktálta, hogy
különleges vagyok, hogy többet kaptam a jó istentől, mint a
többiek. Akkoriban nyílt Kisvejkén a tanoda. A hely, ahol suli
után a magamfajta roma gyerekeket igyekeztek fel készíteni
a nagy betűs életre. Legalábbis kívülről! Belülről azonban egy
nagy család várt, akik az élet minden területén igyekeztek segíteni. Mindenben támogattak, motiváltak és soha nem engedték egy percre sem, hogy rossz útra lépjek. Otthon éreztem
magam közöttük és láttam a többiek arcán is, hogy igen, ha
az ember őszinte szeretetet és odafigyelést kap, akkor az akadályok leomlanak és nincs lehetetlen. Úgy érzem, hogy tanoda
nélkül nem lennék most az, aki vagyok.
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Mivel a fociban nagy tehetségnek számítottam, így elég hamar leigazoltak Nagymányokra, ami akkoriban a megye 2.
osztályú bajnokságban szerepelt. Első meccsen az egyik srác
oda szólt a csapattársának: vedd már el a cigánygyerektől azt
a labdát! Ekkor éreztem először, hogy a származásom miatt
bélyegeznek meg. Nem volt stoplisom. Tesi cipőben játszottam
le a szezont, de a nevemet mindenki tudta. Volt, hogy egy
meccsen tizenkétszer voltam eredményes és kiosztottam mellette számos gólpasszt.
Szezon végén többen invitáltak próbajátékra, de az Nb1ben szereplő Paks volt, ami a leginkább felkeltette az érdeklődésem. Az álom kialakult, profi focista akartam lenni, akit
mindenki ismer! Tudtam, hogy ebből támogatni tudom a családom is és olyan életem lehet, amiről sokan álmodnak. Nem
volt pénzem eljutni edzésre, próbajátékra, nem volt cipőm, se
megfelelő felszerelésem. Teleki Zsolt és a tanodában megismert mentoraim segített át ezen a nehéz időszakon és támogattak mindenben.
Sikerrel jártam és felvettek a csapatba. Pakson töltöttem 5
évet rengeteg élménnyel és baráttal gazdagodtam. Többször
voltam csapatkapitány, lettem gól király és hatalmas álmaim
voltak mindig. Sajnos a folytonos sérülések miatt ott kellett
hagynom Paksot és a focista álmok elhalványultak, de időközben a legjobb barátommal bele vágtunk egy projektbe.
Pénzügyi területen kezdtünk el vállalkozni egy független
német cégnél, ami jelenleg nagyon jó úton halad! Hatalmas
céljaink vannak és az érzés, ami azt diktálja, hogy óriási dolgot fogok véghezvinni hatalmas lánggal ég és tombol bennem.
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Nem érzem úgy, hogy már el értem volna valamit, de ettől függetlenül hálás vagyok mindenért, amim van, de leginkább
azért, hogy ilyen kalandos úton jutottam el idáig. Meggyőződésem, hogy nagyon lentről lehet csak igazán kitörni és boldogan élvezni a sikert.
Célom ezt a mentalitást minél több hasonló helyzetből induló gyermeknek átadni.” (S. J. visszaemlékezése)

Kérdések:
1. Mi a Baxtalo (bachtalo) szó eredeti jelentése?
2. Kik a tanodák célcsoportjai?
3. Mennyit ér egy Bachtalo?
4. Mi az a zseton megerősítéses módszer lényege?
5. Miből finanszírozzák a „Bachtalo” rendszert?

Feladatok:
1. Tervezz meg egy Bachtalo bankkártyát!
2. Tervezd meg egy képzeletbeli tanodában a motivációs
rendszert!
3. Milyen módszerekkel szereznél adományokat egy tanoda számára a projektidőn kívül?
4. A tanoda fent említett tevékenységeit milyen más tevékenységekkel bővítenéd?
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