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1. A HÁTRÁNYOS HELYZET FOGALMA ÉS TERÜLETI DIMENZIÓI
Bevezetés
A hátrányos helyzet közkeletű kifejezés napjaink szóhasználatában, amelyhez
sok-sok értelmezés párosul. Az oktatásban vagy a szociális területen dolgozók
között a jogszabályi értelmezés szinte evidencia, de e mellett azt is látnunk kell,
hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fogalma a jogszabályi
definíció mellett szélesebb területen értelmezi a kérdést és – valljuk be – a
problémákat. A gyermekvédelmi problémák többsége, -köztük a hátrányos
helyzet is- makrotársadalmi okokra vezethetők vissza. A problémák típusa,
gyakorisága a társadalom fejlődésével együtt változik. A problémák
megoldására irányuló társadalmi válaszok jelnetős mértékben függnek attól,
hogy az adott társadalom miként viszonyul a gyermekekhez. (Rákó, 2011) A
hátrányok sokfélék lehetnek, amennyiben létezne az ún. „utca embere” nyilván
sokféle jellemzőt tudna megfogalmazni, amellyel a hátrányos helyzet leírható,
vagy legalábbis egy aspektusa nevesíthető. Ha ezt megpróbálnánk sorra venni,
akkor ide sorolhatnánk a rossz anyagi helyzetet, másképpen megfogalmazva a
szegénységet. Azt, ha nem jut valamire elegendő anyagi forrás, vagyis pénz.
Nem tudjuk a gyermekünknek megvásárolni a szükséges ruhát, cipőt, élelmet,
vagy éppen – hogy maradjunk a kaptafánál – az iskolai tanszereket,
tornafelszerelést, vagy épp a téli ruházatot, hogy a gyerek eljusson az iskolába.
Az oktatás területén utóbbi problémákkal egyaránt, sokszor egyidejűleg
találkozhatunk, hiszen a gyerekek hiányzásának oka lehet például az elégtelen
ruházat, ami miatt a gyerek hiányzik majd az iskolából és kerülhet a magas
hiányzások okán a gyermekvédelem látókörébe.
Példánkon keresztül láthatjuk azt is, hogy a hátrányos helyzet nem csupán egy
dimenzió mentén tárható fel. Az anyagi javak megléte mellett számos más
körülmény is okozhat hátrányt. Ha példánknál maradunk, akkor a lakóhely
településen belüli elhelyezkedése is mutathat különbségeket, és ez egyúttal
hátrányt is jelenthet. Gondoljunk itt arra, hogy ha a szegregátumból (vagy ahogy
a helyi szóhasználatban előfordul: cigánytelepről) érkezik a gyerek, akkor
számos olyan hátrányos tényezővel számolhatunk, amely az iskolában csapódik
le: rossz lakáskörülmények, amely hatással lehet a gyerek egészségi állapotára; a
szülők munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlen, vagyis nincs állandó

4

munkajövedelme; a család anyagi helyzete rossz, a szegénység, mélyszegénység
jelei figyelhetők meg. Ezek mind-mind a hátrányos helyzet mutatói lehetnek.
A fogalmat értelmezhetjük az anyagi javak hiányának vagy meglétének
oppozíciós megközelítésén túl is. Ha még mindig az iskolai példánkat görgetjük
tovább, akkor kérdésként merül fel, hogy a gyermek az iskola után milyen
környezetben tud tanulni, ehhez milyen segítséget kaphat. Nagyon egyszerű
kérdéseket fogalmazhatunk meg: hányan laknak a lakásban; van-e a
gyereknek/gyerekeknek külön szobája; van-e olyan hely, ahol nyugodtan tud
tanulni? Ezek, ha tetszik, infrastrukturális kérdések és a lakáskörülményekhez is
sorolhatók, de könnyű belátnunk, hogy ezek nagy mértékben befolyásolják a
gyerek iskolai teljesítményét, iskolai sikerességét. Van azonban még egy fontos
kérdés, amelyet tekinthetünk kulturális jellemzőnek is a gyerekek oktatása
kapcsán: ki és hogyan tudja támogatni a tanulást, egyáltalán értékként
tekintenek-e a szülők az iskolában megszerezhető tudásra. Ennél a kérdésnél a
szülők iskolai végzettségére, tágabban értelmezve műveltségére gondolhatunk.
Ennek hiánya szintén hátrányt-képző tényezőként jelenhet meg, hiszen az
iskolai elvárások otthoni támogatása, „következetes” betartatása nem történik
meg. Ugyancsak sajátos helyzetet eredményezhet, ha a család helyzete a
rövidtávú igényekre és szükségletekre fókuszál, nevezetesen arra, hogy ma vagy
holnap mi kerül az asztalra és azt hogyan teremtik elő. Ebben a helyzetben az
iskolai elvárások, a távlati – nevezhetjük stratégiai – célok kevésbé tűnnek
meghatározónak, s mint olyan, a tanulás értékének szülők általi támogatása nem
tűnik olyan fontosnak.
A családban a gyerek helye, a gyermeknevelési szokások, a családot jellemző
légkör hátrányindukáló szerepe ugyancsak nem lehet kérdéses. Ha a gyermek
egy devianciákkal küszködő családban él, ahol a szülők egyike vagy mindegyike
valamely devianciával él, ennek következtében a támogató légkör helyett egy
bántalmazó helyzetben éli a mindennapjait, könnyen belátható, hogy talán még
nagyobb gondot okozhat, mint az anyagi depriváció.
A hátrányos helyzetről szóló eddigi gondolatmenetünk mentén – amely koránt
sem teljes –láthatjuk azt is, hogy a hátrányok, a hátrányos helyzet
megfogalmazásánál egyfajta hiányra mutatunk rá. Ilyen szemüvegen át nézve az
eddigi példánkat beszélhetünk: a szülők végzettségének hiányáról; az anyagi
biztonság hiányáról; a megfelelő lakáskörülmények hiányáról; a tanuláshoz
szükséges környezet hiányáról; a támogató szülői háttér hiányáról stb.
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Gondolatmenetünkben ebből az következik, hogy a hátrányos helyzet felfogható
egyfajta hiányként is, amely az áltagtól, általánostól való eltérést jelzi a kutató
tekintet(ek) számára. Ha hiányban, a hozzáférés hiányában vagy az átlagtól
eltérő jellemzőkben gondolkodunk, akkor kiszélesíthetjük látókörünket és
vizsgálhatjuk például a szolgáltatásokhoz való hozzáférés kérdését, az alapvető
infrastruktúrák, mint például a tömegközlekedés hozzáférésének hiányát, vagy
az orvosi ellátás elérhetőségének a kérdését egyaránt.
A bevezető gondolatokban a hátrányos helyzet fogalmának néhány aspektusát
emeltük ki, amely célja, hogy rámutassunk a fogalom megközelítésének
sokféleségére. A következőkben a fogalom kialakulását, valamint a hátrányos
helyzet néhány jellemzőjének területi jellemzőjét mutatjuk be.

A hátrányos helyzet fogalmának megjelenése és értelmezése
A hátrányos helyzetről szóló diskurzus napjainkban – ahogyan erre az
előzőekben rámutattunk – sokféle. Az erről való szakmai gondolkodás az 1980as évekig vezet vissza, amikor a Magyar Szociológiai Társaság (Huszár, 1981)
konferenciát szervezett a „többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok vizsgálatáról”. A következőkben Huszár Tibor a Társadalmi
Szemlében megjelent előadását vesszük alapul, kiemelve a szerző főbb
megállapításait.
A hátrányos társadalmi helyzetet a szerző a következőképp definiálja:
„hátrányos társadalmi helyzetben azok a személyek, illetve családok vannak,
akiknek szükségletkielégítési lehetőségei, életkörülményei s lehetséges életmódja
a társadalom többségénél lényegesen rosszabb.” (Huszár, 1981:29) Az idézetből
érdemes kiemelnünk azt a szemléletet, hogy a csoport, a személy szükségleteit
veszi alapul és a hátrány ennek az elérésére vonatkozik. Az általános definíció
nem vezet még el ahhoz, hogy melyek a pontos dimenziók, amelyek mentén
vizsgálhatjuk a kérdést, de erre is rámutat a szerző, az alábbi területeket sorolva
fel, mint a hátrány lehetséges dimenziói:
• alacsony jövedelem
• alacsony fogyasztási szint
• rossz lakáskörülmények
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• rossz lakókörnyezet
• alacsony iskolai végzettség
• alacsony műveltségi színvonal
• nehéz és egészségre ártalmas munkakörülmények
• a gyermek nevelésének veszélyeztetettsége
• betegség a családban
• valamely fogyatékosság a családban
• rokkantság a családban
• deviancia a családban
Az egyes dimenziók mellett rámutatott, hogy a hátrányok halmozódásáról is
beszélhetünk, ezt többszörösen hátrányos helyzetként definiálta. „A hátrányos
helyzet különlegesen súlyossá válik, ha a különféle hátrányok halmozódnak,
például az alacsony jövedelem, a rossz lakásviszonyok, az alacsony iskolai
végzettség és a deviáns viselkedés egyszerre fordulnak elő egyetlen családnál.
Vagyis, ha többszörösen hátrányos helyzet alakul ki.” (Huszár, 1981:89)
Hozzáteszi még ehhez, hogy a hátrányos helyzetet kiváltó ok(ok) hosszú ideig
történő jelenléte a helyzet megoldását nehezíti, sőt a súlyosbodását idézi elő.
Huszár a hátrányos helyzet jellemzőit is összefoglalja, az alábbiak szerint:
1. Az alacsony jövedelem, mint a hátrányos helyzet mutatója. Ennek kapcsán a
szociológusok az abszolút vagy normatív jövedelem (egy adott minimumszint
eléréséhez szükséges jövedelem, a szegények csoportja e jövedelemszint alatt
van), valamint a relatív jövedelem (lényegesen elmarad a jövedelem az átlagtól,
az átlagjövedelem 50 vagy 40%-a) fogalmát használták (Andorka, 2006).
2. A lakáskörülmények kapcsán két tényezőt sorolt fel, amely a hátrányos
helyzet mutatója lehet, ezek:
• rossz állapotú lakás, egészségtelen, hiányos felszereltségű lakás
• kisterületű ingatlanok, a lakás kisebb, mint amekkorára az ott élő
családnak szüksége lenne, vagyis önálló lakásra jogosultak lennének, de
még sincs önálló lakásuk. Másképp fogalmazva: nagy a lakósűrűség.
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3. Alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya. E csoportból kiemelve
azokat, akik nem végezték el az általános iskolát, vagyis a legmagasabb iskolai
végzettségük legfeljebb 8 osztály.
4. Állami gondoskodásban lévő gyermekek.
5. Időskor, akkor, ha:
• a nyugdíj messze elmarad a munkaképes korúakétól
• egészségi állapota miatt nehezen vagy egyáltalán nem tud magáról
gondoskodni
• elmagányosodik, a hozzátartozók, barátok hiánya jellemző az életére.
6. Betegség, rokkantság (megváltozott munkaképesség)
7. Deviáns viselkedés vagy társadalmi beilleszkedési zavarok, kiemeli a kor
jellemző tüneteit: a neurózist, az öngyilkosságot, az alkoholizmust és a
bűnözést. (Huszár, 1981)
A fenti szociológiai vizsgálódásból látható, hogy a hátrányos helyzet
problematikája már az 1980-as években foglalkoztatta a társadalomkutatókat és
igyekeztek definiálni, ennek hiányában körülírni, hogy melyek is lehetnek azok
a területek, jellemzők, amelyekben a hátrányos helyzet megragadható,
vizsgálható.
A hátrányos helyzet leírása mellett fontos jellemzője az is ennek a
gondolkodásnak, hogy nem csupán egyes elemek megléte vagy hiánya a kérdés,
hanem felhívják a figyelmet a hátrányok halmozódására, valamint ezek
egymásra hatásának folyamatára, vagyis a „többszörösen” vagy halmozottan
hátrányos helyzet jelenségére.
Erre találhatunk példát Gönczöl Katalin bűnözésre vonatkozó tanulmányában
(Gönczöl, 1982) is. A szerző a devianciákon belül a bűnözéssel foglalkozik és
rámutat arra, hogy a deviáns viselkedések kialakulásánál a hátrányos helyzetnek,
valamint ezek halmozódásának összefüggését fedezhetjük fel. Megközelítésében
a normakonfliktusokra helyezi a hangsúlyt, amelyet – idézve Ferge Zsuzsa
megközelítését –akkori fogalomhasználattal a társadalmi „munkamegosztásban”
elfoglalt hely szerint alakulhatnak ki. Ma ezt társadalmi struktúraként, vagy
társadalmi csoportként definiálhatjuk. Jelentősége például a helyi közösségek
rétegződésénél látható, hiszen az egyének számára sok esetben a helyi
percepciók mentén ítélhető meg a hátrányos helyzet, vagyis a helyi átlaghoz
képest figyelhetjük meg bizonyos feltételek hiányát és a hátrányos helyzet
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kategória használatát. A devianciák kapcsán arra hívja fel a szerző a figyelmet,
hogy például a foglalkozási csoport mentén már olyan jellemzőkkel
találkozhatunk, amely a tagjai számára az ún. hátrányos helyzetet jelenti, ezek
között megtalálhatjuk a területi hátrányokat, vagyis az ország kedvezőtlenebb
földrajzi területén található meg, akár az iskolai végzettségben nyomon
követhetjük, a jövedelmi viszonyokban megfigyelhető, de még az etnikai
jellemző is ide sorolható. Gönczöl tehát a bűnözés mentén, mint magyarázó
eszközként tekint a hátrányos helyzetre és mutatja ki annak összefüggéseit, hogy
a bűnelkövetés és a hátrányos helyzet mutat összefüggéseket, nevezetesen a
hátrányos helyzetből adódó jellemzők, ennek hatása az életmódra, a javakhoz
való hozzáférés korlátozottsága a bűnözés kockázatát erősíti. (Gönczöl, 1982) A
hátrányos helyzet definiálásánál Huszár Istvánét idézi a következők szerint:
„Szerinte hátrányos társadalmi helyzetben azok a személyek (családok) vannak,
akiknek szükséglet-kielégítési lehetőségei, életkörülményei s lehetséges
életmódja a társadalom többségénél lényegesen rosszabb.” (Gönczöl, 1982:63)
A devianciákra vonatkozó néhány utalás azt a célt szolgálta, hogy a hátrányos
helyzet normasértésekre vonatkozó szemléletét is bemutassuk, amely
természetesen nem azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetben élők bűnözők
lennének, hanem ahogyan a szerző is rámutat, azt kell látnunk, hogy bizonyos
társadalmi helyzetben ezen deviáns viselkedés kockázata magasabb lehet, mint
más csoportoknál. A példa azonban egy szemléletbeli sajátosságra is rámutat,
mégpedig arra, hogy a hátrányos helyzet egy komplex jelenség, amelyet nem
csupán önmagában egy adott jellemző (pl. a jövedelmi viszonyok) mentén,
hanem komplexen kell értelmezni és vizsgálni. A hátrányok kölcsönhatása,
hatásának felerősödése ugyancsak látható már itt, a hátrányos helyzet
értelmezésének korai fázisánál, s ez a tény a mai gyakorlatban is egyértelműen
megjelenik.
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Hátrányos helyzet és az oktatás
A hátrányos helyzet kérdése az oktatás területén is megjelenik már az 1970-es
években. Kozma Tamás Hátrányos helyzet címmel írta meg a Korszerű nevelés
sorozatban áttekintő kötetét (Kozma, 1975). A mű alcíme „Egy oktatásügyi
probléma társadalmi vetületei” szintén beszédes és a probléma komplexitására
utal. Nála a hátrányos helyzet kétféle megközelítésben jelenik meg. Az egyik az
esélyek egyenlőtlenségét helyezi a középpontba és a különböző társadalmi
rétegek számára hozzáférhető szolgáltatásokról, lehetőségekről beszél, míg a
másik megközelítés egy adott állapot megjelenítésére szolgál, amellyel egy-egy
társadalmi csoport helyzete jellemezhető, leírható (Kozma, 1975).
A két megközelítésből azonban más is következik. Az oktatási rendszerre
évtizedek óta nagy nyomás nehezedik a társadalmi mobilizáció kérdésköre
kapcsán. Az iskolával kapcsolatos elvárások sorát hosszan lehetne sorolni, de az
egyik alapvető kérdés évtizedek óta az, hogy a társadalmi mobilizációt miként
tudja biztosítani, de ahogy haladunk előre az időben, a kérdés módosul,
mégpedig úgy, hogy tudja-e egyáltalán biztosítani? E helyt erre a kérdésre nem
keressük a válaszokat, csupán a hátrányos helyzet okozta hátrányok
leküzdésének egyik fontos dimenziójára kívánjuk felhívni a figyelmet,
nevezetesen az egyenlő esélyű hozzáférésnek a kérdésére. Ez a szempont ma,
amikor a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról, a minőségi vagy épp a
méltányos oktatásról beszélünk, szinte evidenciának tekinthető, a különböző
mérési eredmények azonban azt mutatják, hogy ennek a mobilitást biztosító
funkciónak az iskola – jellemzően – nem tud megfelelni. A mindennapi
gyakorlatban arról beszélhetünk, hogy a diákok számára a továbbtanulási utak
mennyire biztosítottak, az egyéni motivációk mellett az iskola képes-e azokat a
tudásokat, kompetenciákat átadni, amelyek az iskolai végzettség emeléséhez, s
így a társadalmi mobilizációhoz hozzájárulnak. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy ezen a területen – finoman szólva – vannak még feladatok az
iskolarendszer előtt. Ha a Kozma Tamás féle megközelítés másik aspektusát
vizsgáljuk, akkor azt is láthatjuk, hogy a hátrányos helyzet egy állapot leírására
szolgál. Az ilyen állapotok valamilyen hiányt mutatnak, ilyen lehet például,
hogy nincs megfelelő tér (zug, kuckó stb.) az otthoni tanulmányok folytatására;
alacsony az egy főre jutó négyzetméter a lakásban (vagyis kis helyen élnek
viszonylag sokan); de ide sorolhatjuk a lakóhely távolságát az iskolától; a szülők
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iskolai végzettségét (aki ennél fogva nem tud segíteni a gyereknek a
tanulásban); vagy a kedvezőtlen/rossz anyagi helyzetet is.
Ennek a gondolatnak a mentén foglalja össze Várnagy Péter és Várnagy Elemér
„A hátrányos helyzet pedagógiája” című könyvükben az 1960-as, 1970-es
években lezajlott polémiát a fogalommal kapcsolatban. (Várnagy – Várnagy,
2003) A hátrányos helyzettel kapcsolatban fontos megállapítás volt, hogy
hátrányos helyzetű – a korabeli felfogás szerint –, akiket tanulmányi
szempontból különböző tényezők gátoltak. A hátrányos helyzet egyik fő
jellemzője, hogy ezzel nem születnek a gyerekek, hanem azzá válnak, vagyis
nem genetikusan vagy eleve elrendeltségben láthatjuk a hátrányos helyzet
mibenlétét. Az értelmezés felhívja arra is a figyelmet, hogy a hátrányok olyan
külső tényezőknek tulajdoníthatók, amelyek a tanulókat a képességeikhez mért
fejlődésükben gátolnák, ahogy fogalmazták: a „hátrányos akiket tanulmányi
szempontból különböző környezeti tényezők gátolnak adottságaikhoz mért
fejlődésükben.” (Várnagy – Várnagy, 2003:8) Ez a relativitás a hátrányos
helyzet vonatkozásában mindig fontos lesz, ahogyan arra utaltunk a bevezető
gondolatokban, a kutatásoknak mindig lehetősége nyílt arra, hogy a hátrányos
helyzetet egy-egy kutatás esetében fogalmazza meg, nyilvánvalóan megfelelve
az adott kor tudományos gondolkodását jellemző fő áramlattal.
A hátrányos helyzet nem csupán egy definíciós probléma, nem arról van szó
csupán, hogyan tudjuk minél pontosabban meghatározni a fogalmat és leírni a
jelenséget, hanem bizonyos hiányok mentén feladatokat is támaszt az ágazati
szereplők elé, így feladata volt/van az oktatási ágazatnak, a szociális ágazatnak
egyaránt és sorolhatnánk tovább a szereplőket. Ennek egyes dimenzióról a
kapcsolódó szakmai anyagokban még esik szó.

Hátrányok és foglalkoztatáspolitika
A hátrányos helyzet kérdésköre kardinális kérdésként megjelenik a
foglalkoztatáspolitikában is. A rendszerváltás időszakára, de már az azt
megelőző időszakra is gondolva, látható, tapasztalható volt, hogy a
foglalkoztatás területén jelentős különbségek figyelhetők meg. A munkahelyek
számának rohamos csökkenése már az 1980-as évek végén elindult, sok, a
szocialista termelésben dolgozó foglalkoztató nem tudott megfelelni az egyre
fontosabbá váló piaci viszonyoknak, amelyek végeredménye a foglakoztatók
bezárása, valamint az ezt megelőző elbocsátási hullám volt. (Őry, 2005)
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A kor sajátossága volt, hogy a fővárosi, városi központi üzemek, gyárak vidéken
is létesítettek munkahelyeket, ezek tipikusan jelentek meg a TSz-ek
melléküzemágaiként. Ezek bezárása, valamint a Budapesten dolgozó vidéki
munkavállalók elbocsátása alapvetően befolyásolta a magyaroroszági
munkaerőpiacot. Ez a folyamat a hátrány fogalmának munkaerőpiaci
szempontból való értelmezését is megkívánta, hiszen az elbocsátott csoportok fő
jellemzői között a munkahelytől távoli lakóhely (a budapesti munkavállalók
jelentős része az észak-magyarországi területekről érkezett a fővárosba, ők
voltak az ún. Fekete vonat utasai), valamint az alacsony iskolai végzettség,
amelyet az ipar és a mezőgazdaság is generálhatott azzal, hogy sok kétkezi
munkást, vagyis végzettség nélküli segéd- és betanított munkást tudott felszívni
és foglalkoztatni. A rendszer sajátossága volt, hogy a modernizáció helyett a
kétkezi munkások foglalkoztatására épített, amelyhez nem volt szükséges
szaktudás, magasabb iskolai végzettség. A rendszerváltás utáni időszakban
ennek köszönhetően lesz magas a munkanélküliség (700 ezer feletti számról
beszélhetünk) (Halmos, 2006), a társadalom széles csoportjai veszítik el
munkahelyüket.
A foglalkoztatás és az anyagi helyzet közötti összefüggéseket e helyt nem kell
hosszan bizonygatni, egy fontos tényt azonban érdemes rögzíteni. A hátrányos
helyzetű csoportok számára (ide sorolhatjuk tehát a munkaerőpiacon is az
alacsony iskolai végzettséget, az alacsonyan kvalifikált betanított- és
segédmunkát) a rendszerváltás a korábban megszerzett, alacsony szintű, de
megélhetés alapját jelentő jövedelmének elvesztését is jelentette, amely a
szegénységbe, kilátástalanságba, mélyszegénységbe jutatott családokat. (Kertesi,
2005)
A foglalkoztatás területén, ahogyan láthattuk, csak néhány evidenciának tűnő
jellemzőt is felvillantva, megjelenik a hátrányos helyzet kérdése. Magát a
fogalmat a foglalkoztatáspolitika is alkalmazza, definíciójában nagyvonalúan
kezelve azt, e szerint: „hátrányos helyzetűek azok, akiknek munkaerőpiaci
esélyeik az átlagnál alacsonyabbak”. (Benke, 2006:27) Itt természetesen nem
arról van szó, hogy az ágazat szakemberei ne fordítanának kellő figyelmet a
kérdésre, hanem inkább arról, hogy egy tág meghatározás lehetőséget teremt a
kérdés sokrétű vizsgálatára, valamint széleskörű értelmezésére.
Ha a kérdést részletesebben vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy
foglakoztatáspolitikai szempontból a hátrányos helyzet különböző szempontok
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mentén határozható meg, amely munkaerőpiaci szempontból szegmentációt
eredményez.
Ezek között találhatjuk az alábbiakat:
-

-

-

-

munkaerőpiacon történő hátrányos megkülönböztetés, ide sorolva
o a faji
o nemi
o kor szerinti
o nemzetiségi
o vallási megkülönböztetést
tényleges munkaerőpiaci jellemzők alapján, mint például
o fogyatékkal élő
o alacsony iskolai végzettség
o szakképzettség hiánya
o közlekedés szempontjából hátrányos helyzetű lakóhely
o munkagyakorlat hiánya stb.
A munkaerőpiactól való távolmaradás időbelisége, amely esetében arról
beszélhetünk, hogy a rendszeres munka nélkül töltött idő már pszichés
problémákat is okoz.
A munka világától ideiglenesen távol kerülők csoportja, akik esetében a
tudásuk részben pótlásra szorul. Itt gondolhatunk például a GYES-en,
GYED-en lévő anyukákra. (Halmos, 2005; Benke, 2006)

A foglalkoztatás területén jelentkező hátrányok közvetve vagy közvetlenül
okozhatják egy-egy célcsoport, vagy az egyén hátrányos helyzetét. Gondoljunk
itt arra, hogy valakit roma származása miatt nem alkalmaznak egy
munkahelyen, amelyet – sok esetben nem mondanak ki okként, vélhetően azért,
mert tudják, hogy jogszabályellenes a cselekedet – közvetett diszkriminációnak
tekinthetünk bizonyos esetekben. A munkaerőpiacon a hátrányok halmozódását,
összekapcsolódását is megfigyelhetjük. Ha csak egy életközeli példát veszünk,
rögtön jól láthatjuk, hogy mire is kell gondolnunk a hátrányos helyzet kapcsán, s
mit jelent ezek halmozódása.
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Példánkban vegyünk egy észak-magyarországi kistelepülést, ahol helyben az
önkormányzaton kívül nincs foglalkoztató, a közlekedés nehezen megoldott,
naponta két buszjárat közlekedik a kb. 40 km-re lévő kistérségi központba. Egy
gondolatkísérlet erejéig gondoljuk át, hogy ezen a településen élő roma nő
számára mit jelenthet a munkaerőpiac, a felsorolt szempontok mentén hol
jelenhetnek meg a hátrányok.
A roma származás szerinti megkülönböztetés lehet az egyik olyan jellemző,
amely a munkavállalást rontja. Terepkutatások során számos példát hallhatunk
arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatók vagy nyíltan, vagy burkoltan utasítják
el a roma származású jelentkezőket. Előbbi esetében lehetőség van egy jogi
eljárás kezdeményezésére az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, majd átszervezését
követően az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala nyújthat segítséget az említett
diszkrimináció orvoslásában. Látnunk kell azonban, hogy az egyenlő bánásmód
elvének megsértése esetén figyelmeztetést, bírságot tud kiszabni a hivatal, a
jogsértő cselekedet további gyakorlásától is eltilthatja a jogsértőt, de
munkahelyet nem tud biztosítani.
A munkavállalásban az életkor is megjelenhet az elhelyezkedést gátló
tényezőként, hiszen egy bizonyos kor fölött a munkaerőpiacon „eladható”
ismeretek egyre nehezebben sajátíthatók el, és az élethosszig tartó tanulás
hozzáférhetősége is korlátozott lehet a példánkban szereplő településen. Az
életkor szerinti hátrányok rendszerint 50 év felett jelentkeznek, amely csoport a
munkaerőpiacon kockázati csoportnak tekinthető. A két jellemző mentén meg
kell azt is említenünk, hogy a munkaerőpiac mindenkori helyzete
nagymértékben befolyásolja az alkalmazás lehetőségét és gyakorlatát, a keresletkínálat elve e területen is érvényesül, hiszen sok esetben találkozunk azzal a
gyakorlattal is, hogy a munkaerőt a foglalkoztatók már külön buszjáratokkal –
áthidalva ezzel a közlekedés infrastrukturális hátrányait – utaztatják a
dolgozókat. Ennek a szolgáltatásnak is lényegében akkor van relevanciája, ha a
foglalkoztató számára ez a befektetés megtérül, vagyis másként fogalmazva,
gazdasági számítások is befolyásolhatják, hogy honnan érdemes még utaztatni a
munkavállalókat. Az utaztatás azonban nem csupán logisztikai kérdésként merül
fel, hanem a területi hátrányokat is jelzi, amely a munkavállalás esetében is
megjelenik. Példánkban a származás, a nemi hovatartozás és a területi
elhelyezkedés jelzi a hátrányos helyzet egy-egy jellemzőjét, amelyek
összekapcsolódása a fent említett példákon keresztül is talán már egyértelmű.
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De menjünk tovább egy lépéssel.
A munkaerőpiacon jelentkező hátrányok a potenciális munkavállaló tényleges
jellemzői alapján is megfigyelhetők. Ha a példánkat tekintjük, akkor a roma nő
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben több szinten is
megfigyelhetjük a végzettség munkaerőpaci szempontból való elégtelenségét.
Az egyik – s talán ez a legkedvezőtlenebb – eset az, amikor az általános iskolai
végzettség is hiányzik, hiszen ezekben az esetekben 5, 6, 7 befejezett osztályról
beszélhetünk, vagyis a továbbtanulás bármilyen lehetősége erőteljesen
korlátozott. Az alacsony végzettséggel szinte együtt jár a szakképzettség hiánya.
A középiskolai lemorzsolódás a hátrányos helyzetű gyerekek körében
magasabb, mint az átlag, vagyis a végzettség megszerzését még ez a tényező is
befolyásolja. Híves Tamás (2015) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
területi megoszlását elemezve rámutat arra, hogy a 8. évfolyamhoz viszonyítva a
HHH-s tanulók aránya a 10. évfolyamon kevesebb mint a felére csökken. Nem
ilyen mértékű, de hasonló tendencia figyelhető meg a hátrányos helyzetű
tanulók esetében is, ott a két évfolyamhoz viszonyítva mintegy 2/3 annyian
vannak csupán. A lemorzsolódás a 9. évfolyamon a legerősebb, de ez
folytatódik a 10. évfolyamon is (Híves, 2015).
Nem mehetünk el szó nélkül a mellett sem, hogy a lemorzsolódás és a hátrányos
helyzet egyes ismérvei (pl. a lakóhely, a szülők iskolai végzettsége stb.) szoros
összefüggést mutatnak. Ahogyan a szakképzettség hiánya csökkenti a
munkaerőpiaci esélyeket, úgy itt is megjelenik a lakóhely kérdése, mint a
munkahely elérhetőségének egyik fontos eleme. Vagyis: ha nincs megfelelő
közlekedés, akkor nehezebb vagy épp ellehetetlenül a munkavállalás. A
munkaerőpiacon ugyancsak szempont lehet a munkagyakorlat, vagyis a
megszerzett tapasztalatok sokat számítanak az elhelyezkedésnél. Itt nem csak a
tanultakról, az iskolai végzettségről beszélünk már, hanem a valós
tapasztalatokról, amelyeket akár betanított munkásként szerezhet meg az ember.
Ezek olyan kompetenciákat jelenthetnek, amelyeket az ember a mindennapok
gyakorlatából sajátít el, és amely kapcsán nyilvánvaló, hogy ha nem tudok
elhelyezkedni a hátrányos helyzetet okozó tényezők miatt, akkor nem tudok
ilyen típusú kompetenciákat a későbbiekben felmutatni.
A hátrányok megléte mellett fontos lehet ezek fennállásának időbelisége is. A
példánkban szereplő roma nő esetében kérdés, hogy ő egyáltalán megjelent-e
valaha a munkaerőpiacon, van-e olyan munkatapasztalata, amelyre egy
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potenciális munkaadó építhet. A hátrányos helyzetű családok, fiatalok esetében,
ahogyan arra az ifjúságkutatások rámutatnak (Bauer et al., 2016), inkább
jellemző a fiatalabb korban történő gyermekvállalás, amely szoros összefüggést
mutat az iskolai végzettséggel és a településtípussal. Vagyis, a több gyermeket
vállalók, jellemzően a vidéki Magyarországon találhatók. (Diósi, 2016) Ez a
tény gondolatmenetünk szempontjából azért érdekes, mert tapasztalható
gyakorlat lehet, hogy az iskola elvégzése/befejezése után a fiatalok
családalapítása és a gyermekvállalás is megtörténik, amely munkaerőpiactól
történő távolmaradást, és a munkagyakorlat megszerzésének hiányát okozza.
A távolmaradás időbelisége a gyakorlat hiánya mellett komoly pszichés terheket
is okozhat. Ha valaki folyamatosan az elutasítással, a kudarcokkal szembesül,
akkor könnyen eljuthat arra az álláspontra, hogy az élete sikertelen, „semmire se
jó”, „úgysem sikerül” stb. Ezek olyan mentális állapotot okozhatnak, amely a
későbbiekben még egy tényezővel nehezítheti, ellehetetlenítheti a
munkavállalást.
A fenti példát hosszan lehetne még elemezni, megvizsgálni, hogy az egyes
tényezők kompenzációja miként történhet meg, de ez most nem lehet célunk. A
fiktív példánk csupán arra szolgált, hogy a hátrányok halmozódására mutasson
rá, s ezzel együtt arra is, hogy rávilágítsunk a segítő szakmákban a háttér
megismerésének fontosságára, ami a megfelelő módon történő segítés egyik
alapfeltétele.
A munkaerőpiaci kérdés vizsgálatánál egy újabb területhez jutunk el akarva,
akaratlan, hiszen a felnőttek helyzetéről volt szó, olyan felnőttekéről, akik az
iskolát befejezve potenciálisan megjelenhetnének a munkaerőpiacon, de ezt –
más okok mellett – az alacsony iskolai végzettségük gátolja. Ebből adódik a
kérdés, hogy a felnőttképzés területén milyen módon tudjuk értelmezni a
hátrányos helyzetet?

Felnőttek és hátrányos helyzet
A
felnőttképzés
területén
történő
célkitűzések
egyértelműen
a
foglalkoztathatóság és a foglalkoztatás növelését fogalmazzák meg célként. A
felnőttképzésről gondolkodva a hátrányos helyzet szintén egyfajta hiányként
jelenik meg, olyan ismérvek csoportja, amelyek bizonyos szociológiai jellemzők
mentén igyekszik leírni az érintetteket. Ezek között szerepelnek:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

„Tanulási nehézségek és nagyfokú tudáshiány
A tanuláshoz szükséges kulcsképességek hiánya
A továbbtanuláshoz elégtelen tantárgyi tudás
A praktikus ismeretek hiánya
Magatartásbeli devianciák
Rossz egészségügyi állapot
Döntésképtelenség: nem tudja eldönteni, hogy tanuljon vagy dolgozzon
Negatív énkép, az önbizalom hiánya, irreális jövőkép
Diszfunkcionális család, a kortárs csoport negatív hatása, iskolai
ártalmak
Irreális elképzelések a képzésről és a munkaerőpiacról
Lakhatási, megélhetési problémák
A család közömbös vagy elutasító hozzáállása
Rossz kortársi, baráti környezet” (Kerékgyártó, 2005:145)

A felsorolt jellemzőket nem elemezzük végig, de néhány további hipotetikus
kérdést megfogalmazhatunk a jellemzők mentén. Csak röviden:
• Vajon mi lehet az oka a továbbtanuláshoz szükséges tantárgyi tudás
hiányának? A kérdést nem kívánjuk megválaszolni, csupán annyit
érdemes jelezni, hogy vélhetően több oka van. Az egyik a családi háttér,
amely esetében kérdés, hogy a tudás, az iskola értékként szerepel-e
egyáltalán a gondolkodásban, megjelenik-e a távlati gondolkodás, hogy
az iskolai végzettség megszerzésével a jövőben (a távlati, azaz most nem
látható jövőben) majd sikeresebben boldogulhat gyermekünk. A másik
ok lehet, hogy a tanulást támogató körülmények, tényezők, pl. a
tanulásban segíteni tudó szülők, vagy a gyerek számára biztosított tér,
ahol zavartalanul tud tanulni a másnapi iskolára, nem adottak. Ezek az
esetek gyakoriak, mindennapi tapasztalatok. De oka lehet az iskola is,
hiszen, ha látja azt, hogy a gyerekek iskolai teljesítménye elmarad az
elvárttól, kívánatostól, akkor alapvető kérdésként merülhet(ne) fel, hogy
az alkalmazott pedagógiai módszerek vajon megfelelőek-e. Ezek olyan
pedagógiai, módszertani kérdések, amelyekre a szülőktől nem várhatjuk
a választ. A későbbiekben Pornói Imre tanulmányában erről a kérdésről
részletesen értekezik.
• Ugyancsak feltehetjük a kérdést, hogy vajon milyen hatása lehet a
diszfunkcionális családnak abban, hogy a gyermek iskolai teljesítménye
alacsony, sikerességről, továbbtanulásról, szakmaszerzésről nem is
beszélhetünk ennek okán. A gyerek számára optimális esetben a család
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egy óvó, védő, támogató környezettel írható le. A gyermekvédelem
mindennapi gyakorlata ettől eltérő képet mutat. A problémák hosszú
sorát itt nem részletezzük, de néhányat felsorolhatunk, amely a gyermek
mindennapjait nehezíti: a szülő devianciája, amely sok esetben
alkoholizmussal, drogfogyasztással, más devianciákkal párosulva jelenik
meg. Ebben a helyzetben az optimális környezettől messze jutunk, hiszen
az otthoni körülmények akár olyanok is lehetnek, hogy a gyerek a
nyugalmat az utcán vagy a lakásától távolabb keresi. Ezt a helyzetet
nehezítheti a fizikai erőszak, a bántalmazás, az abúzus stb. jelenléte,
amely a gyereket lényegétől, a gyermekkor megélésétől fosztja meg. A
sort hosszan folytathatnánk, de azt kiemeljük, hogy ezek a problémák a
felnőttkori sikerességet nagyban befolyásolják, s mint negatív tényezők a
felnőttkorra is hatással lehetnek.
A felnőttképzés kapcsán megjelenő hátrányok jelentős átfedést mutatnak az
oktatás területén jelentkező hátrányokkal, s mint ilyen feltételezhető az is, hogy
ezek a hátrányok tovább örökítődnek. Ezért nem elhanyagolható, hogy a
köznevelési intézményekben, a gyermekvédelemben milyen szakmai munka
valósul meg.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet jogi szabályozása
A hátrányos helyzet tárgyalása kapcsán nem hagyhatjuk ki a jogszabályi
megközelítést sem. Nem tehetjük meg ezt azért sem, mert ma a hivatalos
statisztikákban csak azok jelennek meg hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűként, akiknek erről megfelelő „papírja” van, vagyis megállapították a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetet.
A két státuszt az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény definiálja. A jogszabály a hátrányos helyzet
megállapításával kapcsolatban az alábbiakat határozza meg:
„67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről
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vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az
Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) * a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált
településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.” (1997. évi XXXI. tv. 67.§)
A jogszabály egyes pontjait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a jogalkotó igyekezett
több, az eddigiekben is felmerült szempontot érvényesíteni a definícióban. Ezek
közé sorolhatjuk:
-

-

-

-

jövedelmi helyzet: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK)
való jogosultság egyértelműen a családban élők anyagi helyzetére ad
információt. Ennek megítélése – alapesetben – az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 145%-a, amely az egy főre jutó jövedelmet jelenti,
vagyis, e jegyzet írásakor, 2021-ben 28.500 Ft volt. Ebből könnyű
kiszámolni, hogy egy négy vagy öt tagú család nagyjából milyen
jövedelemmel rendelkezhet, ha megfelel az RGYK feltételeinek.
iskolai végzettség: az alacsony iskolai végzettség, mint hátrány-tényező a
jogszabályban is megjelenik, a meghatározás szerint „legfeljebb”
általános iskolai végzettségről beszélhetünk.
lakhatási körülmények: itt a szegregált településrészek és a félkomfortos,
komfort nélküli lakások jelennek meg szempontként, amely
egyértelműen a lakhatási feltételek problémáit mutathatják.
valamint ide sorolhatjuk, az anyagi helyzettel szoros összefüggésben a
foglalkoztatás alacsony szintját, amely rendszerint legalább 12 hónapig
álláskeresőként volt nyilvántartva.
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A hátrányos helyzet jogszabályi definíciójában négy fontos tényező, az anyagi
helyzet, az iskolai végzettség, a lakhatási feltételek megjelennek és a
munkaerőpiaci státusz is megjelennek.
A jogszabály a halmozottan hátrányos helyzetet is definiálja:
„(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban álló fiatal felnőtt.” (1997. évi XXXI. tv. 67.§)
A jogszabály hátrányos helyzetet érintő módosítása 2013-ban történt meg. Az
országos adatokban ennek hatására érzékelhető csökkenés történt, erre
vonatkozóan itt egy adatot idézünk fel A közoktatás indikátorrendszere 2019
című összefoglalóból.
Ahogyan az 1. ábrán láthatjuk a jogszabályi változás 2013 után mind a
hátrányos, mind a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek arányának
csökkenését okozta. A változás a hátrányos helyzetű gyerekeket érintette
nagyobb arányban, esetükben több, mint 10%-os csökkenés volt realizálható.

1. ábra A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) tanulók aránya (Forrás: Varga, 2019:24)

20

Ez a csökkenés nem tudható be az életszínvonal hirtelen növekedésének, a
későbbi lassú apadás mögött már sejthetjük a foglalkoztatás párhuzamos
emelkedését, és ezzel párhuzamosan az egy főre jutó jövedelem javuló
tendenciáit is. A szabályozással kapcsolatban felmerültek szakmai kérdések
anno (pl. Varga, 2013), a mi szempontunkból azonban ennek a diskurzusnak
néhány felvetése lehet releváns, amely a hátrányos helyzet összetettségére mutat
rá.
Vajon a néhányszáz forintos jövedelemnövekedés, amely az RGYKjogosultságot megszünteti, ténylegesen jelent olyan javulást, amely a HH-s
státuszt indokolatlanná teszi?
A munkaerőpiacon mi az a végzettség, amely valóban növeli az elhelyezkedési
esélyeket?
Ha tudunk ilyet mondani, az vajon az érintettek számára hozzáférhető?
A kérdéseket hosszan sorolhatnánk, de célunknak már ez a kettő is megfelel,
vagyis rámutat arra, hogy a hátrányos helyzet kérdése jogszabályi és kutatási
oldalról megközelítve mutat(hat) különbséget.

A hátrányos helyzet tárgyalásánál még egy fontos tényezőre kívánjuk
ráirányítani a figyelmet.
A hátrányos helyzet kérdése, bárhonnan is közelítjük, mindig összefüggést
mutat az anyagi helyzettel, esetünkben ezt úgy nevezhetjük, hogy szegénység. A
szegénység, mint szociológiai kategória ugyancsak sok szempont mentén
értelmezhető. Csak röviden áttekintve néhány alapvető megközelítés.
A szegénység kapcsán beszélhetünk abszolút szegénységről, amikor a család,
vagy az egyén a létminimum alatt él. A létminimumot az egy főre jutó havi
jövedelemben határozzák meg, de lehetnek olyan meghatározások is, amikor
valamely hiány jelenti a szegénység tényét.
A relatív szegénységet egy adott táradalomra vonatkoztatva állapítják meg, a
lényeg, hogy az érintettek jelentősen elmaradnak az adott társadalom átlagos
viszonyaitól, az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint az átlag 60, 50 vagy
40%-a. Bizonyos esetekben az egy főre jutó jövedelem sorbarendezése után a
10%-át (decilis) vagy 20%-át (kvintilis) tekintik relatív szegénynek.
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A jövedelem mellett más mutatók is jelenthetik a szegénységet, a magyar
társadalomban a szociológusok ilyennek tekintik az iskolai végzettséget is. Az
általános iskolai végzettség a magyar társadalomban általánosnak tekinthető,
ezért ha valaki nem rendelkezik ezzel, akkor ő(k) relatív értelemben szegénynek
tekinthetők.
A két megközelítés között lényeges eltérés, hogy egy gazdaság emelkedése
során az abszolút szegénység csökkenhet, hiszen az átlagos jövedelmek, az
átlagos életkörülmények javulnak. Ugyanezen körülmények mentén azonban a
relatív szegénység nem feltétlenül csökken, sőt, ha ennek hatására a társadalmi
egyenlőtlenségek nőnek, akkor a szegénység is nőhet. (Andorka, 2006)

Hátrányos helyzet és a hozzáférés képessége
A hátrányos helyzet kapcsán láthattuk, hogy az anyagi helyzet, az előbb röviden
tárgyalt szegénység különböző formái is megjelennek. A gondolkodásba
Amartya Sen új szemléletet kapcsolt be, amikor a képességekről, valamint a
javak hozzáférhetőségéről fejtette ki gondolatait, amelyet most röviden
összefoglalunk.
A szegénységkezelésben új szemléletű gondolkodást jelentett Amartya Sen
képességszemléletű megközelítése. (Sen, 1999) A szemlélet azért hasznos, mert
nyílt végű megközelítésnek tekinthető, amely képes más tudományok
integrálására is, ide sorolhatjuk a közgazdaságtant, a szociológiát, a
pszichológiát vagy a gazdaságföldrajzot is, amely az egyes tudományágak
szempontjainak integrálását jelenti. Amartya Sen képességszemléletének
lényegét abban fogalmazhatjuk meg, hogy az emberi fejlődés eszközeit
elválasztja a fejlődés céljától, vagyis a hangsúlyt nem az eszközökre helyezi,
hanem arra, hogy az egyén az adott eszközökkel mit tud kezdeni. Az emberi élet
értékét – úgy véli – nem az eszközök birtoklása adja meg, hanem az, hogy azok
használatával mivé tud az ember válni. (Juhász et. al, 2015) Úgy véli, hogy az
eszközök birtoklása és a tevékenységek közötti különbségtétel azért fontos, mert
az eszközök cselekvéssé és létállapottá való konvertálása nem egyértelmű, ezt az
ún. átváltási tényezők (conversion factors) befolyásolják. Az átváltási tényezők
lehetnek egyéniek, társadalmiak és környezetiek.
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Az értékes tevékenységek elérése ennek alapján a rendelkezésre álló
eszközöktől, valamint az átváltási tényezőktől függ.
A szemlélet sajátossága, hogy az egyének választási lehetőségeire koncentrál,
nem pedig az eszközökre vagy a ténylegesen megvalósított cselekedetekre és
létállapotokra. A választási lehetőség azért lényeges elem, mert egy ember
azoknak a dolgoknak is tulajdoníthat értéket, amelyeket nem választ, de
potenciálisan ezeket is választhatná. Ennek alapján lényeges fogalommá válik a
képesség vagy tényleges lehetőség. Vagyis arról van szó, hogy bizonyos
helyzetekben a döntésünket belső elgondolások vezérlik vagy olyan külső
tényezők, amelyeket reálisan nem tudok megváltoztatni. A személyek
képességei mutatják meg, hogy ténylegesen mit tud megtenni, vagy mit tud
választani az élete során.
A megközelítésnek sajátos filozófiai alapja, hogy az emberi fejlődést tényleges
választási lehetőségeinek a bővüléseként fogja fel, az emberek megkapják a
teljes élet választásának lehetőségét egy jobb élet reményében. Ebben a
megközelítésben a szegénység kapcsán sem csupán anyagi deprivációról
beszélhetünk, hanem a képességek, a tényleges lehetőségek hiányáról. Ebben a
megközelítésben a jövedelem az értékes tevékenységek elérését segítő
eszközként jelenik meg.
A képességszemlélet megközelítésében a jövedelmi helyzet önmagában még
nem írja le egy-egy jelenség lényegét, azokban mindig figyelembe kell venni és
szemlélni kell azokat a jellemzőket, amelyeket értékként definiálunk. Az értékes
cselekedet meghatározásával kapcsolatban szintén további kérdések adódnak,
nevezetesen kérdés, hogy mit tekinthetünk ide tartozónak, van-e egyetemlegesen
elfogadott érték. Sen (1999) szerint ezeket az értékeket a társadalom termeli ki,
míg mások, pl. Nussbaum (2011) szerint célszerű lenne egy 10 elemből álló lista
rögzítése, amelybe a következő elemek tartoznak: „élet; testi egészség, testi
integritás, érzékek, képzelet és gondolat, érzelmek, gyakorlati ész, hovatartozás,
más fajok, játék, kontroll az ember környezete felett.” (Juhász et. al, 2015:548)
Ma azonban az az uralkodó nézet, hogy az értékelés céljához kell igazítani a
szempontokat.
A szegénységgel kapcsolatban tehát a képességszemléleti megközelítés arra
hívja fel a figyelmet, hogy a jövedelem hiánya nem magyarázza meg eléggé a
szegénység jelenségét, hiszen nem világít rá a társadalmi előnyöktől való
megfosztottság különböző formáira.
23

A fenti filozófiai gondolatmenet rámutat azonban arra is, hogy az érintettek
részvétele is fontos a folyamatban. Ezen túlmenően kérdés az is, hogy az egyes
javakhoz való hozzáférés miként alakul a hátrányos helyzetű népesség esetében.

A területi különbségek néhány aspektusa Magyarországon
A hátrányos helyzet fogalmának értelmezése során jónéhány megközelítést
mutattunk be röviden, azonban úgy látszik, hogy bármely szakterületet nézzük
lesznek hasonló szempontok, amelyek mentén a hátrányos helyzetet
meghatározhatjuk. Ilyen volt az anyagi helyzet, vagy másképp a szegénység; az
iskolai végzettség; a lakóhely szolgáltatósoktól való távolsága; szűkebben
értelmezve a lakáskörülmények; a rendelkezésre álló lehetőségek
kihasználásának foka stb.
Az is kirajzolódott, hogy ezek a jellemzők területi eltéréseket mutatnak. Erre
mutatunk be a következőkben néhány alapadatot. Tekintve, hogy teljes
keresztmetszeti elemzést e keretek között nem tudunk adni, így néhány, az
előzőekben már említett területről mutatunk be néhány alapadatot. A közölt
ábrák különböző statisztikai tanulmányokból, adatelemzésekből származnak,
ezek forrását az egyes ábráknál jelezük.
A magyar népesség jövedelmi viszonyait országos adatokon keresztül vizsgálva
a 2. ábrán azt láthatjuk, hogy az egy főre jutó éves jövedelem 2010 óta
folyamatosan emelkedik. Ez az emelkedés mind a bruttó, mind a nettó bérek
vonatkozásában megfigyelhető. Jól látható, hogy a 2010 előtti válságból az
ország fokozatosan, 2014 után egyre dinamikusabban jutott ki, amely a
jövedelmekben is nyomon követhető.
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2. ábra Az egy főre jutó éves jövedelem alakulása (Forrás: KSH – 2019)
A jövedelmek korosztályonkénti vizsgálata jól mutatja korábban bemutatott, a
hátrányos helyzet korosztályi és anyagi helyzet összefüggését. A 3. ábra a
munkaerőpiaci szempontból tárgyalt összefüggéseket támasztja alá, vagyis
nyomon követhetjük az aktív és a nyugdíjas korosztály közötti
jövedelemkülönbséget, valamint azt, hogy munka nélkül – a különböző ellátások
ellenére is – a legalacsonyabb jövedelem realizálható. Az iskolai végzettség és a
jövedelem összefüggését minden statisztika és területi összehasonlítás
alátámasztja.

3. ábra Az egy főre jutó éves jövedelmek alakulása korcsoportok, iskolai
végzettség és gazdasági aktivitás szerint (Forrás: KSH – 2019)
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Az ábrán ugyancsak egyértelmű, hogy a jövedelemkülönbségek szoros
összefüggést mutatnak az iskolai végzettséggel. Összehasonlításban az alapfokú
és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők közötti egy főre jutó bruttó jövedelem
közötti különbség kb. két és félszeres.
A területi egyenlőtlenségek
differenciálódás.

egyik

aspektusa

a

jövedelmek

szerinti

4. ábra A háztartások egy főre jutó éves bruttó jövedelmének nagysága és
megoszlása régiónként, 2019 (Forrás: KSH – 2019)
A 4. ábrán látható területi megoszlás a Dél-dunántúli és az Észak-alföldi régiót
jelöli, mint olyan területeket, ahol a legalacsonyabb az egy főre éves bruttó
jövedelem. Az Észak-magyarországi régió magasabb jövedelmet jelent ugyan,
de láthatjuk azt is, hogy még mindig az elmaradott térségek közé sorolható. Az
ábráról ugyan nem olvasható le, de ha kisebb egységeket, járásokat vagy
mikrotérségeket vizsgálnánk, akkor egyértelmű lenne, hogy a régión belül több
olyan kisebb egység figyelhető meg, ahol a jövedelmi szint messze elmarad a
regionális átlagtól.
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A jövedelem mellett a fogyasztási jellemzők is sajátos regionális különbségeket
mutatnak. Az 5. ábrán az egy főre jutó átlagos fogyasztási kiadása legmagasabb
értéket a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régióban látható.

5. ábra A háztartások egy főre jutó átlagos fogyasztási kiadása régiónként,
2019 (Forrás: KSH – 2019)
A fogyasztási szint az országos átlagtól való eltérése az Észak-alföldi és az
Észak-magyarországi régióban a legmagasabb, s bár minden régióban
emelkedett a fogyasztási kiadás az előző évihez képest, a regionális különbségek
megmaradtak.
Az anyagi helyzet, az iskolai végzettség, a fogyasztási szerkezet, a családban
nevelt gyermekek száma mind-mind tényező lehet a társadalmi kirekesztődés
vizsgálatánál. A 6. ábrán láthatjuk, hogy a társadalmi kirekesztődéssel
veszélyeztetett területek ugyancsak az északi régiókban összpontosulnak.
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6. ábra A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek
aránya régiónként, 2019 (Forrás: KSH – 2019)
Az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi régiók mellett a Dél-dunántúli régió
lesz még az, ahol leginkább kitettek a társadalmi kirekesztésnek az ott élők. Az
talán kevésbé okoz meglepetést, hogy Budapest, a Közép-magyarországi és a
Közép-dunántúli régiók kevésbé kitettek ennek a kockázatnak. A KSH (2019)
adataiban azt is láthatjuk, hogy a legkedvezőtlenebb régiókban minden negyedik
háztartás kitett a szegénységnek, társadalmi kirekesztődésnek.
A szegénység, a fogyasztás, az iskolai végzettség összefüggései mellett néhány
pillantást vessünk az oktatás helyzetére, területi jellemzőire is.
Az oktatáshoz kapcsolódóan alapvető adatunk lehet a köznevelésben érintettek
korosztályi megoszlása. A 7. ábrán láthatjuk 3-5 éves, a 6-16 éves és a 14-20
éves korcsoportok megoszlását megyénként. Az ábra több összefüggést is mutat
(pl. lehetne vizsgálni a gyermekvállalási hajlandóságot), de mi most maradjunk
csupán a számoknál, valamint a 2001-es állapotokhoz viszonyított változásnál.
Általánosan elmondható, hogy a 3-5 éves korosztály aránya csökkenő tendenciát
mutat megyénként, ez alól kivételt képez Budapest, valamint Győr-MosonSopron és Pest megyék. Ennek okai között a belső migrációt fedezhetnénk fel,
ahogyan arra a 2011-es Népszámlálás és a 2016-os mikrocenzus adatai
rámutattak.
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7. ábra A 3–5 évesek, a 6–16 évesek és a 14–20 évesek számának változása
megyék szerint (2001=100%), 2018 (Forrás: Varga, 2019)
Az iskolai végzettséggel kapcsolatos összefüggéseket a korábbiakban, a
jövedelmi helyzet összefüggésénél már láthattuk. A 8. ábrán a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek programtípus (másképp fogalmazva:
iskolafokok és típusok) szerinti megoszlását látjuk. A HH-s és HHH-s gyerekek
jelenléte az általános iskolában 10% körüli arányt mutat, a HH-s 10% felett, a
HHH-s 10% alatt van, amely egy országos átlagnak tekinthető. Itt nincs
lehetőségünk az oktatási rendszer részletes elemzésére, de több tanulmány (pl.
Híves, 2015) rámutat arra, hogy bizonyos területeken a HH-s és HHH-s tanulók
koncentrációja figyelhető meg. Ezek a területek korrelálnak a korábban
gazdaságilag gyengébben teljesítő területekkel, vagyis azokban a térségekben
magas a vizsgált HH tanulók aránya, melyek szegényebbek, leszakadók és
perifériális helyzetben vannak. Ezeken a területeken jellemző a roma lakosság
koncentrációja is.
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8. ábra A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) tanulók aránya programtípusok szerint, 2018 (Forrás: Varga,
2019)
A hátrányos helyzetű tanulók megoszlása azonban még néhány fontos tényre
felhívja a figyelmet. Magasabb HH-s és HHH-s reprezentáció a
szakközépiskolában látható, ez az iskolatípus ahol a gyerekek jellemzően nem
szereznek érettségit. Az érettségi adó középiskolákban az arányuk jelentősen
csökken, hiszen a szakgimnáziumokban, valamint a 4 osztályos
gimnáziumokban az arányuk már legfeljebb az 5%-ot éri el. A minőségi
középiskolának tartott 6 és 8 osztályos gimnáziumban pedig jelenlétük
elenyésző. Mi következik ebből? A statisztika azt támasztja alá, hogy a HH-s és
HHH-s gyerekek továbbtanulási útja jellemzően az érettségit nem adó
középiskolákban van, a versenyképesség, továbbtanulás szempontjából
kedvezőbb helyzetet biztosító iskolákban pedig kisebb arányban vannak jelen.
Ebből az következik még, hogy a munkaerőpiaci esélyeik is alacsonyabbak,
mint a magasabb végzettséggel rendelkező társaiké.
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Érdemes egy pillantást vetnünk a HH-s, HHH-s megoszlásra megyénkénti
bontásban. A 9. ábra az alapfokú képzésben résztvevő megoszlást mutatja. Jól
látható, hogy az előbbi térbeli megoszlásra vonatkozó álltásunk a részletes
adatok alapján is alátámasztható. A HH-s, HHH-s gyerekek aránya az általános
iskolákban kimagasló (30% feletti) értéket mutat Borsod-Abaúj-Zemplén,
Nógrád és Szabocs-Szatmár-Bereg megyékben. Alacsonyabb, de jelentős (20%
körüli) arányt figyelhetünk meg Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves,
Somogy és Baranya megyékben.

9. ábra A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) tanulók aránya megyék szerint, alapfokú képzés, 2018 (Forrás:
Varga, 2019)
Ezek az adatok egyértelműen jelzik a HH-s és HHH-s gyerekek aránytalan
megoszlását az ország területén. Hozzá kell azonban tennünk ehhez azt is, hogy
önmagában ez még nem feltétlenül jelentene problémát. Nem szabad azonban
figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy ezeken a területeken sok esetben
kialakulnak azok az intézmények, ahol a HH-s, HHH-s gyerekek
koncentrálódnak, vagyis megjelenik az iskolai szegregáció kérdésköre.
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Ez már túlmutat azon, hogy a hátrányos helyzetről beszéljünk, felveti a
hátrányok pedagógiai módszerekkel történő kezelését is. A középfokú képzés
esetében kisebb arányokban ugyan, de hasonló tendenciákat figyelhetünk meg.
Az iskolában való sikeresség egyik jellemző mérőszáma, hogy a népesség
milyen iskolai végzettséggel rendelkezik. A hátrányos helyzetű térségekben azt
láthatjuk, hogy a népesség iskolai végzettsége elmarad a magyar lakosság
átlagától. A 10. ábrán ezt az állítást követhetjük nyomon megyénként. Az egyes
megyék kapcsán jól látható, hogy az eddig már felemlített régiók és megyék
ugyancsak megjelennek a sor elején, mint ahol magas arányban vannak a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők. Mondhatjuk azt, hogy
ahol 10% felett van ez az arány, ott már érdemes vizsgálódni, hogy a
lemorzsolódási arányoknak, a térség kulturális, társadalmi sajátosságainak
(gondolva itt a megélhetési stratégiákra), vagy egyéb tényezőnek, vagy
vélhetően ezek együttesének köszönhető.

10. ábra A 25–50 éves népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség
szerint, megyék szerint, 2018 (Forrás: Varga, 2019)
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Érdemes azon is elgondolkoznunk, hogy a végzettségi skála másik végén, a
felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében fordított helyzetet láthatunk,
vagyis: a felsőfokú végzettség a fejlettebb régiókban magasabb értéket mutat.
Ha a képzettségi szint és az ország gazdasági fejlődésének az összefüggéseit
vizsgálnánk, akkor az a tételünk, mely szerint a magasabb iskolai végzettséggel
rendelkező régiók gazdaságilag jobban teljesítenek, nem szorulna különösebb
bizonyításra, hiszen már eddig is számos adatunk alátámasztotta ezt. Itt azonban
érdemes felvillatanunk azt a kérdést, hogy ha ez így van, akkor mit tehet a
köznevelés és a felsőoktatás a helyzet megváltoztatása érdekében. Annak
érdekében, hogy a többségében HH-s, HHH-s (és nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy sokszor roma) tanulókat oktató iskolákban a minőségi oktatás
feltételei biztosítottak legyenek, az érettségit adó középiskolába, valamint a
felsőoktatásba a továbblépés feltételei rendelkezésre álljanak.
Ez már csak azért sem mellékes, mert – ahogyan azt a következő, 11. ábrán
láthatjuk – az iskolai végzettség és a foglalkoztatottság szintén szoros
összefüggést mutat.

11. ábra A munkanélküliek aránya a 25–50 éves népességben megyénkként,
2018 (Forrás: Varga, 2019)
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Az előbb tárgyalt iskolai végzettség és a 25-50 éves népesség munkanélküliségi
jellemzői szoros együttállást mutatnak, vagyis: azokon a területeken, ahol
nagyobb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, magasabb a
munkanélküliség is.
Ezt a hiányt pótolhatják be az olyan programok, amelyek a munkanélküliség
csökkentését, de még inkább a munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen
helyzetben lévő térségek, települések esetében a foglalkoztatás megszervezését
biztosítják. Ilyenek a közfoglalkoztatási programok, amelyek jellemzően az
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, az elsődleges munkaerő-piacról
kiszoruló csoportot szólítja meg.

12. ábra A közmunkások aránya a 25–50 éves népességben megyénkként,
2018 (Forrás: Varga, 2019)
A közfoglalkoztatás tekintetében ugyancsak azt láthatjuk, hogy az Északmagyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régiók megyéi érintettsége e
területen is jelentős. A szegénység vonatkozásában már láttuk, hogy az anyagi
helyzet, szűkebben értelmezve az egy főre jutó jövedelem az egyik meghatározó
tényező.
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A közfoglakoztatotti bér, évről évre, jogszabályban meghatározott mértékű,
ebből így könnyen kiszámolható, hogy a szegénységi kockázatból, a társadalmi
kirekesztődés szempontjából csupán ez a bér nem feltétlen jelent kiutat a
gyermekes családok részére.
A munkaerőpiacról történő kiszorulás kritikus eleme a végzettség nélküli
iskolaelhagyás, amely a munkavállalói esélyeket tovább rontja. A korai
iskolaelhagyásnak számos oka lehet, ide sorolhatjuk többek között a családi
háttér bizonytalanságát, a diszfunkcionális családműködést, az iskolai
kudarcokat, a motiválatlanságot, a kortárcsoport kedvezőtlen hatását és a sort
hosszan sorolhatnánk. Ebből a szempontból az ország nem áll túl jól, hiszen az
EU2020 célkitűzéseit, miszerint a korai iskolaelhagyás arányát 10% alá
csökkentjük, nem sikerült teljesíteni. Talán nyilvánvaló, hogy e kérdés kapcsán
is megfigyelhetünk területi különbségeket. A 13. ábrán a korai iskolaelhagyók
arányát figyelhetjük meg megyénkénti bontásban. Láthatjuk, hogy 20% feletti
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Nógrád
megyékben az arány. Bizonyosan látjuk, hogy egyéb kedvezőtlen
vonatkozásban is ezek a megyék voltak az élen. Sajátos, hogy csupán öt megye,
amely esetében a célként kitűzött 10% alatti aránnyal találkozhatunk, a többi
10% feletti, amely azt jelzi, hogy ezen a területen is hatékony beavatkozásokra
van szükség.

13. ábra A korai iskolaelhagyók százalékaránya megyék szerint, 2018
(Forrás: Varga, 2019)
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Az iskolai végzettség, foglalkoztatás összefüggésében kérdésként merülhet fel,
hogy milyen arányban vannak azok a fiatalok, akik nem tanulnak, de nem is
dolgoznak. A NEET (Not in Education, Employment, or Training) fiatalok
kérdésével 2010 óta kiemelten foglalkozik az Európai Unió, célként
megfogalmazva az iskolai végzettség megszerzését és a munkavállalás
elősegítését. Ebben a kontextusban vizsgálva a fiatalok területi érintettségét a
kérdésben ugyancsak azt látjuk, hogy az egyéb hátrányokkal is érintett megyék
esetében a NEET fiatalok aránya 10% feletti, ahogyan azt a 14. ábrán láthatjuk.

14. ábra A nem dolgozó és nem is tanuló fiatalok százalékaránya megyék
szerint, 16–19 évesek (2018) (Forrás: Varga, 2019)
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Összefoglalva láthatjuk tehát, hogy a hátrányos helyzetnek sokféle szempontú
megközelítése lehet, ennek mentén láttuk, hogy általánosan miként tudunk
közelíteni a fogalomhoz. Sajátos vetülete volt ennek a munkaerőpiac, ahol az
elhelyezkedés és a jövedelemszerzés lehetőségétől is eleshet az ember a
különböző hátrányt okozó jellemzők miatt. Az oktatás területe ugyancsak olyan
ágazata a szolgáltatásoknak, ahol a hátrányok megjelenése egyrészről
generációkon átörökíthető, valamint a halmozódást ugyancsak megfigyelhetjük,
hiszen az iskolai végzettség alacsony foka egy sor további lehetőségtől, például
a piaci szegmensben történő munkavállalástól fosztja meg az embert. Az oktatás
fontosságát azonban abban is láthatjuk, hogy a társadalmi mobilizáció remélt
színtere az iskola, s bár látjuk, hogy az iskolák a mobilizációs utak csatornáit
nem tudják maradéktalanul megteremteni, mégis ettől az intézménytől reméljük
még mindig – különböző tehetséggondozó programmal kiegészítve – a
mobilitási esélyek javítását. Hogy ez a jövőben miként alakult azt nagyban
befolyásolhatják azon területi jellemzők, amelyeket a diagramokban
villantottunk fel. A területi különbségek tárgyalása nem lehetett teljes – s kérdés,
hogy egyáltalán a végére érhetnénk-e egyáltalán – csupán néhány logikailag
összefüggő jellemzőt mutattunk be. A területi különbségek gyakorlatilag
bármely vizsgált területen a leszakadó régiókban, térségekben, de szűkebb
területeket vizsgálva a hátrányos helyzetű településeken egyaránt
megfigyelhetők. Ha nincs jó minőségű oktatás, ha magas a HH-s gyerekek
lemorzsolódása, ha nem alakulnak ki a továbbtanulási utak és nem emelkedik a
foglalkoztatás ezekben a térségekben, akkor ezen területek felzárkózása nehezen
realizálható. Még egyszer ki kell emelnünk azonban, hogy az áttekintés nem
volt, nem lehetett teljes, hiszen nem foglalkoz(hat)tunk az egészségügy
helyzetének területi aspektusaival vagy épp a szociális ágazat területi
sajátosságaival.
Célunk a hátrányos helyzet fogalmának értelmezési lehetőségeinek az
áttekintése volt, ezen belül fontos kiemelnünk, hogy – leegyszerűsítve – két
irányt határozhatunk meg:
1. Jogszabályi keretek adta értelmezés, amelyekre vonatkozóan statisztikai
adatok is elérhetők
2. Szakterületi (kutatások) megközelítése, amely – nem teljesen szabadon,
de – lehetőséget ad a hátrányos helyzet szituatív értelmezésére. Ezek
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természetesen minden esetben az eddigi tapasztalatokon alapulnak, az
egyes kutatások inkább kiegészítik, finomítják azokat.

Az ellenőrző kérdések és a szakirodalmak további tanulmányozása a fenti
megállapítások további árnyalását teszik lehetővé.

Ellenőrző kérdések
1. Mikor indult meg Magyarországon a hátrányos helyzetről való
diskurzus, ennek melyek voltak a főbb jellemzői?
2. Véleménye szerint a hátrányos helyzet és a szegénység ugyanazon
jelenséget jelöli?
3. Milyen vizsgálati dimenziói lehetnek a hátrányos helyzetnek?
4. Mitől halmozódnak a hátrányok? Másként fogalmazva: mit jelent a
halmozottan hátrányos helyzet a jogszabályi és a mindennapi
értelmezésben?
5. Egy szabadon választott példán keresztül mutassa be, mit jelent a
hátrányok halmozódása ma egy felnőtt és/vagy egy iskoláskorú gyermek
esetében!
6. Hogyan jellemezné a hátrányos helyzetet a felnőttképzés területén?
Milyen problémák jelennek meg, ezek hogyan nehezíthetik a felnőttek
képzésbe vonását, képzésben tartását?
7. Hogyan változott a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
értelmezése 2013-ban? Ennek milyen következményei lettek a
statisztikákban?
8. A lakókörnyezet milyen tényezői okozhatják a hátrányos helyzetet?
Soroljon fel néhányat! Gondolja át azt is, hogy ezek milyen hatással
lehetnek a gyermek iskolai teljesítményére!
9. Gondolja át, hogy a deviáns viselkedés kapcsán melyek lehetnek az
egyénnek és a környezetnek tulajdonítható okok a deviancia
kialakulásában.
10. Milyen összefüggés van/lehet a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a
hátrányos helyzet között?
11. Ismertesse a szegénység fogalmát, az abszolút és a relatív szegénység
fogalmi megközelítését!
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12. Hogyan alakul a 25-50 éves korosztály legmagasabb iskolai végzettsége?
Milyen okai lehetnek ennek? Az Ön lakóhelye szerinti megye adatait
milyen okokra tudja visszavezetni?
13. Soroljon fel néhány jellemző összefüggést a területi különbségek
mentén!
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2. AZ ISKOLAI HÁTRÁNYKEZELÉS ÉS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
TEVÉKENYSÉG
Esély – esélyegyenlőség
"Az esély a legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valaki képes arra, hogy
tegyen valamit vagy rendelkezzen valamivel. Ebben az értelemben az esélyt úgy
is felfoghatjuk, mint az egyéni szabadság specifikus esetét. Az esély tehát
valamihez való hozzáférhetőség, valamivel való rendelkezhetőség, ami viszont
aktivitást feltételez. Azt jelenti, hogy az esélyhez kell maga az esély alanya is.
Ahhoz például, hogy az esély valóságosan létezzen, nekem tudnom kell, hogy
egyáltalán van ilyen lehetőségem. Ha nem tudom, akkor számomra ez nem jelent
esélyt. Ha nem kellően komplex az információm, akkor kisebb a lehetőségem, az
esélyem, mint annak, akinek több az információja. Ha magamról keveset tudok,
akkor szintén csökkenhet az esélyem, ha az én versenyképességeim mások vagy
különbözőek, akkor eltérőek a lehetőséghez való viszonyulásaim, viszonyaim."
(MIHÁLY,1999:12.)
Ebből következik, hogy az esély biztosításához a tanulók oktatási sikerességét
befolyásoló társadalmi és iskolai tényezőket is figyelembe kell venni, feltárva
azokat az oktatási egyenlőtlenségeket, melyek akadályozzák a társadalmi
mobilizációt.
Az oktatás szempontjából olyan egyenlőtlenséget generáló tényezőket kell
figyelembe venni, mint a szociális-gazdasági státus, a lakóhely, a csökkent
egyéni képességek, a családi háttér, és a diszkriminált, illetve marginalizálódott
kisebbséghez való tartozás. Ezek mellett számolni kell a létező társadalmi
különbségekkel is, többek közt a nem diszkriminált, nem marginalizálódott
kisebbséghez való tartozás, a nem, és az önkéntes migráció.
Tulajdonképpen az iskolarendszerbe belépő tanulók hátterét ezen tényezők
kombinációja határozza meg. Ezért a különböző hátrányok egymást erősíthetik,
ugyanakkor a társadalmi előnyök kompenzáló erőként hathatnak. Az
egyenlőtlenségek és a különbségek összetett hatásmechanizmuson keresztül
érvényesülnek.
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A magyar oktatási rendszer az esélyegyenlőséget, mint alapvető minőségi
kérdést kezelte, melyből következik, hogy az oktatáspolitika a társadalmi
hátrányok kiegyenlítése és az ezt segítő kompenzációs programok helyett az
iskolarendszeren belüli folyamatokra fókuszált.
Nemzetközileg az oktatásban megvalósítandó méltányosság (equity in
education) kifejezést használják az esélyegyenlőséggel szemben. Az
esélyegyenlőségben a társadalmi igazságosság/egyenlőség igénye és az
iskolarendszeren belüli egyenlőtlenségek problémája mosódik egybe, s
sikerességét eleve megkérdőjelezi, hogy az oktatás lehetőségei előbbiben erősen
korlátozottak. Ezt jelzi egy 1997-es OECD albizottsági meghatározás:
„Az oktatási méltányosság [equity] egy olyan oktatási környezetre vonatkozik,
amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik és tehetségük alapján
fontoljanak meg választási lehetőségeket és hozzanak döntéseket, s ebben ne
sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció befolyásolják őket. Az
oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiú
és lány számára lehetővé teszi, hogy fejlessze készségeit, melyek lehetővé teszik
számára, hogy produktív, cselekvőképes polgárrá váljon. Ez az oktatási
környezet nemre, etnikai hovatartozásra és szociális státusra tekintet nélkül
gazdasági és társadalmi lehetőségeket nyit meg.”(Education and Equity in
OECD Countries, 1997)
Arra kérdésre, hogy mi történik az eltérő háttérrel és helyzetben lévő tanulóval
az iskolarendszerben, csak úgy tudunk válaszolni, ha feltárjuk a az oktatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét, követni tudjuk a tanítási-tanulási
folyamat alakulását, s ezzel együtt a tanulási teljesítmények. Ehhez szükséges
az erre egyszerre ható társadalmi, családi és iskolai tényezők figyelembe vétele.
Az utóbbi évtizedekben az élethosszig való tanulás szükségességének
megjelenése olyan kihívások elé állították a pedagógia elméletét és iskolai
gyakorlatát, mely az alternatív pedagógiák megerősödéséhez, térnyeréséhez
vezettek. Ezen belül a különböző alapkészségek nyelvi, etnikai, kulturális,
szociális és családi helyzetétől független fejleszthetősége emelkedik ki. (Radó,
2000)
K. Nagy Emese doktori értekezésében az iskolai esélyegyenlőségen a tanulók
adottságainak, motiváltságának és céljainak minél magasabb szintű
megvalósulását értette, melyből fakad, hogy az esélyegyenlőtlenséget leginkább
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befolyásoló tényezők (régiók, települések, családok) vizsgálatára kell a
hangsúlyt fektetni. Kiemelkedő szerepet játszik a gyermek szocializációja, mely
során megtörténik az egyén és a közösség számára egyaránt hasznos
személyiségfejlesztés. Ez a folyamat azonban a tanulók bevonása és az
együttműködés nélkül nem hozhat megfelelő eredményt. Ebben kiemelkedő
szerepet játszik a szociális kontaktusok kezelésének képessége, mely elősegíti a
csoportképzést, az érdekérvényesítést, a rangsorkezelést, a szociális
szervezésben való aktív részvételt, és a vezetői képességek alakulását. (K. Nagy,
2006)
Az iskolai sikerességet megalapozó módszerként jelentkezett az USA iskoláiban
bevezetett Complex Instruction Program. A Stanford Egyetemen E.Cohen és
R.Lotan vezetésével kifejlesztett a csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási
módszer célja, hogy minden gyereket, azok tudásszint emelése mellett
sikerélményhez juttassa az osztálymunkában. „A módszer komplexitása a
tanulók személyiségének fejlesztéséhez szükséges tevékenységek együttes
alkalmazását jelenti.” (K. Nagy, 2006: 20.) A hagyományos csoportmunkán
alapuló módszerekkel szemben a CIP esetén az egyéni feladatok elvégzéséhez a
csoportmunka eredménye szükséges. Maga a módszer alkalmas arra, hogy
lassítsa, illetve megakadályozza a hátrányos helyzetű tanulók leszakadását.
A program részben segíti a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulókat
felzárkóztatni, részben pedig lehetőséget biztosít számukra az együttműködési
szabályokra való felkészülésre. Mindezt az alkalmazott tananyag
képességfejlesztő, és tehetség kibontakoztató hatásának következtében. A kapott
feladatok összetettsége az eltérő képességekkel és problémamegoldó
stratégiákkal rendelkező tanulók mindegyike hozzá tud járulni a csoportmunka
sikeréhez. Mindehhez a tanár részéről nemcsak az egyes tanulókat kell ismernie,
hanem a csoporttagok közötti különbségeket is, s az ezzel való bánást is. Ez
megköveteli a tanártól, hogy a csoporton belüli együttműködés szabályain túl a
szükséges szerepek elsajátítására is hangsúlyt fektessen. Ennek eléréséhez
szükséges, hogy minden tanuló megkapja a lehetőséget az egyenrangú
munkavégzésre, biztosítva számukra a saját képességükben való hitet, mely a
tanulásban való előrehaladás biztosítéka. (K. Nagy, 2006)
Ebből következik, hogy a csoportmunka-szervezés során a Complex Instruction
Program (CIP) módszer a tanár szakmai hozzáértését fejleszti a közvetett
irányítás területén, ezzel adva önállóságot a tanulóknak, kiknek lehetősége
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nyílik ezáltal saját döntések hozatalára, így válva személyisége az oktatási
folyamat meghatározó tényezőjévé.
A program alapelvei között szerepel a feladatok valós differenciálása, mely a
több jó megoldás lehetőségével a különböző képességgel rendelkező tanulók
mindegyike számára alkalmas feladatok adását teszi lehetővé. Ehhez szükséges
az egymásrautaltság kialakítása mellett a csoport tagjainak kölcsönös
támogatása, melyek a következő szabályok és normák betartását szükségeltetik:
„Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől. Kötelességed segíteni
bárkinek, aki segítségért fordul hozzád. Segíts másoknak, de ne végezd el
helyettük a munkát. Mindig fejezd be a feladatod. Munkád végeztével rakj rendet
magad után. Teljesítsd a csoportban a kijelölt szereped.” (K. Nagy, 2006: 21)
A csoporton belüli szerepek számát alapvetően a csoport létszáma határozza
meg, így egy tanulónak több szerepe is lehet. A lehetséges szerepek közül a
leggyakrabban a következők fordulnak elő: „Kistanár: Feladata, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy mindenki érti-e a feladatot a csoporton belül.
Csak ő kérheti, ha szükséges, a t5anár segítségét. Beszámoló: Feladata a munka
végeztével az osztály tájékoztatása a csoport munkájáról. Jegyzetelő:
Feljegyzéseket készít a csoportvitákról, összefoglalja a csoport munkáját,,
összeállítja a csoport írásbeli munkáját. Anyagfelelős: Biztosítja az összes
eszközt a csoport munkájához, és kiegészítő forrásanyagot gyűjt (szótár,
folyóirat, enciklopédia stb.) Ellenőrzi, segíti az eszközök felhasználását. Bevonja
a csoport tagjait az eszközök, segédanyagok kezelésébe, munka utáni
rendrakásba. Rendfelelős: Segíti a csoport kommunikációját. Segíti megoldani a
csoporton belüli konfliktusokat. Ösztönzi a csoporttagokat a munkában való
aktív részvételre.” (K. Nagy, 2006: 22)
Ennek megfelelően az osztálymunka szervezésében a csoportalakítás, a
csoportmunka, a csoportmunka prezentálása, az egyéni munka, az egyéni munka
bemutatása és az értékelés játssza a fő szerepet. A módszer alkalmazható egy
adott anyagrész összefoglalásánál, de új anyagrész előkészítésénél, az új
ismeretek szerzésénél és feldolgozásánál. Az általános iskola legfőbb
feladataként az alapkészségek, a tanulási képességek, a fantázia, az önálló
gondolkodás, a kreativitás a tanulók jellemének fejlesztését, a tanulás iránti
igény és a praktikus ismeretek kialakítását nevezhetjük meg, melyek
megvalósítását a Complex Instruction Program segítheti elő. A program
működéséhez számtalan kötelező elem megléte szükséges. A gyakorlatok
mindig egy központi témát dolgoznak fel. A nyitott végű, konstruktív feladatok
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biztosítják a többféle megoldás lehetőségét, mindezt csoportvita keretében. A
témáról a tanár dönt, s arról is, hogy a feldolgozás során milyen koncepciók,
módszerek, problémák és dilemmák segíthetik elő leginkább a tanulók
ismeretelsajátítását és megértését. Ezt erősíti a tanulók szerepcsere lehetősége a
csoportmunka során, hiszen ezáltal a saját tapasztalataikon túl másokét is
megismerhetik. Ugyanakkor a folyamatban az irányító szerep a csoporttagok
kezébe kerül. A program sajátossága a csoportok közötti verseny kiiktatása,
hiszen a differenciált feladatok teljesítése az együttműködés szükségességét
igényli. A csoportmunkákban felmerülő veszély, mely a jobb képességű tanulók
által elvégzett feladatok többiek által történő másolását jelenti e program úgy
védi ki, hogy biztosítja az egyéni számonkérhetőséget, és képesség alapú
beszámolás lehetőségét. Fő elvként jelentkezik a csoporttagok heterogenitása
képességeik vonatkozásában. Ez megköveteli a csoporton belüli egymástól való
függés s ezzel párhuzamosan az egyéni megbízhatóság kialakítását. Ezt erősítik
a megfelelő normák, s a szerepek körforgása. Mindezek hatása, akkor érződik,
ha e módszer a tanítási órák legalább ötödében alkalmazásra kerül. (K. Nagy,
2006)
A pedagógiai munka során számtalan esélyegyenlőséget segítő tevékenység
alkalmazására kerülhet sor. A felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások
keretében kerülhet sorra az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás, az
egyéni, és felzárkóztató foglalkozások megszervezésére, a pályaválasztás és a
továbbtanulás segítésére. Ehhez nyújtanak segítséget az iskola létesítményei és
eszközei.
Az indulási hátrányok csökkentésében a differenciált oktatás és
képességfejlesztés mellett nagy szerepet játszhat a napközi otthon és a
diákétkeztetés biztosítása mellett a pedagógusok, a tanulók, és a szülők segítő,
személyes kapcsolata, Utóbbi lehetőséget teremt a családok nevelési és
életvezetési gondjainak segítésére.(INT-1)
Az oktatási fokozatok közötti váltás kihívásokkal teljes, s igaz ugyan, hogy
ebben a folyamatban a gyermek aktívan vesz részt, ugyanakkor a változások
okozta problémahelyzetek megoldásában a nevelőknek kiemelkedő szerepe van.
Egyszerre van jelen a gyermekben az öröm, a büszkeség, a kíváncsiság, az
izgalom, a feszültség, a stresszhelyzetek sora, hiszen új szokásrendszerrel, új
viselkedési normákkal, új kapcsolati rendszerrel, és új önállóság szinttel
találkozik, melyeknek való megfelelés az előrejutást, az elfogadást segítik vagy
éppen hátráltatják. Mindehhez szükséges a nevelő beavatkozás a családdal való

46

együttműködésben. A jó gyakorlat kiválasztása számtalan szempont alapján kell
történnie. Először is figyelembe kell venni azokat a szocializációs
sajátosságokat, melyek a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulókat jellemzi. Ezen ismeret nélkül az esélyek sikeres növelésére és a
hátrányok kezelésére nem kerülhet sor. Hasonlóan az emberi és tárgyi háttérhez.
Hogy a jó gyakorlat más intézményben is működjék, ehhez szükséges a
folyamat támogatása és az adaptálás segítése. Ez tanulmányokban,
mentorálásban, és képzésben nyilvánulhat meg. Ugyanakkor a közös munka
elengedhetetlen, hiszen itt van lehetőség az egyéni és csoportos
megbeszélésekre, és visszajelzésekre. A gyakorlati alkalmazást a felhasználók
számára hozzáférhető taneszközöket és módszereket tartalmazó „bank”-nak kell
segítenie.
A jó gyakorlat átültetése során kiemelt feladatként jelentkezik a kognitív és
szociális kompetencia fejlesztésén túl azon tanulásszervezési módszerek
alkalmazásának biztosítása, melyek a kooperatív tevékenységeket szolgálják,
figyelembevéve a tanulók egyéni fejlettségét, haladási tempóját, s az átlagtól
eltérő képességeiket.
Ezt a pedagógusok alkotó együttműködése mellett, a szülőkkel való bizalmi
alapú kapcsolattartás is elősegíti. Utóbbi a nyílt programok szerevezésével
érdekeltté is teszi a szülőket az együttműködésre.
Ezeken túl szükséges az intézmény kapcsolatrendszerének horizontális
kibővítése, támogató partnerek, társintézmények, szakmai szervezetek
bevonásával. A program folyamatos felülvizsgálata során az önértékelés az,
amely a jó gyakorlatot valóban sikeressé teszi. (Metka et al., 2020)
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Más intézményekhez hasonlóan 2014-2015-ben készített esélyegyenlőségi és
hátránykompenzációs tervet a Petrovay György Katolikus Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda
Nagykörüben melyet az alábbi akkor érvényes törvényi háttérre alapozott:
Törvények
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és érvényben lévő
módosításai
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
és módosításai.
• Rendeletek
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.)
Korm. rendelet
• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet
• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 331/2006. (
XII.23.) Kormányrendelet
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.(INT-2)
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Hátrány - hátránykompenzáció
Az oktatási eredményesség kutatása Coleman 1966-os vizsgálatától datálható.
Azóta is arra keresik a kutatók. hogyan lehet értelmezni az iskolai
eredményességet, s melyek az ezt befolyásoló iskolai hatások. Ezek alapján az
eredményesség az iskola által kitűzött célok elérését jelenti, azaz célfüggően
ugyanazon iskola egyszerre lehet eredményes és eredménytelen is. Ugyanakkor
az iskolákra számtalan társadalmi és gazdasági követelmény is hat, melyeknek
való megfelelés szintje hozhat sikert is és sikertelenséget is.
A változatosságot növeli, hogy a kutatásokban a tanulói és tanári
eredményesség, illetve a kognitív és nem kognitív területek együttes vizsgálata
vált meghatározóvá.
Az iskolai eredményességet befolyásolja hatékony vezetés, a hatékony tanítás, a
tanulás támogatása, a pozitív iskolai kultúra, a megfelelően magas elvárások
mindenki (tanuló, tanár) számára, a tanulói jogok és a felelősség hangsúlyozása,
a különböző szintek (iskola, osztálytermi, tanulói) folyamatos monitorozása, az
iskola dolgozóinak (iskolai szintű) szakmai fejlesztése, s a szülőkkel való
együttműködés mélyítése. Ezeken túl fontos tényező a teljesítményorientáció, a
tanulásközpontú vezetés, a tanárok együttműködése, az oktatási tartalom
minősége, az iskolai klíma, a tanulási idő hatékony kihasználása, s a strukturált
tanítás, mely magába foglalja a differenciálást, a megerősítést és a visszajelzést.
Benito és társai tizenhat országban végzett vizsgálata megmutatta, hogy az
iskolai egyenlőtlenségek csökkentését nagyban befolyásolta a szegregáció
felszámolása, ugyanakkor az eredményességre gyakorolt hatása országfüggő
volt.
Magyarországon döntő jelentőségű a családi háttér és a tanulói teljesítmény
közötti kapcsolat erőssége. Így a családból hozott különbségeket az iskola
inkább növeli, semmint csökkenti. Ugyanakkor a hozzáférési esélyek biztosítása
mindenki számára adott, melyek kedvező lehetőségeket adnak az
eredményesség szempontjából. Különösen igaz ez a felekezeti gimnáziumokra,
melyek az alacsonyabb státuszú tanulóknak olyan társadalmi tőkét biztosítanak,
melyet más fenntartású intézmények nem.
Az integrált oktatás iskolai alkalmazása olyan pedagógiai kultúra
meghonosodását tette lehetővé, melyet a tanulóközpontúság és a kooperatív
pedagógiai módszerek jellemeznek, tanulmányi előrehaladást idézve elő a
hátrányos helyzetű és a roma tanulók esetében is.
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Azokban az iskolákban, melyek homogén társadalmi hátterű tanulókkal
rendelkeznek, az iskolai légkör az a tényező, amelyik a leginkább befolyásolja a
tanulók teljesítményét.
Ugyanakkor azokban az iskolákban, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya
magas, sokkal nagyobb mértékben hiányoznak a szakos tanárok.
A tanulói eredményességet növelik azok a programok, melyek az iskola
szolgáltatásait bővítik.
Az eredményességben kiemelt fontosságú a pedagógusok szakmaisága, melynek
biztosításában továbbképzésük primátusát kell kiemelni.
Ahol erre nem tudnak forrást teremteni, ott a pedagógiai hozzáadott érték nem
tudja segíteni az eredményesség javítását.
Fehérvári és mások vizsgálata szerint az eredményességre leginkább a személyi
feltételek megléte, s nem a tárgyi eszközkészlet milyensége hat. Tehát, ha a
szakos ellátottság nem megfelelő, nincs háttér-segítő személyzet, a pedagógusok
szakmai továbbképzése akadozik, s az iskola által nyújtható szolgáltatások
hiányosak, ez a hozzáadott értékben negatívan jelentkezik. Ezzel szemben az
iskola társadalmi és intézményi beágyazottsága, a pályázati források bevonása, s
az iskolán kívüli foglalkozások szervezése hozzáadott értéknövelő erővel
bír.(Fehérvári,2016)
Az iskolák által problémásnak tartott gyermekek zöme szociális hátrányokkal
küzdő családokból érkezik, s iskolaválasztásuk zömmel inkább kényszer,
semmint választás. Míg az iskolák egy része a kötelező feladatokon túl,
számtalan választási lehetőséget tud tanulóinak biztosítani, szelektíve válogatva
a hozzájuk jelentkezők közül, addig, másik részük csak a minimális elvárásnak
tud megfelelni, s a maradék elv alapján kerülnek hozzájuk tanulóik. Ugyan
semmilyen okból nem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a
gyermekjogi törvényben is meghatározott kategóriákban, mégis a problémásnak
nyilvánított (beilleszkedési zavar, tanulási nehézség, magatartási rendellenesség)
tanulókat jobb fejleszthetőségük érdekében következmények nélkül lehet
elkülöníteni. A család kulturális klímája, a szülők iskolázottsága alapvetően
befolyásolja az iskolával való együttműködésüket. Az elkülönítés lehet
intézményen belüli és intézmények közötti is. Míg az előbbi lehet a
magántanulói státus, illetve az eltérő képességűek együttes tanulása esetén a
gyengébbekkel való foglalkozás minimalizálása. Utóbbi esetben a jobb és a
gyengébb képességű gyermekek számára más-más intézmények állnak
rendelkezésre. Ezen szegregáció nemcsak iskolai hanem települési is. Így az
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esélykülönbségek kiegyenlítésének deklarált céljaival szemben az iskolák
társadalmi szelekciót is végeznek. (Fellegi – Ligeti, 2003)
A hátrányok enyhítésére, és ellensúlyozására számtalan pedagógiai elképzelés
látott már napvilágot. Egészen a többségtől való elkülönítéssel járó speciális
képzésektől a többséggel közös, egyénre szabott képzésig. Utóbbit látják a
leghatékonyabbnak. Mivel a gazdaságilag hátrányos településen mind a
családok jelentős része, mind maga az iskola is hátrányos helyzetű, így az iskola
mozgástere erősen beszűkül. Ebből következik, hogy az iskola zömmel
nemcsak, hogy nem tudja a családból származó hátrányokat kompenzálni,
hanem inkább újratermeli azt, erősítve a társadalmi rétegek között meglévő
kulturális és művelődési különbségeket.
A hátránykezelési stratégiák sorába tartozik az iskolát megelőző nevelés
fontosságát hangsúlyozó korai beavatkozás, a hátrányos helyzetű tanulók
aktivitását növelő tényezők (ingyenes étkeztetés, pénzügyi korlátok
megszüntetése, fogyatékosok integrálása), a korai lemorzsolódás csökkentésére
szolgáló integratív módszerek, melyek sorába tartozik többek között az iskolai
döntéshozatalba való bevonás tartozik.
A hátránykezelés egyik átfogó stratégiája az egész életen át tartó tanulás
stratégiája, mely a hagyományos tanulásszervezési eljárásoknak az egyéni
szükségletekhez jobb alkalmazkodását, rugalmasabbá tételét biztosítja, erősen
hangsúlyozva a tanulók teljesítményének értékelését. Mivel a formálison túl a
nem formális és az informális úton szerzett tudás egyre nagyobb szerepet
játszik, ezért szükséges a t5anulási infrastruktúra fejlesztése.
A hátránykezelés stratégiák sorába tartozik az integrációs stratégia, melynek
célja a sajátos nevelési igényű tanulók számára a képességüknek és
érdeklődésüknek megfelelő nevelés és fejlesztés biztosítás.
A pedagógusoknak a legtöbb problémát az oktatás és nevelés területén zömmel
a szegény szubkultúrában felnőtt tanulók okozzák, így azokban az iskolákban,
ahol ők alkotják a tanulók nagy részét, részben a tárgyi, részben a személyi
feltételek nem megfelelősége miatt az oktatás minősége romlik.
A „második esély iskolája”, a tanulók motivációját fejlesztő stratégiájaként
1997-ben induló EU-s program, melynek határokon átívelő közös jellemzői
közé tartozik az intézmények helyi irányítása, mely széleskörűen működik
együtt mind a szociális segítő szervezetekkel, mind a munkáltatói oldal
képviselőivel. Fontos kritériumként jelentkezik a tanulók szükségleteihez és
képességeihez igazodó módszerek, melyek a cselekvő tanulást erősítik. A
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stratégia rugalmasságát biztosító modulokkal biztosítják az alapképességek
megfelelő fejlesztését. Utóbbiban fontos szerepet játszanak az informatika
mellett a különböző kommunikációs technikák. A „második esély iskolája”
integrált stratégiájával járul hozzá azon válságtérségek újjáépítéséhez, ahol
célcsoportjának fiataljai élnek.
A hátrányos tanulók motiválásában elsődleges fontosságú önbecsülésük
visszaállítása, bebizonyítva számukra, hogy tudnak tanulni. Emellett olyan
tanulási környezet és tanulásszervezés kialakítása szükséges, mely ugyan nem
véd meg a kudarcoktól, csak az ettől való félelemtől, lehetőséget biztosítva
számukra eredményeik nyomon követéséhez. A tanulók saját környezetéhez
igazodó, számukra szükséges alkalmazható tudás biztosításában az iskolán
kívüli színterek is szerepet játszanak. A lemorzsolódásssal szemben a rugalmas
időbeosztás is megoldást jelenthet, mely magában foglalhatja a megtervezett
haladási rend rugalmas kezelését. Fontos a tanulók számára a megfelelő
bentlakás és a támogató pedagógus szerep biztosítása.
A pedagógus motiváló erejének jelentős szerepe van a tanórák hatékonyságában
és a tanulói aktivitás növekedésében, így a hátrányos helyzetűek segítésében is.
Utóbbiak érdeklődésének felkeltésével és aktivitásuk biztosításával lehet a
tananyag megértését és elsajátítását megkönnyíteni, otthoni felkészülésüket
segíteni. A különleges figyelmet igénylő hátrányos helyzetű tanulók számára a
változatos motiválási eljárások alkalmazása lemaradásuk csökkentését
okozhatja.
Pozitív segítséget jelent a pedagógusok értékelési módszereinek gazdagítása,
melynek sorába a csoportot is bevonva a tanulói önértékelés, a kooperatív
szándékú értékelés, és a közösséget segítő kompetenciák kialakítása. A
sematikus értékelést elkerülve fontos az individualizált és az empatikus értékelés
alkalmazás, mely lehetőséget biztosít a tanuló megfelelő tájékoztatásához, ezzel
biztosítva a komplexebb és folyamatosabb értékelést. Ehhez leginkább a tanulói
portfóliók alkalmazása szükséges.
A hátrányok kezelése szempontjából alapvető az órákon megvalósuló szociális,
és érzelmi kommunikáció. Utóbbi intenzívebbé teszi a tanulást, javítja a
biztonságérzetet a tanórai légkörrel, a teljesítménypozitív értékelésével. A tanárdiák kapcsolat javítása során a tanulók kezdeményezését kell erősíteni, mely
magában foglalja saját és tanulással kapcsolatos nehézségeinek jelzését is.
Mindezek hozzájárulnak a tanórák légkörének javításához, s a tanulók
teljesítményeinek növeléséhez. Ezért szükséges a hátrányos helyzetű tanulók
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egész napos iskolai kötött és kötetlene foglalkoztatásának biztosítása. (Márton –
Venter, 2010)
Az alacsonyabb iskolázottsági szintű családok gyermekeinek jövőperspektívája
rövidebb távú, saját jövőelképzelésük kidolgozatlanabb. A diákokra a szülő
végzettségéhez igazodó vagy azt egy lépéssel meghaladó motiváció jellemző.
A hátrányos helyzet csökkentésére megoldási lehetőséget jelenthetnek a
felzárkóztató programok. Ezek közül kiemelkednek hatékonyság szempontjából
a korai fejlesztő programok. A hátrányos helyzetű diákok esélyeinek
növeléséhez ugyan nagyban hozzájárul a különböző képességűekkel való együtt
tanulás, ám ez csak a differenciált oktatás és a tanulók közötti kooperáció
megvalósulása esetén válik valósággá. Mindezt a megfelelő tanár-tanuló viszony
támogatja. A hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásához szükséges
motivációhoz olyan kognitív képességek szükségesek, mint az intelligencia, az
érdeklődés, és az absztrakciós készség, s olyan személyiségtényezők, mint az
alkotásvágy, teljesítményorientált életvezetés, önirányítási igény, vezetői
érdeklődés és a szociabilitás. Ezek megléte mobilitást elősegítő tényezők. Ezek
mellett kiemelkedő az anya szerepe, aki a család támogató légkörének
kialakításában és fenntartásában.
A tanár-tanuló interakciójában fontos szerepet játszanak a prevenciós céllal
alkalmazott ’én-üzenetek’,mint az önfeltáró, az igényközlő, megelőző és az
elutasító én-üzenetek..
A jelzett interakcióban pozitív légkör megteremtéséhez járulhat hozzá a pozitív
én-üzenet, ugyanakkor a problémák meglétekor, vagy a konfrontáló én-üzenettel
konfrontáció esetén sorra kerül az el nem fogadható viselkedés
megfogalmazására, az ezek által keltett érzések, s a rám háruló következmények
jelzésére, vagy az értékválasztást befolyásoló én-üzenettel megfogalmazzuk az
el nem fogadható viselkedést, annak a tanulóra ható konkrét következményeire,
s a nevelő diák iránt érzett aggódását.
Azaz az én-üzenetek a tanár saját érzelmeit, vágyait jelzik, hibáztatás, ítélkezés,
bírálás, számonkérés, fenyegetés nélkül.
Fontos a prevenció, melynek lényeges elemei közé tartoznak azok a szabályok,
melyekhez a csoport valamennyi tagjának igazodnia kell. Hogy ez valóban
preventív jelleggel működjön szükséges számuk korlátozása, a tanulók bevonása
a létrehozás folyamatába, megváltoztathatóan rugalmasak legyenek,
egyértelműségükkel biztosítsák érthetőségüket, betarthatásukat, pozitív
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differenciálástól, azaz szükséges a tanulók részképességeinek feltárása, a
megoldandó probléma meghatározása, s ennek alapján beavatkozási terv
készítése.
Gyakorlatilag minden egyes, kompenzációt igénylő tanulónál végig kell
gondolni a tanuló részképességeinek jellemzőit, az esetleges problémák
meghatározását, valamint a beavatkozási tervet. Ehhez szükséges a tanulók
értelmi fejlettségének megismerése, figyelme, megértése, felfogásmódja,
emlékezete, megfigyelőképessége, gondolkodása, érdeklődése, tanulásmódja,
kifejezőkészsége, munkatempója.
A tanulók viselkedésének feltárásában kiemelten szerepel milyensége az iskolai
munkában, tanulótársaival szemben, önértékelésében, fegyelmezettségében,
akarati vonásainak összességében, érzelmi életében, a jutalmazásra és büntetésre
való reagálásában, tanulásában. Fel kell tárni a tanulók eredményes tanulás
feltételeit, szabadidejüket, s a szülők gyermekük otthoni tanulásával kapcsolatos
problémáit.
A beavatkozási terv elkészítésére és a differenciált fejlesztésre ezek ismeretében
négy szempont – szociális, metodikai, eszközszintű és tematikus célra irányuló
differenciálás figyelembevételével keríthetünk sort. A szociális tartalmazza az
egyéni munkát, a páros munkát, a rugalmas tanulócsoportokat, a csoportos
tanítást, a kiscsoportos munkát, a segítő rendszert (pl. gyógypedagógus). A
metodikai differenciálás sorába tartozik a cselekvéses tanulás, a felfedező
tanulás, az optikus, akusztikus és grafomotoros segítségnyújtás, az
individualizált tanulás, a tanulási és munkatempó, az időtartam, és a feladatok
száma. Eszközszintű differenciálás esetén auditív, vizuális és audiovizuális
eszközöket, tankönyveket, munkalapokat, transzparenseket, szemléltető képeket
használunk. A tematikus célra irányuló differenciálás során a kiegészítést
(pótlást), a megfelelő nehézségi szintet, a tanulóhoz való optimális
alkalmazkodást használjuk. A teljesítmény szerinti differenciálást a mintakövető
tanulás, a saját készítésű (tanár, tanuló) eszközök, az IKT-eszközök, valamint a
hajlamok és érdeklődés jelentik. A hátránykompenzáció szempontjából a tanuló
igényeinek leginkább megfelelő, leghatékonyabb differenciálási módot célszerű
alkalmazni.
A hátránykezelés a humánökológiai, rendszerszemléleti modellje a gyermek
fizikai-biológiai állapotára, a gyermek intrapszichés szintjére, a gyermek
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interperszonális kapcsolataira, a gyermek családban, közösségekben elfoglalt
helyére, a gyermek lakóhelyi környezetére, a gyermek kultúrájára, mint
identitásra, s a gyermeket körülvevő össztársadalmi közegre, állami
intézményekre, szolgáltatásokra, intézkedésekre koncentrál. Ebben a
rendszerben a tanuló biológiai, fiziológia, az általános egészségügyi állapota
jelenti a kiindulópontot. Ez magában foglalja az esetleges akadályozottságot is.
Ezt követi a tanuló pszichés funkcióinak és interperszonális
kapcsolatrendszerének komplex feltárása.
A hátránykompenzációs programok sorába felhasználható programok sorába
tartoznak: Esélyteremtés szakképzéssel, Szakiskolai Fejlesztési Program, Arany
János Program, Útravaló, MACIKA Ösztöndíjprogram, A tranzitfoglalkoztatás,
A tanoda program, Dobbantó program, Salva Vita Munkahelyi Gyakorlat
programja, Híd program, “Alma-mater” program. (Hanák, 2014)
Az esélykülönbségek mérséklésére alkalmazható az integrált pedagógiai
rendszer. Ehhez intézményi szinten szükséges az iskola rugalmasságának,
gyermekközpontúságának biztosítása, melynek fő célkitűzése a sajátos tanulói
igények és az egyéni eltérések megfelelő kezelése. Ez lehetővé teszi a
pedagógiai akadálymentesítést, a különböző képességű, és eltérő hátrányokkal
induló tanulók együtt tanulását és tevékenységét, a lemorzsolódás csökkentése
és a kimaradók reintegrációjáért. A tanári szerep változásának igénye
jelentkezik a tanár partnerségének erősítése irányában. Ez magában foglalja a
diákokkal való partnerszerű együttműködést,, az egyenjogú partnerként való
bánásmódot, a családdal és a közösséggel való kapcsolattartás erősítését. A
szülőkkel való partnerszerű együttműködés gyakorlatában a családlátogatás, a
szülőknek az iskolai életbe való intenzívebb bevonása, a családias légkör
biztosítása az iskolában. A pedagógusok számára ajánlottak az
antidiszkriminációs képzések, melyek segítséget nyújthatnak az eltérő etnikumú
tanulók kezelésében.
A hátránykompenzálásban fontos szerepet játszanak azok a nevelési módszerek
és stratégiák, melyekben nagy hangsúlyt kap a személyiség mentális gondozása,
ezen belül a toleranciakészség, a közösségépítés, az életvezetési ismeretek, és az
empatikus készség fejlesztése. Ezt támasztja alá a pozitív magatartásminták
megerősítésével az általános viselkedéskultúra, az együttélési normák
kialakítása. A közösség alakításában a társas kapcsolatok pozitív irányának
biztosításában az erőszakmentes konfliktuskezelésnek kell hangsúlyozottan
jelen lenni.
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Az együttműködésben nagy szerepet játszó tanulói szerződésben legfőképp a
magatartásra és a tanulásra vonatkozó vállalásoknak kell szerepelniük, s
azoknak betartásáért következményekkel is járó felelősséggel fog tartozni. Ezek
kialakításában játszhat szerepet a projektmódszer, melyben adott téma
feldolgozásában a célok kitűzést, a feladatok meghatározását és megtervezését
és kivitelezését az egész bemutatása zárja. E folyamatban nélkülözhetetlen a
kooperativitás, melynek során a tanulók egymással együttműködve közös
problémákat oldanak meg, illetve közös témákat kutatnak, s eközben újabb
gondolatokat és összefüggéseket tárnak fel.
Az iskolai kudarcok csökkentéséhez nagyban hozzájárul a szabályok
világossága és egyértelműsége, a tanulók képességeivel kapcsolatos elvárások
realitása, a hibák és eredménytelenségek tolerálása, az eredményekhez való
pozitív hozzáállása. Szükséges a diákok azon képességeinek, készségeinek
kibontakoztatása azokon a területeken (sport, tánc, dráma, rajz, kézművesség,
szabadidő), ahol sikerek várhatnak rájuk. A tanár-diák partnerség szemléletéből
következik, hogy a pedagógus személyisége, viselkedése és életvitele, mint
követendő modell legyen a diákoknak. Ennek erősítését szolgálja a dicséret
előtérbe helyezése a dorgálással szemben. (Rajnai,2012)
A kedvezőtlen szociokulturális háttérrel rendelkező diákok nagy része gyengébb
iskolai teljesítménnyel rendelkezik, melynek hátterében részben a család,
részben az iskolarendszer áll. A családi háttér negatív hatása már az
iskolakezdéskor jelentkezik, s az oktatási rendszer zömmel felerősíti ezeket.
A családi hátrányok okozta tanulói lemaradással szemben szükséges a szülők
bevonása és mentorálása, melyekben többek között a szülők gyermeknevelési
szokásainak, és az iskolával való kapcsolatának javítása játszik fontos szerepet.
Ennek gyakorlati megvalósulását segíti a Biztos Kezdet Program részeként
jelentkező Meséd-projekt,
mely a hátrányos helyzetű roma gyerekek
esélynövelését, és szüleik nevelési gyakorlatát és olvasási képességét segíti.
(Fejes – Kelemen – Szűcs, 2013)
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Az SNI
A Nemzeti köznevelésről 2011.évi CXC. törvény megfogalmazása szerint
„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.” (Mohai – Perlusz,
2020:12)
Az 1993-as közoktatási törvény tette legálissá a sajátos nevelési igényű tanulók
integrált nevelését 121. §-ában, meghatározva a sajátos nevelési igényű gyermek
fogalmát, s számukra külön támogatást és iskolai szolgáltatást szükségeltetve.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az egyes fogyatékossági kategóriák
között lényeges különbség érzékelhető, sok esetben nagyobb, mint a tipikusan
fejlődő tanulótársai. A nevelői beavatkozás sikerességét biztosítja az hogy az
SNI-s tanulók 70%-a integrált oktatásban részesül.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei határozták meg
azokat az eszközöket, módszereket, terápiákat, a tanulás-tanítást segítő speciális
eszközöket, gyógypedagógia módszertani iránymutatásokat, egyéni fejlesztési
terv készítését és rendszeres ellenőrzését, melyek a diákok szükségleteihez,
képességeihez,
készségeihez
illeszkedve
biztosítani
lehet
a
hátránykompenzációt.
E cél megvalósítása érdekében többféle differenciálást valósíthatunk meg. A
célok szerinti differenciálás során ugyan mindenkinek ugyanaz a tananyag, ám
ezen belül különböző célokat jelölünk ki a tanulók képességeinek megfelelően.
A szintek szerinti differenciálásnál egyesek nyitott kérdések alapján önállóan
oldanak meg feladatokat. mások a megadott válaszlehetőségekből határozzák
meg az általuk helyesnek véltet, míg a harmadik csoportban levők szöveg
alapján egészítik ki a hiányos választ. Ezeken túl lehetőség van a tartalom
szerinti differenciálásra is.
A leggyakrabban alkalmazott differenciálási forma a haladási ütem és a
mennyiség szerinti, melyben kevesebb, vagy több feladatot kapnak a tanulók,
melyek megoldásához szükséges időkereteken is szükséges módosítani.
módosítani.
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A feladatok megjelenítése is differenciálási lehetőséggel bír. Ez lehet szóbeli,
vagy írásbeli magyarázat, képpel, vagy csak szimbólumokkal jelölt. Ennek
különösen az egyéni munkánál van jelentősége.
A feladatkijelölés szerinti differenciálásnál a pedagógus dönt arról, hogy
egyszerre, vagy csak kis lépésekben adja ki a feladatokat. A tanulók
együttműködésére épülő módszerek alkalmazása esetén nagymértékben nőhet az
egyes tanulók aktív részvétele, növelve valamennyiük teljesítményét. Így
minden átlagtól eltérő gyermek számára hatékony gyakorlatot jelent.
Az oktatási rendszer hatékony működéséhez szükséges az individuális
szükségletek figyelembevétele. Ezért kiemelkedő fontosságú a jelentkező
problémák minél hamarabbi feltárása, illetve prevenciója.
Ezt a célt szolgálja a korai beavatkozás. Ebben a többlépcsős modell esetén egyegy beavatkozás hatásait többször is mérik, míg a problémamegoldó modellt az
egyes szintek közötti döntések biztosításakor célszerű alkalmazni rámutatva a
következő feladatokra.
Az osztálytermi intervenció alkalmazása az osztályszintű általános instrukciót
jelenti, melyet gyakran egy szűrés előz meg, melynek célja a fejlődési rizikót
mutató tanulókat minél előbb prevencióban részesíthessük.
Eredménytelenség esetén következik a másodlagos, bizonyítékokon alapuló
intervenció. Ehhez megfelelő időkeretet, és intenzitást kell kapcsolni, s
mikrocsoportokban zajló tevékenység. Az intenzív támogatások ellenére nem
reagálók kerülhetnek be egy átfogó állapotfeltárást követően a speciális
szükségletű, illetve tanulási zavart mutató tanulók kategóriájába.
A harmadik intervenció már a gyógypedagógiai ellátás biztosítását, alkalmazását
jelenti.
Fentieket támasztja alá az Integrált Nyomkövető Rendszer, melyben az
információgyűjtés jelenti az alapokat, mely során mind biológiai, mind
környezeti, mind személyiségi jellemzőket jelent, melyek egyfajta szűrésként a
pedagógiai bemenet pontos ismeretét teszik lehetővé. Ezeket követi az a
diagnosztikai folyamat, melynek során
feltárásra kerülnek az iskolai
teljesítmények, a kognitiv funkciók, és az intelligencia. Ezek alapján kerülhet
sor a komplex szakdiagnosztikára, melynek során azonosítani lehet a kognitív
diszfunkciók és a teljesítmények gyengesége közötti összefüggéseket, s
feltárásra kerülhetnek az emocionális faktorok, melyek lehetőséget teremtenek a
javaslattételre. (Mohai – Perlusz, 2020)
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Módszertani ajánlás SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára
A Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jó
gyakorlata
Sajátos módszer alkalmazható az ún. kéttanáros modell, mely 6 formában is
alkalmazható, az elérendő céloktól függően. Speciális probléma esetén, illetve a
modell alkalmazásának kezdetén az „Egy tanít, egy figyel”-ben csak az egyik
pedagógus tevékenykedik aktívan, a másik megfigyel, az előre lefektetett
szempontok szerint. Az órát minden esetben a pedagógusok által szerzett
tapasztalatok megbeszélése és összegzése követi.
Az „Egy tanít, egy mozog”-ban míg az egyik pedagógus a tanítási-tanulási
folyamatban az elsajátítandó ismeretek tanítására helyezi a hangsúlyt, a másik
eközben az esetleg elakadók számára nyújt segítséget. Az előzőhöz hasonlóan
ennek az alkalmazása is a kéttanáros modell bevezetésének időszakában
ajánlott, amikor a frontális munka biztosítja a tananyag hatékony átadását,
illetve szükség van a tanulók folyamatos megfigyelésére.
Abban az esetben, ha a tanulóknak képességük miatt segítségre van szükségük a
tanórai munkába való aktív bevonásukhoz, akkor a két tanár egy térben, de
különállóan, az osztály kettéosztásával dolgozzák fel ugyanazt a tananyagot a
„Párhuzamos tanítás”-sal.
Az összefoglaló és ismétlő órákon a modell „Tanítás állomásokkal” formája
alkalmazható. Ebben az esetben a két tanár mind a feladatokat, mind a diákokat
szétosztja egymás között, akik váltva mindkettőnél az ott aktuális feladatokon
dolgoznak. Ugyanakkor az ún. független állomáson tanári segítség nélkül
oldanak meg feladatokat, egyéni, páros, illetve csoportos formában.
Az eltérő tanterv alapján haladók számára az „Alternatív tanítás”-ban az egyik
tanár alternatív tananyag segítségével, differenciált módszerrel egy kisebb
csoportban SNI tanulókkal foglalkozik, míg a másik tanár a nagyobb csoport
tevékenységét irányítja.
Egy speciális formája a „Team teaching”, melyben a két tanár mindegyike
egyenrangúként tanít, zömmel frontális munkaformában, menetközben figyelve,
hogy milyen segítségre van szükség. Ez a forma a két pedagógus tökéletes
együttműködését, összeszokottságát igényli. (INT.3)
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A szociális segítő
A 2018 szeptemberében bevezetett óvodai és iskolai szociális tevékenység
céljaként a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások erősítését, s
a
veszélyeztetettség megelőzését határozták meg a köznevelési intézményekben.
Ugyanakkor sem a szociális szakemberek munkáját (családsegítő,
családmenedzser), sem az óvodák, iskolák munkatársainak észlelő, és
jelzőrendszeri feladatait nem teszi fölöslegessé, azok továbbra is végzik
feladataikat.
A család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatain túlmenően a következő szolgáltatásokat nyújtja:
• Az óvodai, iskolai szociális segítő a gyermek családban történő
nevelésének segítése és a veszélyeztetettség megelőzése érdekében,
egyéni és csoportos szolgáltatásokat, programokat szervez.
• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelően egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat biztosít.
• Programokat nyújt, amelynek keretében: utcai és lakótelepi szociális
munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát,
gyermekvédelmi-, jelzőrendszeri- készenléti szolgálatot, jogi- és
pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát és családi
döntéshozó konferenciát biztosít. (Rákó, 2016)
A szociális segítő feladatának ellátása szükségessé teszi az intézmények
szakembereivel való közös munka kialakítását, melynek feltétele a bizalom , a
kölcsönösség, a kommunikáció és a kompetenciahatárok tiszteletben tartása.
A szociális segítő munkájában megjelenik az óvodások, illetve iskolások
csoporthelyzetben való megfigyelése tanórán, szabadidős és óvodai
foglalkozásokon, szakmai kompetenciájába tartozó foglalkozások tartása akár
óvodai csoportban akár osztályfőnöki órák keretében, illetve ezen túl tanórán
kívüli tevékenységekben előadások tartása és beszélgetések többek között
közösségfejlesztő, prevenciós, szociális készségfejlesztő témakörökben a
gyermekek korához igazodva A témák sorában kiemelt jelentőséggel bír a
szociális érzékenyítés, az integráció, az elfogadás, az önismeret, a barátság, a
bántalmazás, az agresszió, a szorongás. A foglalkozások kettős vezetésűek, a
szociális segítőt egyik társa, vagy az osztályfőnök, illetve egy másik pedagógus,
illetve a témának megfelelően pszichológus és védőnő.
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A foglalkozások lehetnek csoport-vagy klubfoglalkozások, melyekhez
megfelelő helyiség és idő biztosítása szükséges. A speciális szükségletű
gyermekek szüleinek tematikus csoport szervezése ajánlott. (Roth,2019)
A szociális segítő egyéni tevékenységének folyamata a kapcsolatfelvétellel, az
igények, szükségletek azonosításával, a probléma észlelésével kezdődik. Ez
lehet a szociális segítő önkéntes megkeresése az érintettek által, az intézményen
belüli, vagy kívüli megkeresés, illetve a tevékenység szükségességét
felismerheti a szociális segítő is. Az igények és szükségletek felmérésének
eszközei közé tartozik az interjú, a családlátogatás, és a megfigyelés. Az
információgyűjtés a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamennyi résztvevőjére
vonatkozik, hiszen a problémák feltárása így válhat teljessé.
Ezt követően válik lehetségessé a begyűjtött adatokból való következtetések
levonása, mely a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozik. A
veszélyeztetettség fennállásának megállapítását követően kerül sor az intézmény
vezetőjének és a család-és gyermekjóléti szolgálat értesítésére. Ha a gyermek
nem veszélyeztetett, akkor merülhet fel a szociális segítő kompetenciájának
kérdése az adott igény, és szükséglet kielégítésében. Amennyiben képességei
alkalmassá teszik a probléma megoldására ezt biztosítja, amennyiben nem,
akkor a megfelelő szakember segítségét kéri.
A következő lépés a probléma megoldása a beavatkozási folyamat
megtervezésével és megvalósításával. A szociális segítő kompetenciájába
tartozó probléma megoldását a szociális munka, és a szociálpedagógia
eszközeinek és módszereinek felhasználásával oldhatja meg. Ez történhet
önállóan, vagy
külső, vagy belső szakemberek bevonásával, de
gyermekvédelmi team létrehozásával. (INT.4)
A beavatkozás eredményességének értékelését, mely a benne résztvevők
bevonásával történik, követi annak sikeressége esetén a lezárás. Sikertelenség
esetén ismételten meg kell vizsgálni a veszélyeztetteség fennállását, s annak
megléte esetén a problémákat más utakon kísérlik megoldani.
A szociális segítés hatásainak sorába tartozik a szociális munka eszközeinek
pontosítása és módszereinek adaptálása, a szakmai létszám meghatározása,
ehhez a szükséges végzettség előírása, a feladatellátás költségvetési hátterének
meghatározása, az egységes dokumentáció kialakítása, a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek élethelyzetének javulása, a sokat hiányzó gyermekek
számának csökkentése, a köznevelési intézményekben megjelenő szociális
szakemberek hosszú távon történő integrálódása, szakmai együttműködés
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rendszerének kialakítása a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési
intézmények között (INT.5)
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Feladatok

Esély-esélyegyenlőség
Tervezze meg egy, vagy több hátrányos helyzetű tanulójának esélyegyenlőséget
biztosító tevékenységét!
Hátrány-hátránykompenzáció
Állítson
össze
hátrányos
hátránykompenzáló programot!

helyzetű

tanulójának/tanulóinak

egy

Az SNI
Tervezzen meg iskolájában létező probléma kezelésére koncentrálva, egy
integrációs programot.
A szociális segítő
Tervezzen meg az intézményének/osztályának szociális hátterű problémáinak
kezeléséhez szükséges együttműködési tervet a szociális segítővel!
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