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2 Bevezetés, amit kérlek, olvass 

el  

Kedves kollégák! Kedves vezetők! 

A bevezetést sok esetben nem olvassák vagy 

nem elég alaposan olvassák, mondhatni 

csupán „átfutják”, akik elé kerül a 

dokumentum. Én arra kérlek benneteket, hogy szánjatok rá elég figyelmet. Egyrészt, mert fontosnak 

tartom a téma időszerűségét és a témaválasztásom indoklását, másrészt mert nem árt tudnotok, 

pontosan kikhez is kívánok szólni, harmadrészt mert ebben a fejezetben mutatom be, hogy melyik 

részletnek, fejezetnek mi a célja, mi várható az írástól. Előre is köszönöm, ha időt, energiát és 

figyelmet szenteltek a bevezetésre. 

Fontos!  

Írásomat egyaránt ajánlom intézményvezetőknek, szakmai csoportok vezetőinek. Továbbá minden 

egyes beosztott kollégának is! Igen, nektek is, mert egy – egy intézményben történő változást nem 

csak a vezetők tudnak elindítani és természetesen nem csak a vezetők dolga és felelőssége. Hanem 

mindannyiótoké, akik az adott intézményben és intézménynek dolgoztok. Beosztástól függetlenül! 

Nagyon nehéz ma vezetőnek lenni. Jó vezetőnek meg pláne! Szakmai csoportvezetőnek, aki 

gyakorlatilag két tűz között, a munkatársak és az ő saját vezetői(k) végzik munkájukat. Beosztott 

munkatársnak sem könnyű lenni, különösen, ha nincs érdemi és értelmes szakmai párbeszéd a 

vezetők és munkatársaik között. Hosszan és hosszan sorolhatók azok a tények, amik megnehezítik a 

párbeszédet, a hatékony szakmai irányítást, az eredményes munkavégzést és úgy egyáltalán, a 

segítő, támogató és megtartó légkört kialakítását egy – egy intézményen belül.  

Ha megengeditek itt és most nem a nehézségekről lesz szó. Akkor egy panaszlista készülne, melynek 

a végén arra juthatnánk, hogy bizony „ölbeesett kéz” vagyunk, nem lehet semmit tenni, nem lehet 

semmin változtatni. Én ezt nem szeretném.  

Írásomban megoldásokat kínálok a problémákra. Az abszolút tudás nincs birtokomban. De hiszek a 

megoldásközpontú gondolkodásban, amikor nem az a lényeg, hogy mit, miért NEM lehet megtenni, 

hanem az, hogy mit lehet tenni egy – egy cél érdekében, miként lehet a változásokat kezelni, sőt, 

hogyan lehet nekünk, magunknak is változtatni a körülményeken. Azt gondolom, hogy amiket itt 

sorra veszek, az nem pénz, nem tárgyi eszköz és nem is valami csodavárás függvénye. Amikről itt 

írok, az egy felfogás a szakmai hozzáállásról, legyen az vezető, beosztott vagy akár külső munkatárs. 

Azt nem gondolom, hogy ezt csak így lehet. Sőt, biztos vagyok benne, hogy így, egy az egyben 

lemásolni és alkalmazni nem is lehet mindazt, amiket ez az írás megfogalmaz. De abban hiszek, hogy 

ez egy szolgáltatási paletta. Mind vezetőknek, mind beosztottaknak. Paletta, amiből ki lehet 

választani azokat az elemeket, melyekről hajlandóak vagytok közösen gondolkozni és valamilyen 

módon adaptálni a saját intézményetekre vonatkozóan.  
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2.1 A témaválasztás időszerűsége és indoklása  

Az elmúlt 4 évben három olyan fontos esemény történt, ami alapvetően befolyásolta, 

befolyásolhatta az addig Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatok, mint intézmények 

szakmai működését. 

2016-ban A gyermekvédelem átalakult két szintűvé, megjelent az esetmenedzser, mint fogalom a 

jogszabályokban is (a szakirodalomban már korábban is létezett, csak kissé más tartalommal) és 

mint új munkakör. Ezek a változások arra indítottak, hogy írjak egy vitaindítót, melyben zömmel a 

Családsegítés – gyermekjólét köréből hozom a példáimat. A „Vitaindító a szociális szakmáról 2016” 

című írásom itt olvasható: 

https://www.co-treme.hu/l/vitaindito2016/ 

Rá két évre, 2018-ban megjelent az óvodai és iskolai szociális segítés, mint új, országos szolgáltatás. 

Ezzel kapcsolatban tőlem telhetően igyekeztem segíteni az indulást 4 db. instant módszertannal 

(Iskolai szociális munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban és a középiskolában.) Ezeket 

összegyűjtve itt lehet elolvasni, letölteni: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban 

Ebben a témakörben (iskolai szociális munka) még számos módszertani – gyakorlati 

blogbejegyzésem olvasható ezen az oldalon: 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/ 

Ezzel párhuzamosan, ugyancsak 2018-ban megjelent a vezetőképzés. Két szintű vezetőképzés. Az 

ezzel kapcsolatos gondolataimat, javaslataimat, reményeimet és egy konkrét tematikát is, ebben az 

írásomban összegeztem: 

https://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/ 

Mindezek, a fentebb felsorolt változások (és sok más egyéb is) átalakította az intézményrendszert. 

Az addigi Családsegítő központok, Gyermekjóléti szolgálatok, mind nevükben, mind tartalmukban, 

mint ellátási területeikben megváltoztak. Megnövekedett az egész járásra kiterjesztett 

tevékenységek száma, formája. Egyre „érdekesebb” elnevezésű intézmények jöttek létre. Egyre 

kevésbé ügyfélbarát, ám annál inkább hivatali bikkfanyelven megfogalmazott intézményi 

elnevezések születtek. Például: Sóshegyhátházi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Sóshegyhátházi Járási Gyermekjóléti Központ. És ennél még bizarrabbak is vannak. Ügyfél legyen a 

talpán, aki, ha először találkozik ezzel az elnevezéssel (mondjuk egy levélből vagy a neten keres rá) 

akkor azonnal kialakul benne a bizalom az intézmény felé és máris megragadja a telefont és 

segítséget, támogatást kér.  

Igen, tudom, ezeket az elnevezéseket a kényszer szüli, de mégis érdemes belegondolni, mit is 

üzennek ezek az ügyfeleknek, klienseknek, egyáltalán a helyben élőknek. (Egy hivatalt, egy eljárást, 

egy hatóságot. Semmiképpen nem segítő, támogató intézményt és szakembereket.)  

https://www.co-treme.hu/l/vitaindito2016/
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/09/29/ovodai_iskolai_szocialis_munka_a_gyakorlatban
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/
https://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/
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Az elnevezések természetesen nem öncélúak. Igyekeznek lefedni azt a sokrétű szolgáltatáshalmazt, 

amit az intézményben dolgozók biztosítanak. Ma már, az összes ilyen intézményben minimum 

három (ennél szinte mindig több) szakmai csoport működik. A családsegítők csoportja, az 

esetmenedzserek csoportja és az óvodai – iskolai szociális segítők csoportja. Ez utóbbi elnevezésről 

már sok helyen leírtam a véleményemet. De most is megteszem: 

„Hogy ne bonyolítsam a megszólításokat és a szakmai területeket amikor óvodai – iskolai szociális 
segítőkről lesz szó, a továbbiakban nemes egyszerűséggel iskolai szociális munkáról, iskolai 
szociális munkásokról írok. Ezt a kifejezést fogom használni. Hogy miért? Mert amit csinálunk, 
csináltok, azt így hívják. Ez a neve. Mind a hazai és nemzetközi gyakorlatban, mind a hazai és 
nemzetközi szakirodalomban. A hazai gyakorlat és szakirodalom alatt természetesen a 2018-ig 
megjelent gyakorlatokat és irodalmat értem. Én követem ezt a hagyományt. A nemzetközi 
gyakorlat és szakirodalom, meg úgyis maradt az eredeti elnevezésénél. Mert az! Iskolai szociális 
munka. Ami magába foglal minden oktatási intézményben és intézménnyel kapcsolatos szociális 
munkát, legyen az óvoda, iskola, középiskola, kollégium. 

Természetesen ettől még mindenki más úgy hívja magát, ahogy szeretné. Én maradok az iskolai 
szociális munkánál és iskolai szociális munkásnál.” 

De nem csak e három szakmai csoport (családsegítők, esetmenedzserek, iskolai szociális munkások) 

létezik. Sok helyen akár a bölcsődéktől az idősek nappali ellátásáig, és házi gondozásig bezárólag sok 

más, mind tevékenységében, mind kompetenciájában, kliensrendszerében, célcsoportjaiban, 

munkavállalóban különböző szakmai csoportok, teamek, léteznek egyazon „ernyőszervezet”, 

intézmény égisze alatt. Számos telephellyel, csoportvezetőkkel és szakmai tevékenységgel. 

Véleményem szerint ez nagy kihívás az intézményvezetők, egyes helyeken igazgató elnevezéssel 

bíró csúcsvezetőknek. Mindezek kapcsán ez a dolgozatom elsősorban nem is róluk, nekik szól, 

hanem a szakmai csoportok (részlegek, egységek stb…) csoportvezetőinek. Abban csak 

reménykedem, hogy a csúcsvezetők, az egész intézményt vezetők, igazgatók is elolvassák és akár 

vitát is indítanak az írásban foglaltakról a saját vezetőik és munkatársaik körében. 

Elsőre még számos előnyt is láthatunk. Milyen előny, hogy egy intézményen belül végzik 

munkájukat, mondhatni a „bölcsőtől a sírig”. Mennyire megkönnyíti a szakmai együttműködést az, 

hogy egy intézményhez tartoznak. Vége a szétaprózodottságnak, vége az egymással párhuzamosan 

végzett egymástól gyakran elszigetelt és nem kommunikáló szakmai csoportoknak, intézményeknek 

és most egyben, egy helyen megtalálhatók. Egy nagy intézményen belül. Csupán össze kell hangolni, 

koordinálni munkájukat és minden flottul megy. 

Nos, ehhez az összehangoláshoz, ehhez a koordináláshoz szeretnék hozzájárulni ezzel az írással. 
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2.2 Kiknek ajánlom? 

Ebben az instant módszertanban három, egymáshoz közelálló, egymással összefüggő, egymást 

kiegészítő, egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymással együttműködésre kötelezett és ítéltetett       

munkacsoport vezetéséről és működtetéséről írok. A három szakmai csoport és tevékenység: 

• Családsegítők 

• Esetmenedzserek 

• Iskolai szociális munkások 

Természetesen erős a reményem és egyben szándékom, hogy nem csupán ezek a vezetők olvassák 

írásom, hanem a csúcsvezetők, intézményvezetők, igazgatók is. Az ő felelősségük kiemelt az adott 

intézmény szakmai működésében. 

A legerősebb reményem azonban az, hogy beosztott munkatársak olvassák ezt az Instant 

módszertant és ha találnak a vezetőjükre jellemzőt, akkor megerősödnek a helyes irányban, ha 

pedig nem találnak ilyet, de egyetértenek a tartalommal, akkor ők maguk, a team egésze lesz az, 

akik elindítják a változást, változtatást a vezetésükben. Elvégre nem mindegy, hogy vezetett vagy 

megvezetett vagyok.  

Írásom hangvétele, tartalma sokaknak furcsa lesz. Azért, mert ebben a dokumentumban 

feltételezem a vezetők és a munkatársak alábbi hozzáállását, jellemzőit: 

• Elkötelezettek a demokratikus vezetés és demokratikus működés iránt 

• Döntéseik nem (csak) egyszemélyesek 

• Döntéseik átláthatóak és nyilvánosak 

• A vezetésük is átlátható és nyilvános 

• Szakmai munkájukba bevonják a munkatársakat 

• Teamben, csapatban gondolkoznak és dolgoznak 

• Tisztelik és elismerik munkatársaik szakmai kompetenciáit és szakmai integritásukat 

• Vezetői felfogásuk segítő és támogató jellegű 

• Teret adnak, sőt ösztönzik a szabad szakmai vélemény nyilvánítást 

• Felelős vezetőként kiállnak munkatársaik érdekében és védelmében 

• Beosztott, felelős munkatársként közös munkájuknak köszönhetően, támogatják vezetőik 

elképzeléseit, döntéseit 

• Elkötelezettek a a szolgáltatások és az intézmény fejlesztésében 

• Nyitottak az innovatív és kreatív megoldásokra, támogatják a változást ott, ahol felmerül 

annak lehetősége és/vagy szükségessége 

• A bürokratikus formák tiszteletben tartása mellett feladat és megoldásorientáltak.  

• Folyamatos párbeszédben vannak mind munkatársaikkal, mind a fenntartóval és a 

társzakmák képviselőivel, intézményeivel 
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• Elkötelezettek az ügyfelek, kliensek emberi méltósága mellett. Munkájuk elsődleges 

vezérfonala és alapvetése a segítő – támogató munka a bürokratikus, hierarchikus felülről 

gondolkodó és vezénylő beavatkozással szemben. 

•  És te, kedves kolléga, vezető, mivel folytatnád? 

Három apró, ám jellemző story, amivel illusztrálni kívánom, kiknek, kikhez NEM szól ez az instant 

módszertan: 

1. Egy pályázat keretében esetmegbeszélő csoportokat vezettem sok – sok intézményben. Az 

első alkalom előtt fel szoktam hívni a vezetőt, hogy bemutatkozzam és váltsak vele néhány 

szót. Pusztán udvarias gesztusnak szántam ezeket. Volt, hogy így, ismeretlenül, még a 

telefonos beszélgetésünk első pár percében elhangzott ez a mondat: 

 

“Vigyázz ezekkel” SIC! “Ezekkel” és még jött néhány furcsa leírás a saját teamjéről. Nos, aki 

így beszél a kollégáiról egy idegen szakemberrel (velem), akit még csak nem is látott, aki (én) 

hamarosan többször meg fog jelenni az intézményében, hogy esetmegbeszélőt tartson a 

munkatársainak, nos, neki nem szól ez a dokumentum. (Akármilyen szándékkal is mondta, 

amit mondott. A stílus árulkodó.) Ő kevéssé fogja hasznát látni ennek az instant 

módszertannak. (Megkockáztatom, néha nem is érti miről beszélek.) 

 

2. Egyes csoportjaimon, képzéseimen, tréningjeimen megfigyeltem, hogy ha szóba kerül a 

vezető személye, akkor a résztvevő(k) egy része önkéntelenül is lehallkítja a hangját és 

testbeszéde is valami olyat sugall, hogy „Huh, ezt nem szabadna mondanom, huh, erről nem 

szabadna beszélnem.“ Magyarul fél(nek). A vezető természetesen nincs ott a teremben, sőt, 

gyakran nem is abban az épületben, sőt nem is azon a településen tartózkodik éppen akkor. 

Szóval, ha valakítől így félnek felnőtt emberek, a saját munkatársai, akinek ilyen a vezetési – 

emberi – “szakmai” stílusa akkor valószínű nem ért egyet az itt leírtakkal. De őt, ezt a típust, 

nem is kívánom győzködni. 

 

3. Munkáim során számos vezetővel találkoztam, akik szó szerint megfélemlítik a kollégáikat. 

Egyes intézményekben olyan légkör uralkodik, ami megdöbbentő. (Nem az én 

ingerküszöböm alacsony, láttam már ezt – azt a 30 éves szakmai pályafutásom alatt.) 

Ezeknek a vezetőknek töbnyire közös jellemzőjük, hogy szakmailag nem eléggé felkészültek 

(tudok kevésbé diplomatikusan is fogalmazni) és ezt a szakmai hiányosságukat szigorral, 

diktatórikus, megfélemlítő vezetői stílussal kompenzálják. Ez csak a felszín, ennél jóval 

nagyobb maga a probléma, de ennek az írásnak nem ez a témája, tartalma. Nos, ezek a 

vezetők sem fogják hasznukat lelni az írásban. 

Ideidézhetnék még számos ilyen részletet, történést, gyakorlatot. Például az abszolút szervilis 

vezetőt, aki a világért sem mondana ellent a fentartó legképtelenebb kéréseinek és meg sem kísérli 

diplomatikusan képviselni az intézmény, a munkatársai és végül, de legfontosabban az ügyfelek, 

kliensek érdekeit.  De itt megállok. Remélhetőleg sikerült felvillantanom, amit szándékoztam.  
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Természetesen számos követni való intézményi – szervezeti – szakmai – emberi együttműködéssel 

is találkoztam. Nagyszerű team működések, igényes szakmai hozzáállás és követni való minták, jó 

gyakorlatok is léteznek szerte az országban. Ezek azok a működési formák, amik elterjedését 

szorgalmazom és amik alapján, ötletként felhasználva a tapasztaltakat, ebben az instant 

módszertanban is támaszkodom rájuk! Ugyanakkor már itt jelzem, hogy többszöri felhívásomra sem 

reagált a szakma. Sem munkatársi, sem vezetői szinten. Nem osztottak meg velem jó gyakorlatokat, 

követni való mintákat, előrevivő tapasztalatokat. Összesen három írást kaptam, melyik mindegyike 

olvasható is majd a 9. fejezetben. Ez úton is köszönöm szépen nekik, hogy vették a fáradtságot és 

megosztották gondolataikat velem és ezen instant módszertanon keresztül egy kicsit szélesebb 

szakmai nyilvánossággal is. Köszönöm szépen mindhármuknak! 

 

Fontos megjegyzés: 

Stílusom sokaknak meredek, karcos lehet. Nem áll szándékomban megbántani senkit. Sőt! Ha valaki 

mégis bántónak tartaná mondataim, akkor kérem vegye figyelembe az alábbi kérésem: 

„Akinek nem inge, nem ruhája 

Kérem, ne vegye magára“ 
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2.3 A tartalomról 

Írásom elején pár szót ejtek az instant módszertan elnevezésről, annak mibenlétéről. 

Tulajdonképpen, hogy mi is várható és mire nem vállalkozom. Ezzel – szándékom szerint – ki is 

jelölöm a helyét a szakmai anyagokban. Mind tartalmilag, mind formailag. Mind „rangjában”.       

Ezt követően különböző szervezeti munkaformákat veszek sorra, először intézményen belül, majd 

azon kívül is. Teszem mindezt azért, mert véleményem szerint egy vezetőnek jelen kell lennie a 

szakmai munkában. Nem csak adminisztratívan, nem főnökként, nem ellenőrzőként, hanem 

koordináló, motiváló, facilitáló, segítő, támogató céllal és szerepben.  

Mivel gyakorlatiasnak szánom munkámat, csak mindezek a gyakorlatias megközelítések és 

gyakorlatok után részletezem azokat az elveket, melyeket nélkülözhetetlennek tartok a vezetői 

munkában és a team munkában. 

Mivel azt vallom, hogy a vezetői készségeket nem lehet könyvből lemásolni (De erről olvasni 

kötelező!) a való életre, ezért a következő fejezetben részletesen mutatok be egy vezetői tréninget 

és egyben ajánlom figyelmébe minden olvasónak.  

A tréning részletezése után felvillantok más, hasonló lehetőségeket is a csapat- és team építésre. 

Az Instant módszertanban külön fejezetet szánok a felhívásomra, kérésemre, kérdéseimre, ezeket 

részletesen lásd itt:  

https://www.co-treme.hu/l/a-vezetok-feladatai-instant-modszertan-felhivas/  

beérkezett írásoknak. Mind a háromnak! Nem sok, tudom. De ennyi érkezett tőletek kedves 

kollégák, kedves vezetők!  

Majd lezárom ezt az írást. 

 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/a-vezetok-feladatai-instant-modszertan-felhivas/
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3 Az instant módszertanról 

röviden  

Már sokan unhatják, hogy minden egyes ilyen 

írásomban külön fejezetet szánok az instant 

jelző, pláne az instant módszertan 

szókapcsolat magyarázatára, de fontosnak 

tartom leszögezni írásom tartalmi besorolását.  

Nos, nem más, mint rövid, gyakorlatias 

megközelítésű, tapasztalatokon alapuló és cselekvésorientált szakmai leírás arról, hogy az adott 

témakörben, egyes szakmai lépéseket sorban és sorrendben miért, mit, hogyan, hol, mikor, kikkel 

és kiknek érdemes megtenni. Tehát célok, tartalmak, módszerek, technikák, helyszínek, időpontok, 

időintervallumok, szakmai partnerek és célcsoportok sorba vétele, számbavétele történik. Itt, ebben 

az esetben, a vezetőknek és a kollégáknak egyaránt szóló instant módszertanban – ellentétben az 

eddigi ilyen típusú írásaimmal - nem különítem el élesen ezeket a szegmenseket, mert maga a téma 

sem ilyen. Mindettől függetlenül igyekszem úgy fogalmazni, hogy az ilyen kérdésekre is választ 

adjak. Csak nem jelölöm külön őket.  

Mit nem tartalmaz az instant módszertan? Például elméleti hátteret, háttereket. Azért, mert azokat 

olyan fontosnak tartom, hogy megfelelő mélységű, szélességű ismertetésük és feldolgozásuk 

messze túlfeszítené az írás eredeti célját és szándékát. Így például nem írok vezetéselméletekről, a 

teamek evolúciójáról, fajtáiról, dinamikáiról stb... Aztán ott vannak a szervezetszociológiai kérdések 

még, sőt, ha csak és kizárólag a vezetői személyre és annak például csak a pszichológiájára gondolok, 

már az könyvtárnyi irodalom. Gondoljunk csak a vezetői szerepekre, funkciókra stílusokra stb… stb… 

és ezekkel kapcsolatos szakirodalmakra. Szóval, ez az instant módszertan, hasonlóan a többihez, 

nem több, mint pusztán egy gyakorlati leírás, praktikus (direkt és indirekt) tanácshalmaz, néhány 

tapasztalat és jó gyakorlat megosztás. Egy általam javasolt szolgáltatási – működési paletta, mint 

írtam is, fentebb néhány sorral.  

3.1 Honnan veszem a bátorságom a téma megírásához? 

Fogalmazhatok röviden:  

Mert gondolok valamit erről a témáról és akkor miért ne oszthatnám meg, bocsájthatnám akár 

vitára is?  

Azért szeretném kicsit hosszabban is kifejteni de részletesebb életrajzi adatokkal untatni nem 

szeretnék senkit. Ezért pontokba szedtem néhányat: 

• Szakmai pályám első harmadában rövid ideig vezettem egy budapesti Gyermekjóléti 

Szolgálatot és iskolai szociális munkás hálózatot (1995 – 1996, Ferencváros, Budapest IX. 

kerület)  
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• Később 3 évig voltam vezetője a Székesfehérvári Gyermekjóléti Szolgálatnak és Fejér Megyei 

Módszertani Központnak. 1998 – 2001 (Büszke vagyok erre a munkámra.) 

• Egy nagyon rövid ideig voltam vezetője újra ott, annak az intézménynek ahol először voltam 

vezető. (Ferencváros) Ekkoriban intézményátalakítást kellett véghez vinnem. Ezt nem 

számolom vezetői munkának, még ha az is voltam papíron. Inkább válságmenedzselésnek. 

Mert az volt. (Vezetőváltás volt, jogi eljárással, át kellett alakítani a struktúrát, Központtá 

kellett válni, végül, de nem utolsó sorban új telephelyet kellett keresni. ) 

• Voltam vezetője egy országos uniós kiemelt programnak. (Nagyon vegyes érzéseim vannak, 

alapvetően nem voltam sikeres vezető. Hoztam sok fájdalmas döntést, amivel nem voltam 

túl népszerű és viszonylag sok „ellenséget” szereztem. A döntéseket ma is vállalom.) 

• Magamat nem tartom jó vezetőnek. Nem is kapacitáltam magam ebbe az irányba. Egyik 

vezetői posztra sem én jelentkeztem. Úgy kértek fel, bíztak meg minden esetben. (Az adott 

posztra nem kellett pályázatot kiírni az akkori jogszabályok szerint, mivel mindhárom 

esetben szakmai és nem intézményi vezetésről volt szó.) 

• Tartottam tréninget bölcsődevezetőknek 

• Vettem részt bölcsődevezetők akkreditált képzésén 

• Tartottam óvodavezetőknek interaktív előadást és workshopot is 

• Kialakítottam, összeállítottam egy vezetői tréninget majd ennek a tréningnek a 

specializációit például iskolai szociális munkás munkacsoportot vezetőknek. (Részletesen 

lásd 10. fejezet) 

• Tartottam vezetőknek egyéni coaching-ot. Viszonylag sokat!       

• Szupervizori tanulmányom során (jelenleg hallgató vagyok még) volt szupervizori 

gyakorlatom vezetővel. Valamint tanulmányaim részét is képezi ez a tartalom. 

Hát ennyit röviden. Innen, a fentiekből veszem a „merészségem”, hogy ebbe a témába belevágjak.  
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4 A vezető, a team és a belső 

szakmai környezet: 

Munkaformák intézményen belül  

A címbéli sorrend nem véletlen. Ezt valódi 

sorrendnek gondolom, ha ragaszkodunk valamiféle 

fontossági sorrendhez. (De én szívesen elengedem 

a sorrend kérdést.       ) Egy team működtetése pláne több team működtetése egymással 

párhuzamosan úgy, hogy sok közös halmazuk is van a szakmai feladatuk és kompetenciáik terén, 

nagy odafigyelést, körültekintést és jó szervezeti rendszert kíván. A hangsúly a rendszeren van. A 

rendszerességen és a biztonságos kiszámíthatóságon. A vezetőknek szerepben kell jelen lenniük és 

sok készséget fontos elsajátítaniuk, alkalmazniuk.  

Szerepek és készségek a teljesség igénye nélkül: 

• Irányító 

• Vezető 

• Koordináló 

• Szervező 

• Döntéshozó 

• Csapatépítő 

• Szóvivő 

• Delegáló 

• Konfliktuskezelő 

• Innovator 

• oldalakon keresztül lehetne sorolni… 

A végére hagytam külön kiemelem a két alapvető szerepfelfogást. Ezek alapvetően befolyásolják a 

munka menetét, a munkahelyi légkört és a munkatársak viszonyát a vezetőhöz, vezetéshez. 

Ezek pedig nem mások, mint a Boss és a Leader szerepfelfogások. Egészen pontosan a köztük lévő 

különbség. 
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4.1 Vezetés és irányítás. Főnök vagy vezető? Boss vs. leader 

Főnök kontra vezető. Gyakorlatilag a hierarchikus és a demokratikus vezetési stílus leképződése. 

Még számtalan szerepfelfogás, irányítási rendszer létezik, én most szándékosan a két 

legalapvetőbbet választottam, mert innen indulunk, az alapoktól. Ami ennél messzebbre visz, az már 

egy másik típusú és stílusú módszertani írás lenne és egészen más fókusszal is rendelkezne. Jelesül: 

a vezető személyisége állna a középpontban. Ez itt most nem tárgya írásomnak. 

A főnök és a vezető közötti különbség érzékeltetésére ide másolom a klasszikus, már – már 

közhelyes képet. Minden bizonnyal nem kell túlmagyaráznom a fotót.  

A főnök és a vezető közötti különbség: 

 

Forrás: 

https://www.memecenter.com/fun/2358201/difference-between-a-boss-and-a-leader 

A boss, az főnök. Irányít, utasít, kijelöl, meghatároz, ellenőriz, felügyel és a hierarchikus elrendezés 

csúcsán áll. Számos esetben fontos, hogy ilyen szerepfelfogásban dolgozzon egy vezető. Például 

intézményátalakítás (demokratikus előkészítés után), válságmenedzselés időszaka, intézményi 

érdekképviselet bizonyos eseteiben és így tovább. Szóval nem az ördögtől való szerepfelfogás. De a 

mindennapokban, a szakmai munka kiteljesítésében és rutinos működtetésében inkább a vezetőt 

(leader) érdemes preferálni. Aki egy a munkatársak között, de ő az, aki irány, mintát, példát mutat, 

aki elől van a munkavégzésben, aki megszemélyesíti a teamet és húz, tol, irányít, vezet, kormányoz, 

stb… stb…  

Mindez látható a képen. Nem is ragozom tovább.  Ugyanakkor az alábbi linken egy rövid anyagot 

találtok, (prezentációt) melyben összeállítottam nektek egy árnyaltabb és sokszínűbb, gyakorlatias 

képsorozatot a témában. Tehát mit tesz, hogyan viselkedik a főnök és miként teszi ugyanezt egy 

vezető. (nem elég kattintani, le is kell tölteni, úgy jelenik meg a ppt!) 

https://drive.google.com/file/d/12p6nXF5SklRrPQVzB9rlMGyjD5odMUlA/view?usp=sharing 

A továbbiakban két általam rendkívül fontosnak tartott egyszerű fogalmat hoznék be, ez pedig a 

JELENLÉT és RÉSZVÉTEL. Szakmai, emberi, vezetői jelenlét és részvétel a közös munkában! 

https://www.memecenter.com/fun/2358201/difference-between-a-boss-and-a-leader
https://drive.google.com/file/d/12p6nXF5SklRrPQVzB9rlMGyjD5odMUlA/view?usp=sharing
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4.2 Teamek rendszere  

JELENLÉT AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉBEN 

Véleményem szerint vezetőként az egyik legnagyobb kihívás lehet, hogy hogyan találjuk meg az 

egyensúlyt a jelenlétünk és részvételünk funkciói között. 

Az én sorrendem az alábbi: 

• Szakmai jelenlét, szakmai funkció 

• Koordináló – irányítói funkció 

• Támogató segítő funkció 

• Ellenőrző funkció 

Ezeknek mind – mind megvan a maguk szerepe egy intézmény és egy szakmai csoport életében. 

Ahhoz, hogy ezek a funkciók egymásba illeszkedjenek, legyen terük a funkciók betöltésére fontos 

kialakítani az intézmény szakmai és szervezeti működésének elemeit és ezeknek az elemeknek az 

egymáshoz való viszonyát.  

Az én felfogásomban ezek szervesen alakulnak ki, a vezető csupán lerakja az alapokat, megteremti 

a lehetőségeket és gondozza a kialakult rendszert. Kertészeti hasonlattal: elvégzi a talajmunkákat 

(előkészítés) lerakja az alapokat (ültetés, palántázás), gondozza, koordinálja a működést 

(kertgondozás minden formája.)  

Hogy aztán ez egy olyan kert lesz, ahol a fűszálak is vigyázban állnak vagy inkább, természetközelibb, 

ugyanakkor átgondolt kertépítés az a folyamat és eredmény, ami végül megvalósul, nos, az már a 

részleteken, a finomságokon, árnyalatokon múlik. (Vezetői felfogás, munkatársak hozzáállása, a 

team állapota és így tovább…) 

Ahhoz, hogy a vezető szakmai jelenléte megvalósuljon ki kell építeni a teamek rendszerét. Ez 

esetünkben így néz ki ábrázolva: 

1. ábra: teamek rendszere nagy méretű és komplex intézménynél 
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17 

Az ábra nem véletlenül vízszintes. Ezek a teamek nem hierarchiában, egymásnak alá – fölé rendelve 

működnek, dolgoznak, hanem kompetencia alapon. És mivel a szakmai kompetencia a szervező erő, 

így együttműködésre kötelezettek és „ítéltetettek”      . Az egyes teamek és belső esetmegbeszélők 

egyaránt szakmai csoportonként szerveződnek és mint később javaslom, esetenként közös 

teamekben és közös belső esetmegbeszélőkben is manifeszátódhatnak. 

Továbbá: Bizonyára észrevettétek, hogy a fenti ábrából hiányzik a szupervízió. Erről, csakúgy, mint 

a teamekről és belső esetmegbeszélő csoportokról, külön, a következő alfejezeteben kívánok írni. 

Amennyiben közepes méretű intézményről van szó, amely esetben az egyes munkacsoportok 

átlagosan csupán 4- 5 főből állnak (Tudom, jelentős eltérés lehet az esetmenedzserek és mondjuk 

az iskolai szociális munkások vagy a családsegítők létszámai között) – szóval, ha közepes méretű az 

intézmény akkor a fenti ábra, a teamek rendszere így néz ki: 

 

2. ábra teamek rendszere közepes méretű intézményeknél: 

 

 

 

Amennyiben kisméretű az intézményünk. Mindösszesen 6 - 8 – 10 fő összesen a családsegítő, 

esetmenedzser, iskolai szociális munkás és a vezető(k) négyese, a fenti három tartalmában 

elkülönülő csoportmunka tartalom leszűkül két típusra. A teamre és a belső esetmegbeszélő 

csoportra.  

Ami mindhárom méretű szakmai – intézményi egységre érvényes: Rendszeres teamek, belső 

esetmegbeszélések szükségesek. Én legalábbis ezt ajánlom. 
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18 

4.3 A teamek tartalma, formája, gyakorisága és megvalósítási technikája 

4.3.1 Miért kellenek teamek? Mi a cél? 

Számomra az egyik legfontosabb érv a teamek mellett a kétirányú, nyílt szakmai kommunikáció. 

Hogy bizonyos időpontokban és rendszeresen a szakmai csoport teljes létszámmal együtt legyen. 

Meghatározott keretek között, és megbeszélt célokkal, tartalommal. És hogy mik lehetnek ezek? 

Célok: 

• Koordináció (összehangolni a munkát) 

• Operatív párbeszéd (Ki mivel foglalkozik, kit, mi foglalkoztat, stb…) 

• Kooperáció – együttműködés, szakmai együttműködés 

• Vezetés- szervezés – megvalósítás megbeszélése 

• Szakmai irányítás – feladatok, felelősök, határidők 

És így tovább, minden, az egész szakmai csoportot és benne minden egyes munkatársat érintő 

témakör közös és nyílt megbeszélésének céljából. 

4.3.2 Mi legyen a tartalom? Mit beszéljünk meg? 

Szerintem legegyszerűbb, ha néhány kérdéssel világítok rá a tartalomra. Ami fontos: Ez nem egy 

beszámoltatás, hanem párbeszéd. A vezetőnek is ugyanúgy, ugyanazokat a témákat is el kell 

mondania, meg kell osztania, mint mindenki másnak.  

„Hogy vagy? Hogy vagytok? Csináljunk egy kezdőkört! Ildikó? Mi van veled, mi volt a múlt héten, mit 

tervezel erre a hétre? János? Klára? Többiek?  

Milyen feladatok állnak előttünk? Ki, mit vállal? Kit, mire, mivel bíz meg a vezető? Milyen 

felelősséggel, milyen határidőkkel stb… stb… 

Milyen terveink vannak?” Milyen tervei van a vezetőnek a teammel, és így tovább. 

Nem gondolom, hogy hosszan kellene ragoznom mindezeket. 

Ami fontos lehet még a tartalom szempontjából: Voltam olyan teameken, ahol lehetőség volt a 

ventilálásra is. Belefért. Azért, mert volt mellette esetmegbeszélő csoport és szupervízió. Ilyenkor 

mindenki tudja, hogy minek, hol a helye. Ha a fentiek nincsenek, akkor eleve a team megbeszélés 

az a hely és idő, ahol kicsit ventilálni lehet a nehézségekről. Ám arra ügyelnie kell minden vezetőnek, 

hogy a team ülés alapvetően a munkáról szól. Ha túlzottan elfordul más irányba (panasznap, 

önmagába visszaforduló ventilálás) akkor a keretek széthullanak és nem fog történni más, mint egy 

olyan öngerjesztő folyamat, ahol mindenki, aki a teamen kívül esik, hibás lesz, mi pedig a teamen 

belül egy olyan önfelmentő cunamit indítunk el, ami aztán végképp felment minket mindennemű 

szakmai – emberi cselekvés alól. Szóval a teamnek szabott keretei, szabályai kell, hogy legyenek. 

Ezeket a szabályokat, kereteket érdemes konszenzussal, közösen meghozni. Lássuk hogyan. 

 



 

 

19 

4.3.3 Mi legyen a módszer? Hogyan tartsunk teamet? 

Kezdő, új vagy újra alakuló, újjáalakuló szakmai csoportoknak az alábbiakat javaslom: 

Akár egy tréning elején, állapodjatok meg a szabályokban. (Tudjátok: Egyes szám első személyben 

beszélünk, tiszteljük egymást, mindenki véleménye fontos, titoktartás és így tovább… és így 

tovább…) Ez bizony a vezető felelőssége, hogy megtörténjen és be is tartasson minden egyes kolléga 

által. Ez nem ment fel senkit és az egész teamet a közös felelősség alól. Azt javaslom, hogy a 

megalakulás és/vagy újjáalakulás első időszakában ezek a közösen hozott szabályok legyenek leírva 

egy nagy tacepaóra és legalább a team alatt ki is legyen „szögezve” egy falra. Ennyi szimbolikus tett 

szükséges szerintem. Ha egy team nem veszi magát komolyan, ugyan miért várja el, hogy más team 

komolyan vegye? Akár a saját intézményén belül.  

A team vezetése. Hogyan? Egy jó gyakorlat: 

Egy volt munkahelyemen az alábbi módon folyt a team. Igen, folyt, mert nem pusztán vezette valaki, 

hanem közösen tartottuk. Konszenzuálisan! 

Minden team elején kiosztásra/vállalásra került az alábbi három szerep: 

• A team levezetője (A karmester) 

• Az idő felelős (Az órás) 

• A fókusztartás felelőse (A kapuőr) 

A team menete így nézett ki: 

Első kör, személyes kör: Ki, hogy van, mi újság vele, stb… 

Második kör: Ki, hogy van a munkájával, hozott – e szakmai témát, olyan témát, ami ide való, amit 

meg kell beszélnünk. (A vezető is ugyanúgy. Ugyanazon jogosítványokkal és kötelességekkel, mint a 

team tagjai, pluszban neki még vezetői felelőssége is van.) Gyakorlatilag egy információs kör. 

Harmadik kör: A fenti szerepek (Karmester, órás, kapuőr) vállalása vagy kiosztása.  Majd 

megbeszélés, hogy melyik témára mennyi időt szánunk! És innen már jön a szakmai megbeszélés, 

ahol az időfelelős figyel az időtartásra, a kapuőr meg arra, hogy ne térjünk el (nagyon) az adott 

témától. A team levezetője, pedig kézben tart, koordinál, vezet, irányít… 

Nekem jó érzés volt megtapasztalnom a fentiek hatékonyságát. És mivel nagyszerű teamben 

dolgozhattam, ezek könnyed, sokszor vicces, humoros, ugyanakkor szakmailag elkötelezett igazi 

közös szakmai és emberi élmények voltak. Jó volt odatartozni, jó volt hozzájuk tartozni! Próbáljátok 

ki ti is!       

4.3.4 Közös teamek, vezetői teamek 

A fentiekben leírtam egy átlagos szakmai megbeszélés céljait, (Miért?) Tartalmát (Mit?) és egy 

ajánlott módszerét (Hogyan?). Ugyanezek, ugyanígy érvényesek az intézményen belüli szakmai 

csoportok közös részvételével megtartott teamekre is és természetesen a vezetői teamekre is. 
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Szerintem nem kell sorra vennem mi minden szól az mellett, hogy az egyes szakmai csoportok, 

teamek, tartsanak néha közös teameket. Néhány hívószót, azért ide írok: 

• Párbeszéd 

• Kölcsönös információcsere 

• Kompetencia alapú feladatmegosztás 

• Közös tervezés, szervezés, megvalósítás 

• Jó gyakorlatok megosztása 

• Közös fellépés, szakmai, intézményi érdekképviselet 

• Egymás segítése, támogatása 

• stb… 

Természetesen ugyanezeket el lehet és kell is mondani a vezetői teamekről. Amikor csak a 

vezetőknek szól egy – egy szakmai megbeszélés. Az egész intézmény csúcsvezetőjének azonban nem 

csak ezen vezetői teamek összehívása és megtartása a dolga és felelőssége. Ezen túl én javaslom, 

hogy időközönként, meghívott vendégként vegyen részt egy – egy szakmai csoportjának a team 

megbeszélésén. Nem ellenőrzés céljából. Nem! Hanem párbeszéd, információ megosztás, 

tájékozódás stb… stb… céljából. Azt is írhatnám, hogy szakmai és emberi, valamint a csúcsvezetői 

szerepéből adódó hozzáállása okán. És mert meghívták!       Meg „merték” hívni és nem csak akkor, 

amikor már nagy a baj! 

Nem is maradt más hátra, mint hogy jó team megbeszéléseket kívánjak mindnyájatoknak!  

Ha vezetők vagytok, akkor azért, hogy induljatok el az utatokon, és/vagy folytassátok a megkezdett 

utatokat! 

Ha beosztott munkatársak vagytok, akkor meg azért, hogy motiváltak legyetek a részvételre, ha meg 

még nincs kiépült team rendszer, akkor kérjétek, igényeljétek, „követeljétek”, ki a vezetőitektől.  

Jó team megbeszéléseket kívánok! 
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4.4 A belső esetmegbeszélők tartalma, formája, gyakorisága és vezetése 

Szerintem fontos, hogy időről, időre esetmegbeszélő csoportot tartsunk. Érveket itt is hosszan lehet 

sorolni, bízom benne, hogy nem kell részletesen megtennem, elég, ha csak a két legfontosabbat 

említem: 

1. Szakmai segítségkérés a kollégáktól egy elakadásban 

2. Szakmai támogatás kérés, döntéseim véleményezése és megbeszélése a kollégákkal 

Az esetmegbeszélő csoportokról részletesebben írtam itt: 

https://www.co-treme.hu/l/rovid-szempontrendszer-esetmegbeszelo-csoportokhoz/ 

De ide is másolom az általam tartott fontos rövid szempontrendszert azzal, hogy természetesen 

bátran kiegészíthető további szempontokkal. Javaslom, mielőtt nekiálltok, beszéljétek át, vegyetek 

el belőle vagy írjatok hozzá. Nem véletlen hívom rövidnek. De írhatnám vázlatosnak is. Rajtatok 

múlik, mivel finomítjátok, szabjátok át a ti szükségleteiteknek és igényeiteknek megfelelően. 

 

Rövid szempontrendszer esetmegbeszélő csoportokhoz 

Véleményem szerint esetmegbeszélő csoportot úgy érdemes tartani, részt venni benne, hogy a 

csoporttagok, konszenzussal elfogadják az egyes szempontokat, szempontrendszert (változtatni, 

bővíteni lehetséges) és megegyezés születik a csoportkeretekről, a szabályokról és a csoport 

tematikájáról – ha úgy tetszik – az egész szempontrendszeréről. Az alábbiakban ehhez szeretnék 

hozzájárulni egy lehetséges megközelítés közreadásával. 

 

Bevezetés: 

• Mikor és hogyan jelentkezett a probléma? 

• Ki észlelte, ki kért segítséget illetve ki jelzett? Röviden: Milyen módon került „látókörbe”? 

• Kik az érintettek az gyerek/egyén/család környezetéből? 

• Kik az érintettek a szakemberek/intézmények részéről? (Pl. iskola, házi orvos, stb…) 

• Milyen jellegű a probléma, mennyiben halmozott hatású 

Amennyiben gyermekről van szó: 

Általános bemutatás: 

• Fizikai tényezők  

• Pszichés tényezők 

• Pedagógiai vélemény 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/rovid-szempontrendszer-esetmegbeszelo-csoportokhoz/
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A probléma meghatározása: 

• Ügyfél szerint (Igen, életkortól függően a gyermek szerint is. Érzékeli – e a problémát? 

Egyáltalán problémának érzi – e?) 

• Családja szerint (Érzékelik – e a problémát? Egyáltalán problémának érzik – e?) 

• Szakemberek szerint 

• Az érintett, esetet előadó (esetgazda) szerint 

• Mit tudunk az iskolán kívüli helyzetéről (család, szülők, testvérek, kortárs csoport, baráti 

kapcsolatai, szabadidő stb…) 

• Mit tudunk a családjáról (általános bemutatás) 

• A család természetes erőforrásai 

• A gyermek erősségei (mire támaszkodhatunk a munka során vele kapcsolatban?) 

• Milyen szakembereket vonunk/vontunk be a megoldáskeresésbe, milyen eredménnyel 

• Eddig megtett intézkedések 

• Mi a rövid-, közép-, hosszú- távú célunk  

• Mihez kérünk segítséget 

• Milyen javaslataink vannak 

Amennyiben felnőttről/családról van szó: 

Általános bemutatás: 

• Fizikai tényezők 

• Pszichés tényezők 

• Személyes benyomások, érzések 

• Kapcsolati tőke 

• Tudás tőke, készségek, képességek 

• Családi háttér 

A probléma meghatározása: 

• Ügyfél szerint (Érzékeli – e a problémát? Egyáltalán problémának érzi – e?) 

• Környezete (pl. családja) szerint: (Érzékelik – e a problémát? Egyáltalán problémának érzik 

– e?) 

• Szakemberek szerint (Amennyiben érintett más szakma képviselője is) 

• Az érintett, esetet előadó (esetgazda) szerint 

• Mit tudunk a kapcsolati rendszeréről (férje/felesége, élettársa, gyermeke(i), baráti 

kapcsolatai, munkahely, szabadidő stb…) 

• Mit tudunk a családjáról (általános bemutatás, szülők, testvérek…) 

• Az ügyfél/kliens/gondozott természetes erőforrásai 

• Az ügyfél/kliens/gondozott erősségei (mire támaszkodhatunk a munka során vele 

kapcsolatban?) 

• Milyen szakembereket vonunk/vontunk be a megoldáskeresésbe, milyen eredménnyel? 
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• Eddig megtett intézkedések? 

• Mi a rövid-, közép-, hosszú- távú célunk?  

• Mihez kérünk segítséget? 

• Milyen javaslataink vannak? 

Megjegyzés: 

Az egyes pontok, természetesen vitathatóak, megvitathatóak. Néhány esetben ezen, szempontok 

közül más és más hangsúllyal, jelentőséggel bírnak egyes alpontok. Elég csak a gyermekjóléti 

alapellátásra és a gyermekvédelmi szakellátásra gondolni. Továbbá, a fenti szempontrendszer, egy 

keretet ad csupán. Tetszőlegesen kiegészíthető, sőt, kell is, hogy a csoportban résztvevőknek 

személyenként és a csoport egészének is legyenek kiegészítő javaslatai. Például sok esetben 

genogram vagy ecomap készítése és prezentálása is segítheti a közös munkát.  

Sikeres, eredményes esetmegbeszélő csoportokat kívánok minden kedves kollégának! 

Ajánlott irodalom: KÉRLEK BENNETEKET SZÁNJATOK RÁ KIS IDŐT! ÉRDEMES! 

Pataki Éva: Az esetismertetéshez szükséges információk lehetséges köre: 

http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-

_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf 

A fenti írásom az esetmegbeszélésről itt elérhető, innen letölthető: 

https://www.co-treme.hu/l/rovid-szempontrendszer-esetmegbeszelo-csoportokhoz/ 

 

 

 

 

http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf
https://www.co-treme.hu/l/rovid-szempontrendszer-esetmegbeszelo-csoportokhoz/
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4.5 A szupervízió(k)  

✓ Egyéni szupervízió,  

✓ Teamszupervízió,  

✓ Vezetők szupervíziója.  

Ideális esetben mindezek megtalálhatók lennének egy – egy olyan intézményben, ahol minimum 3 

szakmai csoport létezik. Esetünkben: Családsegítők csoportja, esetmenedzserek csoportja és iskolai 

szociális munkások csoportja. (Nem beszélve egyéb, más, itt nem taglalt és említett, de az 

intézményhez tartozó szakmai csoportokról.) De tudom, hol élek, és ismerem a szférámat, így 

mindez csak álom marad.  

De! Ha lehetőségünk van szupervizor igénybevételére éljünk vele. Jelenleg, az elmúlt majd’ három 

évben egy olyan kiemelt uniós programban dolgoztam, ami ingyenes szupervíziós lehetőséget 

biztosított szociális intézményeknek. Az ország egész területén. A szupervizor helybe ment. És 

bizony volt olyan tapasztalat, nem egyszer, hogy az intézményekben dolgozó kollégák idegenkedtek 

a szupervíziótól. Ez egyrészt érthető, mert azt tapasztaltam, hogy sokan még ma sem igazán 

rendelkeznek pontos információval arról, hogy mi is ez, mire való, miért előnyös, miben segít. Hát 

javaslom, ismerkedjetek a fogalommal és az alkalmazott gyakorlattal. Jómagam szociális 

munkásként kedvező tapasztalatokkal rendelkezem. Fontosnak tartom, hogy mind többen ilyen 

kedvező tapasztalatokat szerezzenek, hogy később, szakmai igényeségüknek megfelelően, már 

maguk érezzék szükségesnek, sőt, elengedhetetlennek az alkalmazását. Vezetők pedig pláne! Rájuk 

vonatkoztatva külön is kiemelten fontosnak tartom.  

Képzeljük el azt az ideális, már – már utópisztikus állapotot, ahol az első ábrán szereplő szakmai 

csoportok sorra kapják munkájukhoz a szupervíziós lehetőséget. 7 alkalommal csoportonként, előbb 

az egyik, majd a következő és végül a harmadik. Ez alatt el is telik annyi idő, hogy aztán újra induljon 

az egész, előröl, az első csoporttal. Mellette opcionális jelleggel egyéni szupervíziók sora és külön 

vezetői szupervízió. Tudom, tudom, ez már soknak is tűnik. De voltaképpen mit is jelent mindez egy 

átlagos dolgozóra? Az év 52 hetéből mindössze 7 alkalommal részt vesz teamszupervízión, és ha 

igényli, 4 – 5 alkalommal egyéni szupervízión. Ez összesen 12 alkalom. Havonta 1. Nos? Ez sok? Nem 

gondolnám! Sőt, ennek kellene a minimum minimumának lenni!  

További lehetőség a vezetők szupervíziója. Kifejezetten a vezetők részvételével. Gondolkodjatok el 

rajta, mi mindenben nyújthat segítséget. Képzeljétek el, hogy szupervízión veszetek részt, mint 

vezetők. Csak ti. Milyen témaköröket hoznátok fel? Mi lenne a cél? Mi lenne a tartalom? Ha csak 

bármelyikőtök közületek, vezetők közül elbizonytalanodik egy ilyen csoportban való részvétel 

kapcsán, az már megmutatja, mintegy indikátora annak, hogy valami nem működik vezetői szinten. 

Valami diszfunkció van jelen. Akár az adott vezetőnél, akár a vezetői team egészében.  

Azt tapasztalom, hogy sok helyen kevés, hiányos vagy éppenséggel teljesen téves információk 

vannak arról, hogy mi a szupervízió. Mi a célja, tartalma, módszere, fajtái, stb… Erről később, külön 

szándékozok írni, de szerintem ti is kereshettek jó cikkeket, leírásokat. Sőt! Javaslom, vágjatok bele. 

Keressétek meg a nektek megfelelő szupervizort és tőle, általa tanuljátok (meg) ezt a műfajt! Én 
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jövőre végzek, 2021-től örömmel vállalok teamszupervíziót, és egyéni szupervíziót mind vezetőknek, 

mind munkatársaknak. De ez itt, most nem a saját reklámom helye.       Majd lesz az is, ha már 

odaérek, ha majd időszerű lesz!        

Szóval, összegezve mindazt, amit itt megemlítettem a szupervízióval kapcsolatban: Hasznos 

szupervíziós alkalmakat kívánok mindnyájatoknak! Vezetőknek, beosztott kollégáknak egyaránt! 

4.6 A belső konzultációk 

30 éve dolgozom a szakmában és szerencsésnek mondhatom magam abban, hogy sok nagyszerű 

vezetővel volt dolgom, sok kiváló vezetőm volt. Pályám elején nekem nagy biztonságot nyújtott, 

hogy tudtam, ha szakmai elakadásom van, ha szakmai bizonytalanságot érzek, ha szakmai kételyem 

van, egyáltalán, ha segítségre, támogatásra van szükségem, akkor bátran fordulhatok a 

főnökömhöz, vezetőmhöz. Mi az, hogy fordulhatok? Egyenesen bíztattak rá és én pontosan tudtam, 

hogy igényelhetem. Mert volt egy kialakult rendszere. A vezető maga is érdeklődött (nem 

számonkért) és jelen volt a csoport szakmai életében. És persze maguk a kollégák is, ki – ki 

vérmérséklete szerint, de konzultált, kérdezett, visszacsatolást várt, és így tovább. Ettől aztán 

biztonságosabban mozogtunk a terepen, mert tudtuk, hogy ott van mögöttünk, támogat minket, 

egyfajta „hátország”. Hogy őszinte legyek, nem is nagyon tudtam olyan helyen dolgozni, ahol nem 

érezhettem ezt az odafigyelést, ezt a figyelmet, segítségnyújtást, támogatást. 

Ennek lehet egy kiépített rendszere. Például, ha párokat, triádokat állítunk fel. Olyan kollégákat 

teszünk egy párba, triádba, akik örömmel és szívesen dolgoznak együtt, megértik egymást, segítik, 

támogatják egymás munkáját és mernek bátran fordulni adott kollégájukhoz, ha elakadásuk van. 

Ebbe beletartozik azt is, hogy ki, kinek ventilál reggel a kávé/tea elfogyasztása közben, de ez csak a 

kezdet. A valós cél, hogy legyen egy olyan belső rendszerük, ami keretein belül rendszeresen 

szakmai konzultációt folytatnak a munkájukkal kapcsolatban. Legyen szó akár ügyfélről, kliensről, 

akár szakmai partnerről és/vagy egyéb dologról, folyamatról.  

Ezekről a konzultációkról érdemes egy – egy összegzést is készíteni. Azt nem gondolom, hogy 

mindről, egyesével, de negyedévente, félévente, nem árt egy kis rátekintés, hogy milyen témák 

merültek fel az egyes pároknál, triádoknál. Erre minden bizonnyal egy külön team alkalmat is kell 

majd biztosítani. Továbbá esetmegbeszélőkön is jól jöhet, amikor egy - egy konzultációs pár, triád 

esetét, eseteit dolgozzuk fel! Egymástól tanulunk, egymástól veszünk át eszközöket, módszereket. 

Egymást segítjük, egymást támogatjuk! Együtt! 

Mindezeknél természetesen maximálisan figyelembe kell venni maguknak a kollégáknak az igényeit. 

Hiszen ezek mértéke meglehetősen különböző és ez így is van rendjén. De a teamen belüli nyílt 

kommunikáció, a szakmai párbeszéd és a csatolás – visszacsatolás fontos. Szerintem. 
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4.7 Mentorálás 

Kedves Intézményvezető, csoportvezető és beosztott kolléga! 

Arra kérlek, egy kicsit lassulj le és kövesd a kérésem, majd a kérdéseim mentén haladj tovább! 

Kérlek, gondolj vissza első munkahelyedre. Idézd fel, mindazt, ami megelőzte az ottléted. Hogyan 

kerültél oda? Te jelentkeztél? Teljesen idegen volt az intézmény vagy már voltak előzetes 

ismereteid. Hogyan keltél aznap? Milyen volt az utad az első napodon? Hogyan fogadtak a leendő 

kollégáid? Ki volt az, aki rögtön szimpatikus volt? Miért volt szimpatikus? Volt olyan, akitől elsőre 

idegenkedtél? Netán nem volt szimpatikus? És miért volt vele kapcsolatos ilyen az érzésed? Látod 

magadat? Hogy nézel ki?       Hogyan viselkedtél? Meg vagy elégedve az akkori debütálásoddal? 

Mikor érezted úgy, hogy a helyeden vagy? Mitől érezted ezt? Volt, aki segített, támogatott? Netán 

volt olyan, aki gátolt?  

Most kérlek tarts még velem. Ha családos vagy, még lenne kérdésem. Milyen fogadtatást szeretnél 

a gyermekednek leendő első munkahelyén? Adsz neki majd tanácsot? Mit? Mitől óvnád meg? Mit 

vársz tőle? Mit tennél, ha tehetnéd, hogy megkönnyítsd a beilleszkedését? 

Nos, mára elég is ennyi kérés, kérdés. Mindezzel csak érzékenyíteni szerettelek volna benneteket 

egy kicsit. (Tréningen nyilván ez egészen máshogy, más mélységben történik, de így is bízom benne, 

hogy átjött az üzenet.) 

És nem, nemcsak pályakezdőknél fontos a mentorálás. Hanem minden új kollégánál. Nyilván 

van/lesz, aki kevésbé igényli. De a lehetőséget mindenkinek biztosítani kell(ene).  

Sokszor tapasztalom, hogy a pályakezdőket szidják a kollégák és türelmetlenek velük. („Nem tudnak 

semmit, Zsolt!” „Nem készítették fel őket!”) Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy vajon az előző 

generáció mindig, mindenben már az elejétől fogva szuper és kompetens volt? Hát, ha így van, az 

elég nagy baj, hiba!       Mert biztosan hamis érzetben ringatták magukat a kollégák.  

Tudom, egyesek szerint „Teher alatt nő a pálma.” Meg: „Be kell dobni a mélyvízbe!” és ilyen 

gondolatok mentén történik a bevezetés, de én ebben nem hiszek. Különösen akkor, ha meg 

szeretnénk őrizni a munkavállalókat, a kollégákat. Volt oktatóként meg kifejezetten elborzasztott az 

a gyakorlat, hogy egyes helyeken a hozzájuk nagy gyakorlatra jelentkező szociális munkás, 

szociálpedagógus és/vagy bármilyen szakos hallgatót, azonnal elkezdték froclizni, hogy „Más ám az 

elmélet és más a gyakorlat!” meg „Na, majd most megtudod, hogy mennek itt a dolgok!” És azonnal 

kivitték a kollégák a cirka 21 – 22 éves végzős hallgatót valami igazán sokproblémás családhoz, 

mondván, „Tudja meg, ismerje meg mi is az igazi élet!” Hát hol élünk? Mi ez? Sorkatonaság? Ahol 

szivatjuk a kopaszt? Meg milyen hozzáállás már az, hogy „Ha nekem sem volt jó, nekem sem segített 

senki, akkor tudja meg ő is mi a magyarok istene”.  

Véleményem szerint ez a frusztrált magatartás olyan rossz példa, amit minden eszközzel meg kell 

szüntetni. Az ilyen kolléga meg segítségre szorul, mert ha saját leendő kollégáival így bánik, akkor 

miként bánik ügyfeleivel, klienseivel? (Hogy saját magával miként bánik, az meg aztán tényleg a 

segítő segítése, mentálhigiénéje probléma-, és feladatkör.) 
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Sokan panaszkodnak a valóban létező erős fluktuációra. De belegondolnak abba is, hogy a 

közalkalmazotti szférában miképp és mitől lehet vonzó egy munkahely? A bérezés kevés kivételtől 

eltekintve, szinte azonos. Amiben versenyezni tud egy munkahely, az a munkakörülmények 

összessége. A tárgyi eszközökről itt most nem beszélek. A humán eszközökről annál inkább! Ezekben 

látok potenciált. Nem mindegy milyen légkörbe kerül be egy új és/vagy pályakezdő kolléga! Csak a 

vezetőn és a team egészén múlik, hogy mit nyújt az újonnan érkezettnek. 

Szóval, kedves vezetők és kollégák! Dolgozzatok ki egy mentorálási rendszert, ha ez így túl 

komolynak hangzik, akkor egy mentorálási gyakorlatot! Amolyan protokollt! Ki, mikor, kit, és hogyan 

mentorál. Milyen gyakran konzultálnak? Mikor kíséri és mikor nem kíséri a kollégát a kolléga vagy a 

vezető. Mennyi időt szánnak erre mindösszesen? Hogyan bátorítják, motiválják, facilitálják az új 

kollégát? Akár rendelkezik már tapasztalattal, akár pályakezdő. 

Legyetek büszkék, ha mindez sikerül!  

 

4.8 További feladatok, tevékenységek 

Kedves munkatárs, kedves vezető! Ez az alfejezet itt, a ti írásaitoknak, gondolataitoknak, 

véleményeteknek a helye. Gondoljátok át, mi mindenre volna még szüksége a ti belső szakmai – 

szakemberi és emberi működéseteknek, együttműködéseteknek.  

Sok helyen már oly gyakran alkalmazták a csapat-, és teamépítés kifejezést, hogy teljesen 

devalválódott. Ettől függetlenül én mégis arra kérlek benneteket, találjatok helyet, időt, tartalmat 

és módszert arra, hogy átgondoljátok a szakmai csoportotok, majd később, az egész intézményetek 

működését, annak elemzését, építő kritikáját, majd a szükséges változások, változtatások 

tervezését, szervezését és végül megvalósítását.  

Nem tudom ki hány éves, ki hány évet dolgozik még a nyugdíjáig, de ha csak 45 – 50 éves vagy, akkor 

is még 15 – 20 év munkával töltött idő áll előtted. Mit, hogyan és milyen környezetben szeretnél 

végezni, mondjuk 2025 – ben? És 2030 – ban? 2035 – ben? 
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5 Szakmai kapcsolat kialakítása a stratégiai partnerekkel 

Mondhatni, könnyű dolga van az intézményeknek, hiszen: 

• Stabil jogszabályi környezet áll rendelkezésre (Gyermekvédelmi törvény jelzőrendszerre 

vonatkozó paragrafusok) 

• A témában több módszertani anyag, ajánlás, cikk, jó gyakorlat jelent meg az elmúlt két 

évtizedben. Különösen az elmúlt években. 

• Mintegy 23 éves múltra tekint vissza a fenti két pont és az intézményrendszer kiépülése, 

növekedése, bővülése (1997. évi XXXI. tv.) 

Aztán mégis ott tartunk, ahol tartunk. Ugyan sok eredmény született és vannak kiváló megoldások, 

gyakorlatok, én azt tapasztalom, hogy több területen, még mindig küzd az ágazatunk a stratégiai 

partnereivel. Ezek a területek az alábbiak: 

• A jelzőrendszer működése: Jelzések gyakorlata, gyakorisága, milyensége, minősége stb… 

• Éves gyermekvédelmi tanácskozás kiüresedése 

• Jelzőrendszeri esetmegbeszélések hiánya és/vagy formális, „pipáljuk ki” rendszere 

Természetesen mindezek mellett számos tartalmas és magas szakmai színvonalú együttműködés is 

létezik. Szóval, a kép meglehetősen vegyes. 

Mit lehet tenni? Néhány gondolatot osztok meg az alábbiakban. Meggyőződésem, hogy a téma, a 

jelzőrendszer működtetése és a jelzőrendszerhez kapcsolt szakmai feladatok (jelzőrendszeri 

(eset)megbeszélés, az éves jelzőrendszeri tanácskozás és úgy egyáltalán a szakmaközi 

együttműködés gyakorlata a leghatékonyabban műhelymunka, workshop, tréning, képzésen 

keresztül sajátítható el. Túl azon, hogy külön Instant módszertant érdemel. Erre, ez utóbbira 

azonban egyelőre nem vállalkozom, mert egyrészt nincs meg a felkészültségem hozzá, másrészt az 

eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy hiába is fordulnék kéréssel, kérdéssel, felhívással a 

szakmához, a szakma képviselőihez, harmadrészt meg a saját szakmai érdeklődésem más 

területekre összpontosul. 

Szóval, lássuk, mit lehet tenni. Az alábbiakban vázlatosan igyekszem bemutatni javaslataimat. Azért 

vázlatosan, mert, mint írtam, szerintem ezekre tréningeket, képzéseket, de legalábbis 

workshopokat, műhelymunkákat kell szánni. 

Továbbá ezzel a fejezettel készítem elő az ezt követőt, melyben az intézményen kívüli 

munkaformákat és vezetői feladatokat taglalom majd.  

De most lássuk a hozzájuk vezető út szakaszait! 

 

 



 

 

29 

5.1 A jelzőrendszer 

• Mi lenne akkor, ha kicsit félretennétek ezt a „jelzési kötelezettséget”, mint kifejezést? 

• Mi lenne, ha a jogszabályi hivatkozásokkal is óvatosabban bánnánk kezdetben? 

• Mi lenne, ha kevésbé erőltetnénk a protokollokat, ajánlásokat? 

• Mi lenne, ha kevésbé beszélnénk az eljárásrendről, meg jelzőlapokról, dokumentációkról? 

• Mi lenne, ha kevésbé hangsúlyoznánk a dolog adminisztratív és hatósági jellegét? 

Helyettük inkább a szakmai – emberi együttműködésre helyeznénk a hangsúlyt. Mert mi történik 

mondjuk a védőnő, az óvónő, a tanár és a családsegítő szakember között? Igazából szakmai – emberi 

együttműködés. Ebben a sorrendben: 1. szakmai, 2. emberi. Kompetenciák mentén. Az adott gyerek 

és család érdekében. A kölcsönösség jegyében. A közös érdek jegyében.  

Azt gondolom, hogy a dolog személyes részére kell a hangsúlyt helyezni és csak ezt követően vagy 

ezzel párhuzamosan az intézményi szintű együttműködés kialakítása a cél. A létező protokoll, ajánlás 

szerint. Amikor Ricsivel, Anikóval és családjukkal kapcsolatban baj, probléma merül fel, akkor 

elsősorban Ildikó/István a védőnő, óvodapedagógus, tanár, kollégiumi nevelő, stb… dolgozik együtt 

Klárával/Zoltánnal a családsegítővel, esetmenedzserrel, iskolai szociális munkással. Fontos, persze, 

hogy intézményi szinteken is történjen lefektetett szabályokon keresztüli együttműködés, de eddig 

zömmel felülről lefelé, értsd intézménytől és csak aztán a benne dolgozóktól történtek a 

megkeresések. Én ennek a fordítottját javaslom. Szakemberek szintjén kell kiépülnie a 

kooperációnak. Lehet, így lassabbnak tűnik, de eredményesebb és hatékonyabb. Különben is, eddig 

eltelt 23 év a Gyermekvédelmi törvény megjelenése óta. Ez a bő két évtized elegendő volt a 

jelzőrendszer eredeti céljainak funkcióinak a megvalósítására? Ha igen, akkor nincs szavam. Ha úgy 

érzed volna még mit tenni, akkor véleményem szerint érdemes még rászánni időt, türelmet és 

energiát.  

Szóval javaslatom összegezve: Fordítsuk meg a hierarchiát. Ne felülről lefelé, hanem fordítva, az alsó 

szinteken kezdjük el az együttműködést és úgy érjünk el egyre feljebb, a munkacsoportok és 

intézmények szintjéig. Hogy már régóta így csináljátok? És még sincs eredmény? Akkor valami 

biztosan félrement, akkor valamit biztosan újra kell gondolni. (Ha működik, akkor nincs szavam, mint 

írtam.) Hogy ennek az alulról építkezésnek mi a menete, miként lehet rendszerszerűen és tudatosan 

véghez vinni, nos, az a műhelymunkák, tréningek, képzések területe. Instant módszertan módon: Mi 

a cél, kik a célcsoportok? (Miért? Kikért?) Mi a tartalom? (Mit?) Mi a módszer? (Hogyan?) Kik a 

partnerek (Kivel?) Milyen gyakorisággal és időben? (Mikor? Meddig?) Milyen helyszíneken? (Hol?) 

Milyen kompetenciák és szakmai elvek mentén? (Újra csak a hogyan?) 

Lám, mint írtam, erre külön Instant módszertant szükséges írni!        

Ezek aprólékos végig gondolását javaslom team szinten, aztán (újra)tervezését a jelzőrendszeri 

tagokkal történő együttműködésnek, majd megszervezését a munkának (Például ütemezés), majd a 

feladat részletes megvalósítását. Röviden: Újratervezés és új fajta megközelítés tudatos 

alkalmazása. A vezetők feladatai ebben kardinálisak! És az is, hogy gondoljon valamit erről az 

egészről. Legyen szakmai álláspontja és azt hitelesen képviselje is. Nem elég a jogszabályokat 
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szajkózni, nem elég az ajánlásra, protokollra hivatkozni. (Mert egy védőnő, tanár, bárki 

jelzőrendszeri tag ezt gondolhatja: „Mit érdekel engem, mint jelzőrendszeri tagot, tanárként, 

védőnőként a ti munkátok?” – Ez persze hibás, sőt törvénynek ellenszegülő álláspont, de attól még 

létező probléma.) A jogszabályok helyett közelítsük meg emberi – kapcsolati szinteken, aztán 

szakmai szinteken… 

Egy kitérő: Iskolai szociális munkásoknak szóló tréningemen van egy feladat: Mutatkozz be összesen 

5 mondatban, hogy ki vagy te, honnan jöttél, mi a dolgod, mit fogsz itt csinálni? Ezt tedd meg külön, 

ha tanárnak, külön, ha igazgatónak, külön, ha szülőnek, külön, ha gyereknek teszed! 

Nem könnyű, belátom. Nos, így vagyok én a családsegítőkkel, jelzőrendszeri koordinátorokkal, 

felelősökkel, esetmenedzserekkel stb… Össze tudjátok foglalni 5 mondatban egy tanárnak, 

intézményvezetőnek, védőnőnek, bárki jelzőrendszeri tagnak, hogy kik vagytok, honnan jöttetek, 

mit csináltok és miért keresitek fel éppen őt? 

Azt gondolom, hogy vezetőként ezeket e témaköröket újra és újra elő kell venni teameken és közös 

álláspontot, gyakorlatot érdemes bevezetni a jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés 

kialakítása érdekében! 

5.2 A jelzőrendszeri (eset)megbeszélések 

Számomra a jelzőrendszeri megbeszélések mindig is a szakmaközi együttműködés alapját 

jelentették, úgy is tekintettem rájuk. Már akkor, amikor ez még nem volt hivatalos kifejezése az 

ajánlásoknak. (Mivel nem is voltak ajánlások.)  

Mert voltaképpen mi is a cél?  

Az adott település humán szolgáltatást nyújtó szakembereit (egészségügy, oktatás, szociális-, 

gyermekvédelem, kultúra, egyházi szféra, civil szektor, fenntartó, döntéshozók) egy asztalhoz ültetni 

és a település problémáit megbeszélni, és javaslatokat tenni a megoldásra. Mindezeken túl az 

együttműködés kialakítása egyrészt a jogszabályoknak megfelelően, másrészt azok helyi 

alkalmazásával. 

Másodlagos cél lehet, egyfajta érzékenyítés a helyi problémák iránt, és némi ventilálás biztosítása a 

szakemberek részére.  

Harmadlagos célként, a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztását látom, közös szakmai 

konzultáción keresztül. 

Hogyan történik a szervezés, és megvalósítás? 

Minden meghívott legalább egy héttel a megbeszélést megelőzően írásos értesítést kap 

a találkozó helyéről, idejéről, várható témáiról, tartalmáról. (Amennyiben lehetséges, 

érdemes már a korábbi megbeszélésen egyeztetni az időpontokat.) A visszajelzések elég, 

ha telefonon történnek. Minden más részlet, fogás, alternatív megoldás a helyi szakembereken 

múlik, hogy miként érik el, hogy el is jöjjenek a meghívottak. 
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Mi történjen ott? Mi legyen a forma és téma, tematika? 

A formáról: 

A szakmaközi megbeszélés rövid információs körrel kezdődik, melyen a résztvevők 

elmondják, hogy a tematikán kívül van–e olyan téma, melyet fontosnak tartanak itt és 

most megbeszélni. Ezt követően minden egyes szakterület elmondja a véleményét, 

javaslatát a témával kapcsolatban. Ha van valamilyen egyetértésben megfogalmazott 

javaslat, feladat, akkor az rögzítésre kerül. 

A megbeszélésről részletes emlékeztető készül. Nem jegyzőkönyv, de a lényeges 

elemeket tartalmazza. Az emlékeztetőt 3 napon belül minden résztvevő kézhez kapja, 

és javíthatja, kiegészítheti azt. 

A tartalomról: 

Bocsánat, de nekem régi mániám, hogy a proaktivitás jelen legyen a mindennapi munkánkban. 

Ennek megfelelően, a szociális-, gyermekvédelmi szférában a nyár, valahol április környékén 

kezdődik, amikor már azokat a gyerekeket írjuk össze, akiknek feltétlen szükségük lesz és/vagy mi 

ajánljuk meg számukra és családjaik számára valamilyen szolgáltatást. Ilyen lehet például: Nyári 

napközi, nyári tábor, tanulást segítő szolgáltatás, csoportmunka, stb… 

A tanév sem június közepén ér véget, hanem valahol májusban, amikor már lehet tudni, kik azok a 

gyerekek, akik például tanulási segítségre, támogatásra szorulnak. (Magyarul: Nagy valószínűséggel 

buknak 1 – 2 tárgyból vagy évet ismételnek) Akik részére érdemes valamilyen tanulási szolgáltatást 

szervezni. (Vigyázat, nem korrepetálásra gondolok, véleményem szerint az nem feladata sem a 

családsegítésnek, sem az iskolai szociális munkának!) Ám azt megszervezni (például 

tanulócsoportokkal) már feladata az említett intézményeknek és a benne dolgozó szakembereknek! 

Erről részletesen olvashatsz  

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

és itt: https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/07/tanulokozosseg_tanulo_kozosseg_igen 

Folytatva a proaktivitást, az iskolakezdés sem szeptemberben kezdődik a mi szakmai szféránk 

szerint, hanem valamikor május – júniusban, amikor lehet tudni, hol, melyik családoknál fog gondot 

okozni (anyagi gondot például) az iskolakezdés.  

Aztán a tél sem decemberben kezdődik, hanem a felkészülésével rá, valamikor október környékén. 

És így tovább. Az alábbiakban vázlatosan, hónapról, hónapra írok le pár ajánlatot a jelzőrendszeri 

megbeszélésekre. (Tudom, nem havonta, hanem kéthavonta vannak. Tekintsetek a felsorolásra úgy, 

mint a szokásos kifejezésemmel élve: szolgáltatási palettára. Vegyétek ki belőle azt, ami nektek 

fontos, ami nálatok szükséges, érvényes. Össze is lehet vonni témaköröket. 

 

 

https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2019/03/30/ovodai_iskolai_szocialis_munka_nyaron
https://igyislehet-lehetigyis.blog.hu/2017/08/07/tanulokozosseg_tanulo_kozosseg_igen
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A témakörökről: 

Általános tartalmak az év során: aktualitások, időszerű problémák és javaslatok, 

problémalista összeállítása, javaslatok a fenntartó felé, települési, járási bizottsági üléseken 

részvétel, illetve beszámoló a történtekről. Általános tapasztalatcsere a 

különböző szakterületek képviselői között. 

 

Január: A téli szünet előtti óvodai, iskolai rendezvények tapasztalatai, az év végi szociális 

akciók (pl.: csomagosztás) célzottságának, eredményességének megbeszélése. Továbbtanulás 

(Jellemző gyakorlat, trendek, nehézségek, stb…) Az éves ütemterv körvonalazása.  

Február:  Iskolai félévkezdés. 

Március: A tavaszi szünet előkészítése, Felügyelet nélküli gyermekek részére programok 

szervezése stb. 

Április: Nyári napközi, szabadidős programok, táboroztatás stb. előkészítése. Felkészülés a 

szükséges pályázatokra. 

Május: Nyári eseményekkel kapcsolatos teendők, kérdések stb. 

Június: „Óvoda érett”, „iskolaérett” gyerekekkel kapcsolatos tennivalók. Ugyanez a szakmai kérdés 

azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akik nem kezdik meg az iskolát, óvodát. 

Július: Ha indokolt akkor nyári szünet, hiszen amúgy is a nyári szabadságolások miatt kevés 

résztvevıre számíthatunk. 

Augusztus: Az óvoda és iskolakezdés nehézségei. Tanszertámogatás, óvodáztatási, 

iskoláztatási támogatások, családok felkészítése, családlátogatások megszervezése stb. 

Szeptember: Óvodai, iskolai hiányzások, a kezdetek nehézségei. 

Október: Aktuális problémák. 

November: Felkészülés a decemberre, szociális akciók, rendezvények, téli szünet stb… 

December: A fentiek konkrét megvalósítása. (szociális akciók rendezvények stb…) 

Forrás: 

http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-

vajda-szakmakozi 

 

 

 

http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-vajda-szakmakozi
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-vajda-szakmakozi
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Azt gondolom, hogy ha a fentiekben sikerül az együttműködés, az jó alapot szolgáltat arra, mintegy 

megágyaz a későbbi, face to face együttműködésnek, melyben aztán jöhetnek az ajánlás szerinti: 

• Jelzések komplex eljárása és gyakorlata, folyamata 

• Egyéni konzultációk 

• Esetmegbeszélések, esetkonferenciák 

• Szakmaközi megbeszélések 

• Éves gyermekvédelmi tanácskozás 

A vezetők feladatai: 

Kínálkozik az egyszerű válasz: Minden, a fentiekkel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. Igen, 

tudom, van külön erre megbízott kolléga, a jelzőrendszeri (felelős) tanácsadó munkatárs. De hogy 

megy ki például a meghívó? Ki és kinek/minek a nevében hívja meg az érintetteket? Ki(k)nek az 

aláírása szerepel? Egy évben hány jelzőrendszeri megbeszélésen vesz részt a vezető? Kíséri – e, 

támogatja – e, akár jelenlétével a kollégáját? Szervez – e ő maga, a szokványostól eltérő, vezetőknek, 

csak vezetőknek szóló (jelzőrendszeri)megbeszélést? Például az éves gyermekvédelmi tanácskozást 

megelőzően! Számos kérdés merülhet fel még ezzel kapcsolatban. Javaslom, beszéljétek át, kedves 

kollégák, teamen, csoporton, értekezleten. Sikeres megvalósítást kívánok! 

5.3 Az éves gyermekvédelmi tanácskozás 

„Ahány ház, annyi szokás!” – Az elmúlt 20 évben volt szerencsém jó pár éves gyermekvédelmi 

tanácskozáshoz. A kép meglehetősen vegyes. Úgyis fogalmazhatnék, hogy sokszínű, bár ezt 

túlzottan pozitívnak érzem. Természetesen sok jó gyakorlat van. Távol áll tőlem, hogy erről itt írjak 

részletesen, hiszen nem ez a témája az írásnak. Erről külön lehetne egy részletesebb dokumentumot 

létrehozni, megfogalmazni, közzétenni. De engedjetek meg itt most csak egy alternatívát, egy 

javaslatot, hogy talán lehet másképp is. 

Miért ne lehetne konferencia? Helyi tapasztalatokon, adatokon, kirajzolódó trendeken alapuló, 

szakmai, sőt, szakmaközi konferencia! Kedves vezetők, és munkatársak! Engedjétek el a protokollt 

és az ajánlást (sok helyen most is ez történik, mert ez az esemény üres vagy protokoláris, más helyen 

puszta formalitás, olyannyira, hogy gyakorlatilag csak a meghívók vannak jelen, a meghívottak 

kevésbé      , megint más helyeken pedig egy másfél órás sehová nem vezető ventilálás, „ahol 

legalább a kávé finom volt…” És még hosszan lehetne sorolni a negatív tapasztalatokat. Igaz, a 

pozitívokat is, de ez utóbbiak nyilvánosságra hozása, és megosztása szélesebb körben szerintem az 

érintett intézmény feladata és nem az enyém. Például valamelyik felhívásom kapcsán, válaszul 

leírva, mint jó gyakorlat. 

Egy alternatíva: 

Mi lenne, ha tényleg tanácskozás lenne, sőt, egy konferencia. Délelőtt előadókkal, délután 

workshopokkal. 
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Valahogy így: 

Vázlatos, nagyon vázlatos tematika, hiszen minden egyes témakört a helyi igényeknek, 

szükségleteknek megfelelően érdemes alakítani. 

09.00 – Köszöntő 

09.15 – A gyermekjólét a számok és események tükrében. Néhány statisztikai jellemző, trendek, és 

irányok, problématípusok, stb…: előadás 

10.15 – A jelzőrendszeri működésről – tapasztalatmegosztás – beszámoló: előadás 

11.00 – szünet 

11.15 – 12.30 – Ami az előző előadásokból kimaradt és ami a számok és trendek mögött van. Jó 

gyakorlatok, felvillantása és kreatív esetbemutatás – interaktív előadás 

12.30 – Ebéd 

14.15 – workshopok (3 db.) (Én most, csak kitaláltam három témát gyorsan.) 

➢ A szociális csoportmunka szerepe az iskolai prevencióban 

➢ Közösségi munka a szegregátumban 

➢ Interprofesszionális együttműködés az egészségüggyel (Családsegítők – védőnői hálózat) a 

0-3 éves gyermekeket nevelő családok segítése, támogatása érdekében. 

15.30 – a workshopok rövid összegzései 10 – 10 percben a workshopok vezetőitől 

16.00 - zárás 

Ti nyilván ennél „ütősebb” témaköröket is ki tudtok találni. Olyanokat, amiket ti végeztek és 

érdeklődésre tart számot, illetve büszkék vagytok rá! 

Látható, hogy nem szükséges feltétlenül „országos hírű” előadókat meghívni. Végül is ez egy helyi 

konferencia. Helyi szakemberekkel a humán szolgáltatások minden részéből. Egy találkozási, 

véleménycserélési és szakmai reprezentációs lehetőség. Ezért ne is minden előadó, workshop 

vezető a ti intézményetekből kerüljön ki, hanem mondjuk legyen pedagógus, védőnő, pszichológus 

a pedagógiai szakszolgálattól stb.. stb… 

A vezetőnek nagy szerepe lehet abban, hogy megfelelően tálalja a városvezetés vagy más fenntartó 

felé. Évente egyszer. Gyermekek helyzete, családok helyzete, sok – sok szakember, helyi média, stb… 

Ezen hívószavak mentén, megfelelő kommunikációval szert lehet tenni városi, járási támogatásra.  

Sikeres és eredményes éves gyermekvédelmi tanácskozást és/vagy konferenciát kívánok 

mindnyájatoknak! 
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5.4 Az iskolai szociális munka, mint új elem megjelenése és problematikája 

A jelzőrendszer tiszta és áttekinthető a jogszabály ismeretében.  Vannak a különböző intézmények 

és van egy erre hivatott intézmény, akinek jelezni kell, ha baj van, majd meghatározott jogszabályi 

és dokumentációs közegben együttműködés keretein belül végzik munkájukat. Ilyen egyszerű. És 

ezért nem is működik!       Túl egyoldalú, túl „felülről jövő” és túl adminisztratív. De most tekintsünk 

el mindettől, fentebb, az 5.1 – es alfejezetben már elmondtam, miben látom a megoldást és mit 

javaslok.  

Ebbe a jól/rosszul működő rendszerbe lépett be az iskolai szociális munka. Sajátos helyzetben. 

Egyrészt külsős, hiszen nem tagja, alkalmazottja az óvodának, iskolának, (Ezzel maximálisan 

egyetértek, hogy ez az angolszász modell valósult meg) ugyanakkor pont annak az intézménynek a 

dolgozója, akik felé „jelzési kötelezettségei” vannak az óvodának, iskolának, és benne minden 

dolgozónak. Őszintén szólva, ha én pedagógus lennék, én is összezavarodnék. Különösen, ha az 

adott iskolám/óvodám „gyermekvédelmi felelős” hagyományára, és korábbi gyakorlatára 

gondolnék, azzal vonnék párhuzamot.  

Szóval kedves szociális szakember kollégák és vezetők, több empátiát és türelmet kérek a 

pedagógusok felé, mert bizony nem könnyű megérteni a mi kicsavart, kifacsart rendszerünket, 

benne a funkciókat (segítő, támogató – hatósági) és az ilyen – olyan elnevezésű munkaköröket. 

Gondoljunk bele, ebből a szempontból mennyivel egyszerűbb egy átlagember részéről megérteni 

• az egészségügyet: Ahol van az orvos meg a nővér 

• az oktatást: ahol van a tanár aztán slussz.       

Ehhez képest, nekem, mint mondjuk tanárnak, éreznem és értenem kell a családsegítő kolléga, az 

iskolai szociális munkás kolléga, az esetmenedzser és a gyámügy szintjének a feladatait, funkcióit, 

kompetenciahatárait stb…  

Lássuk mindezt a tanár szemszögéből: 

„Közben meg azt látom, hogy még mindig nem történt semmi az ügyben, amivel először 

megkerestem Pétert, aki itt szokott néha sertepertélni az iskolában, majd megkeresett Zsuzsa a 

„családmegsegítőktől”, hogy töltsek ki valami jelzőlapot, aztán meg egy harmadik ember neve is 

felmerült, valami menedzser vagy ki, hogy vegyek részt valami esetmegbeszélőn meg valami 

tárgyaláson (védelmi tárgyalás, ha jól emlékszem…)” 

A fentiek egy átlagos ügy, átlagos tanár szereplőjének szemszögéből követhetők. Szóval nem 

egyszerű. Ezért is elhibázott egyrészt az az ajánlás, ami az iskolai szociális munkásoknak szól az 

esetmunkával és a jelzőrendszerrel kapcsolatban (Tudom, több helyen már javítva, módosítva van.). 
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Kedves vezetők, és munkatársak! 

• Ahol működik a jelzőrendszer és annak minden kapcsolt eleme, itt és most az iskolai szociális 

munkáról beszélek, ott csak gratulálni lehet. 

• Ott, ahol álsikerrel altatják magukat a résztvevők, ahol a hivatalos kommunikáció ez, de a 

valóság egészen más, ott érdemes ébredezni és újragondolni sőt, újratervezni az egészet. 

Ebben a vezetők felelőssége és munkája megkerülhetetlen.  

• Ott, ahol működik ugyan de vannak kihívások, például maradva az az iskolai szociális munka 

beillesztésénél, ott türelmet, átgondoltságot és jelentős vezetői felelősséget és munkát 

kívánok! 

Az iskolai szociális munkával kapcsolatos vezetői feladatokról még lesz szó, mindjárt, a következő 

fejezetben, de írtam korábban is róluk, mind a négy óvodai – iskolai szociális munkával kapcsolatos 

instant módszertanban. A tréningeken is javasoltam, hogy hagyják abba a jelenlegi rossz 

gyakorlatokat és tervezzék újra az egészet, az alapoktól. Például a bemutatás, bemutatkozástól. Ha 

szántok rá több teamet, ahol újraterveztek, akkor sikeres lehet a szakmai illeszkedés az oktatási – 

nevelési intézményekhez, intézményekbe. Ahol ez rosszul kezdődött, ott ezen a téves úton jár a 

szakember és a munkacsoport, az intézmény egésze. Vajon meddig szándékoznak tévúton járni? 

Érdemes időt, energiát szánni az újratervezésre. Használjátok ki, hogy még az elején vagytok.  

Sikeres munkát, eredményes újratervezést kívánok!  
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6 A vezető, a team és a külső 

szakmai környezet, szakmai 

partnerek – munkaformák 

intézményen kívül  

Azt gondolom egy bármilyen szintű vezetőnek egyik 

legfontosabb munkaterülete és feladata a szakmai 

kapcsolatépítés. A szakmai együttműködések keresése, megtalálása, a lehetőségek 

kibontakoztatása, facilitálása. Ennek számos formája lehet, számos módszer áll rendelkezésre. Itt, 

most az általam legfontosabbakat veszem sorba. Ez egy kínálati paletta! Azt nem gondolom, hogy 

minden egyes elemének így és ilyen gyakorisággal kell megvalósulnia. Nem, hiszen akkor mást sem 

csinálna a vezető!  

De az feladata, hogy mindegyiket számba és sorra vegye. Alakítson ki fontossági sorrendet, súlyozza 

a teendőket. Tervezze be a munkájába és hajtsa végre a saját feladat-, és ütemtervét!  

Másik feladata, hogy ha ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések érkeznek a kollégáitól, akkor 

azokat karolja fel, támogassa és biztosítsa a megvalósulásuk feltételeit! 

Hát akkor lássuk, mikből is állnak ezek?! 

6.1 Szakmai kapcsolatépítés, kapcsolat kiépítés 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatoknak, központoknak nagyon könnyű dolga van ezen a 

téren az elindulásnál! Mindhárom munkacsoportnak (családsegítők, esetmenedzserek, iskolai 

szociális munkások) törvény adta lehetősége és egyben kötelessége is a szakmai kapcsolatépítés. 

Elég csak a jelzőrendszerre és annak minden egyes elemére gondolni.  

Egy javaslat: 

Mielőtt bármilyen kapcsolatépítésbe, kiépítésbe belefognánk, érdemes előtte közösen elkészíteni a 

saját intézményünk ecomapját. Mégpedig úgy, hogy minden egyes dolgozó elkészíti otthon a saját 

meglátása szerint, beleértve a vezetőt is, aki kettőt készít. (Egyet hogy a személyes intézményi 

kapcsolati hálója milyen és egyet arról, hogy az intézményének egészének milyen a kapcsolati 

hálójának minősége.) Szóval mindenki maga elkészíti a saját ecomapját (kapcsolati térképét, benne 

jelölve az ecomap szerinti kapcsolati minőségeket), majd ezt a sok – sok ecomapot 

„összeolvassátok”, és úgy kiad együtt egy egészet és részleteset. Hiszen lehet, hogy egy adott 

egészségügyi, oktatási intézménnyel Zsuzsának/Bélának konfliktusos a viszonya, viszont 

Editnek/Józsefnek nem, sőt, nekik sikerült szoros kapcsolatot kiépíteniük. Ez az egész munka jó 

tartalom, téma lehet két teamalkalom egy – egy napirendi pontjára. 

Ha ez megvan, indulhat a munka. Hiszen látjuk az erősségeket, a problémás viszonyokat és azokat 

is, ahol egyelőre laza a kapcsolat, amit érdemes szorosabbra fűzni.  
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Az alábbiakban az iskolai szociális munka bevezetésén keresztül mutatom be a hivatalos kapcsolat 

kiépítés általam javasolt lépéseit.  

Azt gondolom, ha az alábbi lépésekben az iskolai szociális munkást, mint alanyt kicseréljük, 

családgondozóra, valamint, ha az iskola helyett a védőnői csoport, Pedagógiai Szakszolgálat, 

Rendőrség, vagy más jelzőrendszeri tag (intézmény) elnevezést használunk, továbbá ha a 

pedagógus szó helyett más szakember elnevezést használunk, akkor ugyanott és ugyanúgy 

vagyunk.  

Kis változtatásokkal, ezt a vázlatos „menetrendet” érvényesnek tartom minden jelzőrendszeri 

intézmény kapcsán is. Minden jelzőrendszeri kapcsolatépítés során! Bízom a kreativitásotokban és 

abban, hogy látjátok, értitek az egész üzenetét. Súlyt szeretnék adni és mutatni a szociális 

intézményeknek. Ezt pedig professzionális, felkészült, bátor és magabiztos vezetőkkel lehet csak. 

Akik felvállalják az intézményük és munkatársuk képviseletét.  

Az itt leírt ütem-, és tevékenységtervet már ismertettem a „Szociális munka az iskolában – Instant 

módszertan című írásomban a 29-30. oldalakon.  

Szóval akkor az intézményi kapcsolatkiépítés lépései: 

A pedagógusok, az intézmény elérése, bevonása: 

Úgy nevezett nulladik lépések: 

✓ 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…  

✓ 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 az 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 és/vagy más fenntartónak. 
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Aztán: 

Első lépések a pedagógusok, és az 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. 

➢ 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, illetve bármilyen 

szakmai munkabeosztásoddal kapcsolatban! Ha egy mód van rá, ne nusika01, tündérbogár76@… 

vagy pityuka02, netán szilajharcos89@  stb… legyen! ☺ Bocsánat! Láttam ilyet, kaptam emailt ilyen 

címről, illetve hasonlókról, kollégáktól.  

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. 

Nos, kb. ennyi az iskolai szociális munka bevezetésén keresztül. Maguk a lépések szerintem 

ugyanezek minden szakmai partnerrel kapcsolatban. Nyilván a szakmai kifejezések nem ugyanazok. 

Nem tantestületi értekezlet, hanem sima team vagy értekezlet egy jelzőrendszeri tagnál. Mint írom, 

fentebb, ezeket a szavakat, csak cseréljétek be a megfelelőre, attól függően, hogy éppen milyen 

szakterületről, milyen intézményről beszéltek! Eredményes kapcsolatépítést kívánok! 
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6.2 Intézményi szakmai képviselet 

Egy adott intézmény képviselője, nyilvános felülete – sok más mellett – arca, megjelenése és 

megjelenítése maga a vezető, illetve vezetők! Sokszor ők vannak előtérben és sokszor ez kívánatos 

is! Ha valakikre, hát rájuk duplán érvényes, hogy képviseljék a szakma, az intézmény és a 

munkatársaikat. Körülbelül ebben a sorrendben! Ha csak két, valamely humán szolgáltatással 

foglalkozó szakember (pláne, ha maguk is vezetők) beszélget egymással, akár veled, kolléga, előbb 

– utóbb elhangzik az a kérdés, hogy „Ki is a te vezetőd?” „Ki is ott a vezető?” és máris beindulhat, - 

figyelem, megengedő fogalmazás: beindulhat - az általánosítás. Akár pozitív, akár negatív irányba. 

És egyébként is: Volt már, hogy szégyenkeztél a vezetőd miatt? Volt már, hogy büszke voltál a 

vezetődre? Akármelyik történt – remélem, az utóbbi – akkor tudod miről próbálok beszélni. Akár 

vezető vagy most, akár beosztott munkatárs! 

Hogy miként megy ez a gyakorlatban? 

Fontos kiépíteni a vezető – vezető kapcsolatokat. Minden intézménnyel kapcsolatban. 

Kísérni kell a kollégákat egy – egy a munkáját érintő történésben, „akcióban”. Például a 

bemutatkozásnál, az iskolai szociális munkásoknál. Sohse értettem azt a nézetet, hogy „menj ki, ’oszt 

mutatkozz be, vedd fel a kapcsolatot!” Mondjuk például egy iskolával kapcsolatban. Szerintem ez 

nem így megy. Vezetőként, nyilván nem azért kísérem el egy fontosnak tartott intézmény, például 

iskola igazgatójához, mert kiskorúsítom a kollégámat, és/vagy nem bízom benne, hogy egyedül 

képes rá, hanem azért, mert itt intézményi együttműködésről is szó van. Igen, tudom, van olyan 

kolléga, aki ezt nem igényli. Rendben, tiszteletben tartom a döntésüket, csakhogy itt nem róluk van 

szó, hanem az intézményi képviseletről és azt bizony a vezető (is), főként ő látja el ilyen esetekben. 

Érdemes megjelenni szakmai eseményeken, szakmai munkával kapcsolatos eseményeken. Anno én, 

mint csoportvezető részt vettem egyes védelembe vételi tárgyalásokon, elhelyezési tárgyaláson, 

sőt, bíróságra is elkísértem kollégámat - akit mint tanút hívtak oda - segítve, támogatva őt. 

 

És végül egy jó gyakorlat mind a szakmai kapcsolatok (ki)építésére, mind az intézményi 

képviseletre: 

Valamikor jó 15 évvel ezelőtt kollégáimmal (Gyermekjólét) azt találtuk ki, hogy végig látogatjuk 

azokat a budapesti gyermekotthonokat, ahol olyan gyerekek vannak, akik a mi területünkről 

kerültek oda, mi kezdeményeztük a családból való kiemelésüket. Ezzel az ötlettel minden egyes 

kolléga egyetértett, azonosulni tudott. (Emlékeim szerint egy kollégától jött az ötlet.) Szabályosan 

felvettük a kapcsolatot az érintett intézmény vezetőjével és időpontot egyeztettünk, majd 

testületileg megjelentünk és közösen beszélgettünk. (Készültünk kérdésekkel is.) Véleményem 

szerint sok és érdekes tapasztalattal gazdagodtunk. (Hogy mikkel, az nem ennek az írásnak a 

témája). 

Tudom, a fővárosban könnyű dolgunk volt, hiszen nem kellett utazni. De szerintem ezt vidéken is 

meg lehet csinálni. Nyilván nem minden olyan otthonba tudtok eljutni, ahol tőletek van gyerek, de 
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a két legközelebbit, azért csak megnézném a helyetekben. Mindkét fél részére (szakellátás – 

alapellátás) is ajánlott. A személyes benyomásokat itt, (sok pozitív és bizony sok negatív is) most 

nem is említem. 

Összegezve, kedves vezetők, számos lehetőség van a kapcsolatépítésre és számos kötelezettség van 

az intézményi képviseletre. Éljetek mindkettővel! 

 

6.3 Egyéni konzultációk az óvodák, iskolák vezetőivel 

Azt gondolom, hogy ez mindenkinek feladata. Családsegítőnek, esetmenedzsernek és iskolai 

szociális munkásnak egyaránt!  

Mármint minden egyes munkacsoportban dolgozó szakember feladata! A vezetőkre ez kétszeresen 

érvényes! A gyermekvédelem egyik fő célcsoportjai, jelesül a gyerekek, fiatalok (másik célcsoport a 

szüleik, családjaik) hol is vannak a nap döntő részében? Ha bármilyen probléma jelentkezik náluk, 

annak nagy része hol is öl testet? Hol manifesztálódik? Az óvodában és az iskolában. Hol dolgoznak 

azok a szakemberek, akik idejük nagy részét a célcsoportunk tagjaival töltik? Bizony, az óvodában, 

iskolában. És egyáltalán… még hosszan lehet érvelni! 

És miről konzultáljanak a vezetők? 

Hát ott vannak például a jelzőrendszeri megbeszélések. Felteszem, ott azért történik valami (ha 

nem, akkor nincs szavam). A jelzőrendszeri koordinátor minden bizonnyal írt egy 

emlékeztetőt/jegyzőkönyvet/feljegyzést. Annak vannak megállapításait, esetleg rögzít teendőket, 

határidőket, felelősöket, egyáltalán valami megállapodást! Hát például ezekről lehet konzultálni. 

További témakörök például a szezonális kérdések:  

• Nyári napközi/táborok előkészítése 

• Felkészülés az iskolakezdésre 

• Új jogszabályok, megjelenése és a velük kapcsolatos közös teendők. (Ilyen volt például 

korábban az 50 órás igazolatlan órás szabály) 

• Nyári tanulócsoportok 

• A szakellátásból érkező gyerekek (az óvodában, iskolában) 

• Közös pályázat 

• stb… stb…. számtalan olyan témakör létezik, melyekről fontos a vezető konzultáció, 

munkamegbeszélés! 

A vezető – vezető közötti találkozás nem csak udvariasság és diplomácia. Az is, és fontos, hogy az is 

legyen. De fontos a kölcsönösség, egymás munkájának, intézményének, működésüknek az ismerete. 

Szerintem mindezek egyik, ha nem a leghatékonyabb módja a személyesség! kedves vezető 

kollégák! Építsétek ki a szakmai kapcsolatrendszereteket. Ha már létezik és tökéletes, akkor 

ápoljátok, gondozzátok, hogy az is maradjon!  



 

 

42 

6.4 Szakmai fórumok  

Ha vannak érdemi jelzőrendszeri megbeszélések. Ha működik a kollégák és más szakemberek közötti 

szakmaközi együttműködés. Ha van téma az éves gyermekvédelmi tanácskozásra, akkor bizton van 

tartalom szakmai fórumokra is. Én azt tapasztalom, hogy ilyenek, csak akkor vannak, ha már baj van. 

(Kistelepülésnél: „Huh, megjelent a drog a faluban!” (Nem mintha addig nem lett volna jelen, csak 

most történt valami olyan dolog, ami átlépte az ingerküszöböt.) Szóval lett egy „drogos ügy” és akkor 

gyorsan tenni kell valamit. És akkor jön az „üljünk össze” (jó esetben) és találjunk ki valamit.  

Szerintem lehet ezt proaktívan is tenni. A jelzőrendszeri megbeszélések egyik eredménye lehet az, 

ha valamilyen szakmai fórumot tartunk egy – egy téma köré szervezve. Maradva a példánál: 

Meghívunk egy addiktológust és/vagy egy olyan szervezet képviselőjét, ami az adott 

problématerületen működik. Szerintem nincs olyan szakmai kérdés, amiről ne lehetne hallani valami 

újat, valami fontosat, valami mást! Hát, erre vannak a szakmai fórumok. Nekünk, szakembereknek, 

nekünk, szakemberek részére és részvételével! 

Néhány témakör és a célcsoportok: 

• A 16 év alatti szülőkkel folytatott szociális munka és együttműködés a védőnővel. Célcsoport: 

védőnők, bölcsődék, óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó 

• Az egyszülős családok helyzete a településen és a rá adott szakmai válaszok. (Például közös 

szülői beszélgetőkör, klub, szülői csoport egy pszichológus és családsegítő kollégával.) 

Célcsoport: védőnők, bölcsődék, óvodák, iskolák, pedagógiai szakszolgálat, nevelési 

tanácsadó 

• Drogproblémák a településen. Célcsoport: Mi magunk, mint akik a prevenciót képviselik 

valamint addiktológus és/vagy szakterületet ismerő, a szakterületen, például 

drogambulancián dolgozó munkatárs, továbbá iskolák, rendőrség, gyámhivatal, pártfogók… 

stb… 

• A korai gyermekvállalás és egy erre létrejött prevenciós program. Célcsoport: Minden 

érintett szakember a védőnőtől kezdve… 

• Az „óvodaérettség” problematikája a középosztályban Célcsoport: védőnők, bölcsőde, 

óvoda, pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó 

• Az „óvodaérettség” problematikája a szegénységben élőknél. 

• És így tovább… Minden bizonnyal, ti jobban tudjátok nálam, hogy nektek, nálatok milyen 

témakörökre lenne szükség, milyen témakörök fontosak és aktuálisak. 

Éppen ezért, a fentiek miatt is fontos a szakmai fórumok gyakorlata. Közben pedig olyan plusz 

eredményekkel járhat, mint intézményközi együttműködés, szorosabb szakmai kapcsolat, 

kölcsönösség és közeledés egymáshoz, egymás munkájához. Szempontváltás lehetősége és egymás 

nézőpontjainak, álláspontjainak megértése. Biztos értitek, mit akarok ezekkel mondani… 
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6.5 Hírlevelek – körlevelek 

Szerintem nem az ördögtől való, hogy hírt adjatok magatokról, szakmai tevékenységeitekről. havi – 

kéthavi, negyedéves gyakorisággal. Ahogy nektek jó és ahogy összegyűlnek az anyagok, témakörök. 

Hogyan is képzelem: Elektronikus formában. Címlappal (word – beszúrás – címlap sablon – 

fotócsere.) Úgy, mint pl. ez a dokumentum, ez az instant módszertan.) Ezt a dokumentumot, a 

hírlevelet aztán lehet terjeszteni, e-mailben szétküldeni. Számításaim szerint egy átlagos járásban 

és gesztortelepülésén 50 – 100 címzett. 

Kiknek? Hát például:  

• Jelzőrendszer összes tagjának, (Védőnők, bölcsődék, óvodák, iskolák, stb… stb… 

mindenkinek!) 

• Stratégiai partnereinknek: Gyámhivatal, Klik, stb… stb… 

• Fentartónak, döntéshozóknak (Önkormányzat, egyház, képviselők, és releváns vezető 

köztisztviselők az önkormányzatnál) 

Mi legyen a tartalom? 

Hát a munkátok! Annyi, de annyi statisztikát, dokumentumot állítatok össze, töltetek ki, hogy 

szerintem bőven rendelkezésetekre áll háttéranyag. Ide értem még a munkátok nem 

számszerűsíthető tartalmát is! 

Ajánlott rovatok a teljesség igénye nélkül: 

• Munkánk számokban 

• Egy pozitív történet 

• Egy probléma és megoldási kísérlete 

• Kollégák, partnerek írták… 

• Ezt történt velünk… 

• Bemutatkozik kollégánk, Ildikó/Béla családgondozó, esetmenedzser stb… (Még ha kettesével 

mutatkozik is be minden dolgozótok, még a kisebb intézményeknél is előre megvan ez az 

anyag két évre!       )  

• Bemutatkozik a jelzőrendszer részéről Zsuzsa/Péter óvodapedagógus/iskolaigazgató, 

pszichológus, stb… (Ha sorra veszitek a fontosabb jelzőrendszeri tagokat, már akkor megvan 

az anyag előre, 3 évre       ) 

• Gyerekcsoporton történt… 

• Szülői csoportunk témaköre (Kis színes beszámoló) 

• Szezonális rövid írások: Felkészülés a nyárra és/vagy a nyári táborozás tapasztalatai.  

• Az őszi iskolakezdésről… 

• A téli ilyen – olyan programokról 

• Az évkezdet… 

• A tavaszi terveink… 

• stb… stb… 



 

 

44 

Annyit, de annyit panaszkodunk, hogy nem ismerik a munkánkat, nem ismernek el bennünket! Hát 

tegyetek ellene, ott, helyben, ahol dolgoztok. Nagy munkának éreztek 2-3 havonta évente 4 – 5 

alkalommal összeállítani egy pár oldalas hírlevelet? Akkor hagyjuk is. De a panaszkodást is, ha 

kérhetem!  

Amennyiben viszont úgy döntötök, hogy megvalósítjátok, akkor a vezető álljon az élére. Ne 

utasításban adja ki, hanem team munkában valósítsátok meg! Jó munkát kívánok nektek! 

 

6.6 Workshopok szervezése és megvalósítása 

Egy kicsit átírva egy előző alfejezet nyitómondatait: 

Ha vannak érdemi jelzőrendszeri megbeszélések. Ha működik a kollégák és más szakemberek közötti 

szakmaközi együttműködés. Ha van téma az éves gyermekvédelmi tanácskozásra, akkor bizton van 

tartalom workshopokra is. 

• Van olyan esetetek, amelynek bemutatása és közös feldolgozása tanulságos lehet más 

szakterületek részére is? 

• Új (régi) módszereket kezdtek alkalmazni a munkátokban? (Például a csoportmunka 

megjelenése az iskolai szociális munkában.) 

• Belefogtok valami olyan programba, projektbe (Például pályázat útján) és fontosnak 

tartjátok az együttműködés kialakítását más szakemberekkel? 

• Tudomásotok van egyes bekövetkező változásokról, melyek hatással lehetnek az ügyfeleken, 

klienseken keresztül más intézményekre, azok feladataira és szakembereire? Ide tartozhat, 

éppen aktuális (2020. 07. 02 – n írom e sorokat) a mostani társadalombiztosítási változások, 

miszerint 6 hónap van arra, hogy ha valaki tartozik a társadalombiztosításával, azt rendezze, 

különben fizetnie kell az orvosi ellátásért. 

• Tartottatok rendhagyó tábort, közösen pedagógusokkal? (Pl. családi tábor, ahol a szülők is 

jelen vannak) és megosztanátok a tapasztalataitokat más szakemberekkel is… 

• és így tovább… 

Akkor tartsatok workshopokat! Másfél – két órában vagy többen! Szűkebb szakmai körökben. Vagy 

bővebb szakmai körökben!       Ti biztosan több konkrét ötlettel tudtok szolgálni nálam, hiszen ti 

ismeritek a saját földrajzi és az ottani szakmai kereteket. A kapcsolatépítés, a tapasztalatmegosztás, 

a jó gyakorlatok feldolgozása, terjesztése, a közös munka prezentálása, a disszemináció, az 

eredmények prezentálása mind – mind a workshop felé mutathatnak. Valósítsátok meg! 

Kedves vezetők és munkatársak! Tartalmas és sikeres workshopokat kívánok! 
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6.7 Részvétel óvodai, iskolai szakmai rendezvényeken. (Pl. tanításon kívüli 

munkanap) 

Engem többször kértek fel ilyen feladatra. Azt is tudom, hogy legtöbbször, csak amolyan kipipálandó, 

megúszó jelleggel, hogy valamit beírhassanak a dokumentációjukba! Tisztelet a sok – sok kivételnek!  

Az első kérdéseim egyike, amikor elkezdtük a beszélgetést, mindig az volt, hogy ott, helyben, a helyi 

szociális – gyermekjóléti intézményre nem gondoltak -e? Mármint, hogy onnan hívnak „előadót”.  

A válaszok egyszerre voltak egyrészt elkeserítők (eszükbe sem jutott, nem is igazán vannak képben, 

hogy lehetne talán ilyet is) másrészt lesújtók (rossz véleménnyel voltak az adott intézményről). 

Tisztelet a sok – sok kivételnek!  

Szóval meghívnak, kipipálásból, amit én természetesen kihívásnak érzek és úgy állítom össze a 

tartalmat, formát, hogy érdeklődővé tegyem a pedagógusokat. Interaktívan, prezentációval, 

kisfilmmel, stb… Azt tartom sikernek és eredménynek, ha máskor (is) visszahívnak. Volt/van rá 

példa, nem egy! Ez nem dicsekvés, pusztán benneteket akarlak motiválni! Kizártnak tartom, hogy ha 

az intézményetekből, munkacsoportotokból összefogtok néhányan, akkor ne tudnátok összeállítani 

egy rövid, színes, és ütős anyagot egy ilyen típusú megkeresésre. Nem, nem csak az iskolai szociális 

munkásokra gondolok közületek, hanem bárkire, családsegítő, esetmenedzser, vezető, bárki! Hiszen 

mint korábban is írtam és nem győzöm hangsúlyozni az oktatási – nevelési intézményekkel való 

közös munka az alapja az elsődleges célcsoportunk elérésének és a velük, értük folyó munkának! 

Hogy nem érkezik megkeresés? Fog majd érkezni, ha a fenti alfejezetekben írottakat sikeresen 

megvalósítjátok!  

Tehát: 

• Rendszeresek a konzultációk az intézmények vezetőivel (vezetői szint) 

• Hírlevelet működtettek 

• Volt már nem egyszer sikeres workshop a szervezésetekben, részvételetekkel 

Máskülönben, nekem, mint óvodavezetőnek, iskolaigazgatónak ugyan honnan is jutna eszembe a ti 

intézményetek, a ti vezetőtök, a ti munkatársaitok közül bárki is? 

Az ilyen típusú együttműködés előnyeit nem is részletezem! Sok sikert, érdekes és izgalmas 

tanításon kívüli munkanapokat kívánok. 
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6.8 További feladatok, tevékenységek 

Csak azt tudom ide is írni, amit már megtettem „A vezető, a team és a belső szakmai környezet - 

munkaformák intézményen belül” című fejezet ide vonatkozó, záró alfejezetében. Csupán a „belső” 

szócskát kell „külső” szócskára átírnom és néhány mondatot átfogalmaznom. Még a kép is ugyanaz 

lesz!        

Tehát: 

Kedves munkatárs, kedves vezető!  

Ez itt a ti írásaitoknak, gondolataitoknak, véleményeteknek a helye. Gondoljátok át, mi mindenre 

volna még szükségetek a ti külső szakmai – szakemberi és emberi működéseteket, 

együttműködéseteket illetően. Sok helyen már oly gyakran alkalmazták különösebb tartalom nélkül 

a szakmaközi együttműködés kifejezést, hogy teljesen devalválódott. Ettől függetlenül én mégis arra 

kérlek benneteket, találjatok helyet, időt, tartalmat és módszert arra, hogy átgondoljátok a szakmai 

csoportotok, majd később, az egész intézményetek működését, annak elemzését, építő kritikáját. 

Majd a szükséges változások, változtatások tervezését, szervezését és végül megvalósítását.  

Nem tudom ki hány éves, ki hány évet dolgozik még a nyugdíjáig, de ha csak 45 – 50 éves vagy, akkor 

is 15 – 20 év munkával töltött idő áll előtted. Mit, hogyan és milyen külső szakmai környezetben, 

szakmai partnerekkel szeretnél együtt dolgozni, mondjuk 2025 – ben? És 2030 – ban? 2035 – ben? 

Ahogy a rokonait, úgy a szakmaközi partnereit sem válogathatja meg az ember. Nekünk feladatunk 

az együttműködés keresése, megtalálása és folyamatos alkalmazása, fenntartása. Nem könnyű, igaz. 

De hát például pont az ilyen kuriózumok miatt is egyedi és más a mi szakmánk a humán ellátások, 

szolgáltatások között! 
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7 Vezetési elvek  

Kedves vezetők, kedves kollégák!  

Az alábbiakban néhány vezetési elvet osztok 

meg veletek és minden olvasóval. Hiszek 

bennük! Véleményem szerint rendkívül 

fontosak! Ezért is jelzem vastag betűvel, tehát 

alfejezetként őket. Csupán röviden, pár 

mondatban fejtem ki mit is értek alattuk, hiszen 

a részletes alkalmazás már a ti feladatotok a 

saját intézményetekben, szakmai csoportotokban. Akár felső, akár középvezetői státuszban 

vagytok. 

7.1 A belső nyilvánoság elve: közös tervezések, szervezések, megvalósítások  

Gyakorlatilag a team munka alapja. Amikor én, mint munkatárs, része vagyok, leszek az egész 

teamet - így benne magamat is érintő - feladatok tervezésének, szervezésének és a 

megvalósításuknak. Fontos, hogy információim legyenek. Hogy a munkahelyen ne elszigetelt 

egyének dolgozzanak, hanem legyen egy közös halmaz, ez pedig maga a team. Ha az intézményben 

merül fel új feladat, ha kívülről jön új feladat, akkor közösen történjen a szervezés, aztán a tervezés, 

majd a megvalósítás. Ha egyénenként jelentkeznek új feladatok, akkor minden egyes ott dolgozó, 

számíthasson segítségre, támogatásra a többiek részéről.  Belső nyilvánosságról akkor beszélhetünk, 

ha átláthatók a döntések, a feladatkiosztások, tudjuk ki, miért, mit tesz. 

 

7.2 Az átláthatóság elve: Világos feladatkiosztás, delegálás, felelősök, 

kompetenciák 

Nem csak team feladatok léteznek, sőt, az a kisebb halmaz. A munkafeladatok arányos és nyilvános 

elosztása, megosztása erősíti a közös felelősséget. Ha erre a három alapkérdésre mindenki tudja a 

választ, akkor már kevesebb feszültség lesz. Miért? Mit? Hogyan? Ebben a sorrendben!  

Minden emberi és szakmai irigység és konfliktus egyik kezdete ez: „Miért ő?” Ha erre világos a válasz, 

létezik egy érv(rendszer), akkor lényegesen könnyebb az elfogadás. (Persze, létezik rosszindulat, de 

az emberi jellemhibák és kezelésük, nem ebbe a tárgykörbe tartoznak most.) A következő kérdés 

tehát a mit - hez tartozó válasz, megoldás a világos és tiszta feladatmeghatározás és ide kapcsolódik 

az elvárások tisztázása is. Ha ez megtörtént rátérhetünk a hogyan - ra, a módszerre. Egyáltalán, kér- 

e segítséget az érintett kolléga? Ha nem, akkor itt meg is állhatunk. Ha igen, akkor nála van a labda. 

Fogalmazza meg miben és akár azt is, hogy kitől. Merje megfogalmazni. A fenti hármas 

kérdéscsoportot követően jön a világos, átláthatóság hármasa: Feladat megnevezése, feladat 

felelőse, feladat határideje. Mindez nem valami önkényes, poroszos elgondolásból, hanem azért, 
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mert ez segítség a munkatársnak. Tiszta a feladat, tudom a határidőt és én vagyok a felelős. (Vagy 

mi ketten, Zolival vagyunk a felelősök, stb….) 

Néhány szó a delegálásról: 

Minden vezető tanulási kérdése ezzel kapcsolatban a mit és mennyit? A kinek kérdést gyakran 

elfedőnek érzem, amikor a vezető azzal érvel, hogy delegálna ő, de nincs kinek, mert senki nem tudja 

elvégezni. Lásd mindjárt az első típust, egy sorral lejjebb! 

Egyik véglet, amikor a vezető a világért sem adna ki semmit a kezéből, mindent maga akar elvégezni, 

megoldani. (Ez aztán kiválóan alkalmas önnönmagát az áldozat az önfeláldozás mintájának beállítani 

vagy éppen zsarnoki módon magát mindenek felé helyezni, esetleg a „Ha én nem volnék, mi lenne 

veletek?” passzív – agresszív lelki zsaroló viselkedés mögé állni.) 

Másik véglet amikor a vezető mindent delegál, mondhatni leráz magáról. Gyakorlatilag semmit nem 

csinál önállóan és felelősen. Így aztán kollégái, beosztottjai nem is ismerik el munkáját (mivel nincs 

is) vagy üres pozőrnek tartják vagy egy zsarnoknak, aki mindenkit dolgoztat csak neki ne kelljen!Igen, 

nehéz megtalálni a két véglet közötti megfelelő utat. Ezért is érzem fontosnak minden vezető 

részéről az önismereti munkát, a vezetői képzést és önképzést, és a vezető készségek elsajátítására 

törekvést. Még folytathatnám az ezzel kapcsolatos feladatokat, de javaslom, ezt inkább minden 

vezető maga végezze el saját magával kapcsolatban. 

7.3 A kompetencia alapú munkavégzés elve 

Ki, miben jó? Ki miben erős? Ki, milyen típusú feladatokra alkalmas? Addig rendben, hogy van egy 

általános alapmunkavégzés, ami egyben kötelesség is. Na de azon túl?  

Az tapasztalható, hogy a feszültségek nem feltétlen akkor keletkeznek, ha mennyiségi eltérések 

vannak a feladatokban. Sokkal inkább akkor, ha minőségi eltérések. Hiszen akinek nehezebben megy 

egy pluszdokumentáció elkészítése, míg a kollégája lazán megoldja, ott az első esetben említett 

személy gyakran úgy éli meg, hogy ő dolgozott többet. Miközben csupán arról van szó, hogy a másik 

egész egyszerűen jobb azokban a résztevékenységekben. Ugyanez még inkább kiéleződik a szakmai 

munkában. Valaki csoportot vezet iskolában. („Oh, könnyű neked, odamész, „beszélgetsz” a 

gyerekekkel, és kész! Milyen egyszerű, csinálsz pár diát, kivetíted a ppt-t, és már meg is vagy. 45 perc 

az egész… bezzeg én… belefúlok a munkába, meg aztán próbálnál csak Bélával, az agresszív, 20 éve  

alkoholistával szót érteni…!”)  Szóval, a kompetenciák mentén történő feladatkiosztás, miszerint 

ki, miben jó, ki mire alkalmas és mindez nyilvánosan, indokolva, sokat segíthet. Megjegyzem, ott, 

ahol már egyre kevésbé kell indokolni a vezetőnek, ott, már teamről beszélhetünk, hiszen mindenki 

tisztában van azzal, ki miben erős, mi a szakmai preferenciája és mi az, amiben fejlődnie kell még. 

(Pont ezért kap ő is néha olyan feladatokat, amit nem ráz ki az újából, amiben oda kell tennie magát.)  

A kompetenciákról sok szó esik manapság. Egyre több, de általában a jogszabályok szerinti 

kompetenciákról, amik gyakran inkább hatáskörök. Jó volna, ha szakmai – módszertani 

kompetenciákról is minél több szó esne! Legalább a teamen belül! Őszinte, nyílt munka és 

kommunikáció kérdése. Biztos képesek vagytok rá!  
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7.4 A kiszámíthatóság elve:  

Mert biztonságot ad. A kiszámíthatóság tervezhetőséget is nyújt. Azt adja, hogy tudom mi után, mi 

következik. Határokat jelöl ki, de ezek nem csak olyan korlátok, amik határokat szabnak, hanem 

olyan korlátok is, melyekbe kapaszkodhatok. Megtartanak!  

Hogyan, miképpen jelenik ez meg a mindennapokban? Van az intézményben nyilvános és közösen 

elkészített éves feladat és ütemterv. Mindenkinek benne van a munkája, és konszenzussal 

elfogadtuk. Hogy kb. ez lesz, ez vár ránk ebben az évben. Ezek a fő gócpontok, ezek az irányok, ezek 

a céljaink, ezek lesznek a szakmai tartalmak és ezek a módszerek (Így és így fogjuk csinálni!). A 

teamek tervezhetőek, azonos időpontokban vannak. Amiben ott megállapodunk, az megvalósul. 

Visszatérünk a tartalmakra. Jelzést, visszajelzést kapunk a munkánkra. Egymástól és a vezetőnktől. 

Az intézményem a hátországom. Akár munkatárs vagyok, akár vezető. Bízhatok bennük. Kiállnak 

értem és mellettem, számíthatok rájuk. Támogatnak és védelmet nyújtanak. Ugyanakkor, ha 

hibázok, őszintén elmondják véleményüket, kritikájukat és javaslataikat. Segítenek korrigálni és 

javítani! 

És még valami: Nincs következmény nélküliség! Senki számára. Viszont van közös felelősség.  

7.5 A közös felelősség elve: 

Tapasztaltatok már olyat, amikor egy egész intézménnyel azonosítottak egy – egy cselekedet? Netán 

hibátokat? Személyes hibátokat? Akár vezetőit, akár munkatársit? Vagy éppen sikereteket, jó 

eredményeteket?  Az első estben nyilván nem kellemes és igazságtalannak érzitek. „Jaaa, ti vagytok 

azok akik…” - és itt valami pozitív vagy negatív jelző, netán jelzők sora következik. Hát ezért érdemes 

a fenti elvek mentén végezni a munkát. Teamben. Mindenki felelős a többiekért és az egész team 

felelős az egyénért. Ez így volt, így lesz. Vannak persze bőven egyéni eredmények és 

eredménytelenségek, amik kihatnak a team egészére és fordítva. De nem csak az eredményekről 

van szó, hanem minden emberi, szakmai megnyilvánulásról. Így terjedt el például korábban az a 

végtelenül leegyszerűsítő mondás és attitűd, hogy: „Ja, ti vagytok azok, akik elviszik a gyerekeket.” 

– és itt most nem az ügyfelek felől írom, hanem amikor a társzakmák képviselői is ezt gondolták, 

mondták. (Régen ezzel vissza is éltek.) De van újabb keletű is: „Oh, ti nem csináltok semmit. 

Beszélgetni én is tudok gyerekekkel…” Mindezzel csak azt kívánom aláhúzni, hogy a team minden 

tagja – a vezető különösen – felelősséget visel a másik iránt és közös felelősségen osztozik. Ezért 

fontos figyelni magunkra és a munkaközösségünkre. Ha működik a belső teamek, munkaformák 

rendszere (a 4. fejezet egészében taglaltak), ha működik a külső kapcsolatépítés a külső 

munkaformák rendszere (az 5. és 6. fejezet egészében taglaltak), akkor bátran és nyíltan tudjátok 

vállalni munkátokat, döntéseiteket, minden szakmai cselekvéseteket. Nos, ez a közös felelősség 

elve.  

Fontos megjegyzés! 

Még számos fontos elv létezik! Te mivel egészítenéd ki kolléga és vezető? Beszéljétek, vitassátok 

meg. Közösen. Teamben! 
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8 Jó gyakorlatok intézményi 

jelenlétre, az intézmény szakmai 

prezentációja a városban, 

gesztortelepülésen, járásban 

Ahogy fontos a vezető JELENLÉTE, RÉSZVÉTELE a team 

munkájában, úgy fontos az intézményetek és teametek részvétele a település, járás életében.  

Erre nyilván már eddig is számos jó gyakorlatotok van, hiszen, ha jól végzitek munkátokat, minden 

bizonnyal ismernek és elismernek benneteket, benne vagytok a köztudatban és a szakmai 

köztudatban is. De mégis, mivel lehetne még tovább színesíteni a szakmai palettátok és „öregbíteni” 

az intézményetek jóhírét. Az alábbiakban négy, kifejezetten szakmai megközelítésű jó gyakorlatról 

írok. Kettő közülük főként a döntéshozóknak, a szakmai partnerintézményeknek szól, Az első és a 

harmadik. Kettő pedig, a második és negyedik, a saját belső szakmai nyilvánosságotoknak, 

nyilvánosságotokról, úgy, hogy kifelé is lehet prezentálni.  

8.1 Kutatás, felmérés kezdeményezése és/vagy részvétel benne 

Amennyiben diplomás szakemberek vagytok, márpedig azok vagytok, akkor jónéhányotoknak a 

diplomamunkájához kellett önálló kutatást végeznie. Ha szociális szakon végeztetek, nagy 

valószínűséggel tanultatok kérdezéstechnikát, interjútechnikát. Továbbá vagytok páran a teamben, 

többen alkotjátok azt. Ennyi máris elég valamilyen releváns kutatáshoz. Nem kell megijedni a 

kifejezéstől. Mindössze arról van szó, hogy ti dolgoztok a terepen és nagy valószínűséggel van egy 

általános képetek a gyerekek, családok, emberek, és intézmények, ellátások helyzetéről az adott 

földrajzi területen. Hát akkor egy kicsit beszélgessetek róla egymás között. Gondoljátok át, mit 

lehetne, és mit érdemes egy kicsit jobban szemügyre venni, hogy ne csak általános kép legyen róla, 

hanem mondjuk számokkal, adatokkal alátámasztott konkrétabb és mélyebb elemzés.  

Természetesen nem csak kvantitatív (számszerű, mennyiségi) kutatás létezik, hanem kvalitatív ( 

minőségi, milyenségi) kutatás létezik. Az előbbi leegyszerűsítve adatelemzésen alapul, egyszerű 

módszere a statisztikai adatok beszerzésén túl a számszerűsíthető kérdőív. Az utóbbi, kvalitatív 

kutatás, amikor szubjektívebb elemek kerülnek a fókuszba, módszere ugyancsak a kérdőív (persze 

már jellegű kérdésekkel) és az interjú, valamint a fókuszcsoport. 

Még egyszer írom, nem kell azonnal elszállni minden önbizalomnak. Lehet helyi kutatást lefolytatni 

úgy, hogy érdekes, fontos, hasznos legyen a téma, jól lehet prezentálni, és végül, de nem utolsó 

sorban segítség lehet az ügyfeleknek, klienseknek úgy, hogy az eredményeket okosan prezentáljuk 

a döntéshozók felé. (Aztán ha ők mégsem veszik figyelembe, az az ő felelősségük.) 

Az alábbiakban egy ilyen, helyi érdekű kutatást ismertetek néhány szóban. A kutatást az akkori 

nevén: Ferencvárosi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, a 
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családgondozók, valamint az ugyancsak ott dolgozó ún.: roma mentorok végezték! Szám szerint 

tízen, összesen. 

Véleményem szerint egy jól célzott kérdőív, megspékelve néhány releváns interjúkérdéssel 

viszonylag könnyen összeállítható. Team munkában!!! Hiszen tanultatok ilyet és minden bizonnyal 

volt is ilyen jellegű feladatotok a szociális tanulmányaitok során. Ha a munka ezen részével 

megvagytok, a megvalósítás (A tényleges terepmunka, a „lekérdezés”) már könnyen megy. A 

harmadik fázisban pedig meg kell írni az eredményt! 

A kutatásról, a módszertanáról, előzményekről, munkaformáról és eredményeiről részletesen itt 

olvashatsz! Benne a megszületett tanulmány és a tanulmány prezentációja! 

Mi tagadás, büszkék voltunk rá. Ajánlom szíves figyelmetekbe. Nem túl hosszú és véleményem 

szerint a prezentáció is átfogóra sikerült.  

https://www.co-treme.hu/l/egy-kutatas-peldaul-dzsumbuj/ 

És hogy miért is csináltuk meg mindezt? Mert fontosnak és hasznosnak gondoltuk! Szakmailag 

kihívásnak éreztük! Érdekelt minket mindannyiunkat, az érintett családok helyzete, sorsa, és 

életszakasza. Valamint egész egyszerűen kíváncsiak voltunk és örömet okozott a munka! Továbbá 

kiszakadtunk a mindennapi verkliből úgy, hogy hasznosnak éreztük a munkánkat! 

Utóéletéről annyit, hogy az önkormányzat és a polgármester részéről egyrészt elismerték 

munkánkat. Az eredmények ismertetése egy Egyetem épületében történt. Készült cikk a helyi 

nyomtatott sajtóban és meghívtak bennünket egy rádióinterjúra. Továbbá azóta is néha kapok 

megkeresést magánszemélyektől és/vagy szervezetektől, hogy küldjem el a kutatás anyagait, mert 

felhasználnák. (Ami azért furcsa, mert gyakorlatilag 5 éve teljesen nyilvános!      ) 3 éve a 

honlapomra is felraktam, lásd a fenti linket! Mindenesetre, megtisztelő, hogy még mindig 

érdeklődnek felőle.  

 

8.2 Belső pályázat – esettanulmányok és feldolgozásuk, valamint prezentálásuk a 

szélesebb szakmai közönség felé 

 

Ugyancsak a fenti munkahelyemen (Ferencvárosi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) 

támadt az az ötlet (Sajnos nem emlékszem kitől, elnézést kérek érte!), hogy írjon ki a vezetőség 

belső pályázatot, melynek témája, tartalma, módszere egy szóval kifejezhető: Esettanulmány. Annak 

tartalmi és formai elemeivel. 

Szabályos kiírás történt: Csak a munkatársak részére, belső dokumentumban. Cél, tartalom, 

terjedelem, határidő, formai követelmények, stb… És szerény díjazás! 

https://www.co-treme.hu/l/egy-kutatas-peldaul-dzsumbuj/
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A beérkezett pályaműveket dupla borítékban kellett beadni. Egyik lezárt boríték a pályamű, 

jeligével. Másik lezárt boríték a jelige feloldása, személyesítése. 

Azt fontos hangsúlyoznom, hogy nem a versenyzést állítottuk központba – ezt minden kolléga 

értette, nem is volt semmi félreértés – hanem azt, hogy prezentáljuk szakmai munkánkat! 

Az esettanulmányokat egy háromtagú „bizottság” bírálta el, és hozta meg a döntést a 

„helyezésekről”. 

Ezt követően pedig bensőséges esemény, eredményhirdetés, díjak átadása, beszélgetés, csevej, 

cola, ropi stb… 

Nos, nálatok is meg lehet ezt csinálni? Szerintem nálatok is meg lehet ezt csinálni! Hiszem, hogy 

képesek vagytok rá! Akár így, ezt, lekövetve, akár inspirációnak használva valami hasonlót vagy 

egészen mást, de olyan eredménnyel, ami jóérzéssel tölt el mindnyájatokat! Örömet okoz és 

szakmailag is elégedettséget nyújt. Megkockáztatom: Én még egy füzetet is összeállítanék. 

Kezdetben elég elektronikusan, aztán ha érkezik rá valahonnan pénz (pályázat, fenntartó, stb…) 

akkor nyomtatva, hogy terjesszétek és/vagy később felhasználjátok egy másik belső projekthez. 

Például, amit az imént bemutattam. Mondjuk egy kutatáshoz! Például háttéranyagként és/vagy 

illusztrációként! A felhasználása csak a ti kreativitásotokon múlik! Hajrá nektek! Sikeres belső 

pályázatokat kívánok! 

További felhasználási javaslatok: 

• Egy jelzőrendszeri megbeszélés témája lehet 

• Éves gyermekvédelmi tanácskozás általam javasolt alternatíva (konferencia) programjába 

beillesztve, mint önálló előadás 

• Ha intézményetek, szervezetetek valamilyen évfordulót úgy tervez megünnepelni, hogy 

valamilyen szakmai tárgyú rendezvényt is mellérendel, akkor ott felhasználni, mint 

„előadást” 

• és így tovább… 

Az esettanulmányok haszna saját szakmai személyiségünkre és későbbi munkáinkra: 

Távolodás, rátekintés, feldolgozás, átélés, szempontváltás, reflektív tanulás – első gondolatra ezek 

a szavak, jutottak eszembe. És ezeken túl még sok más is. Mindannyiunknak, akik a 

személyiségünkkel (is) dolgozunk szükségünk van arra, hogy a bennünk felgyülemlett érzéseket és 

gondolatokat feldolgozzuk. Ennek egyik módszere az írás. (Kiírom magamból – szokták mondani.) 

Ha ez az írás még strukturáltan is történik, tehát az esettanulmány formai keretei és egyben 

támogató, fókuszt tartó korlátai között történik, akkor szakmailag is tanulhatunk épülhetünk általa. 

Ha az érzéseket sorolom: együttérzés, düh, öröm, bánat, felszabadultság, fáradtság, és még sok – 

sok érzés tódulhat fel egy – egy esettanulmány írásakor. Pont ez (is) a cél! A feldolgozás nem csak 

szakmai – gondolati síkon kell megtörténjen, hanem az érzések szintjén is. Hát – többek között - erre 

is alkalmas lehet egy – egy esettanulmány elkészítése. 
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8.3 Egy jó gyakorlat javaslat: Helyi interjúkötet 

Bár megélt történés, ez az ötlet nem tőlem származik. Ez egy széleskörűen alkalmazott módszer 

átirata. A Gyerekesély Programok országos kiterjesztésekor (2011 – 2012) széles körűen alkalmazták 

a kistérségekben (akkor még ez volt a ma használt járások elnevezése). Mi is ez? A kistérségi, később 

járási gyerekesély programok pályázatának része kellett legyen a „Helyi Gyerekesély Stratégia” 

elkészítése. Később, a Gyerekesély Programok folytatásának előkészítésekor (2018) szintén kötelező 

feladat volt a helyi Gyerekesély Stratégia elkészítése, illetve felülvizsgálata. Ez a munka rendkívül 

leegyszerűsítve gyakorlatilag nem más, mint egy olyan dokumentum, ami kvantitatív és kvalitatív 

adatokon nyugvó szolgáltatási, beavatkozási terv, tehát stratégia megalkotása. A kvantitatív 

adatokat gondolom nem kell magyaráznom: Elsősorban helyi statisztikák és az országosan elérhető 

helyi vonatkozású statisztikák összegzése, bemutatása és prezentálása, hogy a program célzottságát 

elősegítse. A kvantitatív adatok is ugyanezt a célt szolgálják. 

Mégis mi ez és hogyan? 

Némiképpen átalakítva a Gyerekesély Programokhoz készült stratégiák módszertanát, pár szóban 

így lehet összefoglalni a helyi interjúkötet részleteit: 

Cél: 

Megismerni és közzétenni a városban/járásban élő és dolgozó szakemberek, döntéshozók 

véleményét, meglátását, látásmódját az adott földrajzi területen élő gyermekek és családok 

helyzetével kapcsolatban. Szakterületi, témaköri bontásban. 

Tartalom: 

Interjúk a humán szolgáltatásokban (egészségügy, oktatás, szociális szféra, egyházi és civil szektor) 

dolgozó szakemberekkel és az adott járás és járásközpont döntéshozóival.  

Módszer: 

Interjúk! 

Mint már az előző alfejezetben is utaltam rá, ha szociális végzettségűek vannak köztetek, akkor 

minden bizonnyal tanultatok interjútechnikát, interjútechnikákat. Az eszköz, módszer itt is ez. 

Állítsatok össze interjúkérdéseket. Én azt javaslom, hogy minimum két típust. Az egyik általános 

kérdéseket tartalmazzon.  

Például induló (nem indító!!!) kérdés:  

• Hogyan látja általános értelemben a város/járás gyermekeinek, családjaiknak a helyzetét?  

Aztán több kérdés után lehet szűkíteni az interjúalany szakterületére vonatkozóan valahogy így: 

• És miképpen látja az ön szakterületén a gyermekek, családjaik helyzetét? 
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Ezzel a két kérdéssel talán sikerült felvillantanom, illusztrálnom az interjúk tartalmi, módszertani 

szakaszainak kijelölését. A többi kérdés összeírása, az interjú egészének összeállítása már team 

munka kérdése! 

A megvalósítás lépései röviden: 

1. Tervezés: Az interjúalanyok összeírása, az interjúkérdések megalkotása 

2. Szervezés: Ütemterv készítés, megkeresések e-mailben és telefonon, időpontegyeztetések, 

stb… 

3. Megvalósítás: Az interjúk „lekérdezése”. Összesítés. Az „Interjúkötet” összeállítása, 

(meg)szerkesztése és terjesztése elektronikus úton. E-mail, honlap, egyéb fórum. 

Eredmény: 

A közös munkának kettős eredménye várható. Egyrészt létrejön egy dokumentum, vitaanyag, 

szakmai háttéranyag, ami szakmai rendezvények, pályázatok, tervezések részét képezheti. Másrészt 

– és ez, ami miatt ideírtam, ebbe az instant módszertanba – erős reklám, és hírérték, valamint 

kapcsolati tőke fejlesztés a helyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Járási 

Gyermekjóléti Központ részéről és részére. Mondhatni nyomot hagy, lerakjátok vele a 

névjegyeteket, a figyelem központjába kerülhettek, és felkerültök az „említésre méltó” intézmények 

sorába. És persze itt is érvényes, amit az előző alfejezetben, esettanulmányokról szólóban már 

leírtam a saját szakmai személyiségetekre vonatkozóan. 

További felhasználási javaslatok: 

• Egy jelzőrendszeri megbeszélés témája lehet 

• Éves gyermekvédelmi tanácskozás általam javasolt alternatíva (konferencia) programjába 

beillesztve, mint önálló előadás 

• Felhasználható pályázathoz, háttéranyagként 

• Ha intézményetek, szervezetetek valamilyen évfordulót tervez úgy megünnepelni, hogy 

valamilyen szakmai tárgyú rendezvényt is mellérendel, akkor ott felhasználni, mint 

„előadást” 

• és így tovább… 

 

Sikeres, örömteli és eredményes munkát kívánok! 
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8.4 Egy kapcsolat anatómiája, dinamikája – egy eset kreatív feldolgozása és 

prezentálása szélesebb nagyközönség előtt 

Mintegy 20 évvel ezelőtt a Székesfehérvári Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál volt 

egy gyakorlatilag pályakezdő kollégám, akinek egyik esete egy válásban lévő család, annak minden 

problémájával, ami az ilyenkor előforduló konfliktusokon túl bántalmazással is, családon belüli 

erőszakkal is együtt járt. A bántalmazás még nem öltött testet fizikai bántalmazással, (Mély és 

elhúzódó volt a szóbeli – viselkedésbeli bántalmazás), és robbanásszerű volt a helyzet. Kollégám 

sokat küzdött a családdal, az intézményvezetőnk mentorálással kísérte munkáját. Az esetet, itt, most 

nem ismertetem, mert nem ez a fontos, itt és most ebben az írásban. Az viszont igen, hogy 

kolléganőmet sokat foglalkoztatta maga, az egész, az eset lezárása után. Kitalálta, hogy meg lehet 

jeleníteni a családgondozás egyes részleteit, szakaszait életképekkel, kimerevített mozdulatokkal. 

(Akiknek van némi információjuk a pszichodrámáról, azoknak nyilván ismerős a szituáció.) 

Kollégámnak nem volt pszichodrámával, mint módszerrel kapcsolatban tapasztalata, pusztán 

eljutott erre a felismerésre. Saját jogon. A vezetőnkkel – aki végzettségét tekintve pszichológus volt 

- való többszöri konzultációt követően arra jutottak ketten, hogy érdemes mindazt, ami a családdal 

kapcsolatban és kettejük között történt a konzultációk, kísérés, mentorálás, valamint az esetmunka 

során, nos, mindezt fontos megjeleníteni, teret adni mindennek szélesebb nyilvánosság előtt. Azt 

találták ki, hogy bevonnak több kollégát, köztük engem is és közösen összeállítunk egy életkép 

sorozatot, zenével, mozdulatokkal kifejezve az esetmunka lépéseit! 

Meg is tettük. Előadtuk egy országos konferencián (A pontos nevére már nem emlékszem, de 

tartalmában: Pszichológusok és pszichiáterek konferenciája volt Székesfehérváron, kb. 1998 – 99 – 

ben.) Elnézést a szerénytelenségért, de sikerünk volt. Olyannyira, hogy meghívtak minket más 

konferenciára is előadni a munkánkat.  

Azt gondolom, mindez jó hatással volt mindannyiunkra, akik benne voltunk, és az intézményünkre 

is. Hogy mi minden szakmai – személyes eredménye is volt az eset feldolgozásának, az most nem 

tárgya a dolgozatnak. Viszont amit az esettanulmánynál írtam, itt is érvényes: Mindannyiunknak, 

akik a személyiségünkkel (is) dolgozunk, szükségünk van sok – sok technikára, módszerre, hogy 

feldolgozzuk a bennünk felgyülemlett érzéseket, gondolatokat, dilemmáinkat, szóval mindazt, ami 

a munkavégzésünk során megérint, aztán belénk száll, majd részünkké válik.  

A feldolgozásnak számos módszere van! Éljetek vele! Mindeggyikkel! És ezeken felül vegyetek 

igénybe szupervíziót!        
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9 Kollégák, vezetők küldték: 

Feladatok, tevékenységek, 

tapasztalatok, jó gyakorlatok, 

javaslatok, kérések…  

Minden Instant módszertan előtt felhívással, 

kéréssel, kérdéssel fordulok a szakemberek felé. 

Ezeket különböző netes fórumokon teszem közzé. Szerintem sokakat elér, mert a weboldalam 

statisztikája szerint az ide vonatkozó felhívásomat, lásd itt: 

https://www.co-treme.hu/l/a-vezetok-feladatai-instant-modszertan-felhivas/ 

összesen 727 – en olvasták, de legalábbis kattintottak rá. (A statisztika azt is megmutatja, hogy hány 

percet töltöttek az adott oldalon, innen bátorkodom feltételezni, hogy olvasták is a kollégák és nem 

csak kattintottak.) Szóval, mindössze 3 válaszlevél érkezett, ami megfelel az eddigi Instant 

módszertanokkal kapcsolatos válaszok átlagos számának. Szerintem, ez siralmas! Különösen annak 

fényében, hogy az elkészült instant módszertanokat átlag 1000 körüli letöltés szám jellemzi. Plusz 

még a letöltött anyag egyéb terjedését. pl. e-mailben. De hát, lassan megszokom a 

megszokhatatlant, miszerint nem váltanak ki semmilyen szakmai aktivitást a kéréseim, felhívásaim. 

Mindazonáltal továbbra is lesznek ilyen jellegű bejegyzések. Legközelebb például a „Szülői csoportok 

az óvodában” témakör mentén. De nem szaladok előre.  

Nagyon szépen köszönöm mindhárom levélírónak, hogy megtisztelt! No nem engem, hanem a 

szakmát, az olvasókat, és megosztották gondolataikat a témával kapcsolatban! Hálás vagyok érte! 

Köszönöm! Azt gondolom mindhárom írás hozzátesz a témához, érdemes elolvasni őket, mert 

mindegyikük gondolatébresztő és érdemben szól hozzá a vezetői témakörhöz.  

Jöjjenek hát, sorban. 

Az első levelet egy vidéki nagyobb városban dolgozó kollégától kaptam. Anonimitást kért, amit 

természetesen tiszteletben tartok.  

A második levél egy vezetőtől érkezett, amit külön is köszönök szépen, mivel ő volt az egyetlen vezető, 

aki írt. Talán némi mintát is nyújtva másoknak! Az ő levele nem anonim!  

A harmadik levelet pedig szintén anonimitást kérő kolléga küldte. 

 

Azt gondolom, hogy mindhármuk minden egyes mondata gondos figyelmet és megfontolást 

érdemel. 

 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/a-vezetok-feladatai-instant-modszertan-felhivas/
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9.1 Együtt tanulunk 

Az alábbi levelet egy vidéki nagyobb városban dolgozó kollégától kaptam. Anonimitást kért, amit 

természetesen tiszteletben tartok. Azt gondolom, hogy minden egyes mondata gondos figyelmet és 

megfontolást érdemel. Ez utóbbi ajánlásom természetesen mind igaz az ezt követő két másik kolléga 

levelére, írására is egyaránt! 

 

„Az elmúlt másfél évben a szakmai vezetőkkel együtt tanultuk az óvodai és iskolai szociális munkát. 

Elmondhatom, hogy az elején senki sem tudta pontosan, hogy fog ez az egész kinézni, nem voltak 

jól körülhatárolt elvárások sem, ami nagyon megnehezítette a munkát. Persze, mint iskolai szociális 

segítő a saját bajommal voltam én is elfoglalva, de tény, hogy a vezetők sem rendelkeztek precíz 

szakmai iránymutatással. Az mindenképp jó lenne, ha mostanra már minden vezető határozott 

elképzeléssel rendelkezne a szolgáltatással kapcsolatban, és ha kérdésünk van, akkor arra egyértelmű 

választ tudna adni. 

  

Sajnos a teamek sokáig csak a körülmények megteremtéséről szóltak, igazán érdemi 

megbeszélésekre nagyon ritkán jutott idő. Ideális állapot lenne az, ha nekünk is saját, csak velünk 

foglalkozó vezetőnk lenne. Számomra a team akkor lenne hasznos, ha nemcsak a kötelező infók 

áramoltatásáról szólna, hanem több lehetőség lenne a közös gondolkodásra. A teamen 

beszélgetnénk az egyéni pozitív-negatív tapasztalatokról, csoportfoglalkozások témáiról, kicsi 

szemlélet alakításról, képzési lehetőségekről, jó gyakorlatokról, nagyobb események 

megszervezéséről pl. workshop, szakmai nap stb. Az például jó volt, hogy mindenki tarthatott a 

kollégáknak egy próba csoportfoglalkozást a teamen, mielőtt kiment volna vele egy iskolába. Szinte 

mindannyiunk ekkor tartott életében először ilyet. 

 

Nálunk szerencsére még így is lehetőség volt arra, hogy egyéni esetekkel bombázzuk a vezetőnket. 

Volt is rá szükség, mert olyan sokrétű az elvárás felénk, hogy minden nem mehet. Nagy szükség van 

arra, hogy emberileg is kapjunk valamiféle elismerést, mert sokszor frusztrálódik az intézményekben 

az ember, és könnyen elvesztheti az egész szolgáltatásba vetett hitét. Nem mondok újat, hogy 

némely helyen hogyan bánnak az emberrel, nehéz ilyenkor hinni abban, hogy elég jó szakember 

vagyok. Mivel nincsenek egységes elvárások felénk, így ez a pozitív visszajelzés minden területen 

nagyon fontos. 

 

Szakmailag mi megkaptuk az eligazításokat; a gyermek- és családvédelem összes területére rálátni 

nagy idő, mégis nagyon fontos. Kaptunk eligazítást a terület sajátos támogatási formáiról, a saját 

intézményben elérhető szolgáltatásokról, alapvető családjogi kérdésekben (pl. válás), szakellátásról 

stb. Részt vettünk szakmai napokon, képzéseken. Jó lenne, ha ez továbbra is ebben a szellemben 

folytatódna. Nemcsak szakmai, hanem készségszintű oktatásra is szükségünk lenne. Kellene 

fejlődnünk például kommunikációban, hiszen nemcsak gyerekek előtt nem álltunk sokan, de tanári 

konferenciákon, szülői értekezleteken, szülői csoportok előtt sem kellett beszélnünk. Nekem nagyon 

nehéz volt kiállnom egy nagy iskola tanári értekezletén és körülbelül hatvan tanár előtt bemutatni a 

tevékenységünket. A szakmai vezető feladata lenne, hogy létrehozzon munkacsoportokat, 



 

 

58 

melyekben a testhezálló feladatokat kaphatna minden kolléga. Így mindenkinek könnyebb lenne, és 

hatékonyabbak lennénk. 

 

Ideális szakmai vezető: 

 

 

✓ Számomra vezető, irányt adó személyiség lenne, aki inkább rendelkezik szociális 

érzékenységgel, mint vezetői tapasztalattal, bár az is jó lenne.  

✓ Mint külső szemlélő segítene a csoportunk építésében és erősítésében, támogatna minket 

sokszínűségünk kibontakoztatásában.  

✓ A megélt tapasztalataink tükrében közös szemléletet alakítanánk ki arról, hogy mi is az óvodai 

és iskolai szociális munka.  

✓ Inspirálna, új, értelmes kihívásokra ösztönözne, de kérdéses helyzetekben is stabil eligazítást 

adna. Ha probléma van egy intézményünkben, akkor személyes részvételével is odatenné 

magát a konfliktusokban.  

✓ Minden csoporttag kezdeményezésén elgondolkodna, meghallgatná, de nem hagyná, hogy 

szakmaiatlanná váljon a tevékenységünk. 

 

A vad hajtásokat még az elején le kell vágni szerintem, és akkor nem tesz bele senki felesleges 

energiát oda, ahová nem kellene. De ehhez ismét csak azt mondom, muszáj, hogy legyen egy 

határozott szakmai képe arról, hogy mi a szolgáltatásunk lényege, ki áll a központban. Talán akkor 

nem leszünk kitéve felesleges bohóckodásoknak. 

 

Fontosnak tartom, hogy nemcsak az iskolákban, hanem az intézményen belül is kiállna a csoportért, 

és itt már nem, mint vezető, hanem mint kísérő lenne velünk. Nem engedné, hogy teljesíthetetlen 

feladatoknak tegyenek ki minket.” 

 

9.2 Tapasztalatok, meglátások az instant vezetői módszertanhoz 

 

Kedves Zsolt! 

Először is nagyon örülök, hogy nekivágtál ennek a feladatnak, nagyon kíváncsian várom a 

végeredményt. 

Én tavaly vettem részt a szociális vezetőképzésen, nagyon élveztem, és rengeteget tanultam, bár úgy 

tűnik, ezzel kisebbségben vagyok. 

Pár szót rólunk: 

Család- és gyermekjóléti központ vagyunk egy közel 25000 fős járásban, 5 településsel. 
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Szakmai létszám: 

4 fő családsegítő,  

2 fő esetmenedzser,  

1 fő diagnózis készítő esetmenedzser,  

2,5 fő óvodai és iskolai segítő  

+1 fő intézményvezető (ez vagyok én). 

2017. óta működünk külön intézményként, előtte egy Gondozási központ egysége voltunk. 

A kiváláskor heten voltunk (mint a gonoszok ☺) most 11-en. Nyilván ez se nagy létszám még, de 

azért 1,5 szeres növekedést jelez.  

Én 25 éve dolgozom itt (alapítás óta), sok mindent megéltünk ezalatt. 

Ahogy említettem, tavaly voltam vezetőképzésen. Számomra nagy élmény volt, korábban is voltam 

vezető (mb. intézményvezető, egységvezető), az akkori vezetésemet az érzések diktálták, nem 

tudás, számomra ezért is volt fontos a képzés, mivel itt vált tudatossá a vezetésem. 

Szóval, nyilván nem fogom megváltani a világot, de próbálom. 

Jó gyakorlatok: 

Valószínűleg olyanok ezek, amik sok más helyen is megvannak, de talán lesz benne olyan, amit 

mások is tudnak hasznosítani. 

1. FB messenger csoport – FB oldal (zárt) 

 

Mint ismeretes, az olyan típusú munkahelyeken, mint a családsegítők is, ahol a kollégák rengeteg 

időt töltenek terepen, intézményekben, a belső kommunikáció igen nehézkes tud lenni. Sokszor a 

megbeszélések időpontjának egyeztetése sem egyszerű, és azért egy-egy fontos információ 

megosztására nem hívok össze megbeszélést, viszont nagyon lényeges, hogy minden kolléga tudjon 

róla. 

Erre kezdetben létrehoztunk egy Messenger csoportot, melyben minden kolléga benne van. 

Aztán lett egy külön iskolai csoport is, ahol az iskolai segítők és az intézményvezető van benne. Ez 

bevált, itt mindenféle aktuális információk megjelenítésre kerültek, adott esetben képeket, 

dokumentumokat is át lehetett küldeni. Viszont nagyon komoly hátulütője volt, hogy nehéz volt 

visszakeresni, egy-egy beírás könnyen elveszett a sok között. 

Ezért miután a járvány miatt előtérbe került a home office, létrehoztam egy zárt, nem látható 

Facebook oldalt, ahol a kollégák a tagok. Itt bárki tud bejegyzést írni, egyes bejegyzésekhez 

kommentelni, ezáltal sokkal átláthatóbb, mint a messenger csoport volt. 

A munkatársak is pozitívan értékelték, így a munka visszaállásával is megmaradt ez az oldal. 



 

 

60 

2. Szervezetfejlesztés – SWOT analízis 

 

A vezetőképzés záródolgozatának témája számomra a tudatos vezetővé válásom története volt. 

Ehhez kapcsolódóan egy műhelymunka keretében SWOT analízist készítettek a kollégák az 

intézményről, három csoportban, ahol mindegyik csoportban volt családsegítő, esetmenedzser és 

iskolai segítő is. (Később eszembe is jutott egy másik lehetőség, amikor megcsinálhatnák úgy, hogy 

külön csapatban vannak a családsegítők, menedzserek és iskolaisok, ez még megvalósításra vár). 

Én korábban megcsináltam az intézményre vonatkozóan, és nagyon jó volt látni, hogy a kollégák 

hogyan csinálták meg. Ebben az esetben én voltam a műhelymunka vezetője (ennek előnyeivel és 

hátrányaival együtt).  

 

3. Esetmegbeszélés workshop formátumban 

 

Az egyik eset kezeléséről nagyon megoszlottak a vélemények a családsegítők és esetmenedzserek 

között (mit kellett volna, mikor kellett volna, máshogy kellett volna stb.) 

Ezt az esetet workshop formában beszéltük meg. Az esetgazda bemutatta, és a vegyes csoportok 

(családsegítő, esetmenedzser, iskolais) külön átbeszélték, mit hogyan tettek volna, illetve a 

későbbiekben mit tennének, aztán ezt elmondták a teljes csoportnak. ennek alapján levontuk a 

tapasztalatot, hogy a későbbiekben mit kellene/lehetne másképp csinálni. 

Hasonló szituáció: Országos projekt keretében hálózati szakértők fogják össze a központok munkáját 

többek között havi workshopok tartásával.  

Az egyik ilyen alkalomra én bevittem egy iskolai erőszakról szóló esetet, amit ott a többi központ 

szakembereivel beszéltünk meg.  

 

4. Online kérdőívek (külső, belső) 

 

A szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan rendszeresen kérdezzük a társintézmények véleményét 

különböző dolgokban, ez gondolom elég általános. 

Eddig javarészt papír alapú kérdőíveket szerkesztettünk, de haladtunk a korral, és az online térbe 

helyeztük a felmérést, sima google kérdőívvel. 

Az iskolai segítéshez kapcsolódó év eleji megkérdezést is online tesszük. 
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5. Folyamatábra készítése speciálisan az intézményre (új belépők) 

 

A vezetőképzés záródolgozatának készítésekor jutott eszembe az intézményi tevékenységek egy 

részére folyamatábra készítése. 

Az egy dolog, hogy a protokollokban van folyamatábra, de az általam készített speciálisan az 

intézményre vonatkozóan lett elkészítve, konkrétan meghatározva az egyes folyamatokat, ki mit 

hogyan csinál. 

Így egyrészt saját magunknak is átgondoltuk a folyamatokat, illetve új dolgozó számára 

szemléletesebben bemutatható a tevékenység. 

 

6. Szakmaközi megbeszélések műhelymunkával 

 

Az a tapasztalatunk, és a visszajelzések is ezt bizonyítják, hogy az egyes szakmaköziken a szimpla 

ismeretátadás kevésbé hatékony: nem is köti le a figyelmet, illetve az elmondottak nem is maradnak 

meg a fejekben. 

Így az a terv, hogy egyes esetekben a szakmaközi megbeszélés témáját egy-egy filmrészleten 

keresztül kis csoportos formában beszéljük meg. Tapasztalat, különösen pedagógus résztvevőknél, 

hogy ha túl közeli a probléma (kis város vagyunk, ha általánosságban beszélünk valamiről, akkor is 

tudják, hogy kiről van szó) akkor nemigen szólnak hozzá, ha a saját intézményről van szó, 

támadásnak veszi, ha másik intézményről, akkor azért nem szól hozzá, mert nem akar minősíteni. 

Azt gondoljuk, hogy ha a probléma máshol van, akkor jobban előjön a szakmaiság, és a 

megoldásokra tudnak koncentrálni olyan szituációban, ahol kis csoportokban vegyesen van 

pedagógus, családsegítő, védőnő. 

Ezt már elkezdtük volna, csak a járvány közbeszólt, így jelenleg csak terv szintjén van meg, 

tapasztalatunk még nincs róla. 

Pál Jánosné Ági 

Intézményvezető 

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 
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9.3 Átlépve a komfortzónát… 

 

Kedves Zsolt! 

 

Köszönöm szépen a munkádat, motiváló és lelkesítő, jó látni, hogy teszed a dolgod. 

Szeretném segíteni az együttműködésünket és ezúttal nem csak olvasom az írásokat, hanem a 

véleményemet is megírom, amivel átütöm a komfortzónámat rendesen, a héten már nem is először.  

A vezetőség felé is ezt tettem hét elején, a korábbi kérésükre válaszolva, ami úgy érzem, megindított 

és képessé tesz arra, hogy ne érezzek veszélyt, szégyent, ne nyomjon el a haragtól, a megvetéstől, 

kirekesztéstől való félelem és bátran ki merjem mondani a véleményemet a kölcsönös 

együttműködést megőrizve. Nagy változás ez számomra, köszönöm, hogy megoszthatom veled.  

 

1.  Rendszeres reggeli megbeszélések, egyéni szupervízió független szakemberrel. 

 

(Szeretném, ha a politika, a szakma arra reagálna, amire az embereknek valóban szüksége van.) 

Nekem pl. erős vezetőre van szükségem, aki biztonságot sugároz, bátorít, törődést ad, együtt érez, 

megért, megbecsül.  

 

Hiteles, megbízható és kimondja: 

• Voltak és lesznek nehézségek, de együtt megoldottuk és ezután is megoldjuk. 

• Szeretlek, fontos vagy, bízom bennedd, melletted állok. 

 

2.  Intézményvezetők példamutatása a kölcsönös együttműködésben.  

 

3.  Valós szükségletek felismerése, megértésére, a szükségletekre időben reagálni. Ezt nem 

tudom, hogyan lehet megvalósítani, mert sajnos nagy bizalmatlanságot, belefáradást látok és még 

az anonim kérdőíveket sem éreztem hatékonynak, de lehet, hogy más irányból kellene ránézni.  

Járásonként a szociális segítők közös alkotómunkában interaktív mese-, vagy bábelőadást stb. 

készíthetnek aktuális témában, korcsoportra alakítva, amit az intézményekben (jelenleg akár online) 

előadhatnak, nyári táborokhoz kedvcsináló lehetne. 

 

4.  Bizalom megerősítése, ítéletmentesség, építő nyertes-nyertes együttműködés értékelése, 

megbecsülése. Elismerések, jó történetek megosztása. 

 

5.  A havi munkaértekezleteket sikerpercekkel indítjuk (dobjuk egymásnak a képzeletbeli labdát 

és elmondhatjuk a munkaközösségnek a sikerélményeinket), amit nagyon hasznosnak tartok. 

 

Köszönöm, hogy lehetőséget adtál, hogy mindezt kiírjam magamból.  

Legyen szép hétvégéd! 
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10 Az instant módszertanhoz kapcsolódó workshopok, tréningek  

Az alábbiakban vázlatosan bemutatok néhány általam vezetett workshop, tréning tematikáját. 

Ezeket letölthető formában is rendelkezésetekre bocsátom, linkeken keresztül. Csak kattints rá és 

ott elérhető, onnan letölthető.  

A workshopok elsősorban teameknek szólnak, ahol természetesen a vezetőknek is helye van. A 

vezetői tréning, mint a neve is mutatja, csak a vezetők részvételével számol.  

Az iskolai szociális munka tréning teljes munkacsoportokat – beleértve a vezetőt is – céloz. 

Ugyanez megvalósulhat vezető(k) nélkül is, abban az esetben, ha nem egy teamről beszélünk, 

hanem különböző intézményekből érkező munkatársakról. 

Az egyéni coachingot itt és most ezen írásom kapcsán, természetesen csak vezetőknek kínálom. 

2021 nyarától pedig egyéni szupervíziót kínálok vezetőknek és teamszupervíziót ajánlok az 

érdeklődő intézményeknek, szakmai csoportoknak. 

Lássuk akkor részletesebben: 

10.1 Vezetői tréning – tréning vezetőknek:  

Ebben a tréningben olyan témakörök is fellelhetők bőven, amiket itt az instant módszertanban – 

jellegénék fogva – nem tárgyalok. A tréning 6 napos, alkalmanként 9.00 – 17.00 óra közötti 

időtartamban. Tudom, ez soknak tűnik, éppen ezért az megbeszélés tárgya, ha a megrendelők 

kevesebb időt szánnak rá és hogy mely fókuszokat kívánnak tartalomnak. 

Megjegyzés: 

Az alábbi dokumentum egy keret tematika. Részletesebb bevezető és ahonnan letölthető:  

http://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/ 

Az egyes gyakorlatok részletes leírása rendelkezésre áll. Az anyagban szereplő tesztek széles körben 

ismert és alkalmazott tesztek. Konkrét megnevezésüket szándékosan nem jelöltem. A tréning 

kipróbálásra került a gyakorlatban, bíztató, kedvező, pozitív visszajelzésekkel és eredménnyel. 

Az egyes feladatok, gyakorlatok, tesztek mindegyikének feldolgozásakor, valamint a koordinált kis- 

és nagycsoportos megbeszélések során külön kitérünk az adott tartalom és eredmény vezetői 

aspektusaira. Sőt, mindez fő hangsúllyal szerepel mindvégig a tréning során. Mint minden 

csoportmunkában, természetesen lazító játékok is alkalmazásra kerülnek.  

A képzés 6 témakörből áll. Ez összesen 6 napot vesz igénybe. Javasolt napi beosztás 9.00 – 17.00 – 

ig. Ez 40 perces „órákkal” számolva 480 perc. Benne a nettó tréning idő 400 perc. A fennmaradó 80 

perc a szünetek és a 30 perces ebéd ideje. (Mint általában minden tréningen, képzésen.) 

 

http://www.co-treme.hu/l/vezetok-kepzese-a-szocialis-gyermekvedelmi-szferaban/
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Tréning vezetőknek 

Keret tematika 

1. nap 
 

Tartalom 

 

Módszer Eszközök Időtartam 

(perc) 

    

I. Bevezetés: 

 

   

Rendhagyó bemutatkozások Páros gyakorlat Nem szükséges 30 

Népek köszöntése Csoportos feladat Köszöntő kártyák 10 

Adj használati utasítást 

magadhoz 

Kétlépcsős gyakorlat Orientáló sablon, 

kártya 

20 

Elvárásaim 

 

Egyéni munka, nyilvános 

megosztás 

Színes „post it” -ek 30 

Csoportszabályok 

megalkotása 

Szabály játék Flipchart tábla 20 

Miről lesz szó? – A tréning 

bemutatása 

Prezentáció. Kérdések – 

válaszok félórája 

Projektor 20 

    

II. Kommunikációs blokk:    

Konstruktív hallgatás – 

vezetői aspektusok 

Páros gyakorlat Nem szükséges 40 

Teszt 1. – kommunikáció  

 

Egyéni feladat, majd 

kiscsoportos megbeszélés 

Teszt és értékelése 30 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  60 

Teszt 2. – kommunikáció  

 

Egyéni feladat, majd 

kiscsoportos megbeszélés 

Teszt és értékelése 30 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  40 

„A szavaknak súlya van…” Egyéni feladat, majd 

kiscsoportos megbeszélés 

Papírlapok, tollak 40 

Koordinált megbeszélés nagycsoport  20 

Disputa Páros gyakorlat Flipchart tábla 10 

   I – II. témakör 

összesen 400 

perc 
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2. nap 

 

 

III.  Önismereti blokk:    

Bevezető gyakorlat  Egyéni feladat, gyakorlat „Tölcsér” sablon 10 

Teszt 3. - Önismeret 

 

Egyéni feladat – nagykörös 

megbeszélés 

Teszt és értékelése 40 

Én és a munkám… 4 körös 

megközelítés 

Kétlépcsős: egyéni, majd 

páros feladat 

 30 

Koordinált megbeszélés 

(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  60 

Teszt 4. - Önismeret Egyéni feladat – nagykörös 

megbeszélés 

Teszt és értékelése 60 

Fejezd be a mondatot…! Kétlépcsős: Egyéni, majd 

kiscsoportos feladat 

 30 

Koordinált megbeszélés 

(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  40 

Teszt 5. - Önismeret Egyéni feladat Teszt és értékelése 40 

Koordinált megbeszélés 

(vezetői aspektusok) 

Csoportmunka  30 

Varázsbolt - szemétdomb Egyéni feladat Papírlapok, tollak 40 

Záró gyakorlat Csoportmunka Papírlapok, tollak 20 

   III. témakör 

összesen 400 

perc 
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3 -  4. nap 

 

IV.  Vezetői blokk:    

Munkaköreink… Csoportos  „vetélkedő”. Papírlapok, tollak, 

flipchart tábla 

60 

Szerepeink… Kétlépcsős: Egyéni, majd 

páros gyakorlat, koordinált 

megbeszélés 

Papírlapok, tollak 60 

Vezetéselméletek Prezentáció  Projektor 30 

Kapcsolt gyakorlat Kétlépcsős: Egyéni munka, 

majd kiscsoportos 

feldolgozás, nagykörös 

megbeszélés 

Papírlapok tollak 30 

Rendhagyó 

intézménybemutatás 

Egyéni feladat, 

kiselőadások, prezentációk 

Nagyméretű 

papírlapok, tollak 

90 

Ecomap készítés és 

prezentációk 

Egyéni és/vagy 

kiscsoportos feladat 

Nagyméretű 

papírlapok, tollak 

90 

Újratervezés az Ecomap 

függvényében 

Páros gyakorlat, nagykörös 

megbeszélés 

Nagyméretű 

papírlapok, tollak 

60 

Szakmaközi – intézményközi 

együttműködés 

Interaktív prezentáció Projektor 40 

Milyen vezető vagyok?  

Négykörös bemutatkozás 

Egyéni feladat, 

kiselőadások, prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Csapatom teamem – 

rendhagyó bemutatás 

Egyéni feladat, 

kiselőadások 

Papírlapok, tollak 60 

Teszt 6. – Munkaszervezés, 

team építés 

Egyéni feladat Teszt és értékelése 60 

Koordinált megbeszélés   60 

Csapatom, teamem a teszt 

függvényében 

Egyéni feladat, 

prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Záró gyakorlat Kiscsoportos gyakorlat  40 

   IV. témakör 

összesen 2 x 

400 perc = 800 

perc 
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5. nap 

V.  Interakciós blokk:    

Zónák – gyakorlat 3 szerep, 

három zóna, sok – sok 

helyzet 

Csoportos gyakorlat Színes kötél 40 

Kapcsolódó filmrészlet.  Film és nagykörös 

megbeszélés 

Projektor 20 

„Jutalomosztás”  

 

Kétlépcsős: Egyéni, majd 

kiscsoportos feladat – 

koordinált megbeszélés 

 

Feladat sablon, 

személykártyák, 

leírások 

60 

Teszt 7. – konfliktuskezelés Egyéni feladat Teszt és értékelése 40 

Konfliktuskezelés és 

együttműködés a 

gyakorlatban, saját 

példákon keresztül 

Kiscsoportos feladat és 

prezentációk 

Papírlapok, tollak 60 

Esetmegbeszélés – vezetői 

szituációk 

Esetmegbeszélő csoport  180 

Zárás – „kilépőcédulák”    

 

 

 

 

  V. témakör 

összesen 400 

perc  

 

6. nap  

VI.  Összegzés:    

    

Intézményi változás 

menedzsment és tervezés 

négy aspektusban 

 

Egyéni munka, 

prezentációk 

Papírlapok, tollak, 

flipchart 

180 

Vezetői önismeret és 

változás menedzsment négy 

aspektusban 

Egyéni munka, koordinált 

megbeszélés 

Papírlapok, tollak 120 

    

„Feloldó” film Film és nagykörös 

megbeszélés 

Projektor 40 

Zárás - visszajelzések   60 

   VI. témakör 

összesen 400 

perc 
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10.2 Szakmaközi együttműködések a gyakorlatban 1. – bevezető, alapozó 

workshop 

 

Szakmaközi együttműködés elmélete és gyakorlata Járási és/vagy települési szinteken 

Vázlatos keret tematika 

A műhely tartalmai céljai:  

A résztvevők ismerjék meg egymás napi – heti – havi szakmai tevékenységeit, céljait, célrendszerét, 

célcsoportjait. Az egyes programelemek szolgáltatási palettáit, tevékenységi rendszereit hangolják 

össze. Alakítsák ki a konkrét szakmai együttműködést és annak módszereit. Határozzák meg és 

egyeztessék össze a kompetencia határaikat. Végső cél a komplexitás megteremtése az együttes 

szolgáltatásokban. 

I. Bevezető 

Nyitás 1.:  Egyéni bemutatkozó kör. 

Módszer: Játék, formabontó bemutatkozó gyakorlatok, feladatok, hagyományos bemutatások  

Nyitás 2.: Csoportos bemutatkozó kör szektoronként (oktatás, szociális – gyermekvédelem, 

egészségügy stb…) 

Módszer: Feladatcsoportok szektoronként, csoportos prezentációk, nagykörös megbeszélés 

II. Elméleti megalapozás 

• A szakmaközi együttműködések elmélete és gyakorlata 

• Interprofesszionalitás 

• Jó gyakorlatok 

Módszer: Interaktív előadás, nagykörös megbeszélés 

III. A szakmaközi együttműködés gyakorlatának kialakítása és alkalmazása a résztvevők között 

• A szolgáltatási paletták kölcsönös bemutatása intézményenként 

• Jogszabályi környezet 

• Eco map készítés 

• Közös „halmazok” beazonosítása (célcsoportok, feladatok, módszerek, eredményesség 

stb…) 

Módszer: Kiscsoportos műhelymunka, prezentációk, team munka és nagykörös megbeszélés 
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IV. Konkrét gyakorlati megvalósítás 

• Szakmai eszközök, módszertan, módszertár 

• Kommunikáció és kooperáció 

• Feladatmegosztás, közös szakmai tevékenységek meghatározása, a kompetencia határok 

kijelölése 

• Szakmaközi team, megbeszélés, páros- és csoportmunka, esetmegbeszélők 

• S.W.O.T. analízis  

Módszer:  

Tréning elemek: Empátia gyakorlatok, kooperatív gyakorlatok, helyzetleírások, szituációs „játékok” 

Feladatok, gyakorlatok: páros konzultációk, esetmegbeszélés, team munka. 

V. Zárás – visszajelzés - értékelés 

Fontos megjegyzés: A műhelymunka eredményessége, minősége jelentősen függ a rendelkezésre 

álló időtől és a résztvevők számától.  Egy napos munka esetén értelemszerűen csak vázlatos 

eredményeket kapunk. Ideális alkalmak száma: 2 – 4 alkalom. Alkalmanként minimum 5 óra. Az 

egyes alkalmak között interprofesszionális együttműködést elősegítő gyakorlati feladatot, önálló 

munkát ajánlok a résztvevőknek. 

10.3 Szakmaközi együttműködések a gyakorlatban 2. – Hálózatok, 

interprofesszionális együttműködés települési szinteken 

A részletes tematikát itt, ezen a linken találod, ahonnan le is töltheted: 

https://drive.google.com/file/d/1oY1vQIRTzW8PVEDf9nGDraSrj0hwgwzJ/view?usp=sharing 

10.4 Iskolai szociális munka a gyakorlatban – tréning teljes teameknek és/vagy 

eltérő szociális – gyermekjóléti intézményekből érkező munkatársak által 

alkotott csoportoknak. 

Ennek a tréningnek számos ajánlását, ha úgy tetszik reklámját osztottam meg sokszor elektronikus 

felületeken. A megvalósult csoportok némelyikéről képgalériát is feltöltöttem. A tréning felhívásaim 

itt megtalálhatók: (gyakorlatilag mindenhol ugyanazt hirdetem némileg más szöveggel!): 

Itt: https://www.co-treme.hu/l/treningek-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2020-ban/ 

És itt: https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-3/ 

Meg itt: https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2/ 

Aztán még itt: https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/ 

https://drive.google.com/file/d/1oY1vQIRTzW8PVEDf9nGDraSrj0hwgwzJ/view?usp=sharing
https://www.co-treme.hu/l/treningek-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2020-ban/
https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-3/
https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak-2/
https://www.co-treme.hu/l/trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/
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Megjegyzés: A tréning akkreditált változatban is létezik és igényelhető. Ebben az esetben külön 

egyeztetés szükséges a szervezés és megvalósítás akkreditációs szabályai miatt! 

Az akkreditált változatról itt olvashatsz: 

https://www.co-treme.hu/l/akkreditalt-trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/ 

 

10.5 Egyéni coaching vezetőknek.  

 

5 éves coach gyakorlattal rendelkezem. Több esetben végeztem vezetői coachingot, jelenleg is 

folyamatos ez irányú munkám. ha úgy gondolod kipróbálod ezt a módszert vagy ha már volt benne 

részed, és folytatod, keress bátran az elérhetőségeim bármelyikén!  

 

10.6 Egyéni szupervízió vezetőknek és munkatársaknak, teamszupervízió 

munkahelyi csoportoknak.  

 

Jelenleg végzős szupervizor hallgató vagyok a Károli Gáspár Református Egyetem szupervizor 

szakán. 2021 – nyarától kezdem meg a szupervizori munkám. 

 

Megjegyzés: 

➢ Igen, ez a fejezet a saját munkám prezentálása, ha úgy tetszik reklámja volt.  

➢ Ajánlom magamat, magamat ajánlom!        

 

Keressetek bátran! A részletekről konzultálunk, megbeszéljük!  

Köszönettel:  

Vajda Zsolt  

szociális munkás, coach, tréner. 

 

 

 

https://www.co-treme.hu/l/akkreditalt-trening-ovodai-iskolai-szocialis-munkasoknak/
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11 Zárszó  

Kedves kolléga, kedves vezető! 

Mint a bevezetőben írtam, nem könnyű 

vezetőnek lenni! Semmilyen szinten. Sem 

intézményvezetőnek, annak minden 

felelősségével, sem szakmai és 

csoportvezetőnek, az azzal járó minden 

felelősséggel. De beosztott munkatársnak 

sem könnyű. Sőt, az ő problémáinak 

jelentős része abból is fakadhat, ha nem 

megfelelő hangulatú közegben, problémás munkahelyi viszonyok között végzi munkáját. Aktív 

felnőtt életünknek ’majd egy harmadát, de negyedét biztosan, a munkahelyünkön töltjük. Nagyon 

nem mindegy, hogy ezt milyen szakmai – emberi közegben. Nos, hogy ez megváltozzon, azért sokat 

tehet a mindenkori vezetés.  

Szerintem ez a saját személyes és szakmai érdeke is. Hogy olyan változásokat indítson el vezetőként, 

melyek nyugodt munkahelyi légkört teremtenek, ami aztán kedvez a még jobb, inspiratív, kreatív, 

lendületes, ugyanakkor kiegyensúlyozott munkavégzésnek, szakmai munkának. Ebben az instant 

módszertanban főleg a szakmai körülményekre koncentráltam, mert ilyen leíró műfajban ezt tudom 

nyújtani. Ezek teremthetik meg a szakemberi – emberi viszonyok harmonizálását. Ehhez az fontos, 

hogy elinduljon a párbeszéd a két fél (vezetők és beosztott munkatársak) között. A nyílt 

kommunikáció elősegíti a team működést. Hogy ne csak egyének dolgozzanak az adott 

munkahelyen, hanem csapatként, teamként is helyt álljanak. Ehhez először belső változásokra, 

változtatásokra van szükség. Majd később, ha mindezek végbementek, kihatnak az intézmény külső 

szakmai kapcsolataira is. Pozitívan természetesen. 

Ez az írás még sok témakörrel kiegészíthető. Én pusztán a belső és külső szakmai csoportviszonyokra 

koncentráltam. Az emberi vonatkozásokat mindenkinek magának érdemes végig gondolni. 

Vezetőknek, munkatársaknak egyaránt! 

Ehhez kívánok nektek, vezetőknek és kollégáiknak sikeres, közös munkát!  



 

 

72 

12 Ajánlott irodalom   

Az alábbiakban néhány ajánlott és ehhez az 

írásomhoz felhasznált irodalmat teszek közzé 

analóg és digitális formában. Könyvtárnyi 

szakirodalom létezik, sok előadás, kisfilm 

elérhető a témában. Mind az 

intézményvezetésre vonatkozóan, mind 

vezetői mentálhigiénés, mind vezetői 

készségfejlesztés és egyéb, benső és belső, a 

személyiséggel kapcsolatos saját ismereti és önismereti munkára. Őszintén remélem, hogy kedvet 

kaptok önálló „kutatásra – utazásra” a vezetői témakörökben. Könyvtárnyi a (szak)irodalom. 

Izgalmas felfedezést kívánok! 

• Berki J. – Vajda Zs. A szakmaközi megbeszélések tapasztalatai 

http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-

vajda-szakmakozi Letöltés dátuma: 2020. 06. 22. 

• Katrin Greßer - Renate Freisler: Agilis és sikeres vezetés - Z-Press kiadó 2019. 

 

• Margaret Heffernan: Why it’s time to forget the pecking order at work – TED előadás (magyar 

felirattal) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vyn_xLrtZaY  Letöltés dátuma: 2020. 05. 30. 

• Simon Sinek: How great leaders inspire action – TED előadás (magyar felirattal) 

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4  Letöltés dátuma: 2020. 05. 28. 

• Pataki Éva: Az esetismertetéshez szükséges információk lehetséges köre 

http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-

_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf  Letöltés dátuma: 2020.06.01. 

• Vajda Zsolt: Szociális munka az iskolában /Instant módszertan/ 

https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-iskolaban-instant-modszertan/ 

 

 

http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-vajda-szakmakozi
http://www.gyerekesely.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=159:berki-vajda-szakmakozi
https://www.youtube.com/watch?v=Vyn_xLrtZaY
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf
http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf
https://www.co-treme.hu/l/szocialis-munka-az-iskolaban-instant-modszertan/

