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I.  Bevezetés  

Az Instant Módszertanok befejező, 4. Részéhez 

érkeztem. Gyakorlatilag ez a záróakkord. A 

projektem 2019. 01. 13 – n kezdődött, amikor 

közzé tettem a Szociális munka az óvodában 

/Instant módszertan/ című írásom, sorozatom első 

darabját. Megtekinthető, letölthető: ITT. 

A következő, második darab a Szociális munka a 

kollégiumban – Instant módszertan címet viselte. Megtekinthető, letölthető: ITT  

A harmadik részben, mintegy 4 hónappal az első módszertant követően, a középiskolákról írtam. Az a 

dokumentum a Szociális munka a középiskolában (Instant módszertan/ címet viselte és már abban 

is kitértem egyes általános iskolai vonatkozásokra. Megtekinthető, letölthető: ITT 

A köztes időkben felhívásokat, kéréseket, kérdéseket, tettem fel különböző internetes fórumokon a 

szakembereknek, csekély eredménnyel, hiszen válaszok elhanyagolható számban érkeztek, cseppet 

sem megkönnyítve a munkám. Mellékesen, azért született néhány szakmai anyag: 

Az iskolai szociális munka nyári szakmai tevékenységeiről olvashatsz ebben a bejegyzésben: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/30/ovodai_iskolai_szocialis_munka_nyaron 

Az iskolákban alkalmazandó - csoportmunkáról szóló - tervezett sorozatom első darabját itt találod: 

https://igyislehet-

lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban 

Most pedig, amit olvasol, az a 4. Instant módszertan, a projektem záró darabja. A projektem fél éve 

alatt, ide sikerült eljutnom. 

Miről lesz szó a következőkben? 

A következő fejezetben az „Instant módszertan” kifejezés magyarázatát olvashatod. Kicsit másként, 

máshogy, mint az eddigiekben. Fontosnak tartok benne hangsúlyozni néhány új elemet kérdésként 

tárgyalva. 

A III. fejezetben néhány általános adatot, tényt teszek közzé, az általános iskolákról, és igyekezlek 

motiválni arra, hogy milyen adatokat gyűjts az intézményeidről, azokat miként lehet felhasználnod a 

szolgáltatásaid minősége, mennyisége, tartalma érdekében. Röviden: statisztikai érvrendszert kínálok 

a szükségletek felderítéséhez, rögzítéséhez. 

A IV. fejezetben röviden olvashatsz a korosztályról. Csak felvillantva, néhány jellemzőt, leírást  veszek, 

sorra, amivel csak inspirálni szeretnélek arra, hogy elmélyedj a 6 – 16 éves korosztály pszichológiai, 

pszichoszociális, fejlődéslélektani, szociológiai, pedagógiai, (és még sorolhatnám a tudományágakat) 

jellemzőiben, vonatkozásaiban. 

A V. fejezet alkotja ennek az írásnak a gerincét. Igyekeztem új, más megközelítésben fogalmazni, lesz, 

mint az eddigi Instant módszertanokban.  

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-ovodaban-instant-modszertan/
https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kollegiumban-instant-modszertan/
https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kozepiskolaban-instant-modszertan/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/30/ovodai_iskolai_szocialis_munka_nyaron
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
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Bár itt is a korábban megszokott és alkalmazott Miért? Mit? Kiknek? Hogyan? Hol? Mikor? Kikkel? – 

kérdésekre válaszolok, azt új felosztásban, rendszerben teszem. 

A VI. fejezetben a szegregált iskolákról írok pár gondolatot, amik remélem, elindítanak némi közös 

gondolkodást a szakmában erről a fontos témakörről. Itt röviden kitérek az V. fejezetben tárgyalt 

tartalmak, módszerek alkalmazására ezekben az iskolákban. 

A VII. fejezetben a felhívásomra (melyet ITT TALÁLSZ), adott válaszokat veszem sorra, válogatok 

belőlük azzal a céllal, hogy a gyakorlatban dolgozó iskolai szociális munkások szavait, tapasztalatait 

kihangosítsam, egy „pillanatfelvételt” tegyek közzé a jelenlegi helyzetről. 

És végül olvashatod a zárszót, majd a szakirodalmi ajánlót, amit megtettek már helyettem mások, így 

nekem semmi más dolgom nincs, mint közzé tegyem, „reklámozzam” újra és újra. 

Bízom benne, hogy hasznodra lesz ez az írás a mindennapi munkádban, munkádhoz! 

Amit még fontosnak tartok leszögezni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkámat teljes mértékben önkéntesen végzem, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Nem 

álltam és nem állok munkakapcsolatban semmilyen felettes, irányító illetve bármilyen szakmai 

szervezettel. Viszont igyekszem részben elvégezni azt, ami szerintem az ő dolguk is lenne  

 

Ha olvastad, láttad már a szakmai blogomat, itt: https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/ 

 

vagy személyes blogomat itt: https://www.co-treme.hu/sw-blog/ 

 

...meggyőződhetsz arról, hogy nem ez az első, szakmához intézett felhívásom, szakmai 

kezdeményezésem. 

 

Motivációm egyszerű: Szeretnék (alkalmi), egyszeri és egyszerű segítséget, támogatást nyújtani 

a gyakorlatban, terepen dolgozó kollégáknak. 

 

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-altalanos-iskolaban-felhivas-keres-kerdes/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/
https://www.co-treme.hu/sw-blog/
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II.  Az instant módszertanról kicsit 

másképp  

Kedves kolléga! Javaslom, tegeződjünk. Köszönöm! 

És ha megengeded, kérdésekkel kezdem: 

 Tudod már mi az általános célja az óvodai – 

iskolai szociális munkának? 

 És neked mi a célod vele, általa ott, ahol 

végzed? 

 Végig gondoltad az egyes részcélokat a prevenció, korrekció, edukáció – szocializáció 

mentén? 

 Sorra vetted, hogyan éred el a célcsoportjaidat? Pedagógusokat, egyéb szakembereket 

szülőket, családokat és végül, de elsősorban  a gyerekeket, tanulókat? 

 Gondolkodtál az iskolai szociális munka általános szakmai tartalmán, elemein? 

 És azokon a specialitásokon, amiket ott érdemes tartalmaznia, ahol te dolgozol? 

 Számba vetted a rendelkezésedre álló szociális munka módszereket - másképpen fogalmazva 

- a segítő, támogató szakmai technikákat, amiket majd alkalmazol a munkád során? 

 Összeállítottad a saját, személyes szolgáltatási palettád általánosan és intézményenként 

külön – külön, az adott intézményekre szabva? 

 Megvizsgáltad a helyszíneket ahol a szakmai munkát végzed? 

 Készülsz új helyszínek felkutatására és felhasználására? 

 Kiszámoltad a rendelkezésedre álló időt? Annak minimális és a szükségleteknek megfelelő 

optimális, ideális változatát? 

 Sorra vetted a szóba jöhető stratégiai szakmai partnereket, akik együttműködése fontos az 

eredményes és sikeres munkához? 

 Mindezeket megosztottátok egymás között a munkatársaiddal? 

 Felkészültetek közösen a team munkára? 

 Proaktív szemlélettel összeírtátok erősségeiteket, lehetőségeiteket, fejlesztendő 

területeiteket és a lehetséges problémákat, veszélyeket? Röviden: végeztetek S.W.O.T. 

analízist?  

 Kialakítottátok a team munka kereteit? 

 Kidolgoztatok egy releváns érvrendszert az egyes személyes szolgáltatási paletták mentén az 

iskolai szociális munka mellett és érdekében? 

 A fentiekhez hasonlóan feltettetek még sok – sok tematikus kérdést magatoknak a 

szolgáltatás bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban? 

 Meg is válaszoltátok azokat? 

Nos, ha így van, akkor sok újat már nem tudok mondani nektek ebben az Instant módszertanban. 

De ha mégis úgy gondoljátok, érdemes elolvasni, „mert sohsem lehet tudni…” – alapon érdekel 

benneteket az itt leírt összeállítás, akkor jó szívvel ajánlom nektek munkámat. 

 

 



 

 

6 

Tehát akkor mi az instant módszertan? 

Nos, tulajdonképpen nem más, mint egy rövid leírás, keretrendszer megadása bármilyen szakmai 

szolgáltatás elindításakor úgy, hogy pontokba szedve az alábbiakat, minden egyes kérdésre 

igyekszem használható és a gyakorlatban alkalmazható válaszokat adni.  

Tehát a kérdések: 

 Mi a cél? Miért csináljuk?  

 Kiknek csináljuk? Kik a célcsoportok? 

 Mi a tartalom? Mit csinálunk? 

 Hogyan csináljuk? Mik a módszereink? 

 Mikor csináljuk? Milyen időpontokban, időintervallumokban? 

 Hol csináljuk? Milyen helyszíneken? 

 Kikkel csináljuk? Kik a szakmai/stratégiai partnereink? 

Így, az instant módszertan nem más, mint gyakorlatias szakmai válaszok a fenti pontokba szedett 

kérdésekre. Hangnemében, stílusában lehetőség szerint hétköznapi, mintha konzultálnánk. Ha 

néhány jelzőt, kifejezést kell írnom, az instant módszertanról, akkor ezek jutnak eszembe: Rövid – 

tömör – gyakorlatias – közérthető – alkalmazható – sorvezető – iránytű – kivonatos. 

Mire való, és kiknek ajánlom? 

Szociális szakembereknek, szakmai csoportoknak, teameknek, akik érintettek az iskolai – óvodai 

szociális munka gyakorlati megvalósításában. Iskolai – óvodai szociális munkát írtam, nem iskolai 

szociális segítést. Ez utóbbi kifejezés véleményem szerint leszűkíti és egyben le is fokozza az iskolai 

szociális munkát, mint a szociális munkának egy meghatározó fajtáját. Ha megengeditek, én 

ragaszkodok szeretett szakmám néven nevezéséhez. 

Mi nem instant módszertan? Mit nem tartalmaz ez az írás? Mire nem vállalkozok? 

A válasz könnyű: Nem részletes módszertan. Nem ismertetem a vonatkozó jogszabályokat. Bízom 

benne, hogy ezek alapos megismerésén már rég túl vannak az egyes szakemberek, teamek. Ide 

vonatkozik természetesen az oktatási törvény (2011. Évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről) és a 

hozzá kapcsolt jogszabályok is.  Aztán a céloknál például nem írok részletesen a S.M.A.R.T. 

célkitűzésekről, mert azt gondolom, ennek alkalmazása nem úszható meg az egyes intézményeknél, 

mármint, hogy maga a team dolgozza ki, a helyi viszonyokat ismerve. Ugyanez vonatkozik például a 

S.W.O.T. analízisre és egyéb hasonló elemzésekre.  

A módszereknél nem fejtem ki a szociális munka eszköztárának egyes részleteit. Bízom benne, hogy 

ha azt írom, esetmunka, akkor az olvasó tudja, miről beszélek. Nem részletezem például a 

csoportmunka fázisait, nem írok a közösségi munka, különböző megközelítéseiről, mert feltételezem, 

hogy tanulta az olvasó, hiszen egy kolléga szakmai írását olvassa, még ha instant jelző is van a 

módszertan szó előtt. A szakmaközi együttműködésnél sem fejtem ki az ecomap készítést, mint 

minden ilyen közös munka előkészítésének nulladik lépését és a rendszerszemlélet kifejezést sem 

részletezem. Tehát, itt és most nem térnék ki mindarra, hogy az egyes részfejezetek mit nem 

tartalmaznak. Bízom benne, hogy aki idáig olvasta, el tudja dönteni érdeklik – e a következő 

oldalakon leírtak vagy egészen más olvasmányok után néz. 
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III.  Az általános iskolákról (Tények, 

adatok, és vajon mire valók?)  

Ebben a fejezetben csak néhány országos adatot 

szeretnék megosztani veled, hogy tágabb 

összefüggésekben tudd elhelyezni a munkádat és 

helyed az oktatási - nevelési rendszerben.  Továbbá 

megosztok néhány hasznos linket ehhez a 

témakörhöz kapcsolódóan és adok néhány tippet 

arra vonatkozóan, milyen adatokat, számsorokat érdemes beszerezned a saját iskoláidról, ahhoz, 

hogy egyes elképzeléseid, kezdeményezéseid, szolgáltatásaid megalapozottságát és fontosságát 

számokkal is alátámaszd. 

A 2018/2019-es tanévben Magyarországon 1 millió 838 ezren vesznek részt a köznevelés és a 

felsőoktatás különböző szintű képzéseiben. 327 ezer gyermek jár óvodába, 729 ezren általános 

iskolai, 501 ezren pedig középfokú oktatásban részesülnek.  

Forrás: 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1040981&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU 

 

Tehát jelenleg, összeadva a fenti számokat, összesen 327.000 + 729.000 és 501.000 gyermek, 

összesen 1.577.000 (egymillió - ötszázhetvenhétezer) tanuló, diák részére kellene biztosítani az 

óvodai – iskolai szociális szolgáltatásokat. Ha figyelembe vesszük a jogszabályokat. és annak szövegét 

könnyen kiszámolható, hogy ha 1000 gyerekre számolunk 1 fő szociális munkást, az összesen 1557 fő 

óvodai – iskolai szociális segítőt jelent országosan. Természetesen nem egyenletes eloszlásban, 

hanem a fővárosban és a (nagyobb) városokban koncentrálva és figyelembe kell venni a további 

területi egyenlőtlenségeket is. (Elnéptelenedés, idősek/gyerekek aránya, születések száma, stb…) 

1557 fő óvodai – iskolai szociális munkás. Ennyi közvetlen kollégád van kedves olvasó. Nem túl sok, és 

ha vidéken kisebb településeken dolgozol, több energiát érdemes szentelned a szakmai partnerség 

kiépítésére a saját szakmád, hivatásod munkatársaival, hogy megelőzd az elszigeteltséged. Ezért 

javaslom, hogy teamben - csoportban dolgozzatok kollégáiddal. Fektessetek bele energiát a kis 

csapatotok építésébe, az együttműködésbe önmagatok között. Ebben, ennek kialakításában, 

támogatásában és létrehozásában nagy felelőssége van vezetőiteknek is.  

 

Ha országos adatokra vagy még kíváncsi ezeket az oldalakat ajánlom: 

https://www.ksh.hu/oktatas és https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf 

 

Ha az első linknél az egyes színes kis foltokra kattintasz ilyen excel táblákat tudsz letölteni, 

tanulmányozni. (Én most itt, példának letöltöttem egyet és google drive – on teszem közzé, hogy te is 

lásd.) Íme: https://drive.google.com/file/d/1l8Rxjm8vLc84Acw8JghjalTbDTGbKjjj/view?usp=sharing 

 

De ha a saját szakmai területed számaira vagy kíváncsi, a baloldali fogalmak közül válaszd ki. 

Például: https://www.ksh.hu/szocialis_vedelem 

 

Jó böngészést kívánok! 

 

http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1040981&p_temakor_kod=KSH&p_lang=HU
https://www.ksh.hu/oktatas
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l8Rxjm8vLc84Acw8JghjalTbDTGbKjjj/view?usp=sharing
https://www.ksh.hu/szocialis_vedelem
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További hasznos oldal, amennyiben az iskolád alapadatait és körzetét kívánod tanulmányozni: 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index 

 

Itt pedig egy érdekes tényről olvashatsz: 

https://eduline.hu/kozoktatas/iskolai_vegzettseg_adatok_2MTU7O 

 

A fentiekkel csak arra szeretnélek bíztatni, hogy használd bátran az internet adta lehetőségeket. 

Csupán intelligens keresés kérdése az egész. A kereső a barátod!  

 

És hogy mire használhatod konkrétabban? Egy iskoláról sokat elárul honlapjának állapota. Az oda 

feltöltött anyagok, képek, adatok frissessége, frissülése, aktualitása és információs jelentősége, vagy 

éppen jelentéktelensége. Munkáim során sok iskolai honlapot láttam, tanulmányoztam. Ide linkelek 

egy érdekeset, az adatok tekintetében, ami ugyan régi, mivel az elmúlt 2 – 4 évben egyes adatoknál, 

témaköröknél nem tartották fontosnak közzétenni azokat a jelentős és használható információkat, 

amiket korábban.  

 

http://iskola.kocsola.hu/node/5086 

 

Ha a baloldalon elhelyezkedő fogalmakat megnézed, ötleteket kaphatsz arra vonatkozóan, milyen 

alapadatokat szedj össze a saját iskoláidról. És azok mentén, azokra válaszul is indíthatsz 

szolgáltatásokat, szakmai programokat, szakmai programelemeket. A proaktivitás jegyében. 

 

Például: 

 

A tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon követése a középfokú iskolák adatai alapján 

2017/2018-as tanévben 

http://iskola.kocsola.hu/docs/A%20tanul%C3%B3k%20tanulm%C3%A1nyi%20eredm%C3%A9nyeinek

%20nyomon%20k%C3%B6vet%C3%A9se%20a%20k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20iskol%C3%A1

k%202018.pdf 

 

Aztán az osztályok száma, tanulólétszámok itt: 

http://iskola.kocsola.hu/node/5087 

 

Az iskola lemorzsolódási évismétlési mutatói itt: 

http://iskola.kocsola.hu/node/5088 

 

A továbbtanulási mutatók: 

http://iskola.kocsola.hu/node/5089 

 

Tanulók tanulmányi eredményeinek nyomon követése tantárgyanként! Itt: 

http://iskola.kocsola.hu/node/5090 

 

De miért is szánok ilyen sok időt egy iskola mutatóira? Véleményem szerint sok adat mentén, sok 

fogalom mentén lehet leírni egy – egy iskola állapotát. Ezeket a számsorokat érdemes érvként 

használni szolgáltatásaid, szakmai tartalmaid, módszereid elindításakor. 

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index
https://eduline.hu/kozoktatas/iskolai_vegzettseg_adatok_2MTU7O
http://iskola.kocsola.hu/node/5086
http://iskola.kocsola.hu/docs/A%20tanul%C3%B3k%20tanulm%C3%A1nyi%20eredm%C3%A9nyeinek%20nyomon%20k%C3%B6vet%C3%A9se%20a%20k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20iskol%C3%A1k%202018.pdf
http://iskola.kocsola.hu/docs/A%20tanul%C3%B3k%20tanulm%C3%A1nyi%20eredm%C3%A9nyeinek%20nyomon%20k%C3%B6vet%C3%A9se%20a%20k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20iskol%C3%A1k%202018.pdf
http://iskola.kocsola.hu/docs/A%20tanul%C3%B3k%20tanulm%C3%A1nyi%20eredm%C3%A9nyeinek%20nyomon%20k%C3%B6vet%C3%A9se%20a%20k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA%20iskol%C3%A1k%202018.pdf
http://iskola.kocsola.hu/node/5087
http://iskola.kocsola.hu/node/5088
http://iskola.kocsola.hu/node/5089
http://iskola.kocsola.hu/node/5090
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A fentieken túl még néhány ötlet és hogy mire, milyen szakmai programelem, milyen szakmai 

tevékenység szükségességének alátámasztására lehet adatokat érvként használni: 

 

Amennyiben magasak az alábbi mutatók: 

 

Iskolai hiányzások száma: 

Feladat: Felülvizsgálni az iskola gyermekvédelmi jelzőrendszerben betöltött szerepét. A jelzések 

módját, idejét, hogyanját, stb… 

 

Magántanulók száma: 

Feladat: Szoros együttműködés a gyerekjóléti szolgálat és központ szakemberével, megelőzendő a 

magántanulók (el)kallódását, kiesését az oktatási – nevelési rendszerből. 

 

Évismétlések száma, gyakorisága: 

Feladat: Tanulócsoportok szervezése. Amennyiben létezik a településen tanoda vagy tanoda jellegű 

szolgáltatás, úgy az együttműködés kialakítása illetve szorossá tétele velük. 

 

Továbbtanulási mutatók: 

Feladat: Pályaorientációs csoport(ok) elindítása a 7 – 8. Osztályosok körében. Valós pályaválasztási 

tanácsadás megvalósítása külsős szakember közreműködésével 

 

Iskolai dohányzás miatti megrovások: 

Feladat: Prevenciós programok, életmód programok szorgalmazása. 

 

Fegyelmi tárgyalások száma, gyakorisága és tartalma: 

Feladat: Okok felderítése, megelőző céllal egyéni és csoportos foglalkozások, kezdeményezése. 

 

Amennyiben alacsonyak az alábbi mutatók: 

 

Sportélet: 

Feladat: Olyan közösségi programok beindítása, melyekben a fókusz a mozgáson van. 

 

Szakkörök: 

Feladat: Kreatív programok, csoportok indítása külső szakember(ek) közreműködésével. 

 

Könyvtár, egyéb helyiség látogatottság, kihasználtság: 

Feladat: Állandó programtervezési helyszín kijelölése. 

 

A listám nyilvánvalóan nem teljes. Csupán néhány általánosan megfogalmazható adatsoron alapuló 

szolgáltatástervezés. A fentiekkel pusztán az a célom, hogy bíztassalak, motiváljalak benneteket a 

PROAKTÍV SZEMLÉLET elsajátítására, mindennapi használatára és tudatos alkalmazására. 
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IV.  A korosztályról, korosztályokról…  

Miért a többes szám? Mert minimum két, de inkább 

három korszakról, korosztályról beszélhetünk az 

általános iskolások körében. Nézzetek, figyeljetek 

meg alaposan egy 6 – 7 éves gyereket, egy 10 – 12 

évest és egy 13 – 14 évest. Elég ránézni a mellékelt 

fotóra! És nézzetek meg egy 6. 7. 8. Osztályt a fiúk – 

lányok tekintetében. Merőben mások. Nem, nem 

csak a fizikai jellemzőik alapján (magasság, testi 

fejlettség, stb…) hanem érzelmileg, mentálisan és kognitív szinteken is. Itt nem csupán a „korához 

képest megfelelő” kifejezést szeretném kicsit árnyalni, hanem az egyes korosztályokon belüli, sokszor 

igen jelentős különbségeket mutatom be vázlatosan. 

Közhely lesz itt most leírnom a szocializációs közegeket, de megteszem. Kérlek ne nevess ki ezért az a 

szakmai alapismertetésért, hiszen nyilvánvalóan tudod te is, hogy: 

 Elsődleges szocializációs szintér a család 

 Másodlagos szocializációs szintér az iskola 

 Harmadlagos szocializációs színtér a kortárs csoport 

 És további szocializációs színterek: virtuális világ, média, (első) munkahely, stb… 

Miért írom le ezeket? Hát mert tanulni, tanulja ugyan mindenki, pedagógus, szociális szakember, de 

mintha nem szentelne rá elég figyelmet. 

Az általános iskolás tanuló aktív napi korszakában fizikailag és időben is többet van a másodlagos 

szocializációs térben, az iskolában, mint a szüleivel. Ha ehhez még hozzáveszem, hogy a hol máshol 

találkozna a harmadlagos szocializációs szintért alkotó kortárs csoporttal, mint az iskolában, akkor 

megállapíthatjuk, hogy edukációs – szocializációs szempontból ebben az életszakaszban a család 

fokozatosan háttérbe szorulhat. Még a biztos családi háttérrel rendelkezőknél is. Továbbá, gondoljuk 

át: A serdülőkor csaknem felét (10 – 14 év között), amikor egyébként is háttérbe szorulhat a családi 

szocializáció, ebben az életszakaszban, itt, az általános iskolában tölti a fiatal. Ez az életkor, olyan 

változásokat, kihívásokat, átmeneti élethelyzeteket, úgy nevezett „normál kríziseket”, kínál és hoz 

ebben az életkori intervallumban, hogy megoldásaik vagy nem megoldásaik alapvetően befolyásolják 

a gyerekek fejlődését, szocializációját.  

A családi átmeneti élethelyzetekről és normál krízisekről, amiket aztán tovább gondolhatsz a 

gyermekekre vonatkozóan, itt olvashatsz (28 – 31. Oldal):  

https://www.libri.hu/konyv/biro_sandor_18590.csaladterapias-

olvasokonyv.html?gclid=EAIaIQobChMI0NvIqbW44gIViE8YCh14eASfEAAYASAAEgKbtvD_BwE 

És még – számos más irodalom mellett - ezt a könyvet ajánlom indulásként a témakörben:  

https://www.libri.hu/konyv/insoo_kim_berg.konzultacio-sokproblemas-

csaladokkal.html?gclid=EAIaIQobChMI7qib4rS44gIVUcayCh3dggvREAAYASAAEgLfQ_D_BwE 

További szakirodalom keresését rád bízom, kedves kolléga!  

https://www.libri.hu/konyv/biro_sandor_18590.csaladterapias-olvasokonyv.html?gclid=EAIaIQobChMI0NvIqbW44gIViE8YCh14eASfEAAYASAAEgKbtvD_BwE
https://www.libri.hu/konyv/biro_sandor_18590.csaladterapias-olvasokonyv.html?gclid=EAIaIQobChMI0NvIqbW44gIViE8YCh14eASfEAAYASAAEgKbtvD_BwE
https://www.libri.hu/konyv/insoo_kim_berg.konzultacio-sokproblemas-csaladokkal.html?gclid=EAIaIQobChMI7qib4rS44gIVUcayCh3dggvREAAYASAAEgLfQ_D_BwE
https://www.libri.hu/konyv/insoo_kim_berg.konzultacio-sokproblemas-csaladokkal.html?gclid=EAIaIQobChMI7qib4rS44gIVUcayCh3dggvREAAYASAAEgLfQ_D_BwE
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Szóval, akkor folytassuk az életkori szakaszokkal: 

 6 – 7 éves – 10 év, kisiskoláskor 

 Serdülőkor (10 – 18 év) 

 A serdülőkor (pubertás) az identitás szempontjából fontos periódus. Három további szakaszra 

osztható: 

 Prepubertás (10 – 12 év) 

 Pubertás (12 – 16/17 év) 

 Posztpubertás (16/17 – 18 év) 
 

A serdülőkor szakaszkezdései között nagy egyéni eltérések lehetnek. 
 
Ha olvasnál erről az életszakaszról, akkor indulásként ezeket az oldalakat ajánlom. 

Egy könnyed bevezetés: http://www.koloknet.hu/csalad/eletszakaszok/kisiskolas/eletkori-jellemzok-

6-12-eves-korban/ 

Egy, ami pedagógiai szempontból közelíti meg tárgyát, de kezdetnek megfelelő: 

http://ofi.hu/tudastar/jovo-eloszobaja/biologiai-kognitiv 

Mindkét írás alkalmas arra, hogy elindulj ennek a korosztálynak a felfedezésére. 

Pszichológiai megközelítésre – sok más mellett - ezt a könyvet ajánlom:  

https://moly.hu/konyvek/vajda-zsuzsanna-a-gyermek-pszichologiai-fejlodese 

 
Meggyőződésem, ahogy a családi életben felállíthatóak (a fenti könyvekben részletesen tárgyalt) 

életciklusok és a hozzájuk tartozó normál krízisek és „életfeladatok”, úgy a gyermek- és ifjúkorban is 

jelen vannak, lineárisan sorra vehetőek ezek az életciklusok. 

Most nézzünk meg néhány életkori szakaszt, a hozzá kapcsolódó lehetséges átmeneti élethelyzetet 

és az azzal járó feladatokat a gyermek részére. 

6 – 7 éves – 10 év, kisiskoláskor: 

Az iskolába lépés fontos állomás. Egyéni – családi – társadalmi szinten is. Itt alakul ki a tanuláshoz, 

ismeretszerzéshez való viszony, amely döntő mértékben meghatározza a későbbi életpályáját. Az 

óvodában megszerzett, tanult és kialakult kortárs kapcsolatok alapjai ebben a korban teljesednek 

tovább. Új kapcsolatok, viszonyrendszerek, kötődések és a kortárs csoporton belüli kapcsolati sikerek 

és kudarcok, ideje ez. A készségek, képességek, kompetenciák, kulcskompetenciák fejlődése. Néhány 

példa: Kommunikáció, tanulás, olvasás – számolás, önkifejezés, kapcsolatteremtés, kudarctűrés, 

koncentráció, és így tovább… 

Lehetséges normál krízisek ebben az életkorban:  

Óvoda – iskola átmenet (egy átlagos, általános probléma):  

Zoli/Kati 6 éves múlt. Most június közepe van. Még pár hét van az óvodából. Mintegy 70 nap múlva 

merőben más környezetbe, világba kerül. Különösen, ha azt vesszük, sok iskolában milyen éles az 

http://www.koloknet.hu/csalad/eletszakaszok/kisiskolas/eletkori-jellemzok-6-12-eves-korban/
http://www.koloknet.hu/csalad/eletszakaszok/kisiskolas/eletkori-jellemzok-6-12-eves-korban/
http://ofi.hu/tudastar/jovo-eloszobaja/biologiai-kognitiv
https://moly.hu/konyvek/vajda-zsuzsanna-a-gyermek-pszichologiai-fejlodese
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átmenet az óvodához képest. 70 nap. Az is a nyár, a kötetlenebb időszak. Eddig védett környezetben, 

alapvetően a játékon keresztül tanult, merőben más időbeosztással és tartalommal, mint az 

iskolában. Szeptemberben fix helye van az osztályban. 45 perces órákkal, rendszerezett tananyaggal, 

új közösségben, új felnőttekkel (tanára, tanárai) akiknek merőben más az elvárásuk vele szemben, 

mint volt korábban az óvodában. Pluszban jelentkezik, érezhető a szülők, a családja felől is egy 

egészen más viszonyrendszer, hiszen már iskolás. A szülői viselkedés is megváltozik ebben a 

korszakban. Érezhető, (a gyerek érzi, megérzi, tapasztalja) aggodalom, idegeskedés, várakozás, 

elvárás, stb… stb… Sok gyermeknek, kisdiáknak nem megy zökkenőmentesen az alkalmazkodás az új 

helyzethez, szerepekhez. Elhúzódó beilleszkedési problémák jelenhetnek meg. 

Alsó tagozatból, felső tagozatba átmenet (néhány kihívás): 

 Ez a korszak ismét nagyfokú alkalmazkodást, illeszkedést igényel  

 Szaktantárgyak megjelenése 

 Új típusú tanulmányi terhelés, visszajelzés, értékelés 

 Új tanárok megjelenése. (Szaktanárok), akik létszámban többen vannak, időben azonban 

kevesebbet tudnak foglalkozni Zolival/Katival. 

 Prepubertás korszak kezdete 

10 – 14 – éves Iskolás kor: 

10 – 12 év: A prepubertás kor néhány jellemzője: 

 Jelentősebb fizikai változások kezdete 

 A szülők, nevelők, tanárok tekintélye csökken. 

 Referencia csoport (kortárs csoport )jelentősége nő: 

 A csoportalakítások kora (Főleg egynemű csoportok. Fiúknál hierarchikusan, lányoknál 

rivalizálva) 

 Érzelmi differenciálódás 

 Fokozott önértékelési, önmeghatározási igény 

 És még hosszan sorolhatóak a jellemzők… 

A korszakról való tanulásod első lépéseihez ezt ajánlom: 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_prepuberts_kor.html 

12 – 16 év: A pubertás kor néhány jellemzője: 

Könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésedre kedves kolléga. Javaslom, nézz körül, mélyedj el 

bennük kicsit. 

Az induláshoz, ezt ajánlom: 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_puberts_s_posztpuberts_kor.html 

Véleményem szerint ezeket az írásokat és a többi ilyen tárgyúakat is, úgy olvasd, hogy azonnal 

lefordítod gyakorlati példákra, tapasztalataidra. Sőt, ha visszaemlékezel, és önvizsgálatot tartasz, 

hogy a te kamaszkorodban nálad – veled és a környezetedben élőknél miként is jelentek meg ezek a 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_prepuberts_kor.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/jozsef_istvan/a_puberts_s_posztpuberts_kor.html
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szakaszok, viselkedések, szerepek, cselekedetek, talán hozzásegít a korosztály megértéséhez, 

empátiád fejlesztéséhez. 

Normál krízisek 10 – 16 évben az iskolában: 

 A már említett alsó – felső tagozat közötti különbségek 

 Kortárs viszonyrendszer alakulása (Mind gyakrabban előforduló problémák, amik már nem 

sorolhatók a normál krízis fogalmában: társas kapcsolati kudarcok, elszigetelődés, 

szegregáció, magány, megszégyenítés és megszégyenülés, erőszak, bántalmazás) 

 A saját és a másik nemmel való kapcsolat 

 A szexualitás (el)fojtott és/vagy megélt, hangsúlyos jelenléte 

 Káros szenvedélyek megjelenése (dohányzás, alkohol, drog, szerek nélküli szenvedélyek) 

 Iskolai – tanulási kudarcok 

 Pályaválasztás – pályaorientáció 

 Pszichés problémák 

A sor folytatható… 

Hogy megtapasztald, az egyes korosztályok közötti különbséget, kommunikációjukat, viselkedésüket, 

egy egyszerű gyakorlatot ajánlok, ami minden korosztályban működik. 

„4 sarok gyakorlat” és különböző célú, tartalmú feldolgozása, használata 

Rövid ismertetés: 

 Körben álltok a csoporttal. Csoportvezetőként az alábbi instrukciót, kérést adod: 

 „Fogok mondani egy állítást és arra kérlek benneteket, hogy aszerint, hogy mit gondoltok 

felőle, álljatok be a terem, helyiség különböző sarkaiban. 

 Az egyik, tetszőleges sarokba álljanak azok, akik teljes mértékben egyetértenek az 

állításommal, mondatommal. 

 Vele átellenben (átlósan szembe lévő sarokba), azok álljanak akik abszolút nem értenek egyet 

a mondattal. 

 Az első sarok melletti sarokba azok álljanak, akik inkább egyetértenek vele (de azért nem 

mindenben) 

 A maradék, negyedik sarokba pedig azok álljanak, akik nem értenek ugyan egyet vele, de 

azért néhány pontjában, igen 

Tehát így néz ki felülről a felállás:        

A      B A: Akik teljesen egyetértenek vele 

       D: Akik abszolút nem értenek vele egyet 

       C: Akik inkább egyetértenek vele  

       B.: Akik inkább nem értenek vele egyet 

C      D 
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És akkor az állítás: 

A RUHA TESZI AZ EMBERT! 

(Vigyázat, nem elírás! A közmondásból ismert „Nem” szócska szándékosan maradt ki a mondatból!) 

Kiegészítés: Csoportvezetőként, ha beállok, akkor mindig az „ördög ügyvédjeként”, a teljesen 

egyetértek, sarokba állok. 

Ha a kiscsoportok, sarkonként kialakultak, indulhat a párbeszéd. 

Amit még hangsúlyozni kell: Bármelyik csoportból, bármikor át lehet sétálni bármelyik sarokba, ha 

úgy gondolja az illető, hogy meggyőzték az abból a sarokból elhangzottak. 

 Az ilyen csoportokon, általában először a szociális elem jelenik meg. („Buszmegállóban ül egy 

ember, aki szegény, lehet, hogy büdös is, de ettől függetlenül, ugyanolyan ember, mint én…” 

Nem szabad megítélni embert a ruhája alapján, mert szegény és nem telik divatos ruhára, 

stb.. stb…)  

 A következő elem a fiú – lány vagy fiatal – idő felosztás. Ki, mit hord, stb… 

 Aztán előjöhetnek, hogy mikor, mit illik felvenni. 

 Aztán a munkához kötődő témák. (Mit vegyen fel a tanár, az orvos, stb… 

Néhány, párbeszédet elősegítő példamondat a csoportvezetőtől a fentiekre: 

 Honnan látod, hogy szegény? Hát a ruhájáról nem? Mert a ruha teszi az embert! (Ördög 

ügyvédje szerep.) 

 Te hogy választod meg az aznapi ruhádat, amikor idejössz az iskolába? Például, ma, miért ez 

mellett döntöttél? 

 Ha esküvőre/születésnapra/randira/templomba/stb… mész mit veszel fel? Ugyanazt, mint 

máskor? 

 Van olyan ruhadarab (akár színben, fazonban) amit nem szokás/illik felvenni, mondjuk 40 – 

50 – 60 éves kor felett akár férfi, akár nő az illető? 

 Van olyan ruhadarab, amit nem illik felvenni egy tanárnak/orvosnak/ügyvédnek/stb… 

A gyakorlatot mind 3 – 4. osztályban, mind 5 – 6. Osztályban és természetesen 7 – 8. Osztályban is 

ajánlom. Nyilván figyelembe véve a kommunikációnál, szavak használatánál, a példáknál és a 

konfrontációnál az adott korosztály sajátosságait. 

A gyakorlat sok mindenre alkalmas. Nem, nem csak a vitakészség fejlesztésére. A csoportvezetőnek, 

„porondmesterként”, moderátorként nagy felelőssége van abban, hogy a vita valódi eszmecsere 

legyen, mindenki véleménye helyet kapjon benne. Alkalmaztam már 3. osztályban az osztályközösség 

erősítésére is. (Nyilván egy folyamat részeként, ahol egyéni és kiscsoportos feladatok is voltak és 

nem egy alkalmas csoport volt természetesen.) Ott a példamondat így szólt: „A 3. b - be járni rossz! A 

3. b. nem jó osztály!” – ugye mondanom sem kell, megvédték magukat, később lehetett építeni az 

elhangzott, a saját maguk által mondott mondatokra az osztályközösség erősítésénél. 
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További lehetőségek a felhasználásra: 

Ezt a technikát, gyakorlatot rendszeresen alkalmaztam például drog prevenciós csoportban: A lényeg 

itt is, egy – egy kézenfekvő mondat kifordítása, ellenkező értelmű előadása. 

Ott a példamondat: Cigizni/alkoholt fogyasztani/drogozni – tulajdonképpen jó! A fantáziádra bízom 

olvasó, hogy elképzeld, milyen válaszok érkeznek és a kezdeti határozottság, miként fordul át 

bizonytalanságba. Itt van második fokozat is: Nem érdekel, ha szenvedélybeteg leszek. (Sőt, ha úgy 

érzed, elhangozhat ez is: Szenvedélybetegnek lenni jó!) 

Ugyanez a helyzet a motivációs, tanulásra motivációs csoportokban is. Ott a példamondat: Az 

iskolába járni rossz!  Majd később, új mondattal folytatom: Tanulni is teljesen felesleges! Itt is a 

képzeletedre bízom kedves kolléga, hogy szerinted van – e átrendeződés a két állításnál. Főleg, ha a 

harmadik állítás, amivel folytatom a vita után ez: Tudást szerezni nem kell. Sőt, nem kell okosnak 

lennem!  

Meglepő válaszokkal, meglátásokkal, attitűdökkel találkoztam a gyakorlatok során. Pozitív 

értelemben. 

Kedves kolléga! 

Ezzel a rövid fejezettel, pusztán az volt a célom, hogy a - nyilván, amúgy is meglévő – érzékenységed, 

empátiád a korosztály iránt és a korosztállyal kapcsolatban, tovább fokozzam. Valamint arra 

bíztassalak, hogy árnyald tovább a benned lévő érdeklődést, tudásvágyat és tenni akarást az 

iskolában folytatott szociális munka hatékony művelése érdekében. Őszintén hiszek abban, hogy 

megtérül az ebbe fektetett időd, energiád.  
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V.  Instant módszertan új 

megközelítésben  

A korábbi Instant módszertanokkal ellentétben, 

ahol egy fejezeten belül alfejezetenként igyekeztem 

összeállítani az iskolai szociális munka lényegét a 

célok (Miért?) A tartalmak (Mit?) A módszerek 

(Hogyan?) Az időtartam, időintervallum (Mikor?) A 

helyszínek (Hol?) És a szóba jöhető stratégiai 

szakmai partnerek (Kikkel?) mentén, most szakítok ezzel a gyakorlatommal és más megközelítést 

alkalmazok. 

A következőkben az iskolai szociális munka hármas cél-, tartalom-, és eszközrendszere mentén 

igyekszem megválaszolni a miért, mit, hogyan, mikor, hol, kikkel kérdéseket. A cél-, tartalom-, és 

eszközrendszereket összefoglalva pilléreknek nevezem. Tehát, az iskolai szociális munka cél-, 

tartalom-, és eszközrendszerét az alábbi három pillér mentén igyekszem bemutatni. 

Iskolai szociális munka pillérei: 

1. Prevenció 

2. Korrekció 

3. Edukáció – szocializáció 

Az egyes pillérek részletezésénél térek ki a szokásos instant módszertani kérdésekre és válaszolom 

meg azokat. Minden egyes pillér tárgyalásakor igyekszem hogy gyakorlatban alkalmazott 

módszereket, jó gyakorlatokat mutassak be röviden, illusztrálva az adott pillér tevékenységeinek 

gyakorlati megvalósulásait. 

Az itt következő alfejezetek a „Szolgáltatási Paletta” címet viselik. Nem véletlenül. Azt gondolom, 

hogy az iskolák, a pedagógusok és más szakemberek felé rendszerszemléletben, tematikusan kell 

„tálalnunk”, ismertetnünk munkánk lényegi szakmai elemeit! Alkalmasnak kell lennünk arra, hogy 

érthetően, szabatosan elmondjuk, kik vagyunk, mi a célunk, mit teszünk, azt hogyan tesszük és 

milyen helyiség és időigénnyel, továbbá kiket kérünk szakmai partnernek, kiktől, mit várunk el és mi 

hogyan segítjük az ő munkájukat.  

Szakmai megfogalmazásban: 

 Célok, célcsoportok 

 Szakmai tartalom 

 Alkalmazott módszerek, technikák 

 Helyszínek 

 Időintervallum 

 Interprofesszionalitás, szakmaközi együttműködés, stratégiai szakmai partnerek,  

Összegezve: Jelen írás, az iskolai instant módszertan, nagymértékben támaszkodik és meg is ismétli a 

középiskolai instant módszertanban megfogalmazottakat, de azt más rendező elvek mentén, 

kiegészítésekkel, módosított tartalommal.  
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1. Pillér: Prevenció  

 

Kezdjük némi ismétléssel, a „kötelező” 

felmondásával: 

1. Elsődleges (primer) prevenció: Célja, hogy 
mérsékelje a gyermekek helytelen irányú és ütemű 
fejlődését; megelőzze a fenyegető ártalmak 
kialakulását. Enyhítenie kell a veszélyeztető 
körülményeket, csökkentenie azok hatását s új eseteiknek előfordulási arányait. Az erőfeszítések két 
területre összpontosulnak: megváltoztatni a környezetet és erősíteni az egyén problémamegoldó 
készségeit.  
 
2. Másodlagos (szekunder) prevenció: Célja, hogy csökkentse az elsődleges prevenció ellenére is 
elkerülhetetlenül előforduló zavarok, rendellenességek, ártalmak, veszélyeztető körülmények 
időtartamát. Ezzel ugyanis csökken a közösségen belüli rendellenességek előfordulási aránya. 
Magában foglalja az esetfeltáró, diagnosztikai és korrektív típusú szolgáltatások szervezését is abból 
a felismerésből kiindulva, hogy az időben feltárt rendellenességek hatékonyan kezelhetők.  
 
3. Harmadlagos (tercier) prevenció: Célja, hogy a közösségen belül csökkentse az akut 
rendellenességek, zavarok, ártalmak, veszélyeztető körülmények következtében kialakult defektusok 
(devianciák) előfordulási arányát. Annak biztosítására törekszik, hogy a különféle rendellenességek, 
zavarok, ártalmak, veszélyeztető körülmények megszűnése után a múltbéli nehézségeik a lehető 
legkevésbé akadályozzák a gyermekeket a családjukba való visszatérésükben, valamint a közösség 
társadalmi életbe való újbóli bekapcsolódásukban. A rehabilitációt és reintegrációt foglalja magába.  
 

Forrás:  
Gyermekjóléti szolgáltatás – Prevenció (Nemzeti Család-, és Szociálpolitikai Intézet,  
TÁMOP 5.4.1. „Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása” pillér Budapest, 2011) 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I7yOKfm9x5wJ:www.ncsszi.hu/download.
php%3Ffile_id%3D1737+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 
 

 
Ha figyelmesen olvassuk az elsődleges és másodlagos prevenció meghatározását, gyakorlatilag az 
általam fentebb bemutatott első és második pillért kapjuk.  
 
Tehát az elsődleges prevenció itt az első pillér, ami nevében is az: prevenció.  
 
A másodlagos prevenció itt a második pillér, a korrekció.  
 
A harmadlagos prevenció pedig nem más, mint a harmadik pillér, az edukáció – szocializáció. Én ezek 
mentén mutatom be a az egyes pillérekhez tartalmakat, (MIT?) és módszereket (HOGYAN?). 
 
 

 

 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I7yOKfm9x5wJ:www.ncsszi.hu/download.php%3Ffile_id%3D1737+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I7yOKfm9x5wJ:www.ncsszi.hu/download.php%3Ffile_id%3D1737+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
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Első pillér, elsődleges prevenció, tartalmak, módszerek az iskolában: 

 

Személyes szociális szolgáltatások : 

Információnyújtás: 

Praktikus, naprakész és releváns, ellenőrzött információk ellátásokról, szolgáltatásokról, 

személyekről, elérhetőségekről. Tehát egyfajta, tág értelemben vett szociális információs 

szolgáltatás. Egyrészt, erre nekünk van szükségünk, hogy mindig tudjuk hová, kihez kell, forduljunk, 

másrészt a gyerekeknek – diákoknak van szükségük rá, hogy preventív céllal ajánljunk tartalmakat, 

helyszíneket. Harmadrészt pedig a szülők kereshetnek meg kérdéseikkel és nekünk válaszokat, 

ajánlásokat kell tudnunk adni szükségleteikre. Gyakorlatilag egy élő, két lábon járó – kelő Ifjúsági 

Információs Tanácsadó és Szolgáltató Irodának is szükséges lenni! De nem kell megijedni, ez nem azt 

jelenti, hogy az ilyen irodákban dolgozó szakemberek összes munkáját egyedül kell végezni és nem is 

kell olyan gyorsnak (már csak infrastrukturális hiányosságok miatt is) és olyan naprakésznek lenni. 

Pusztán arról van szó, hogy feladat kiépíteni azt az adatbázist, ami az adott célcsoportot érdekli, 

amikkel kapcsolatban sűrűn érdeklődnek, kap kérést, kérdést stb… És természetesen az adatbázis 

tartalmazza azokat az elemeket, amiket az iskolai szociális munkás tart fontosnak. Mire gondolok? 

Az adott település humán intézményrendszere: 

(Egészségügy, szociális-, gyermekvédelem, Pedagógiai szakszolgálat, civil szervezetek, egyházi 

szervezetek, csoportok, csoportosulások és így tovább. A háziorvos rendelése feltehetően kint van 

faliújságon. De az elérhető pszichológusok is? A telefonos szolgálatok is? Ha egy civil/egyházi 

szervezet valamilyen csoportot indít az érintett korosztálynak, az is kint van mindenhol?) Egyszóval 

minden fellelhető segítő, támogató intézmény, szervezetről jó ha van információnk! Jelszó: 

szakmaköziség, interprofesszionalitás! Javaslom az internet adta lehetőségeket! 

Kulturális programok: 

Minden, ami elérhető. Sőt, amit személy szerint a szociális munkás ajánl! 

Tanácsadás: 

Célzott, az adott ügyfél problémájára adott rövid szakmai válasz. (Jött, kérdezett, megmondtam vagy 

utánanéztem és aztán mondtam meg, kicsit beszéltünk arról, mit és hogyan és ennyi. Nem több, nem 

kevesebb!) 

Segítő meghallgatás, beszélgetés: 

Lényegesen személyesebb, bensőségesebb, és az ügyfélre, annak problémájára fókuszált támogató 

jelenlét, segítségnyújtás. 

Konzultáció: 

Az esetmunka előszobája. A tanácsadás és segítő meghallgatás folytatása, amikor visszatérően állunk 

kapcsolatban egy ügyfelünkkel. Megállapodást kötünk. A meghatározó elem a kölcsönösség. 

Természetesen messzemenőkig figyelembe véve az önkéntesség elvét. 
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Család felkeresése, megkeresése, fogadása: 

Itt már kilépünk a klasszikus „szolgáltató” szerepből, hiszen mi keressük fel az ügyfelünkkel 

kapcsolatban, annak szülőjét, szüleit, családját vagy szakellátásban lévő gyermek nevelőjét, gyámi 

tanácsadóját. Természetesen mindezt a diák, gyermek ügyfelünkkel egyeztetve előzetes 

beleegyezésével tesszük.  És ugyanennek a folyamatnak másik része, fajtája, amikor az előbb felsorolt 

személyek minket keresnek fel, mi fogadjuk őket.   

Kísérés, mentorálás: 

Az esetmunkát megelőző szakmai munka, következő szintje, amikor részt vállalunk a konzultációkon, 

napi kapcsolatunk során közösen megbeszélt, feladatok teljesítésében. Támogató jelenléttel, 

kíséréssel, az eredménye(in)k kiértékelésében. Közvetítés: Diák és diák, diák és családja szülője, diák 

és szakember, szülő és szakember, diák és (bármilyen) intézmény stb… között, illetve ezek 

összessége, többoldalú megbeszélés során. Vitás, konfliktusos helyzetek csoportos megbeszélése az 

érintettek bevonásával. Egyfajta moderálás és/vagy érdekvédelem a probléma megoldásának 

érdekében. 

Szociális esetmunka: 

„Véleményem szerint, az óvodai – iskolai szociális munka páratlan lehetősége a család- és 

gyermekvédelemnek arra, hogy visszataláljon a gyökereihez. Jelesül: az önkéntes alapon szerveződő, 

az ügyféllel, klienssel szerződés, megállapodás keretében végzett szociális esetmunkához. Kivételes 

helyzetben van az, az iskolai szociális munkás, aki a középiskolás korosztállyal foglalkozhat. Pláne, ha 

azt a középiskolájához tartozó kollégiumban is teszi. Könnyen, lényegesen könnyebben elérheti 

célcsoportját, a társintézményekhez (Gyermekjóléti szolgálatok és központok) képest – amik többsége 

már csak akkor találkozik a fiatallal, ha nagy a baj. Továbbá könnyen szerezhet bizalmat és 

érdeklődést. Bevonhatja a serdülőt az önkéntes és kölcsönös együttműködésen alapuló segítő 

folyamatba. Elérheti az elköteleződést és hatékony segítséget nyújthat a szociális esetmunka által! De 

ahhoz ismerni kell a praxis orientált esetmunkát. A problémamegoldó modellt részleteiben és minden 

más elméleti – gyakorlati tudást a szociális esetmunkával kapcsolatban! Tisztában vagyok azzal, hogy 

jelenleg 33 fajta végzettséggel lehet valaki családgondozó (új terminus szerint: családsegítő) a 

gyermekjóléti alapellátásban. Azzal is napi szinten találkozom, hogy sok helyen betöltetlenek az 

óvodai – iskolai szociális segítő státuszok, állások. Azt is ismerem, hogy e kettő ténytől nem 

függetlenül, óvodai - iskolai szociális munkás, gyakorlatilag bárki lehet valamilyen humán diplomával. 

Mégis az mellett érvelek, itt és most, ebben a iskolai szociális munkát ellátó személyeknek, írt instant 

módszertanban, hogy ismerje meg (aki nem tanulta) frissítse fel (aki tanulta) mindenki a szociális 

esetmunkával kapcsolatos alapirodalmakat. Szerintem hasznos segítség a szakmai munka 

színvonalas elvégzéséhez.  

Ide tartozik még három olyan fogalom, melynek végig kell(ene) kísérnie, segítenie munkánkat. 

 Szakmaközi együttműködés (később lesz róla szó, a „Kikkel?” ) alfejezetben. 

 Esetmegbeszélő csoport (Tervezett, szervezett, adott keretek és szabályok szerint 

megvalósuló csoportvezető által vezetett szakmai támogató csoport.) 

 Szupervízió” 

Forrás: https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kozepiskolaban-instant-modszertan/   

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-a-kozepiskolaban-instant-modszertan/
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Szociális csoportmunka: 

Ha a személyes szolgáltatások az alapját, lábát, talpát képezik az elsődleges prevenciónak (Ismeretség 

és ismertség - kapcsolatépítés – bizalomteremtés – bizalomépítés – integráció az iskolai életbe), 

akkor a szociális csoportmunka a gerincét alkotja az első pillérnek, az elsődleges prevenciónak. 

A diákokkal, diákoknak végzett szociális csoportmunka számos lehetőséget rejt magában. 

Néhány megjelenési fajtája: 

 Kiscsoportok, ún. beszélgető körök 

 Klubok – merőben eltérő tartalmakkal és módszerekkel 

 Rendhagyó csoportok (Vitaestek, vetélkedők, egyedi témafeldolgozások, akciók stb…) 

 Kiselőadások (Interaktív módon, majd a tartalmak feldolgozása például projektmódszerrel, 

Action Learning alkalmazásával, „World Cafe” technikával és így tovább… 

 Szabadidős csoportok 

 És természetesen szociális csoportmunka.  

Hogy a csoportmunkát, hogyan kell tervezni, szervezni, megvalósítani a gyakorlatban, annak számos 

módja van. Én a személyes beszélgetésekben hiszek. Elég az is, ha mondjuk kezdetben csak 2 – 3 

diákot veszek rá arra, hogy találkozzunk valamelyik délután/este és beszélgessünk egyet. Főleg, ha az 

a két fiatal egyben baráti kapcsolatot is ápol egymással. Egyik érvként bedobhatjuk azt is, hogy nekik 

sem árt, ha kicsit kiszakadnak a mindennapi verkliből/unalomból és valami egészen mást csinálnak. A 

témaköröket gondosan válogassuk meg. Erről lesz még szó pár sorral később. 

A kiscsoportokkal, beszélgető körökkel kezdjünk. Kezdetben „csak” néhány diákkal, akiket meg 

tudunk szólítani, akik nyitottak az együttműködésre. Ha megfelelően működik, úgyis híre megy, és 

később eljönnek mások is. A témakörök, tartalmak először könnyedebbek, és/vagy népszerűbbek 

legyenek. Amolyan beszéljük meg jelleggel. Például: Neked is hiányzik ez, az amaz? Te is csinálnál ezt, 

azt, amazt? Beszéljünk róla! Ki mit, hogyan csinál, csinálna? 

Például rendhagyó csoportok, kiselőadások, interaktív kiselőadások formájában. Legyenek 

témakörök. Legyenek „előadók”. Egy tanár, védőnő, szociális szakember, pszichológus vagy éppen mi 

magunk. Az érdeklődésre számot tartó témaköröket elsősorban a diákoktól szedjük össze.  

Néhány jó gyakorlatokról itt olvashatsz: (Bár, már bizonyára unod is ezt olvasni.  ) 

https://igyislehet-

lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban 

Hangsúlyozom, a csoportok „vezetése” és a csoportokon az előadások megtartása nem csak a 

középiskolában, középiskolának dolgozó szociális munkás feladata. Ő a kezdeményező, a tervező, 

szervező. A facilitátor. Nyerjünk meg hozzá szakmai partnereket. Számos helyen találtam ilyenre jó 

gyakorlatokat. 

Ha a beszélgető körök, klubokká alakulnak, ha mindez jól működik és kiselőadások, rendhagyó 

csoportok valósulnak meg, megérett az idő tematikus, szervezett, tervezett csoport indítására. Aki 

érez magában annyi szakmai érdeklődést, hogy elkezdjen a szociális csoportmunka irányába 

elmozdulni és kihívás számára a csoportvezetés, vágjon bele.  

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
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Képezze magát, szerezzen gyakorlatot és sajátítsa el a szociális csoportmunka módszereit. Ha pedig 

birtokában van mindezeknek, akkor ne habozzon. Az egyik legizgalmasabb szakmai területnek tartom 

a szociális munka ezen eszközét. 

A szociális csoportmunka megvalósításának lépései természetesen történhetnek megfordítva is. Ha 

sikerül megterveznünk, megszerveznünk és megrendeznünk egy nagy érdeklődésre számot tartó 

rendhagyó programot, ahol a diákok döntő többsége jelen van, és ott eredményesen megnyerjük 

magunknak őket beszélgető körön, klubon való részvételre, akkor tegyünk így, az általam 

javasoltaktól eltérően. Annyi út, lehetőség van. Fantáziáljatok róla, és aztán valósítsátok meg.  

Alsó tagozaton külön kiemelendő a 

 Játék 

 Mozgás 

 Mese, mint módszer 

A csoportmunkára néhány megvalósult program ismertetése által, itt is kaphatsz ötletet, motivációt, 

ajánlást. Sok – sok kitűnő, megvalósult, megvalósított jó gyakorlat: 

https://www.co-treme.hu/l/iskolai-szocialis-munka/ 

Egy kifejezetten elsődleges preventív csoport alsó tagozatra: 

https://igyislehet-

lehetigyis.blog.hu/2017/07/11/ti_hogy_alltok_a_kezmosassal_es_mas_testi_higieniaval 

 

Közösségi szociális munka: 

Részvétel programokon (tervezés, előkészítés, szervezés, megvalósítás) – programok önálló 

szervezése – közösségi munka 

Úgy gondolom, a közösségi szociális munka végzéséhez az iskolában, kezdetben az iskolai 

programokon való részvétel az út. Már, ha vannak, léteznek. Az ilyen rendezvényeken az aktív 

jelenlét segíti el- és befogadásunkat az intézménybe, annak mindennapi életébe. Később magunk is 

kezdeményezhetünk, szervezhetünk olyan közösségi eseményeket, ami a diákok közösségé 

formálását segítheti elő. Akárcsak a csoportmunkánál, itt is azt javaslom, hogy kicsiben kezdjünk. 

Vonjunk be néhány diákor, néhány szakembert. A közösségi munka elindítása, beindítása nem egyéni 

munka a tervezés – szervezés – megvalósítás hármasában, hanem partneri, szakmai partneri munka a 

szakemberek és a helyi közösség néhány aktív tagja között. És később – siker esetén – az egész 

közösség által. 

Néhány ötlet, téma, tartalom a teljesség igénye nélkül: 

Akárcsak a csoportmunkánál, itt is ugyanazt a linket tudom megadni. Benne számos megvalósult jó 

gyakorlat a közösségi szociális munkára.  

https://www.co-treme.hu/l/iskolai-szocialis-munka/ 

https://www.co-treme.hu/l/iskolai-szocialis-munka/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/07/11/ti_hogy_alltok_a_kezmosassal_es_mas_testi_higieniaval
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/07/11/ti_hogy_alltok_a_kezmosassal_es_mas_testi_higieniaval
https://www.co-treme.hu/l/iskolai-szocialis-munka/
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Továbbá ide tartoznak a tematikus napok, tematikus hetek. 

Iskolai egészségnap, egészséghét: 

http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf 

http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu/_kepgaleria2/_download/okoiskola/projektek/egeszsegnap.pdf 

Kereső szavaim: „Egészségnap iskola” – több ezer találat. Nyilván, elég csak az első 50 között 

böngészni. 

„Challenge day” – kihívás napja. (Van még ilyen? Egy időben, néhány éve, nagyon népszerű volt. 

Javaslom, nézz utána a neten.  

Például itt: 

http://kihivasnapja.hu/#a-kihivas-napja 

http://www.kodaly-tbanya.sulinet.hu/kihivas-napja-2018/ - a képek beszédesek 

http://www.gyongyosisk.hu/fomenu/35-jubileumi-tanev-unnepei-rendezvenyei/kihivas-napja.html 

http://jaszoktatas.hu/pusztamonostor/wp-content/uploads/2017/05/SKMBT_C25317053011320.jpg 

Kereső szavaim: „Kihívás napja iskola” - több ezer találat. Nyilván, elég csak az első 50 között 

böngészni. 

Egy alternatív, érdekes, tematikus hét facebook oldala, ahol sok jó gyakorlatot látsz az általános 

iskolások részére és részvételével. Igaz, időt kell szánni rá: 

https://www.facebook.com/digitalistemahet/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHkp-

1MK4o5x8FES4UfAHdKRWFOmOEohfbexSFVbNtl9pFB0EsETz8DzWs5Jiaw2SMheF8dxqvtEVs&fref=gs

&dti=1209132425907950&hc_location=group 

Továbbá, Itt hívom fel figyelmedet egy kiváló kezdeményezésre. Az óvodai iskolai szociális segítőknek 

nem is olyan rég, kb. 1 hónapja, saját szakmai oldala nyílt. Ez úton is gratulálok az létrehozójának, 

létrehozóinak. Őszintén remélem, és egyben kívánom, hogy tartalmas szakmai megosztások helyszíne 

legyen. Itt érheted el: 

https://www.facebook.com/groups/1209132425907950/ 

Jó olvasást, böngészést, gyűjtést kívánok! 

További keresési ötletek prevenciós csoport és közösségi munkára: Gondold tovább, fogalmazd át! 

 Prevenciós csoportok (Drog, alkohol, egyéb szenvedélyek) 

 Prevenciós csoportok: Szerek nélküli szenvedélyek 

 Érzékenyítő csoport: Konfliktusok, iskolai konfliktusok (pl: bullying) 

 Érzékenyítő csoportok: „Nemek harca” – fiúk – lányok – mások… 

Sikeres, eredményes, és számodra hasznos, használható találatokat kívánok! 

http://www.barczialtisk.hu/tartalmak/tamop_elemek/enap.pdf
http://www.kisb-gyomae.sulinet.hu/_kepgaleria2/_download/okoiskola/projektek/egeszsegnap.pdf
http://kihivasnapja.hu/#a-kihivas-napja
http://www.kodaly-tbanya.sulinet.hu/kihivas-napja-2018/
http://www.gyongyosisk.hu/fomenu/35-jubileumi-tanev-unnepei-rendezvenyei/kihivas-napja.html
http://jaszoktatas.hu/pusztamonostor/wp-content/uploads/2017/05/SKMBT_C25317053011320.jpg
https://www.facebook.com/digitalistemahet/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHkp-1MK4o5x8FES4UfAHdKRWFOmOEohfbexSFVbNtl9pFB0EsETz8DzWs5Jiaw2SMheF8dxqvtEVs&fref=gs&dti=1209132425907950&hc_location=group
https://www.facebook.com/digitalistemahet/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHkp-1MK4o5x8FES4UfAHdKRWFOmOEohfbexSFVbNtl9pFB0EsETz8DzWs5Jiaw2SMheF8dxqvtEVs&fref=gs&dti=1209132425907950&hc_location=group
https://www.facebook.com/digitalistemahet/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHkp-1MK4o5x8FES4UfAHdKRWFOmOEohfbexSFVbNtl9pFB0EsETz8DzWs5Jiaw2SMheF8dxqvtEVs&fref=gs&dti=1209132425907950&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1209132425907950/
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2. Pillér: Korrekció  

 

Itt már a kialakult, de legalábbis érzékelt és 

figyelembe vett problémák megoldása a cél és a 

tartalom. Ennek figyelembe vételével kérem olvasni 

soraim. Nem pusztán kiigazítás, hanem aktív 

beavatkozás az egyén, a család, az (osztály)közösség 

és más színtereken. 

 

 

Második pillér, másodlagos prevenció, tartalmak, módszerek az iskolában: 

 

Személyes szociális szolgáltatások : 

Míg az első pillérnél, a prevenciónál, annak is az elsődleges prevenciós tartalmánál az egyes 

személyes szolgáltatások akár egymástól függetlenül, egymáshoz nem kapcsolódva létezhettek addig 

itt, a második pillérnél, a korrekciónál (másodlagos prevenció) már egymáshoz kapcsolódnak, 

egymásra épülnek a személyes szolgáltatások. Ezzel is mutatva, jelezve a fokozatos és kölcsönös 

bevonást, bevonódást a segítő folyamatba mind az ügyfél/kliens, mind a segítő részéről. 

Nézzük, hogy ment ez az első pillérnél? Bejön, érdeklődik, megadom az információt és kész. Adok egy 

rövid tanácsot és rendben. Netán meghallgatom, „beszélgetünk” egy jót (ő így érzi, én azonban 

koncentráltam a segítő meghallgatásra) remélhetőleg elégedetten, jó érzéssel távozik, majd később is 

„be-benéz”, konzultálunk erről – arról, még az is lehet, hogy elkísérem valahová, de nem indul 

komolyabb segítő folyamat, pláne esetmunka. 

Itt, a második pillérnél, a korrekciónál vagy a kliens részéről fogalmazódik meg (jelzi) a szorosabb 

kapcsolati és segítői igényét vagy a szociális szakember látja indokoltnak ezt (szerencsés esetben ez 

kölcsönös) és dönt úgy, hogy egy segítő folyamatot kezd el ügyfelével. Annak lépéseit, meg ismeri 

minden kolléga. Itt csak egy lehetséges út, lépések 

Információnyújtás: (hozott probléma –valós probléma) 

Segítő meghallgatás, beszélgetés: (bizalomteremtés, bizalomépítés) 

Tanácsadás (Az előzőkhöz képest itt megfordul a sorrend a segítő beszélgetéssel, mert ez a 

tevékenységünk már olyan mértékű, hogy konkrét beavatkozásnak minősül) 

Konzultáció: (elindult a valós segítő folyamat) 

Család felkeresése, megkeresése, fogadása: (Ez egy oldalág, leágazás, hiszen maga a család (szülő) is 

felkereshet minket vagy én dönthetek úgy, hogy beszélek a szülővel például a folyosón, amikor jön a 

gyermekéért. Fogadóórán, szülő értekezlet előtt, után, stb… stb… a kreativitásunk szükséges.) 

 



 

 

24 

Kísérés, mentorálás: A segítő folyamat része lehet a korrekció jegyében a támogató – bátorító 

kísérés, mentorálás. Hogy ez pusztán annyi, hogy átkísérjük az iskolapszichológushoz a második 

emeletre vagy egy sportkörbe való jelentkezéshez a város másik részén, az már mindegy. A személyes 

szolgáltatások közül mi mást is tudnék átgondoltan javasolni a korrekció témakörben, mint a kísérést, 

mentorálást? 

A kísérés itt természetesen nem csak az elkísérésben merül, ki, mint az első pillérnél, hanem a 

folyamatkísérésben, folyamattámogatásban. Például szenvedélybeteg gyereknél elérni, hogy 

szakemberhez forduljon és ebben végig „kísérni”, sokszor fizikailag is (megjelenjen az ambulancián 

például) és érzelmileg támogatni, hogy befejezze a megkezdett gyógyulási folyamatát. Tehát az adott 

szakemberrel együttműködve és folyamatosan konzultálva segíteni a diákot a tisztulási útján. (Igen, 

vannak a 12 – 16 éves /még/ iskolába járó gyerekek, fiatalok között szenvedélybetegek.)A mentorálás 

pedig itt lehet egy olyan intenzív segítő folyamat, ami például  megelőzi az évismétlést és/vagy segít a 

továbbtanulásban. 

Szociális esetmunka:  

Ha a fentieken már túlléptünk, akkor kezdődhet meg ez a szakmai munkánk.  

Javasolt irodalom mindenkinek: 

http://mek.niif.hu/07100/07165/07165.pdf 

És ez: Válassz közülük. (Továbblapozni lehet még bőven az ajánlott oldalak között…)  

https://www.google.com/search?q=az+esetmunka+folyamata&rlz=1C1GGRV_enHU748HU748&oq=

Az+esetmunka+fol&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6745j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Fontos kiegészítés: 

Tudom, ismerem, tudomásul veszem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

„Szakmai ajánlás az óvodai – iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez” címet viselő 

kiadvány, kifejezetten leszögezi hogy az óvodai – iskolai szociális segítő esetmunkát nem végez. De itt 

megáll! Kijelent, és kész! Értem. A kérdésem, a hogyanra vonatkozik.  

Például ebben az esetben: (Idézet egy facebook bejegyzésemből) 

„Például. 3. alkalommal keres fel egy gyerek és az már esetkezelésnek minősül vagy sem? Jó kérdés, 

mert érdekes abba belegondolnom, hogy felkeres egy gyerek valami problémájával (pl. úgy érzi nem 

szeretik az osztálytársaik - nem, nem bántalmazzák, nincs bullying - csupán beilleszkedési gondjai 

vannak. Kialakítom a bizalmat, segítő beszélgetésekbe kezdünk, majd 3 vagy 4 vagy 5. alkalom után 

úgy "döntök", hogy ez már esetkezelés és azt mondom neki: Figyelj Zoli, Kati, ismerek egy csodás 

nénit, egy családgondozót, szerintem beszélgess vele erről. Tudom, kicsit erőltetett a példám, de 

biztos értitek, mire gondolok, mit akarok mondani...” 

 

 

 

http://mek.niif.hu/07100/07165/07165.pdf
https://www.google.com/search?q=az+esetmunka+folyamata&rlz=1C1GGRV_enHU748HU748&oq=Az+esetmunka+fol&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6745j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=az+esetmunka+folyamata&rlz=1C1GGRV_enHU748HU748&oq=Az+esetmunka+fol&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6745j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Itt a példámban leegyszerűsítve olvasható az a dilemma és szakmai kérdés, hogy: 

1. Honnan kezdve számít esetmunkának a személyes segítő kapcsolatom egy diákkal? 

2. Még ha el is döntöttem, akkor hogyan delegálom szakemberhez, miképpen zajlik az 

esetátadás? 

3. Mindezt hogyan kommunikálom a gyereknek, gyerekkel? 

4. Mi történjen az én kapcsolatommal vele az esetátadás után? (Merthogy nagy valószínűséggel 

hozzám fog jönni továbbra is, már csak a praktikum miatt is, mert én leszek neki helyben, 

hacsak nem végeztem eddig rosszul a munkám és a fenti folyamatot, mert akkor felém se néz 

és még el is terjedhet, hogy hozzám nem érdemes jönni, mert bár kezdetben jó fej vagyok, de 

aztán lepattintom.) 

Természetesen tudom, nem telt még el elegendő idő az óvodai – iskolai szociális segítés bevezetése 

óta, hogy kielégítő szakmai válaszokat adjunk a fenti kérdésekre. Türelemmel várom a válaszokat és a 

gyakorlati megoldásokat az ilyen és akár kicsit még konkrétabb esetekben a szociális esetmunka 

tiltásával kapcsolatban. 

Szociális csoportmunka: 

Példák korrekciós csoportokra: 

 Tanulócsoportok (Csoportokat írtam, nem korrepetálást!) Az iskolai szociális munkásnak itt 

szervező, koordináló szerepe van. Nem ő „tanít”. 

 Pályaorientációs csoport 

 Önsegítő csoport 

 Kortárs segítő csoport 

 Készségfejlesztő csoport 

 IKT – csoport – ha korrekcióra használod, de ezt a csoportfajtát, akár a következő típushoz is 

írhatnám. 

Itt is csak a következőket tudom ajánlani: 

 Önálló kutatás, keresés, olvasás a témakörben 

 Hálózatosodás – keress szakmai partnereket mind a saját, mind a társzakmákban 

 Nézd át a már sokszor, sok helyre belinkelt szociális csoportmunkára vonatkozó oldalaimat. 

Ezt például talán még nem osztottam meg: IKT – témakörben a bejegyzés végén 

sajátélménnyel: https://igyislehet-

lehetigyis.blog.hu/2017/07/17/mediapedagogia_mindenkinek 

 És egy figyelemre méltó prevenciós program, ami azért korrekció, mert az alsósok, már 

számos fals és rendkívül káros fél információt (vagy egészen téves és káros információt) 

szereztek be saját testükről, a szexualitásról és minden, ezekhez kapcsolódó dologról:  

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/21/ciklus_show_es_titkos_kuldetes 

 Légy tagja szakmai Facebook – os csoportoknak és ott tégy fel kérdéseket! 

 Vegyél részt vagy indíts el ilyen kezdeményezéseket. Itt egy sorozatot kívántam (még nem 

adtam fel) indítani a tárgyban. Ez az első része, mint a címben a szám is mutatja: 

https://igyislehet-

lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/07/17/mediapedagogia_mindenkinek
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/07/17/mediapedagogia_mindenkinek
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/21/ciklus_show_es_titkos_kuldetes
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/21/iskolai_szocialis_munka_csoportmunka_az_iskolaban
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Közösségi szociális munka: 

Néhány példa a korrektív közösségi szociális munkára: 

 Osztályközösség építés – resztoratív technikákkal 

 Iskolaközösség építés - resztoratív technikákkal 

 Kortárs segítő csoport megszervezése, kísérése, mentorálása, közösségi programok 

létrehozása céljából 

 Resztoratív közösségi munka (Közösségi konfliktusok esetén.) Mire gondolok? Például az 

iskola és a lakókörnyezet közötti konfliktus a szemetelés, firkálás, egyéb „garázda” 

tevékenységek miatt és ennek a jóvátétele. (Szemétszedés, faültetés, kerítésfestés, stb… 

stb… 

Ajánlott linkek a témakörben: 

Rövid bevezetésnek: 

https://www.jogiforum.hu/hirek/21914 

és 

https://www.zoldalma.org/_user/browser/File/hirek/ea-negreavidia.pdf 

Aztán kicsit több… 

http://tantrend.hu/hir/resztorativ-izelito-alternativ-vitarendezes-az-iskolaban 

És némi gyakorlatiasság kezdetnek: 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00153/pdf/EPA00035_upsz_2012_07-08_143-157.pdf 

És innen, remélhetőleg rátalálsz arra az útra, azokra a dokumentumokra, videókra, tanulmányokra, 

amik segítenek a közösségi munka korrektív szemléletű alkalmazásában. Akár osztály-, akár iskola-, 

akár lakókörnyezeti közösségi szociális munkát alkalmazol. Resztoratív témakörben vagy másban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jogiforum.hu/hirek/21914
https://www.zoldalma.org/_user/browser/File/hirek/ea-negreavidia.pdf
http://tantrend.hu/hir/resztorativ-izelito-alternativ-vitarendezes-az-iskolaban
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00153/pdf/EPA00035_upsz_2012_07-08_143-157.pdf
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3. pillér: Edukáció – szocializáció  

 

Ha edukációról beszélünk, akkor azonnal a szó 

szerinti fordítás jut eszünkbe. Pedig több annál. A 

szocializáció szót is mindenki ismeri, és használja, 

én mégis ajánlanám a részletes megismerését és 

végiggondolását. Mindkettőnek! 

 

Harmadik pillér, harmadlagos prevenció, tartalmak, módszerek az iskolában: 

Személyes szociális szolgáltatások : 

Az edukáció – szocializáció témakörben a személyes szolgáltatások részéről az 

 Információnyújtást 

 Tanácsadást 

 Segítő meghallgatás, beszélgetést 

Irrelevánsnak, de legalábbis elhanyagolhatónak tartom. 

Ugyanakkor a Konzultáció és a Család felkeresése, megkeresése, fogadása tevékenységi körben a 

szülő(k) érzékenyítése, gyermekük felé, változások kezdeményezése a nevelési attitűdjük, elveikben, 

empátiájuk fejlesztése, egyik feladatunk lehet. Ugyanitt fontos a közvetítés szülő – gyermek, iskola – 

szülő, és iskola – gyermek között. Közvetítés alatt itt nem szó szerinti mediációt értek, hanem a 

„külső szem” eltérő megközelítését megjelenítését, hangsúlyozását. 

A kísérés és mentorálás pedig maga az edukációs, szocializációs célú segítő folyamat egyik 

meghatározó módszere személyes szinten. Amikor valamilyen kívánt cél, eredmény felé orientáljuk a 

gyermeket, diákot. Gondoljunk csak az agresszió kezelésére vagy akár a motivációs tartalmú segítő 

kapcsolatokra, vagy a továbbtanulásra bíztatásra úgy, hogy közösen keressük a lehetőségeket. A 

személyes szolgáltatások ezen típusához és gyakorlatához javaslom a mentor és tutor fogalmak 

alapos megismerését (Nem pedagógusi vonatkozásban, bár onnan is szerezhetünk használható 

információkat.) 

Szociális esetmunka: 

Meggyőződésem, hogy a szociális esetmunkának a gyermekek, fiatalok körében meghatározó 

edukációs – szocializációs tartalma van. Mi több, a velük végzett szociális esetmunkának sokszor ez 

maga a célja! Ha önkéntes alapon, lépésről – lépésre a bizalomteremtéssel és bizalomkiépítéssel 

kezdve a bevonódást elérve, a megfogalmazott igényeken, szükségleteken át, az akart és 

kinyilvánított változtatási szándékon keresztül az aktív beavatkozáson és cselekedeteken át közösen 

elérjük a segítő folyamat, az esetmunka célját, akkor annak edukációs eredményei biztosan, 

szocializációs hatásai pedig feltehetően lesznek. (Néhány fogalom, készség és képesség a tárgyban: 

Önismeret, önbizalom erősítés, sikerélmény, fókuszálási képesség, türelem, késleltetés képessége, 

kitartás, és így tovább…) 
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Szociális csoportmunka: 

Példák Edukációs – szocializációs csoportokra: 

 Szexuális edukáció 

 Kommunikációt fejlesztő csoport 

 Önismereti csoport (Igen, itt is!) 

 Különböző készségfejlesztő csoportok (Igen, itt is!) 

 Alternatív tanulócsoportok 

 Kortárs segítő csoport (Igen, itt is!) 

 Konfliktuskezelő csoport (És minden olyan csoport, ami viselkedési mintát ad) 

Ha megengeded, kedves kolléga, most nem linkelem ide az eddigieket, amiket korábban, mert már 

bizonyára mindet ismered. Javaslom itt is, e tárgyban az önálló keresést! 

Közösségi szociális munka: 

Milyen közösségeknek lehet meghatározó edukációk – szocializációs hatása? 

 Megerősödött és kiválóan együttműködő, egymásra figyelő osztályközösségeknek 

 Megerősödött és kiválóan (együtt)működő, erős, pozitív „mi tudattal” rendelkező iskoláknak) 

 Aktív, proaktív és eredményes kortárs segítő csoportoknak, melyek tevékenysége a 

közösséget érinti 

 Sportegyesületeknek, egyéb szerveződéseknek 

 Tematikus, átgondolt, visszatérő, ismétlődő nyári közösségi programoknak, amik nem csak a 

nyári gyerekfelügyeletről szólnak, hanem valós, tartós hatást keltenek a résztvevők életében. 

(Nem, nem csak élményekre gondolok!) 

 Tematikus, átgondolt, visszatérő, ismétlődő év közbeni közösségi programoknak, amik nem 

csak gyerekfelügyeletről, szórakoztatásról szólnak, hanem valós tartós hatást keltenek a 

résztvevők életében. (Nem, nem csak élményekre gondolok!) 

Minden mást, lásd közösségi szociális munka címszó és tanulmányok alatt. Rengeteg szakirodalom, jó 

gyakorlat, képzés, csoport található ebben a témakörben! 

Ezzel be is fejeztem rövid leírásomat a három pillérrel, a prevenció – korrekció – 

edukáció/szocializáció kapcsolatban. Őszintén remélem, hogy segítettem abban, hogy összeállítsd a 

magad szolgáltatási palettáját és azt hatékonyan, érthetően, el is tudod majd „adni” a 

nevelőtestületeknek, az iskoláknak. Bízom benned, bennetek! Ti is bízzatok magatokban! 
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4.  A célcsoportok elérése  

Kedves kolléga! Engedj meg egy rövid átkötést: 

Az alábbi 4 – 5 – 6 – 7. alfejezetekben a 

célcsoportok eléréséről, az időkeretekről, a 

helyszínekről és a szakmai partnerekről olvashatsz. 

A jelenlegi Instant módszertan előző darabját a 

„Szociális munka a középiskolában – instant 

módszertan” című munkámban a fentieket már 

részleteztem. Igyekeztem úgy fogalmazni, hogy az ott leírtak, mind a középiskolákra, mind az 

általános iskolákra vonatkozóan is érvényes legyenek. Így, itt, csupán kis változtatásokkal, újra azokat 

olvashatod a következő 10 oldalon. Vallom: Az ismétlés, a gyakorlat, nem árt.  Ha azonban úgy 

érzed, mindezeket, már alaposan megismerted és tudod, nyugodtan ugord át ezt a tíz oldalt.  

Akkor tehát következzen a célcsoportok elérése, külön – külön, célcsoportonként. 

A pedagógusok, az intézmény elérése, bevonása: 

Úgy nevezett nulladik lépések, amin már minden bizonnyal túl vagytok: 

 Teamben felkészültetek az adott intézményekből, így a konkrét iskolá(k)ból. (Igazgató, 

nevelőtestület, profil, diáklétszám, specialitások, stb… stb… Mintha egy állásinterjúra mennél 

felkészülten.) Javaslom az adott iskola honlapját például. És egyéb, a neten fellelhető 

információkat. Cikkek, statisztikák, jelentések, nyilvános hivatalos iratok stb… stb… Valamint 

jelen írás III. fejezetében taglalt adatokat. 

 A vezetőd is bizonyára írt már egy hivatalos tájékoztató levelet minden egyes intézménynek, 

melyben felhívja a figyelmet az új szolgáltatásra, idézi a törvényt, bemutatja a saját 

intézményeteket és felveti a hosszú távú együttműködés reményét, kötelezettségét és 

lehetőségét. 

 Ezt követően pedig a vezetőddel együtt, formális bemutatkozás történt az adott iskola 

igazgatójánál, ahol pár szóban elmondtátok mi ez, mik a lehetőségei, milyen 

kötelezettségekkel jár, stb… stb… 

 A személyes megbeszélésen nála hagytatok egy maximum egy A4 – es oldalnyi rövid 

tájékoztatót ami kifejezetten a iskolai szociális munkára vonatkozik. Ha netán már egy 

hasonló méretű, pedagógusoknak szánt szóróanyagotok is elkészült már, akkor gratulálok. 

 Ezt az egy oldalas tájékoztatót elektronikusan is elküldtétek újra neki és vele párhuzamosan a 

KLIK – nek is.  

Aztán: 

Első lépések a pedagógusok, intézményük egésze felé 

 Fontos elérni, hogy kapj összesen 5, maximum 10 percet a tantestületi értekezleten. Mivel 

ennek ősszel kellett volna megtörténnie, én a záró értekezletet, júniusban nem erőltetném, 

csakis akkor, ha ugyanilyen lehetőséged lesz augusztusban is a nyitó nevelőtestületi 

értekezletre. 
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 Az értekezleten rövid személyes bemutatkozás. Pár mondat a jogszabályról. Aztán a 

háttérintézményedről, majd tömör ismertetés a miért, mit, hogyan hol, mikor jegyében. (Cél, 

tartalom, módszer, helyszín, időpont) Lásd ebben a fejezetben a három pillér szolgáltatási 

palettáját! 

 Az értekezleten minden egyes pedagógusnak, egyéb jelenlévőnek maximum egy A4 – es lap 

terjedelemben szóróanyag kiosztása. (Javaslat: A4 – es fektetve, vízszintesen, három részre 

hajtogatva. Mert szórólap.  ) 

 Fontos! Minden pedagógus e-mail címének elkérése. Ezt egy jelenléti ív kitöltésével meg 

lehet oldani. És a szóróanyagod, a bemutatkozásod elektronikusan is javasolt elküldened újra 

mindenkinek. Sőt, küld is el. Szeptemberben, iskolakezdés előtt újra írj kör emailt. Ezt 

követően a személyes találkozásokkor mindig hivatkozz a tantestületi értekezletre és az e-

mailes tájékoztatódra.  

Javaslat: Készíts külön saját e-mail címet az óvodai – iskolai szociális munkáddal kapcsolatban! Ha egy 

mód van rá, ne nusika01, pityuka02 @ stb… legyen!  Bocsánat!  

Második körös lépések: 

 Osztályfőnökök személyes felkeresése, megkeresése. (Témakörök: te, ő, az osztálya és az 

iskolai szociális munka és bemutathatod a szolgáltatási palettád!) 

 Kulcsszemélyek személyes felkeresése megkeresése. Minden intézményben vannak 

kulcsszemélyek, akik a formális hierarchián kívül és túl megkerülhetetlenek. Információkkal 

rendelkeznek, referencia személyek, népszerűek, motivátorok, facilitátorok, kreatívak. 

lelkesek, stb… 

 Munkacsoportok felkeresése. Ha vannak. Témakörök ugyanazok, mint fentebb, az 

osztályfőnököknél vagy a kulcsszemélyeknél. 

Harmadik körös lépések: 

 Jó gyakorlat: Megkísérelheted a pedagógusok és egyéb szakemberek részvételével 

megalakítani a mentálhigiénés csoportot. Nem kell, hogy ez legyen a neve. Lehet más is, 

prevenciós munkacsoport, közösségi munkacsoport, stb… stb… Az ebben résztvevő lelkes és 

elkötelezett kollégáiddal ti lehettek az alapjai és kezdeményezői sok – sok csoportmunka és 

közösségi munka részleges megvalósulásának. Ez nem más, mint egy team a szervezeten 

belül. Egy vidéki városban, egy munkatársnőm próbálkozik ezzel. Lassú folyamat, de 

eredményes lehet. 

 Részvétel, saját programelem a fontos iskolai szakmai rendezvényeken. Például: Tematikus 

egészséghét, challenge day, IT – nap, stb… stb… 

 Részvétel, aktív segítség egyéb iskolai rendezvényeken: például farsang, évfordulók, stb… 

stb… 

 Egyéb, a munkád szempontjából fontos tevékenységek. Például: Folyamatos, tájékoztató kör 

emailek, meghívások, bevonások általad szervezett és megvalósított programokra, stb… 
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Szülők, családok elérése: 

Lépések egymás után és akár egymással párhuzamosan. Itt nincsenek fokozatok, ráépülések, időbeni 

következések, mint a pedagógusok elérésénél: 

 Megjelenés az iskola honlapján. A tartalmat rád bízom, hiszen ahány iskola, annyi fajta 

honlap létezik, de légy ott. Neved, ki vagy, mi vagy, mit csinálsz (ezt akár egy átvezető linkkel 

is megoldhatod, ha túl kicsi lenne a felületen a hely), elérhetőségeid, fogadóórád, stb…stb… 

 Részvétel szülői értekezleteken. Először, csak annyit és úgy, mint a tantestületi értekezleten. 

5 max. 10 perc. A tartalom pedig ugyanaz. Az értekezleten rövid személyes bemutatkozás. 

Pár mondat a jogszabályról. Aztán a háttérintézményedről, majd tömör ismertetés a miért, 

mit, hogyan hol, mikor jegyében. (Cél, tartalom, módszer, helyszín, időpont) Az értekezleten 

minden egyes szülőnek, maximum egy A4 – es lap terjedelemben szóróanyag kiosztása. 

(Javaslat: A4 – es fektetve, vízszintesen, három részre hajtogatva. ) 

Javaslat: Érdemes külön szóróanyagot készíteni mind a szülőknek, mind a pedagógusoknak és 

természetesen külön a diákoknak is. 

 Üzenő füzetbe rövid tájékoztatás írása a szülőknek. (Előre megírva, maximum egy üzenő 

füzet oldalnyi, és beragasztva. Ha engedi az iskola, osztályfőnök. Találkoztam már ilyennel.) 

 Részvétel az iskola nyílt napján (leendő elsősök szülei) 

 Részvétel egyéb rendezvényeken 

 Szülői kezdeményezések támogatása 

 Önálló szülői fórum tartása (Például a tervezett prevenciós, önismereti, készségfejlesztői, 

szocializációs, stb… ) csoportokról 

 Szülőknek szervezett csoport a továbbtanulásról 

 Itt meghívhatsz olyan volt diákokat, akik ott végeztek, továbbtanultak és most elmesélik 

mindezt. Hogyan döntöttek, hová mentek, milyen a iskolájuk szakiskolájuk, gimnáziumuk,  

stb… stb… 

„Kommunikatív „jó fej” középiskolások „előadása” a középiskolákról, kollégiumokról. (Nyilván itt és 

most nem „tudományos” igénnyel és nem szakok, szakmák, specialitások (két tannyelvű gimnázium 

például) részletes bemutatása csak a cél, hanem középiskolás és kollégiumi lét bemutatása.” 

Forrás: https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/02/a_mentalis_kihivas_napja_challenge_day 

Idézet (kissé átalakítva ide vonatkoztatva) egy korábbi anyagomból 

 Esemény, rendezvény szervezése, tartása szülők részére. (Például híres előadó meghívása 

stb…) 

Meghívott (sztár) előadó. Mivel ez költséges lehet, olyan embert érdemes keresni, aki túl azon, hogy 

kiváló kommunikátor, a településhez vagy annak környékéhez kötődik valamilyen módon. Például ott 

nőtt fel. Aztán elszármazott ugyan, de van kötődése. Ilyenben is volt részem. Sikeres felkérésben és 

sikertelenben is.  (Színész, sportoló, zenész, stand-up - os, stb… stb…)  

Forrás: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/02/a_mentalis_kihivas_napja_challenge_day 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/02/a_mentalis_kihivas_napja_challenge_day
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/02/a_mentalis_kihivas_napja_challenge_day
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Diákok elérése 

Csakúgy, mint ahogy a kollégiumi instant módszertanban írtam (itt, most kicsit erre a korosztályra 

módosítva azt: Véleményem szerint, ha 6 -16 éves korosztályt szeretnél elérni, megszólítani, 

megnyerni magadnak, akkor off – line és on – line egyaránt javasolt megtenned a közeledést, 

hírverést és a JELENLÉTET! 

Az elérhetőség formái a mindennapokban (off-line): 

 Fogadóóra:  

Hetente minimum 1 alkalommal. (iskolai létszámfüggő) Mindenhol közzé téve, papíron és 

elektronikusan (iskola honlapja) Mikor, ki, milyen célból, hol ér el, kereshet fel? Mit kínálsz, mit 

ajánlasz, miben tudsz segíteni. 

 Intézményi séta, jelenlét (Életképek, pillanatfelvételek): 

Sétálok a folyosón. A portással beszélgetek, abban az időben, amikor jön a szünet, nagyszünet. 

Nyitott ajtó mellett ülök, valami zene szól nálam… Tanárral beszélgetek a 

bejáratnál/folyosón/aulában. Szórólapot osztok a bejáratnál, a Büfét (ha van) ki nem hagynám, és így 

tovább… 

Tanárral együtt (amennyiben indokoltnak tartod és nem kontra produktív, (tehát nem elriasztja a 

fiatalokat, hanem érdeklődővé teszi) séta az intézményben, tantermek, közösségi helyiségek, egyéb 

helyiségek (könyvtár pl.) felkeresése. 

 Iskola rádió – ha van még ilyen egyáltalán és működik, használják: 

Voltam olyan helyen – igaz régebben – ahol egyrészt csoportok, közösségi programok hirdetésére 

használták, illetve volt, ahol maga volt az eszköz, közösségi programra. Például névtelen köszönetek, 

pozitív visszajelzések beolvasása volt a napindító program. (Kiraktak egy gyűjtődobozt és beolvasták, 

a beolvasható (értsd nem trágár, trollkodó) üzeneteket.) Egészen meghatóak is voltak közöttük. 

 Részvétel rendezvényen, programokon: 

Aktív részvétel bármely iskolai programon, figyelve az adódó lehetőségekre, egy – egy megszólítás, 

beszélgetés kezdeményezésére és/vagy bekapcsolódásra egy - egy ilyen típusú, diákok közötti 

beszélgetésbe. 

 Partnerség az ilyen – olyan diákbizottságokkal, egyéb iskolai diákszervezetekkel: 

Időpont egyeztetés – bemutatkozás – ismerkedés – „szolgáltatási paletta” bemutatása - segítségük 

kérése – támogatásuk megnyerése, elnyerése. (Ha vannak egyáltalán még ilyenek… néhol 

találkoztam ilyennek általános iskolában is.) 
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 Informális megkeresések: 

Tulajdonképpen nem más, mint a közösségi szociális munka egyik lépése. Megkeresem azokat a diák 

kulcsszemélyeket, akik informális módon ugyan, tisztség nélkül, de komoly hatással vannak a 

középiskola életére. Egyfajta „véleményvezérek”. 

On – line jelenlét: 

Figyelem! „Hivatalosan” nem lehet, nem szabad!  

Facebook,  Tumblr, Snapchat, Linkedin, és a sort még folytathatnám. Némelyik alkalmazásról a 

felnőtteknek sokszor fogalmuk sincs. A gyerekek viszont használják! Attól még, hogy nekik nem 

szabad, (14 év alatt) attól még létezik. 

Ez a korosztály inkább még „csak” a  facebook – ot használja.  

Youtube csatornád mindettől függetlenül még lehet!  Vagy, ha találsz egy informatikával foglalkozó 

tanárt és megoldod az iskolai honlapon lévő folyamatos jelenléted. Csak szólok, a jövő ez!!! Is!!! 

Mire is használhatod? Néhány példa: 

 Csoportok létrehozása 

 Események meghirdetése 

 On-line fogadóóra 

 Fórum megteremtése 

 Szavazás létrehozása (mondjuk egy megszervezendő programról) 

 És így tovább… 

De ha belevágunk, akkor tanuljuk is meg a használatát, használatukat például ezeknek az 

alkalmazásoknak és azokon belül a lehetőségeknek! A „személytelenségük” sokszor előny! Most, itt, 

csak egy egyszerű példa: Súlyos vagy annak érzett problémával, lehet, könnyebb segítséget kérni, a 

virtuális térben, (akárcsak egy erre létrehozott e-mail címen) mint bekopogni, bemenni a szociális 

szakember fogadóóráján a szobájába, pláne, ha nincs is neki.  Aztán például kezdeményezek egy 

szavazást egy program időpontjával kapcsolatban, netán két program közötti választással 

kapcsolatban. Lehetőség van „munkacsoport” létrehozására. (Egy belső csoport, amiben „érdem” tag 

lenni. Stb… stb…! 
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5.  A szociális munka időkeretei az iskolában  

Az alábbiakban egy közepes méretű (kb. 400 fő) 
iskolával kapcsolatos időbeosztást láthattok 
órarend formájában. Javaslom, hogy készítsétek el 
minden intézményetek részére külön – külön! 

Érdemes egy összevont órarendet is készítenetek, 
amikor óráról – órára különböző színekkel, 
betűtípusokkal, egyéb megkülönböztető 
jelzésekkel (például a cellák háttérszínei) rajta van 
az egész heti beosztásod, hogy minden egyes 
intézmény tudja, amikor nem náluk vagy, akkor éppen hol tartózkodsz. Mindezt nem azért, mert 
bármiféle elszámolással tartozol nekik (bár szerintem ez sem árt) hanem azért, hogy lássák, mi 
mindent csinálsz, és hol vagy éppen elérhető. 

Hogy mennyi időt töltesz egy adott intézményben, és intézménnyel (Nem csak a konkrét jelenlétedet 
írd bele, hanem amikor azzal az intézménnyel kapcsolatban végzed a munkád, de helyileg máshol.), 
tehát hogy mennyi időt szánsz rá, az sok minden mástól is függ a méreten kívül. Például:  

 Az adott intézményben lévő diákok összetétele, szociológiai, pedagógiai jellemzői 

 Az intézmény együttműködésének minősége 

 Az ott végzett munka konkrét tartalma 

 Egyéb, szóba jöhető lehetőségek 

Itt most egy közepes méretű, átlagos iskoláról írok.  

400 fő, a munkaidőd csaknem felét, tehát kb. 16 – 18 órát tesz ki. 

Ebbe beletartozik a személyes jelenléted, tehát az ott végzett konkrét munkád és a kapcsolódó egyéb 
szakmai tevékenységeid is. Például dokumentáció, esetmegbeszélő csoport stb… Ezeket fontos 
világossá tenni a pedagógusok részére. 

Az alábbi, 2. sz. táblázatban két egymást követő napot írtam, de természetesen ki is maradhat egy – 
egy nap közöttük.  

A „jelenlét az intézményben” kifejezés magyarázatát lásd korábban. („..Sétálok a folyosón, ülök egy 
helyiségben nyitott ajtónál, állok az aulában, stb…”) 

Itt, 12 órát írtam konkrét tartózkodásnak az iskolában, ehhez kapcsolódik még időarányosan 4 - 6 óra, 
ami a dokumentáció, az esetmegbeszélés, illetve ilyen – olyan konzultációk valamint például akár 
családlátogatásra szánt időt is jelenthet. 

Az egyes cellákban szándékosan általánosan fogalmaztam. Csoportmunkánál nem írtam, hogy az 
klub, prevenciós csoport, kiselőadás, egyéb csoport és ugyanezt tettem közösségi szociális munka 
kifejezéssel. Nem írtam, hogy külső program, belső program, szabadidős vagy más jellegű, tartalmú 
szakmai tevékenység. Ez a te dolgod, kedves kolléga.  Remélhetőleg az eddigi fejezetek segítettek 
abban, hogy megtöltsd szakmai tartalommal az egyes kifejezéseket, és amit takarnak.  

 

 

 



 

 

35 

1. sz. táblázat: Iskolai jelenlét 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00  Jelenlét az 
intézményben 

   

8.00  Fogadóóra 
diákoknak és/vagy 
pedagógusoknak 

   

9.00  Fogadóóra 
diákoknak és/vagy 
pedagógusoknak 

   

10.00      

11.00   Fogadóóra 
diákoknak és/vagy 
pedagógusoknak 

  

12.00   Fogadóóra 
diákoknak és/vagy 
pedagógusoknak 

  

13.00  Jelenlét Jelenlét   

14.00  Közösségi szociális 
munka 

Jelenlét az 
intézményben 

  

15.00  Közösségi szociális 
munka 

Szociális 
csoportmunka 

  

16.00   Szociális 
csoportmunka 

  

 

A következő, 2. sz. táblázatban, órarendben pedig egy 4 intézményt ellátó óvodai – iskolai szociális 
munkás heti órarendjét látod. A 4 intézmény: 1 óvoda, 2 általános iskola, 1 középiskola. 

Az órarendben 26 órát látsz! A fennmaradó 14 óra kitöltése a helyi szükségletek, a saját szakmai 
palettád és a szakmai munkád tartalmának függvénye. Ide tartozik az utazás is, aztán a különböző 
szolgáltatásaid: Egyéni esetmunka, szociális csoportmunka, közösségi munka, családlátogatás, 
konzultáció stb… stb… És persze lehet tovább optimalizálni is. Például hétfőn, az óvodai jelenlét és a 
délutáni családlátogatás között nyugodtan lehet dokumentálni, akkor máris felszabadul a csütörtök 
délutánod, ahol a dokumentáció helyett kimehetsz intézménybe, ott fogadóórát tarthatsz, 
végezhetsz óralátogatást vagy éppen a középiskolai mentálhigiénés teammel (lásd ebben a 
fejezetben feljebb) kezdeményezel és valósítasz meg egy szakmai megbeszélést. 

Jelmagyarázat: 

SÁRGA: ÓVODA 

ZÖLD: ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. 

PIROS: ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. 

KÉK: KÖZÉPISKOLA 

SZÜRKE: SAJÁT INTÉZMÉNYED, TEAM-ed 

Bízom benne, hogy ez a keret, segítséget nyújthat azoknak a kollégáknak is, akik lényegesen 
elaprózottabb intézményrendszert látnak el. Továbbá lehet szélesíteni a lehetőségeket azzal, ha „A” 
és „B” hetet készítetek. De ezt csak különösen indokolt esetben javaslom, mert mindenkinek – 
szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek, diákoknak – nehéz lesz követni, észben tartani. 
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2. sz. táblázat. Óra-, és heti rend 4 intézményre. 

Óra Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.00 Jelenlét Intézmény 
1. óvoda 

Jelenlét Intézmény 
2. Általános iskola 

   

8.00 Fogadóóra Fogadóóra  Team az  
„anyaintézménybe
n” 

 

9.00 Konzultáció 
helyben 
szakemberekkel 

Konzultáció helyben 
szakemberekkel 

Jelenlét Intézmény 
3. (középiskola) 
nagyszünetben  

Esetmegbe-szélő 
csoport 

Jelenlét Intézmény 
4. (általános iskola) 
nagyszünetben  

10.00    Esetmegbeszélő 
csoport 

Jelenlét Intézmény 
4.  

11.00    Dokumentáció  

12.00   Fogadóóra 
diákoknak 

Dokumentáció Fogadóóra 
gyerekeknek 

13.00   Fogadóóra 
diákoknak 

 Fogadóóra 
gyerekeknek 

14.00 Családlátogatás Családlátogatás Konzultáció helyben 
szakemberekkel 

 Konzultáció helyben 
szakemberekkel 

15.00 Családlátogatás Családlátogatás Fogadóóra 
szülőknek 

 Fogadóóra 
szülőknek 

16.00   Jelenlét Intézmény 
3. 

  

 

Véleményem szerint az óvodai – iskolai szociális munka részben kötött munkaidőt igényel. Tehát nem 
hivatali 08.00 – 16.00 – ig történő munkaidőt. Hiszen hogyan is éred el akkor az óvodában a szülőket? 
Miképpen alakítasz ki velük személyes kapcsolatot? Ők addigra már bevitték gyermekeiket az oviba.  

Ugyanez vonatkozik az általános iskolára, alsó tagozatban. Jelen kell, légy! Akkor mikor 
megszólíthatod a szülőket! Tehát, minimum két nap korábban érdemes kezdened, mint 08.00 óra! 
Hidd el, megtérül! Ugyanez vonatkozik a délutáni munkaidő zárására. 

A másik lehetőséged az óvodában és az általános iskolában a szülők elérésére és személyes 
kapcsolatok kialakítására, ha jelen vagy az adott intézményben, amikor jönnek a gyermekeikért! Ez 
pedig 16.00 után van jó esetben és többnyire. Aztán ott vannak a családlátogatások. Ezek egy része is 
délután, későbbi időpontokban optimális. Különösen, ha dolgoznak a szülők. 

Hogy ezt a két tényt – korai kezdés és későbbi befejezés – te két hosszú napban vagy két korais és két 
késeis napban oldott meg, az már a te döntésed. 

A vezetőd feladata pedig az, hogy mindezt lehetővé tegye és egy – egy hosszú napod után ne 
követelje meg a reggel 08.00 – órás bejelentkezésed az irodában, hanem bízzon benned és tudja, 
hogy másnap csak, mondjuk 10.00 – kor kezdesz és nem is az irodában, hanem egyből egy 
intézményben. Pusztán szakmai bizalom, team építés és munkakultúra kérdése.  Valósítsátok meg! 
Közösen!  
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6.  A szociális munka helyszínei az iskolában  

Véleményem szerint minden iskolában, fontos 

lenne egy olyan helyiség, ami az ügyeleti idejében 

(fogadó órájában) csak a szociális munkás használ. 

Pontosan azért, hogy bizalmi légkört tudjon 

megteremteni a hozzá forduló diák(ok) és szülők, 

pedagógusok részére. Ha csak a tanári szobában 

lesz elérhető – pláne ha nem egyedül használja az 

adott időpontban – akkor nehezen illetve nem is 

épül ki a bizalom közte és a diákok között. Tanáraik már vannak! Az iskolai szociális munkás más! 

Hogyan is várhatjuk el, hogy megértse, én valami más vagyok, más szolgáltatásokkal, más 

eszközökkel, ha ugyanott, ugyanúgy, vagyok elérhető, mint a tanára, tanárai.  

A fogadóóra helyisége előtt legyen kiírva mikor elérhető a szociális munkás. Érdemes egy ötlet 

és/vagy üzenő dobozt is kitenni. Én az anonim üzenetek feliratú dobozt ajánlom. (lehet rajzolni is!  ) 

Bárki, bármilyen problémájáról írhat a szociális munkásnak. Ha aláírja, jelzi ki ő, megadja 

elérhetőségét (Milán, 6. B.), azt megköszönöm, és felkeresem, de ha nem, úgyis jó. Csak keressen 

meg ő személyesen is. Nos, valami ilyen tematikájú saját üzenetet írj kedves kolléga a dobozra, vagy a 

doboz fölé. Lesznek üzeneteid, jelzéseid.  A fogadószoba ajtajára – amikor van valaki nálad - ki lehet 

akasztani, egy kis táblát felirattal: „Most van valaki nálam. Kérlek, gyere vissza később, vagy írj nekem 

egy üzenetet itt, a dobozban. Köszönöm.” Tisztában vagyok azzal, hogy sok helyen nem megoldható 

az önálló helyiség. Akkor keressünk az épületben más szegletet, zugot.  

További helyszínek: 

 Folyosó vége, paravánnal. (Nálunk, anno az Óbudai Ifjúsági Információs és Tanácsadó 

Irodában a Flórián téri aluljáróban, a szűk helyiségben, paravánnal volt elválasztva és egyben 

jelzésértékűen mutatva a pszichológus „sarka”, ahol személyesen és viszonylag elszeparáltan 

tudott ügyfeleket fogadni. A paraván előnye például, hogy sok mindent ki lehet ragasztani, 

tűzni, rá. ) 

 Aula 

 Bejárat – porta 

 Közösségi helyiségek (klubszoba például, ha van. De te is kezdeményezhetsz ilyet. Érdemes 

szétnézni a padláson, pincében, ilyen – olyan lépcsősarkok aljában) 

 Könyvtár 

 És így tovább… 

Nem tagadom sok kreativitás szükséges. És persze alapos helyismeret, az épület adottságainak 

feltérképezése és használata! A külső helyszínekről nem írok hosszan. Gyakorlatilag bármi lehet. A 

kollégium udvara, sportpályája. A Városi Művelődési Ház, a Könyvtár, Mozi, Múzeum, gyakorlatilag 

bármilyen intézmény, létesítmény, ami valamilyen külső program (egyéni – csoportos – közösségi) 

helyszíne, házigazdája, befogadója.   
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7.  A szociális munka szakmai partnerei az 

iskolában és azon kívül  

Kikkel evezünk egy csónakban? Kikkel kellene ezt 

megértetnünk? Kikkel is dolgozzunk együtt? Kik a 

szakmai, stratégiai partnereink?  

Röviden és egyszerűen – mivel nagyon könnyű 

megválaszolni – mindenkivel, aki hivatalból, 

szakmáját tekintve találkozhat a gyermekkel 

és/vagy családjával. A szociális munka célja a 

kollégiumban és a szociális munka tartalma és módszerei a kollégiumban címet viselő alfejezetekben 

már futólag sorra vettem a lehetséges partnereket. A teljesség igénye nélkül ők az alábbiak: 

 Igazgató 

 Tanárok 

 Az iskolai diákszervezetek tagjai 

 Szülői szervezet (Ha létezik az adott intézmény kapcsán.) 

 Iskolapszichológus (amennyiben külön is (helyileg is) tart fogadóórát az iskolában. 

 Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekjóléti Központ szakembere. (Külön pikantéria, hogy 

helyzetünknél fogva gyakorlatilag a munkatársunk) 

 Háziorvos, házi gyermekorvos  

 Védőnői hálózat 

 Egyházi személy 

 Amennyiben a szakellátásból „érkezik” fiatal, akkor az ő nevelője, segítője, továbbá gyámja, 

gyámi tanácsadója 

 Egyéb, az adott iskolával kapcsolatban álló (szak)ember. De nem feltétlen szakember. Jártam 

több iskolában, ahol a kulcsszemély a portás néni/bácsi (már ha egyáltalán néni/bácsi volt az 

életkoránál fogva), szóval a portás volt az egyik legfontosabb kulcsszemély! 

Ők mindannyian szakmai partnereink.  Az igazgatótól a portásig. Aki diákkal, szülőjével, családjával 

kerül érintkezésbe (bármilyen minőségben) a középiskola keretein belül, és kívül, azok mindannyian 

stratégiai szakmai partnereink és egyben célcsoportunk is.  

És végül néhány egyszerű fogalom és feladat ezzel a CÉLCSOPORT kifejezéssel kapcsolatban: 

érzékenyítés – eltérő megközelítés – partnerség – szociális tudás – kölcsönös információ és 

tudásmegosztás – nézőpontváltás – komplexitás – közvetítés – kapcsolat – facilitáció – 

együttműködés közös célok mentén és még folytathatnám. Ezek azok a fogalmak, melyen mentén 

az iskolában dolgozó szociális munkásnak feladata a partneri együttműködés a különféle 

(szak)emberekkel. A fogalmak és szakemberek felsorolása, nyilván még hosszan folytatható. 

Javaslom, éljetek is a lehetőséggel és keressétek meg, soroljátok fel a ti konkrét szakmai 

partnereiteket!  
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VI.  Szociális munka szegregált 

iskolákban  

Véleményem és szakmai álláspontom szerint ezzel 

a tartalommal egy önálló módszertani kötetnek 

kell foglalkoznia. Úgy ítélem meg, sem 

megfelelően felkészült, sem elég kompetens nem 

vagyok ebben a témakörben. 

Ezért, ezzel a rövid fejezettel az a célom, hogy: 

1.  Felhívjam a hivatalos szakmai szervezetek, szakmai alapon szerveződő egyesületek, valamint 

a képző intézmények figyelmét arra, hogy ezzel a kérdéssel legyenek szívesek foglalkozni. 

Tartsák napirenden. Legyen álláspontjuk a témáról és azt osszák is meg! Valamint 

dolgozzanak azon, hogy szakmai válaszok szülessenek erre a problémahalmazra! Ebben a 

témakörben rendkívül fontos volna szakmai, szociális szakmai segítséget nyújtani a 

gyakorlatban dolgozó kollégáknak. Tudom, a szakmai válasz a szegregáció megszűntetése. De 

addig is, abban az elkövetkező 20 – 40 évben, amíg oktatási rendszerünk túllép a 

szegregáción, mégis mit tegyen az egyes szociális szakember ezekben az intézményekben? A 

most pályakezdő kolléga, akkor fog nyugdíjba menni, amikor majd elérjük a hőn áhított 

integrációt. Ha elérjük! Nem, nem pesszimista vagyok, hanem realista. 

2.  Ajánljak egy megkerülhetetlen, friss kötetet a témakörben és néhány szakember, szervezet 

tevékenységét osszam meg veled, kolléga. 

3.  Néhány saját tapasztalatomon alapuló tanácsot írjak le, mondjak el. 

Tehát elsősorban: 

Milyen szervezetekre, egyesületekre, képző intézményekre gondolok, amikor a figyelmükre, 

felelősségükre és véleményem szerint feladatukra apellálok? Néhány példa a teljesség igénye nélkül: 

Állami szervezetek: 

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság https://szgyf.gov.hu/ 

 Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/ 

Szakmai alapon szerveződő civil szervezetek: 

 Iskolai Szociális Munkások Egyesülete http://www.isme.hu/ 

 Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete http://miszme.hu/ 

Iskolai szociális munka témakörben és tartalommal képző helyek: 

 Pécsi Tudományegyetem: https://btk.pte.hu/iskszocmunk 

 Kodolányi János Egyetem: https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-

tovabbkepzes/pedagogusoknak/iskolai-szocialis-munka 

 Károli Gáspár Református Egyetem: 

http://www.kre.hu/tfk/index.php/oktatas/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes.html 

https://szgyf.gov.hu/
https://www.oktatas.hu/
http://www.isme.hu/
http://miszme.hu/
https://btk.pte.hu/iskszocmunk
https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/pedagogusoknak/iskolai-szocialis-munka
https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/pedagogusoknak/iskolai-szocialis-munka
http://www.kre.hu/tfk/index.php/oktatas/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes.html
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 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar: https://foh.unideb.hu/hu/node/228 

 Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar: http://www.gff-

gyula.hu/tovabbkepzes/iskolai-szocialis-munka 

 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet: 

http://mental.semmelweis.hu/hu/nyitolap/1188-iskolai-szocialis-munka-szakiranyu-

tovabbkepzes 

 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: https://www.vhf.hu/szakok/iskolai-szocialis-munka-

szak 

 Nyíregyházi Egyetem: http://www.nye.hu/appi/node/252 

Figyelem: A lista feltehetően nem teljes, illetve lehet, több helyen nem indult el (még) a képzés a 

jelentkezők alacsony száma miatt. 

Nos, azt gondolom, hogy ennyi állami, civil és felsőoktatási szervezetben bizonyára van akkora és 

annyi szellemi potenciál, hogy példamutató módon, megosztva és összegezve tudásukat, 

gondolataikat és tapasztalataikat, gyakorlati - módszertani segítségnyújtást adjanak a terepen, a 

szegregált intézményekben dolgozó szakembereknek. Arra a 20 – 40 évre, ami még előttük, előttünk 

áll! 

Égető szükség lenne olyan módszertan megszületésére, amelynek tartalma, fókusza a szegregált 

iskolákban folyó iskolai szociális munka! 

Aztán másodsorban:  

Néhány adat és egy könyvajánló az iskolai szegregáció témakörből: 

A KSH – remélhetőleg, csak egyelőre - szűkszavú adatait itt látod:  

A sajátos nevelési igényű tanulók száma közel 500 fővel, 0,9%-kal tovább emelkedett az általános 

iskolákban. A 2017/2018-as tanévben létszámuk 55,2 ezer fő, ami az általános iskolások 7,5%-át 

jelenti. Az SNI-tanulók aránya továbbra is Dél-Alföldön a legmagasabb (11,7%), valamint Pest 

megyében (5,2%) és Észak-Alföldön (5,4%) a legalacsonyabb. A nemek szerinti különbség tovább nőtt, 

az általános iskolás fiúk 9,7, a lányok 5,2%-a sajátos nevelési igényű. Az általános iskolai osztályokban 

integráltan oktatott SNI-tanulók száma jelenleg 38,9 ezer fő, ami az előző tanévinél 1,7%-kal (640 

fővel) magasabb. Az SNI-tanulók közül az integráltan oktatottak aránya 70,4%-ra nőtt. A külön 

osztályban oktatott SNI-tanulók száma közel 200 fővel 16,3 ezerre csökkent. A régiók tekintetében a 

két szélsőértéket jelentő Nyugat-Dunántúlon csupán minden ötödik, addig Budapesten majdnem 

minden második SNI tanuló nevelése külön osztályban történik. 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf 

FONTOS! A KSH az SNI –s tanulók szegregációjáról beszél. Én a romák szegregációjáról. A két 

halmaz korántsem azonos és a metszetük sem homogén! 

A fenti adatokat nézve, elbizonytalanodtam, hogy talán én egy másik, párhuzamos világban élek, 

mert egyáltalán nem ilyen arányokat tapasztalok. Igaz, tudom és ismerem, a szubjektív és az objektív 

valóság közötti különbség leírását, meghatározását. 

 

https://foh.unideb.hu/hu/node/228
http://www.gff-gyula.hu/tovabbkepzes/iskolai-szocialis-munka
http://www.gff-gyula.hu/tovabbkepzes/iskolai-szocialis-munka
http://mental.semmelweis.hu/hu/nyitolap/1188-iskolai-szocialis-munka-szakiranyu-tovabbkepzes
http://mental.semmelweis.hu/hu/nyitolap/1188-iskolai-szocialis-munka-szakiranyu-tovabbkepzes
https://www.vhf.hu/szakok/iskolai-szocialis-munka-szak
https://www.vhf.hu/szakok/iskolai-szocialis-munka-szak
http://www.nye.hu/appi/node/252
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1718.pdf
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De nézzünk más adatokat! 

Létezik egy könyv, amelyet most, itt szeretnék a figyelmedbe ajánlani kedves kolléga! Friss, részletes, 

összefoglaló, sokoldalú… a jelzőket, még hosszan sorolhatnám! Elég beleolvasni a tartalomjegyzékbe, 

számtalan olyan címet találsz, ami elengedhetetlen a munkánkhoz. Továbbá elméleti és gyakorlati 

hátterek, adatok, leírások, esettanulmányok! Megkerülhetetlen! 

FEJES JÓZSEF BALÁZS – SZŰCS NORBERT (szerk.): ÉN VÉTKEM Helyzetkép az oktatási szegregációról 

(Motiváció Oktatási Egyesület, Szeged 2018) On-line: https://motivaciomuhely.hu/wp-

content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf 

Ebben a kötetben található, rögtön az elején a 13. És 14. oldalon alábbi két ábra: 

1.ábra 
Azon általános iskolák aránya (%) a magyar iskolarendszerben, amelyekben legalább 50%-os 

arányban vannak roma tanulók (gettóiskolák) (OKM-adatok, Ercse, 2018 jelen kötet) 

 

Forrás:  

https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf 

Továbbá a jogszabályváltozásoknak köszönhetően, amik lényegesen felpuhították a HH-s és HHH – s 

kategóriákat, természetesen papíron már lényegesen kevesebb hátrányos helyzetű gyerek van. 

Erről így írnak a szerzők: „2013. szeptember 1-től a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet 

fogalma módosult, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénybe került át, 

ami e tanulók azonosítási módjának megújítását is magával hozta. A változások következtében a 

támogatottak köre jelentősen szűkült (2. ábra). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 

közel negyedével csökkent, míg a hátrányos helyzetű tanulók aránya lecsökkent harmadára, azaz a 

korábban támogatottak többsége elesett e kategóriákhoz kapcsolódó lehetőségektől.” 

 

 

 

https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
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2. ábra. 

A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók arányának (%) 

változása a 2013–2014-es és a 2017–2018-as tanévek között (KSH- és OH-adatok alapján) 

 

Forrás: 

https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf 

Az első ábra szerint, még 2016 – ban is – a puhább jogszabályi meghatározások ellenére - is nőtt a 

szegregált osztályok aránya. A másik ábrán pedig, látványosan lehetett ábrázolni, hogy pusztán egy 

jogi kategória átszabásával, hogy lehet egyik napról a másikra „csökkenteni” a hátrányos helyzetű 

tanulók arányát. Mert azt ugye nem gondolja senki, hogy egy év alatt harmadára csökkenhet 

mondjuk a szegénység, a szülők alacsony iskolázottsága, a rossz lakáskörülmények stb…  Ha 

megengeded, kedves kolléga, még egyszer, utoljára ajánlom: Érdemes elolvasni a könyvet! 

Végül harmadsorban:  

Ismét ajánlások, információk és némi saját tapasztalat. Figyelem! Egyáltalán nem teljes az alábbi 

lista!!! 

Nos, ha szegregált környezetben végzel iskolai szociális munkát, legjobb, ha profiktól tanulsz.  

Ajánlom figyelmedbe Tasi Krisztina nevét és vele kapcsolatban sok más cikk közül ezt:  

https://abcug.hu/az-arokparton-kezeli-a-megeroszakolt-kislanyokat/ 

A következő szervezetet és L. Ritók Nóra munkáit talán nem kell bemutatnom: 

https://igazgyongyalapitvany.hu/ 

A róluk szóló korábbi írásomat itt olvashatod: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/27/3_in_1_es_meg_tobb_is 

 

https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
https://abcug.hu/az-arokparton-kezeli-a-megeroszakolt-kislanyokat/
https://igazgyongyalapitvany.hu/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/27/3_in_1_es_meg_tobb_is
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Aztán még ajánlom figyelmedbe Berki Judit esélyegyenlőségi szakember nevét és munkásságát: 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/batonyterenyen-tanodak-halozata-ovhatja-a-tehetseget-

2517097/ 

Valamint az ő, és kollégái tanodai munkásságát, melyről időrendben itt olvashatsz: 

http://www.nmckkszsz.hu/index.php/rolunk-irtak 

A tanodákról és róla én is bátorkodtam írni a korábban: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/21/a_tanodakrol_kicsit_maskepp 

És végül, itt és most, mivel a sor még folytatható hosszan, egy egyesület tevékenységeit ajánlok 

szíves figyelmedbe: Bagázs Közhasznú Egyesület https://bagazs.org/ 

Róluk itt írtam korábban: 

https://igyislehetlehetigyis.blog.hu/2017/06/19/lifelong_learning_kicsit_maskepp 

A végére értem mostani ajánlásaimnak. Ismétlem: a sor nyilván még hosszan folytatható. A fentieket 

csupán ízelítőnek szántam a szegregáció témakörben való mélyebb ismeretszerzéshez. Jómagam, bár 

dolgoztam szegregált iskolákban, iskoláknak, iskolákkal, egyáltalán nem vagyok sem szakértője, sem 

alapos ismerője ennek a szakterületnek. Az alábbiakban, néhány pontban röviden (tényleg instant 

módon) foglalom össze ez irányú tapasztalataimat, ajánlásomat. 

Ha szegregált környezetben végzed az iskolai szociális munkát 5 + 5 pontban: 

1. Fektess nagy hangsúlyt az egyéni munkára. Erre főleg a bizalom elnyerése érdekében lesz 

szükséged. Az egyéni munka után jöhet a csoport és közösségi szociális munka. 

2. Ha csoportmunkát végzel, bármilyen céllal, figyelj a szigorú korcsoportos bontásra. 

3. Ha csoportmunkában gondolkodsz, kezdetben kifejezetten kiscsoportokban végezd a 

munkád. 4 – 6 fős csoportokat ajánlok. 

4. Ebben a környezetben, bár fontos a prevenció, én a hangsúlyt a korrekcióra és az edukációra, 

szocializációra helyezném. 

5. Ha korrekció, akkor nem elkerülhető valamilyen tanulást segítő csoport, tanulócsoport (nem 

korrepetálás!) szervezése. Különösen a nyári időszakban. Egy korábbi írásomban így írtam 

erről:  

Instant módszertan nyári felzárkóztató, tanuló és egyéb csoportokra az ügyfeleinkkel kapcsolatban: 

 Kicsiben kezdjünk. Mindössze 2 fővel. Lehet, mondjuk egy testvérpár is. Az (is) előny lehet, ha 
ellenkező neműek. 

 Nézzünk utána mindenféle módszernek, eszköznek, módszertannak, jó gyakorlatnak ilyen 
tartalmú csoportok kapcsán. (Esetleg hívjunk meg valakit vagy menjünk el hozzá, megnézni, 
tájékozódni.) 

 Egy – két alkalom után kérdezzük meg őket, (a gyerekeket, azt a kettőt) kit javasolnának, 
kinek örülnének, (természetesen gyereknek) ha még itt lennének a szomszédjaik, ismerőseik, 
osztálytársaik közül.  

 Növeljük a létszámot 6 – 8 főre majd esetleg fokozatosan kicsit többre, amennyit bírunk 
felelősen 

 Kezdjünk agyalni azon, hogyan közelítünk a szülők felé 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/batonyterenyen-tanodak-halozata-ovhatja-a-tehetseget-2517097/
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/batonyterenyen-tanodak-halozata-ovhatja-a-tehetseget-2517097/
http://www.nmckkszsz.hu/index.php/rolunk-irtak
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/21/a_tanodakrol_kicsit_maskepp
https://bagazs.org/
https://igyislehetlehetigyis.blog.hu/2017/06/19/lifelong_learning_kicsit_maskepp
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 Kezdjünk agyalni azon, hogyan közelítünk az iskola felé és hogyan vonunk be onnan valaki 
tanárt 

 Kezdjünk agyalni azon, milyen partnereket találhatunk még 
 Kezdjünk agyalni azon, hogyan „utasítunk el" többeket, mert már nem bírjuk 
 Kezdjünk agyalni azon, hogy nekik, az „elutasítottaknak” mit kínálunk helyette 
 Kezdjünk agyalni azon, milyen közösségszervező módszereket alkalmazhatunk. (Magyarázat: 

Mivel eddig tanulócsoportot szerveztünk, a mostani létszám meg már túlfeszíti ennek kereteit 
és az már közösségi és nem csoportmunka 

 Nézzünk utána a jobb tanodák programjainak, módszertanának, egyáltalán, hogyan és mit 
csinálnak  

 PS: Tudom, ez így nagyon leegyszerűsített, de hát ezért instant! :) Itt a nyár, benne a sok 
feladat, kihívás, a gyerekekkel kapcsolatban. Nem beszélve arról, hogy több helyen lehet 
iskolafelkészítő, vagy bukásra álló gyerekek korrepetálása, és ilyen jellegű tevékenységek, 
amiket talán érdemes megnézni közelebbről, illetve „beszállni”, kapcsolódni a közös 
munkába, munkához. Forrás: https://igyislehet-
lehetigyis.blog.hu/2017/06/19/lifelong_learning_kicsit_maskepp 

1. Ha közösségi munkát végzel, kicsiben kezd, akárcsak a szociális csoportmunkánál. 

2. Közösségi szociális munka esetén keress, és találj szakmai partnert a nevelőtestületben. 

Egyedül kevés lesz hosszabb távon az időd, energiád, információd, tudásod stb… 

3. Találd meg azokat a gyerekeket, akik referenciák a többieknek amolyan „véleményvezérek”. 

4. A szülők kihagyhatatlanok. 

5. Fektess nagy hangsúlyt a stratégiai szakmai partnerekkel való szakmaközi együttműködésre 

Itt, most, ennyi kedves kolléga. Tudom, ez vajmi kevés. Ezért is írtam a fejezet első részében azt, 

amit. Bízom benne, hogy szakmánk, előbb – utóbb reagál majd ennek a témakörnek a kihívásaira.  

Végül egy kis továbbgondolásra szánt idézet, fotó formájában, fontos apró betűs résszel: 

 

Forrás: 

https://www.facebook.com/jaccoter1/photos/a.1656829084444337/1981974705263105/?type=3&t

heater&ifg=1 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/19/lifelong_learning_kicsit_maskepp
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/06/19/lifelong_learning_kicsit_maskepp
https://www.facebook.com/jaccoter1/photos/a.1656829084444337/1981974705263105/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/jaccoter1/photos/a.1656829084444337/1981974705263105/?type=3&theater&ifg=1
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VII.  Pillanatfelvétel a jelenről  

Állítsuk meg most egy kicsit az időt! Maradjunk a 

jelenben! 2019. 04. 26 – n. tettem a szokásos 

felhívásom közzé. (Eddig minden Instant 

módszertan megírása előtt, kértem a kollégák 

segítségét, hogy a kollégák osszák meg velem 

tapasztalataikat. Gyakorlatilag soha, semmilyen 

válasz nem érkezett.) A legutóbbi címe, tartalma: 

Szociális munka az iskolában – Felhívás, kérés, 

kérdés. Alcíme: Mi az iskolai szociális munka? A felhívást itt láthatod: 

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-altalanos-iskolaban-felhivas-keres-kerdes/ 

Megosztottam több szakmai Facebook csoportban, és a „szociális szakemberek levelezőlistáján”. 

Később, mintegy két héttel, megismételtem. Természetesen ezt is mély közöny fogadta. Kivételt 

képezett 11 kolléga, aki vette a fáradtságot és válaszolt a kérdéseimre. Nem is akárhogy! Tartalmas, 

releváns, hiteles válaszok érkeztek! 

Ez úton is nagyon szépen köszönöm minden egyes válaszolónak az ügyre szánt idejét, 

energiáját és a válaszait! Köszönöm szépen! 

Most, mielőtt rátérnék a válaszok kivonatos ismertetésére, mellyel az a célom, hogy egy 

pillanatfelvételt tegyek közzé az óvodai – iskolai szociális segítők jelenlegi helyzetére, munkájára és 

terveire vonatkozólag, engedjetek meg egy javaslatot az iskolai szociális munka szakmai 

hálózatosodására, tudásmegosztására, jó gyakorlatok ismertetésére és úgy egyáltalán, a szakmán 

belüli együttműködés elősegítésére. 

Javaslat Iskolai szociális munkásoknak 

Előzmények: 

Tagja vagyok egy coach szervezetnek. A szervezet havonta – kéthavonta szervez úgy nevezett 

„Tudásmegosztó nap”-ot. Ezen alkalomból, kis létszámban (20 – 40 fő) coachok találkoznak, ahol 

előre egyeztetett (mert jelentkezni kell rá) programpontok szerint tartanak egymásnak 

szemináriumot? Szakmai műhelyt? Tudásmegosztó csoportot? Módszerismertetést? Jó gyakorlat 

megosztását? Igen, ezt mind! Kis körben, gyakorlatiasan, élő példákkal, prezentációval, 

esetmegbeszéléssel, módszerek, technikák ismertetésével, bemutatásával. 

Ilyet mi szociális szakemberek nem tudunk! Ilyet mi szociális szakemberek tényleg nem tudunk? 

Megvalósítás: 

Elképzeltem a fentieket a mi szakmánkban! 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-altalanos-iskolaban-felhivas-keres-kerdes/
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Szervezők lehetnek például szakmai egyesületek:  

 Iskolai Szociális munkások Egyesülete (http://www.isme.hu/ 

 Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete (http://miszme.hu/) 

 Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Egyesülete (http://www.macsgyoe.hu/) 

 Szociális szakmai Szövetség (http://www.3sz.hu/) 

Szervezők még lehetnek: 

 Azok a felsőoktatási tanszékek ahol Iskolai szociális munkás továbbképzés folyik 

 Gyermekjóléti Központok 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok 

És hogy miből állna? Járásonként? Megyénként? Más területi szervezésben? Nekem mindegy.  

Valami ilyesmire gondoltam. Leírom egy elképzelt egyszerűsített meghívóval és elképzelt 

tartalommal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

Tisztelt kolléga! 

Szervezetünk, az ilyen és ilyen Egyesület/Tanszék/Szervezet/Intézmény nevében szeretettel 

hívjuk önt és munkatársait a következő tudásmegosztó napunkra, szakmai műhelyünkre. 

Az esemény helyszíne:  ……………………………………………………………………. 

Időpontja:   ……………………………………………………………………. 

     Részletes Program 

09.45 – 10.00 Rövid köszöntő  

10.00 – 12.00 szakmai csoportok, szekciók az előzetes jelentkezések szerint 

1. szekció: Jó gyakorlatok: 

01. terem: Szociális csoportmunka alkalmazása általános iskola 6. Osztályában. Témakör: 

Iskolai bántalmazások, bullying. Egy jó gyakorlat bemutatása, prezentáció, kisfilm, kérdések, 

válaszok. Időtartam 50 perc. Csoportvezető – előadó: Minta Katalin szociális munkás 

01. terem: Szülői csoport ugyanezen osztály szüleivel, ugyanezen témakörről. Egy jó 

gyakorlat bemutatása, prezentáció, interaktív előadás. Kérdések válaszok. Időtartam 50 

perc. Csoportvezető: Típus Kálmán szociálpedagógus 

2. szekció: Módszerek, technikák: 

02. terem: Konfliktuskezelés a gyakorlatban. Kommunikációs technikák, asszertív 

kommunikáció. Időtartam 55 perc, Csoportvezető: Atnim Zoltán szociális munkás  

02. terem: Mediációs, közvetítői technikák a konfliktusok kezelésében. Időtartam 55 perc, 

Csoportvezető: Supít Éva szociális munkás, mediátor 

 

 

http://www.isme.hu/
http://miszme.hu/
http://www.macsgyoe.hu/
http://www.3sz.hu/
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Hát ennyi! Gyakorlatias, tapasztalati, módszereiben sokoldalú, (előadás, interaktív előadás, fotók, 

kisfilm, mint illusztráció, csoportmunka, tréningelemek (pl a 2. szekcióban) stb… stb… 

Bizonyára elhiszitek nekem, kollégák, hogy tudtam volna még izgalmasabban, izgalmasabbra, 

érdekesebbre írni a meghívót és a tartalmakat. Esetleg még „cifrábban”, de a célom csupán az volt, 

hogy a kreativitásotokat csalogassam elő, hiszen minden bizonnyal számos témakör, tartalom van a 

fejetekben, amiről jó volna szakmai műhelyeket, tudásmegosztó napokat tartani. Akár a fentiek 

mintájára, akár egészen más keretek között. 

Szerintem az ilyen szakmai napok, tudásmegosztások, nem kerülnek semmibe. Nem gondolom, hogy 

a házigazdának feltétlen szükséges ebédről gondoskodnia. Elég, ha a meghívóban kitér a közeli 

boltra, vendéglőre, menzára, bisztróra. Felnőtt emberek vagyunk. Biztos tudunk magunkról 

gondoskodni. (Ha tévedek, akkor felejtsétek el mindazt, amit eddig írtam.  ) Szerintem megér 

annyit (utazási költségre gondolok) kéthavonta, hogy a kollégákkal találkozzunk, tanuljunk egymástól, 

tapasztalatot cseréljünk. És mindezt egy járáson és/vagy megyén belül, a hálózatosodás jegyében. Így 

az útiköltség sem lesz olyan számottevő.  

 

És most tartsuk lenyomva a „pause” gombot, állítsuk meg a filmet és az időt. Lássuk az alapvető 

kérdésekre mit válaszoltak a kollégák. Az a 11 kolléga, aki időt, energiát szánt rá és releváns, hiteles, 

korrekt válaszokat írt. Az ország különböző égtájairól, településeiről. Ez nem kutatás. Csupán 

„megállítottam a felvételt”, 2019 tavaszán, mintegy 8 hónappal az óvodai – iskolai szociális 

szolgáltatás országos bevezetését követően. 

Részletes Program /folytatás/ 

3. szekció esettanulmányok, esetbemutatások: 

03. terem: „Ivett története” – továbbtanulás a szegregátumból. Az esetet bemutatja: 

Casework Ildikó szociális munkás. Időtartam 80 perc 

03. terem: Egy szülői csoport története a megalakulástól a bővülésén át, napjainkig. A szülői 

csoportot, mint „esetet” bemutatja: Group Tamás, Család- és gyermekvédő pedagógus. 

Időtartam 40 perc 

12.00 – 12.30 Szünet, találkozások 

12.30 – 13.15 Ebédszünet.  

13.15 – 15.15 Az egyes szekciókon történtek nagykörös ismertetése 

15.15 – 15.30 A tudásmegosztó nap/Szakmai műhely zárása 
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A kérdéseim az alábbiak voltak a felhívásomban: 

1. Bemutatnád néhány szóban azt az iskolát, (iskolákat), ahol az iskolai szociális munkát végzed? 

2. Ki a célcsoportod, célcsoportjaid a középiskolában? (Miért, kikért dolgozol?) 

3. Mennyi időt töltesz el egy –egy adott iskolában?  

4. Mennyi időt töltesz el az iskolában végzett szociális munkával kapcsolatban? 

5. Hol végzed az iskolai szociális munkát? (Milyen helyszíneken?) 

6. Kikkel, milyen szakmai partnerekkel dolgozol? (Együttműködés) 

7. Mit csinálsz iskolai szociális munkásként az iskolában? Milyen szakmai tevékenységeket 

végzel? 

(Egyszerűbben: Mi a tartalma a munkádnak?) 

8. Hogyan dolgozol? (Egyszerűbben: Milyen módszerekkel?)  

9. Szakmai álláspontod szerint milyen tevékenységekre lenne legnagyobb szükség az iskolában? 

10. Szakmai álláspontod szerint milyen szakmai tevékenységeket végeznél legszívesebben az 

iskolában? 

11. Egyéb kiegészítésed, javaslatod? (Bátran!  ) 

A felvezető szövegben sok más között ezt emeltem ki: 

„A kérdésekre olyan stílusban és olyan terjedelemben válaszolsz, amilyenben csak akarsz.  (Wordben 

küldöm, és kérlek ebben a formátumban is válaszolj!) A válaszadás természetesen önkéntes és 

anonim. Semmilyen nyilvántartást nem vezetek.” 

És akkor, most jöjjenek a válaszok. Minden kérdésnél, egy – egy (kettő - három) jellemző választ 

osztok meg. Az csupán véletlen egybeesés, hogy a 11 kérdésre, 11 kolléga válaszolt.  A 

településneveket kihagytam, helyettük egyéb szavakat használok. 

Lássuk akkor a válaszokat! 

1. sz. kérdés az iskolákról: 

Egy jellemző és plasztikus kép az iskolák igencsak eltérő profiljáról: 

 Négy általános iskolában végzek iskolai szoc. segítő munkát. Ugyanaz a település, de négy 

külön világ.  

 Intézmény: Egyházi fenntartású, alapfokú művészeti iskola, tehetséggondozó programmal 

működik. A környező lakótelep gyerekeinek igényesebb iskolája.  8 évfolyamos. 

 Intézmény: Nyelvoktatásra specializálódott, régi hagyományokra visszamenő általános iskola. 

Nagy osztálylétszámmal induló osztályok, (7.-8. évre lecsökkennek) Nagy a túljelentkezés. 8 

évfolyamos. 

 Intézmény: Egyházi fenntartású és szellemiségében is ezt követő iskola. Jellemzően nagyon 

leterhelt a tanári kar.  8 évfolyamos.  

 Intézmény: Alternatív pedagógiai iskola. 12 évfolyamos.  
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És egy másik, hasonló válasz, jellemző leírás egyes  iskolák állapotáról: 

 Az általam ellátott köznevelési intézmény (általános iskola) sajátságos helyzetben van, az 

iskola tanulói összlétszáma viszonylag kevés (kb 190 gyermek), de a tanulók 98%a roma, HH-s 

vagy HHH-s, a gyermekek kb. háromnegyede SNI-s vagy BTM-es (többen mindkét kategóriába 

is beletartoznak). 

 A pedagógusok leterheltek, folyamatosak a konfliktusok a gyerekek és a pedagógusok között 

is. Az intézmény folyamatosan küzd a pedagógus-hiánnyal is.  

 Az intézmény kis létszámú osztályokkal működik, sok gyermek túlkoros, igen nagy az 

igazolatlan hiányzások száma, a gyermekek nagy része valamilyen gyermekvédelmi 

ellátásban van. (minimum alapellátás, de többnyire védelembe vagy nevelésbe vett 

gyermekek teszik ki a tanulói létszámot) 

 A gyermekek a város két szegregált részének, illetve a közeli településeknek a lakói, vagy a 

város befogadó otthonából járnak iskolába.  

 Az intézményben mindezek ellenére nincs gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, a pedagógusok 

napi szinten találkoznak problémákkal, rendszeresen jelzéseket írnak, esetkonferenciákra 

járnak, ami a nehezített pedagógiai munka mellett hatalmas kihívásokkal jár. A 

családsegítőkkel, esetmenedzserekkel is folyamatos a kapcsolattartás.  

 Ebben az intézményben állandó munkarendben is szükség lenne a szociális segítő jelenlétére, 

ami a jelenlegi jogszabályok mellett egyenlőre elképzelhetetlen.  

 Az iskolában körülbelül heti 8 órát tudok jelen lenni, ami valljuk be, borzasztóan kevés.  

És még egy ide vonatkozó szintén jellemző: 

 Római katolikus: kb. 300 fős intézmény, fokozatosan alakul át felekezeti iskolává  

 Református ált. isk.: kb. 400 fős intézmény, kb. 24 éve alapították, erősen szűrik a 

felvételizőket, nagy túljelentkezéssel. 2 iskolalelkész foglalkozik a gyermekek lelki fejlődésével 

 KLIK-es, kb. 250 fős általános iskola: korábban tehetséggondozásra építő iskola, mely 

mostanra lakótelepi és állami gondoskodásban élő (sok nevelőszülős és lakásotthonos 

gyermek él a körzetben) gyermekek teszik ki a létszám felét. Egy tehetséggondozó és egy 

normál tantervű osztállyal működik. A normál tantervű osztályban felülreprezentáltak a 

magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók. Az iskola nagy számban fogad 

sajátos nevelési igényű tanulókat is. A magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő 

gyermekek magas aránya komoly problémákat okoz. 

2. sz. kérdés a célcsoportokról: 

 Célcsoportom elsősorban a diákok, az egyik iskolában viszonylag sok a hátrányos helyzetű, 

nehéz körülmények közül jövő gyermek, sok az SNI-s, BTM-s gyermek is.  

 Elsődleges célcsoport a diákság. 

 Lassan, ahogy bekerülünk a köztudatba, megjelennek a szülői megkeresések is a 

fogadóórákon. Gyermeknevelési, motivációs problémák, szociális ellátásokkal kapcsolatos 

kérdéseket kapok. Többen inkább levélben keresnek meg. A bemutatkozó szülői 

értekezleteken lelkes szülők tudatából sajnos kiestem, mert az akkor felmerült kérdések után 

nem jöttek hozzám.  

 Néhány alkalommal a pedagógus is kért segítséget saját gyermekével, környezetével 

kapcsolatos kérdésekben. Ezek inkább a kollegiális beszélgetés hangulatában zajlottak, de 
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volt olyan is, aki bejött az ügyeletemre. Tanári karon belüli konfliktus miatt nem kerestek, 

pedig tudom, hogy nagyon sok helyen küzdenek ezzel a problémával.  

 Jellemzően a pedagógusok keresnek meg osztályon belül észlelt nehézségek miatt. 

 Célcsoportom főként az általános iskola 5-8. osztálya, tapasztalatom szerint ugyanis itt 

mutatkoznak meg a családi/nevelési illetve egyéb problémák, amikor már nem csak 1 vagy 2 

tanító néni szárnyai alatt vannak a gyerekek.  

 Az egyik iskolában főként azért dolgozom, hogy az esetleges igazolatlan hiányzásoknak gátat 

szabjunk, illetve a kortárs kapcsolatok erősödjenek.  

 A másik iskolában dolgozom azért/azon, hogy a tanítók, tanárok toleránsabbak legyenek a 

roma, HH, HHH fiatalokkal, dolgozom a tanulók magatartásproblémáin, családi, kortárs 

konfliktusain.  

 Most első körben a tanárok és a diákok a célcsoportom, de a következő tanítási évtől 

szeretném a szülőket is bevonni. Van iskola ahol a diákok már most egy hónap után maguktól 

keresnek meg, de van ahol az iskola jelöli ki a diákokat kötelező jelleggel.  

3 – 4. sz. kérdés az időről és időtartamokról:  

 Heti 2x 4 órában vagyok kint az intézményekben, délutáni és délelőtti órákban, itt próbálom a 

bizalmat kiépíteni a pedagógusokkal. 

 Az említett iskolában heti egy teljes napot dolgozom, korábban csak a kötelező fogadóórám 

volt, vagy egy kicsit több, de mivel sok a feladat, így növeltük egy egész napra az 

időtartamot. Hosszútávon akár két nap is kellene ebben az intézményben. A másik iskolában 

egyelőre csak a fogadóórámon vagyok ott, illetve két alkalommal voltam „soron kívül”, 

egyszer bemutatkozó osztályfőnöki órát tartani, egyszer pedig pedagógusokkal konzultálni. 

Itt esetei jelleggel megyek majd többször, ha lesz rá(m) igény. A megjelölt időt, amit az adott 

intézményekben töltök, teljes mértékben kitöltöm. 

 Mind a négy iskolában heti 2-3 óra között töltök el időt. Ezen felül átlagosan heti 3-4 órát 

megyek ki osztályokba prevenciós foglalkozásokat tartani. Ezen nem feltétlenül mindig a 

saját iskoláim, a kollégáim iskoláiba is kijárok.  

 Nem tudom meghatározni mennyi időt, töltök szociális munkával. Úgy érzem, hogy nagyon 

sokat. Prevenciós foglalkozásokra készülök, a témához kapcsolódó szakemberekkel 

beszélgetek, működő programok felkutatásában, anyagok összeállításában veszek részt, 

foglalkoztató lapokat készítek, segédanyagokat gyártok, ügyek után járok. Nagyon széles 

skálán kell mozogni!  

 Az „A” iskolában heti 16 órát, a falusi iskolában heti 2 órát, a „B” iskolában heti 4 órát 

(véleményem szerint itt több időre lenne szükség, nem gyerekszámra kellene a heti óraszámot 

meghatározni).   

 Az együttműködési megállapodások alapján kötelező jelleggel fogadóórát tartok, az előző 

kolléga ezen kívül több időt nem is töltött az Intézményekbe, én már most egy hónap után a 

legtöbb intézményben a heti 1 órát heti 3-4 órára tudtam feltornázni… 
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5. sz. kérdés a helyszínekről: 

 Ahol egész nap vagyok, ott abban a helyiségben vagyok, amit a védőnők használnak más 

napokon, itt vannak az egyéni foglalkozásaim. A játékos bemutatkozásokat, amire eddig sok 

került, azokat pedig osztályfőnöki óra keretében, az osztálytermekben végeztem. A másik 

iskolában a titkárságon vagyok, ami nem túl szerencsés, szeretném majd ott kérvényezni 

ősztől, hogy máshová mehessek, mert egyrészt nem való egy iskolai szociális munkás a 

titkárságra, illetve nem is érzem ott úgy magam, mint ha egyedül lehetnék, ahol tudom 

fogadni az engem felkeresőket. 

 Minden iskolám, a szeptemberi megkeresést, és felkérést követően, rendes ügyeleti helyet 

biztosít a számomra. Tanteremben, ügyeleti szobában, fejlesztő szobában vagyok. De az 

egyik iskola igazgatója részéről éppen most fogalmazódott meg, hogy nem jó ez így. Nagyon 

klassz, hogy van egy bensőséges beszélgetésre alkalmas ügyeleti szobám, de a jövő évben 

inkább költözzek be a tanáriba. (Hurrá!) Ez sokkal ideálisabb. Természetesen, (egy kivételével) 

minden iskolámban bent vagyok a tanáriban is heti rendszerességgel. Az első időben sokkal 

szerencsésebb, ha többet vagyok a tanárok között, legalább addig, amíg problémamegoldó 

eszközkészletükbe beköltözök. A programokhoz kapcsolódva az intézmény más helyiségeiben 

is megfordulok az ügyeleti időn kívül, folyosón, rendezvényeken (farsang, iskola –nap). 

 Mindkét általános iskolában kaptam egy saját helyet, ami azért ritka. Az egyikben a fejlesztő 

helyiségben tudok leülni, külön kis terem, székekkel, asztallal, ahol kis csoportos foglalkozást 

is lehet majd tartani. A másikban egy kihasználatlan iskola teremben vagyok, ahol általában 

nem szokott óra lenni. Ott egy egész nagy osztály is elfér.  

 Intézményen kívüli: irodánk 

 Intézményekben tanterem, könyvtár, só szoba, parókiai közösségi terem (társasjáték klub) 

 Az intézményben nem áll rendelkezésemre saját iroda, de szükség esetén van olyan helyiség, 

ahol az egyéni tanácsadások megvalósíthatóak.  

6. sz. kérdés a szakmai partnerekről, együttműködésről: 

 Pedagógusok a partnerek, egyéb szakmai együttműködésem nincsen mással. Ezekben az 

iskolában pszichológus nincsen. 

 Iskolákon belüli szakmai partnereim eddig az iskolapszichológusok, a gyermekvédelmi 

felelősök, iskolalelkész, fejlesztőpedagógus volt. A védőnők megkeresése folyamatban van, 

eddig nem volt jelentős előrelépés.   

 Iskolán kívül, de intézményen belül a családsegítőkkel van szakmai kapcsolatom, 

mentálhigiénés kollégával, pszichológussal, pályaorientációs szakemberrel, 

családterapeutával, szenvedélybetegekkel foglalkozó kollégával, ifjúsági irodás kolleginával. 

A kerületben van gyermekek átmeneti otthona, az ottani vezetővel is volt szakmai 

kapcsolatom ügy kapcsán.  

 Intézményen kívül a kerületi rendőrség ifjúsági felelősével, egészségnevelő szakemberrel, 

drog prevencióval foglalkozó alapítványokkal is felvettem a kapcsolatot.  

 A települései KEF-es kollégával kezdődött el egy érdemi munka, mely a jövő tanévben fog 

megérni 

 A külsős szakemberekkel felvettem a kapcsolatot ők maximálisan támogatnak és látnak 
rációt ebben a státuszban, néhány tanárral szorosabb kapcsolatot ápolok, érzik és megértik, 
hogy mi lenne a munkám, a családsegítők iskolalátogatásán rendszeresen részt veszek… 
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 Elsősorban családgondozó és esetmenedzser kollégákkal, pszichológussal, védőnővel, 

mentálhigiénés szakemberekkel. 

 Iskolalelkész, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, családsegítő 

7 – 8. sz. kérdés a munka tartalmáról és az alkalmazott módszerekről: 
 

 A külsős szakemberekkel felvettem a kapcsolatot ők maximálisan támogatnak és látnak 

rációt ebben a státuszban, 

 Néhány tanárral szorosabb kapcsolatot ápolok, érzik és megértik, hogy mi lenne a munkám, 

 Részt vettem szülői értekezleten, a nevelőtestületi értekezleten, 

 Előadást tartottam az iskolai szoc munkáról és a jelzőrendszeri tagokról, magáról a jelzésről, 

 A családsegítők iskolalátogatásán rendszeresen részt veszek, 

 Mindkét iskolában szerveztünk húsvéti kreatív napot, 

 A jövő évi munkatervet készítem, 

 Az iskolában töltött időben szakirodalmat böngészem, és neked válaszolok a feltett 

kérdéseidre  

 Több szülőkonzultáción részt vettem, amikor  a szülők kértek segítséget, vagy of kérésére én 

hívtam be őket, 

 A kisebbik iskolában a pedagógusok is kértek segítséget jelzés írásában, szociális 

támogatások intézésében, gyermekek viselkedésével kapcsolatban stb... ezek jobban 

működnek a kisebbik iskolában...., 

 Ezen kívül már vettem részt of órán, és próbálok segíteni az of-nek mert nem bírnak az 

osztállyal, nem értenek egyet sok mindenben, és az az osztály dinamikájára nagyon rányomja 

a bélyegét, ebben próbálok most nekik segíteni. 

 Az iskola által szervezett projektnapokon is részt veszek majd.(gyermeknap, egészségnap) 

 

 Bemutatkozó játékos osztályfőnöki órákat tartok, emellett a hozzám irányított gyerekeknek 

tartok egyéni foglalkozást. Ez lehet segítő beszélgetés, rajzolás, konfliktus kezelés stb. 

 Segítő beszélgetés, család felkeresése (óvodapedagógussal közösen, majd a család 

delegálása a Szolgálat felé), szülőkkel, pedagógusokkal konzultáció. 

 
 A két véglet között mozgok. Van olyan iskolám, ahol tényleg csak a heti két óra ügyeletet 

adom le, alkalom adtán beszélgetek azokkal, akik összefutok, iskolatitkár, portás, 

fejlesztőpedagógus. Válaszolok a levélben történő megkeresésre. A saját intézmény és az 

iskola között zajló programokra próbálom őket bevonni. (Rajzverseny, karitatív munkába 

történő bevonás stb) 

 A másik véglet, egy másik iskolában, a szinte teljesen ideálisan zajló szociális munka, Ez 

magába foglalja, hogy ügyeleti időben beszélgetek a tanárokkal. Ők rugalmasan 

megkeresnek az osztályokat, családokat, egyéneket érintő problémákban. (gyászfeldolgozás, 

motivációs problémák, szülői elhanyagolás) Esetkonferencián veszek részt. A pszichológussal 

közös megoldási terveken dolgozom. Segítő beszélgetés, tanácsadás keretében szülőkkel 

beszélek. Ha krízisintervencióra van szükség, hívnak, kimegyek bármikor.  Iskolai tematikus 

hetekbe kapcsolnak be, szakember felkutatására kérnek meg. Közös gondolkodásra 
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invitálnak. Szülővel történet esetmegbeszélésbe vonnak be. És néha csak ventilálnak, 

kieresztik a gőzt nálam.   

 

 Az egyéni munkában a segítőbeszélgetések módszerével dolgozom.  A gyermek 

megkeresésnél játékos módszereket alkalmazok a ráhangolódásnál. Sztori kockát szeretem 

ehhez használni, iskolai problémánál mérleget rajzoltattam a gyerekkel, hogy vizualizáljuk a 

jó és rossz dolgokat. De a táskámban lapul egy levendulás zsákocska is, amit épp tegnap egy 

ötödikes kiborult gyerek kezébe adtam.  Nagyon sokszor kell rögtönözni, ehhez pedig minden 

módszert alkalmazni kell.  Több oldalról igyekszem megtámogatni a közlendőmet mindkét 

munkatípusnál.  

 Csoportfoglalkozásokon a csoportozás eszközeit használom. Nem a frontális, hanem az 

interaktív csoportozást szeretem. Sok vizualizálással, mozgósítással, aktivitással. Mind az 

egyéni, mind a csoportos munkánál a gyermekben és a családban rejlő erőforrásokra 

igyekszem támaszkodni. Azt megtámogatni szakmai segítséggel.  

 

 Szülőknek szóló beszélgető csoportnál a bemutató előadás után, ami szintén sokoldalúan épül 

fel, a párbeszédre is alkalmat adok. Személyes tapasztalatok, érintettség meghallgatása.  

 Egyéni tanácsadáson gyerekek és pedagógusok jelennek meg nálam. A gyerekek sokszor 

kisebb ráhatással jönnek hozzám, esetleg a nevelési-gondozási tervben meghatározott 

feladatok teljesítése érdekében.  

 A jelen lévő magatartásproblémák miatt sokszor a folyosóra kizavart gyermekeket „gyűjtöm 

össze” egy-egy beszélgetés erejére. A pedagógusok is rendszeresen megkeresnek 

problémáikkal, vagy akár ventillációs céllal.  

 

 Családlátogatásokra rendszeresen járok, hiszen a szülők nagyon nehezen mozgósíthatóak 

(konkrétan nem járnak szülői értekezletekre, fogadóórákra). Probléma esetén, vagy ha szülő 

megkeresése a pedagógusok számára nem lehetséges, ilyen módon segítem a munkájukat.  

 Csoportfoglalkozások több témában is elindulhattak, elsősorban konfliktuskezelésre, szociális- 

és kommunikációs kompetenciafejlesztésre, tanulásmódszertani csoportokra, 

drogprevencióra van igény. Természetesen sok esetben maga a pedagógus kér segítséget 

óralátogatásra. Rendszeres az igény különböző játszóházak szervezésére is (pl. Filmklub, 

kreatív klub vagy ünnepekhez kapcsolódó játszóházak). 

 Mivel az iskola az Élmény-suli programban is részt vesz, éves szinten is igen sok közösségi 

programot kínálnak a tanulók számára, amin szociális segítőként is jelen tudok lenni. 

(Sportnap, Egészség-nap, Gyermeknap, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények……) 

 

 Iskolai szociális munkásként rengeteg témán dolgozom a diákokkal: tolerancia, bullying, 

szülőkkel való kapcsolat, kortárs kapcsolat, igazolatlan hiányzás és ennek okai, 

magatartásproblémák kezelése, segítő beszélgetés, információnyújtás, tanácsadás, 

esetmegbeszéléseken való részvétel, tantestületi értekezleten, szülői értekezleten való 

részvétel, iskolák által szervezett programokban való aktív részvétel és segítségnyújtás, stb. 

 Egyéni beszélgetés, társasjáték klub, önismereti csoportok, prevenciós előadás-

csoportfoglalkozás (bullying, drog, internetes zaklatás) gyermekek csoportban való 

megfigyelése, esetmegbeszélés, tanácsadás, esetkonzultáció ritkábban szülőkkel, 

leggyakrabban gyerekekkel, gyakran pedagógusokkal 
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9. – 10. sz. kérdés, a szükséges tevékenységekről és a tervekről,? 

 Jövő évre, amiket tervezek, minkét iskolába: 

 Alsósoknak szülőcsoport havonta, 

 Mentálhigieeniás csoport- védőnő, pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyermekvédelmis, szoc 

munkás, havonta -5-10 diák 

 Felsősöknek a KEF-es kollégával havonta kábítószeres szabaduló szoba + múzeumlátogatás,  

 Rendőrségről előadók a tanévben 3x,  

 Ha lesz szakember (pszichológus, vagy egy bevállalós pedagógus) akkor érzékenyítő csoport 

szervezése nagyoknak 

 
 A prevenció érdekében minél több osztályfőnöki óra megtartására, vagy csoportfoglalkozásra 

van szükség, a meghatározott témák mentén, ehhez azonban szükséges  olyan szakmai 

anyagok, tematikák létrehozása, amiket utána bármikor tudunk használni a munkánk során. 

 Ugyanaz, mint a 9-es pontnál, kiegészítve „könnyedebb” foglalkozásokkal, amik a szabadidő 

hasznos eltöltésére szolgálhatnak, pl.: délutáni filmklub, társasjáték klub, zenés délutánok. 

Továbbá a közösségi munka során érzékenyítő foglalkozások, előadások a diákok számára, 

pl.: felelős állattartás, fogyatékosság, esélyegyenlőség témában. 

 

 Az általános iskoláimban arra lenne szükség, hogy aktívan be tudjak épülni az ő munkájukba. 

Több időt, ne csak heti 2-3 órát tölthessek ott. Akkor tudna ez hatékonyan működni. Lenne 

lehetőségem a kijelölt szobámban személyes beszélgetésekre, de rugalmasan ott tudnék lenni 

a pedagógusok között, illetve részt tudnék venni az osztályokat támogató prevenciós 

foglalkozásokon. Akár én tartom, akár vendégelőadót hívok. Egy felmenő rendszerben 

működő, mondjuk havi egy alkalom/ osztályban a  szociális munkás által tartott foglalkozásra 

lenne lehetőség. Ez tartalmilag a gyerekek igényeihez is alkalmazkodhatna, vagy a felmerülő 

problémákra tudna azonnal reagálni. Szociális készségek fejlesztése, csoportfejlesztés, 

önismeret stb.  

 Szükség lenne arra, hogy a civil szervezetek jobban részt tudjanak vállalni az intézmények 

életében. Tudjanak egymásról, több támogatást kapjon az iskola, több lehetőséget a 

szervezet.  

 

 Számomra mind az egyéni, mind a csoportos foglalkozás fontos. Én szeretném, ha szociális 

munkásként a szakmámat érintő kérdések jobban bekerülhetnének a gyerekek életébe. 

Kezdve attól, hogy ki a szociális munkás, milyen szerepvállalása van a mindennapi életben, 

egészes addig, hogyan lehet a gyerekben meglévő szociális érzékenységet megtartani, 

nevelni, növelni. 

 Egyébként körülbelül ezt csinálnám, mint most, csak kevesebb intézménnyel, nagyon 

erőbedobással, jó gyakorlatok bevezetésével  

 Éves program kidolgozásra is nagyobb szükség lenne, egy tematika, amire ráépíthetném a 

szakmai munkámat! 

 

 Általában egyéni segítségnyújtás keretében dolgozom mind a diákokkal, mind a szülőkkel. 

Kézműves foglakozás vagy több gyermeket érintő téma esetén csoportban dolgozunk.  

 Nagy szükség lenne szülőcsoportok szervezésére 
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 Egyenlőre leginkább egyéni esetkezelés, valamint a pedagógusoknak adok tanácsot. 

Szeretnék előadásokat szervezni és tartani gyermekvédelmi, fogyatékos ügyi, illetve egyéb 

szociális területtel kapcsolatosban a diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak. Tervbe van 

véve prevenciós és érzékenyítő programok, amik a következő tanévben kerülnek 

megszervezésre, megvalósításra. Szinten minden iskolában tudok indítani májusban csoport 

foglalkozásokat, a diákok visszajelzése alapján indulni fognak klubok. stb.  

 Az igényfelmérést és szolgáltatási tervet 2018. szeptemberében csináltuk, azóta tartom az 

intézményekkel a kapcsolatot. a teljes tájékozatlanság, ellenállás miatt tényleges munkát 

nagyon nehéz beindítani. 2019. február-márciusa óta tapasztalok fokozatosan, érezhető 

javulást, de reális képet szerintem jó ha egy év múlva tudok alkotni .  

 

 A város minden általános iskolájában jelen vagyunk kollégáimmal. Elfogadásunk nem ment 

zökkenőmentesen, kollégáim rendszeresen jártak a pedagógusokhoz, hogy elfogadtassák 

magukat. Több hónapos kemény munka és alázat kellett ahhoz, hogy a mai nappal minden 

szociális segítőnek helye legyen az intézményekben.  

 A különböző csoportfoglalkozásokkal nemcsak a gyermekeket, hanem a pedagógusokat is 

meggyőztük munkánk fontosságáról.  

 Jelenlétünkkel megnövekedett a szolgálathoz érkezett jelzések száma is. A gyermekek 

problémáit szociális szakemberrel más szemmel vagyunk képesek látni, ami nagy segítséget 

jelenthet abban, hogy egy nagyobb problémát megelőzzünk. 

  

 Segítő beszélgetés, kiscsoportos foglalkozás, közösségi munka, közvetítés, információ nyújtás. 

Nagyobb léptékű csoportfoglalkozások, illetve előadásokra nem érzem magam elég 

felkészültnek és elég hitelesnek. Érdemesebb a témában szakembernek számító előadót 

inkább leszervezni, aki mélyebb és átfogóbb információkkal, adatokkal és tényekkel tud 

szolgálni pl. egy drog prevencióra gondolok vagy bűnmegelőző előadásra stb.  

11. sz. kérdés, egyéb kiegészítés és javaslat: 

 Nagyon fontosnak tartom a továbbképzésünk mielőbbi kezdését, remélem a csoportos 

munkához sok gyakorlati segítséget kapunk majd, mert a munkánk alapját ennek kell majd 

képeznie, nem „csak” annak, hogy a pedagógus hozzánk irányítja a „problémás” gyermeket. 

 A munkánkat meglehetősen elősegítené az, ha az intézményekben dolgozó pedagógusok 

nyíltabban és befogadóbban kezelnék a mi jelenlétünket. Ha nem nekünk kellene mindig 

körözni és futkosni egy-egy tanár után, hogy egyáltalán bemutatkozzunk, vagy 

megismertessük a tevékenységünk. Ha ők is látnák a lehetőséget bennünk, ha egyértelmű 

lenne számukra, hogy akkor tovább kommunikálják az osztályaiknak ezt a lehetőséget vagy 

épp ők delegálnának egy-egy tanulót, szülőt stb. Óriási az ellenállás és borzasztóan 

nyomasztó, ahogyan ellenségként kezelnek minket, és hogy fel kell hívni a figyelmet, hogy mi 

nem ellenőrző szerv vagyunk és nem a munkájukat bíráljuk felül.  

 Az általános probléma pedig az, hogy rengeteg helyen kell helyt állunk. Személy szerint 11 

intézményem van, két települést érint. Ebből 2 általános iskola 1 speciális általános iskola és 

kollégium, 7 óvoda és egy szakiskola. Így előre gondolkodni sem tudok minőségi szinten, hogy 

milyen intézményben milyen programot, csoportot állítsak össze, mert annyira elaprózódik a 

figyelmem és a jelenlétem.  
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 Köszönöm, hogy megoszthattam, igaz túl sok információval vagy újdonsággal nem 

szolgálhattam, inkább a nehézségekről tudnék oldalakat írni, de fontosnak tartom, hogy a 

szakma kommunikáljon egymással. Én is szívesen tanulok új és hasznos dolgokat nálam 

tapasztaltabb kollégáktól. 

 A nehézséget az adja, hogy minden kapcsolat létrehozása, fenntartása hatalmas energia 

befektetést igényel. Az ellenállás csökkentése, a szakmai elfogadtatás nagyon nehéz. 

(pedagógusokkal alapvetően, és ez kihat a családok, gyermekek hozzáállására is) Mind a 

pedagógusok felé, mind az isk.szoc.segítők felé borzasztóan károsnak tartom, hogy az 

oktatási intézmények, pedagógusok megfelelő előkészítése, tájékoztatása nélkül került 

bevezetésre a szolgáltatás. Intézményünkben jelenleg 33 iskszoc segítő látja el a munkát, 

továbbiakban kb. 9 új munkatárs felvétele várható. A szupervízió átmenetileg nem 

rendszeres, az esetmegbeszélések heti rendszerességgel működnek. Nagy az ellenállás az 

iskolapszichológusok részéről is egyes intézményekben. 

Gond, hogy az intézményekben nincs semmilyen üres helyiség, alig sikerül egyeztetni 45 

percre egy-egy termet. Ideális helyiséget egyedül a református iskola biztosít, ők a 

szomszédos parókiai épületet is használják.  

És végül egy külön levél, (teljes anonimitásban) ami ide tartozik és fontos a tartalma: 

Tisztelt Vajda Zsolt! 
 
Olvastam a felhívását. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán a legfontosabbal, a szülői hozzájáruló 
nyilatkozattal.  
Elvileg csak azokkal a gyermekekkel kerülhetünk kapcsolatba, akiknek van nyilatkozat, pozitív. A 
három általános iskolából az egyikből jött vissza értékelhető mennyiség, a másikból a 190-ből, kb. 5, 
de ott voltam szülőin és munkaközösségin, így már van kb. 15. A harmadikban pedig ki sem küldték. 
Szerintem.  
Jó lenne, ha nem kellene beszerezni, mert nem hozzák vissza; vagy nem járulnak hozzá. 
Ez izgalmas kérdéseket vet fel, de hát egyelőre úgy csinálunk, mintha nem tudnánk. és bízunk abban, 
hogy nem jelentenek fel. Az esetkezeléshez visszatérve, én csalok. Csoportba számítom be a 
gyerekeket, mert így annyiszor találkozom velük, amennyiszer szeretnének és a kenyszibe se kell 
fölvinnem. :) Dupla haszon. 
Ha olyan problémát látok, akkor, ahol van, pszichológushoz küldöm, illetve javaslom, hogy keresse fel 
a családsegítőt.  
A szakmai ajánlással egy baj van, de az nagy! Erős a gyanúm, hogy a pályázat "eredményei" alapján 
állították össze. Ahol viszont  voltak számok, amiket teljesíteni kellett... 
Erről aztán tudnék még mit mondani, de egyelőre ennyi. 
 

Azt gondolom, minden egyes fenti válaszról, hogy rendkívül fontosak a szakmánk és szolgáltatásunk 

tervezéséhez. Bízom benne, hogy egyes sorok motivációt és megerősítést nyújtanak másoknak, akik 

olvasva azokat, azonosulnak, de legalábbis egyetértenek, vagy nem értenek egyet az ott 

megfogalmazottakkal. A tapasztalatokat, a véleményeket, a napi működést, a mindennapok 

gyakorlatát érdemes megosztani egymással. Sok – sok szakmai vitára lenne szükség. Ehhez én, most, 

így tudtam hozzájárulni. 

Minden egyes válaszoló kollégának, nagyon szépen köszönöm megtisztelő sorait! 
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VIII.  Zárszó  

Négy részre tervezett sorozatomnak, ezzel a záró 

darabjával véget ért féléves munkám, melyet 

önkéntesen és minden szakmai szervezettől 

függetlenül végeztem. Őszintén remélem, hogy 

hasznára vált azoknak a kollégáimnak, akiknek 

szántam. Jelesül a jelenlegi és leendő óvodai – 

iskolai szociális segítőknek. Szakmailag 

megfogalmazva: Az iskolai szociális munkásoknak.  

A felhívásaimra nem érkeztek válaszok, kivétel a mostani, utolsó esetben, és az elkészült Instant 

módszertanokra sem reagált senki és semmilyen szervezet érdemben. Semmilyen kritika, javaslat, 

hozzászólás nem érkezett, én mégis bízom benne, hogy a nagyszámú honlap látogató és a letöltések 

több százas nagyságrendje azt támasztja alá, hogy valós igényekre és szükségletekre adtam választ, 

válaszokat. Aztán, hogy ezek mennyire relevánsak, használhatóak és időtállóak, azt úgyis a napi 

gyakorlat válaszolja majd meg.  

Azt beláttam, hogy a két Iskolai szociális munkás egyesülettől semmilyen reagálást nem várhatok, 

csak hallgatást. Megosztásra sem méltatták írásaimat, kivéve egyikük az elején az Óvodai 

módszertant, de aztán azt is levették facebook oldalukról. Ennek okait nem ismerem. Ennél az is jobb 

lenne, ha kritizálnák, „szétszednék” írásaimat. Egyelőre azonban ez sem történik.  

A jogszabályban rögzített kötelező szolgáltatás, az iskolai szociális munka egy tanéves múltja még 

nagyon rövid. Bár elméleti háttere, nemzetközi gyakorlata rendelkezésünkre áll, sőt, számottevő 

magyarországi tapasztalattal is számolhatunk. A zárszóm elején ugyan azt írtam, hogy végére értem 

az önkéntes munkámnak, de ha megengeditek, azért nem próbálnám teljesen lezárni. Ezt próbálja 

szimbolizálni a mellékelt fotón a lakat is, ami csak jelzésszerűen zárja a kertkaput.  Sok téma vár 

még feldolgozásra. Csak néhány ötlet, elképzelés: 

 Az iskolai szociális munka nyári tevékenységei 

 Csoportmunka alkalmazása az iskolában (tervezett sorozatom) 

 Közösségi szociális munka az iskolában 

 Iskolai szociális munka szegregált iskolákban (lásd VI. fejezet) 

És a témakörök, tartalmak, módszerek nyilván még bővíthetők 

Ez úton köszönöm mindazoknak, akik támogatták munkámat azzal, hogy válaszoltak kéréseimre, 

kérdéseimre, felhívásaimra! Motiválóan hatottak rám! Köszönöm szépen! 

Mindenkinek sikeres és eredményes szociális munkát kívánok óvodákban, iskolákban, 

középiskolákban, kollégiumokban és mindenhol, ahol csak megfordulnak! 

Tisztelettel: 

Budapest, 2019-06-09       Vajda Zsolt 

                  Szociális munkás 
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Ajánlott irodalom:  

A témakörhöz kapcsolódó legfrissebb írások, 

melyeket feltétel nélkül ajánlok: 

 FEJES JÓZSEF BALÁZS – SZŰCS NORBERT 

(szerk.): ÉN VÉTKEM Helyzetkép az oktatási 

szegregációról (Motiváció Oktatási Egyesület, 

Szeged 2018) On-line: 

https://motivaciomuhely.hu/wp-

content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf 

 A Párbeszéd című folyóirat Vol. 5 (2018) No. 3 száma az iskolai szociális munkáról szól: 
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/124 

Benne, a szerkesztőknek hála, egy olyan tudástár, 1992 – től datálva, mely az iskolai szociális munka 

hazai repertóriuma! A szakmai folyóirat elérhetősége: http://parbeszed.lib.unideb.hu/ 

 BUDAI ISTVÁN: Az együttműködő iskolai szociális munkás (Párbeszéd folyóirat Vol 6. (2019) 

No. 1. – Tanulmányok. On-line: https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/2491/2507 

Ezeket az írásokat azért is ajánlom, mert olyan szakirodalom listát tartalmaznak egytől egyig - elég 

csak utalnom a Párbeszéd folyóirat külön számára, mely az iskolai szociális munka hazai 

repertóriumát tartalmazza – amiket, ha átböngészel, minden bizonnyal találsz neked és a kérdéseidre 

való megfelelő válaszokat. Továbbá:  

Az óvodai – iskolai szociális segítők Facebook csoportja. Nem rég indult, ígéretes kezdeményezés! Ez 

úton is gratulálok a létrehozójának! Íme: https://www.facebook.com/groups/1209132425907950/ 

A XXI. Században teljesen érthető az olyan igény is, hogy közzétegyek egy linkgyűjteményt a 

témában. Nos, számos ilyen tartalommal rendelkezem, gyűjtöm és használom is az ott olvasottakat. 

De nem teszem közzé, mert véleményem szerint fontos, hogy munkánkhoz önálló „kutatást” is 

végezzünk. „A Google a barátod!” Élj hát vele! És a könyvtár sem egy borzalmas hely.  Semmi nem 

akadályoz abban, hogy jól meghatározott keresőszavak mentén kiváló szakirodalmakat, jó 

gyakorlatokat, szervezeteket, intézményeket, módszereket találj! Én sem csinálom másképpen, 

neked is sikerülni fog. 

Olvass, keress, böngéssz! 

 

https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
https://motivaciomuhely.hu/wp-content/uploads/2018/05/%C3%89n-v%C3%A9tkem_online.pdf
http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/124
http://parbeszed.lib.unideb.hu/
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/2491/2507
https://www.facebook.com/groups/1209132425907950/

